Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

GRAPĂ VIORICA - CARMEN
Bârlad, jud. Vaslui
Mobil:

0743.570.171

psihologie_cabinet@yahoo.com
Română
28.03.1968
feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional SERVICII SOCIALE
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

15.09.2000 - 01.07.2001
Profesor - consilier psihopedagogic
consiliere educaţională a elevilor cu rezultate şcolare nesatisfăcătoare ;
consilierea părinţilor în programele de educaţie a copiilor cu eşecuri şcolare şi sociale.

Numele şi adresa angajatorului

ŞCOALA GENERALĂ NR. 9 - BÂRLAD

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activităţi psihopedagogice

Perioada

18.10.2004 – 18.05.2005 ;
Asistent social

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Asistenţă psihopedagogică şi socială a individului şi a familiei,
Psihodiagnostic;
Evaluare şi consiliere psihologică individuală şi de grup;
Integrare socială şi familială;
Consilierea şi sprijinul familiei ;
Socializare şi integrare socio – profesională;
Reintegrarea în familie a minorilor.

Numele şi adresa angajatorului

PRIMĂRIA MUN.BÂRLAD;

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE SOCIALĂ ŞI JURIDICĂ PENTRU
COMUNITATEA ROMILOR DIN BÂRLAD

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Curriculum vitae al
Nume : GRAPĂ Prenume: VIORICA - CARMEN

26.09.2005 şi prezent
Psiholog clinician specialist
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Psihodiagnostic şi evaluare;
Efectuarea de examinari psihologice în scop de selecţie si orientare profesională a tinerilor
care părăsesc sistemul social de protecţie pentru diferite locuri de muncă, cât şi a persoanelor
care doresc să obţină atestatul de asistenţi maternali profesionişti în sistemul social de
protecţie sau pentru ocuparea altor funcţii / mentinerea in functie în sistemul social de
protecţie;
Evaluarea si consilierea psihologica a beneficiarului sistemului de protecţie şi familiei
acestuia.
Integrare socială şi familială a minorilor;
Consilierea tinerilor aflaţi în dificultate ;
Psihoeducatie pentru familie;
Monitorizarea, evaluarea si interventia psihologica pe toată perioada şederii copilului în
centru, dar şi după reintegrarea copiilor în familie / plasamentul copiilor în asistenţă
maternală, intervenind ori de câte ori este nevoie, mai ales când reapar perturbaţii
semnificative în procesul de dezvoltare psihocomportamentală, prin programarea şi derularea
în continuare a unor şedinţe de consiliere şi terapie.
Depunerea si implementarea proiectul de educaţie parentala „CLOPOTELUL SUNA
PENTRU PARINTI” in parteneriat privilegiat cu S.O.S. SATELE COPIILOR DIN
DANEMARCA, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor Velux – componenta MICRO GRANTURI – PAŞI CĂTRE AUTONOMIE anul 2013.

Numele şi adresa angajatorului

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
VASLUI

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

 CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL ABUZAT,
NEGLIJAT, EXPLOATAT
 CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A COPILULUI DELINCVENT
 CENTRUL PENTRU TINERII CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECŢIE
SOCIALĂ
 CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ A COPIILOR STRĂZII
 ECHIPA MOBILĂ A COPIILOR STRĂZII
 SERVICIUL DE TIP FAMILIAL „CASA CU GRĂDINĂ”- copiii cu handicap grav si
sever

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

Aptitudini şi competenţe
personale

03.12.2009 şi prezent
Psiholog specialist
Servicii psihologice acordate, in limita competentelor , ca psiholog cu drept de libera practica
in urmatoarele specialitati:
 Psihologie clinică
 Psihologia muncii şi organizaţională
 Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE „GRAPA VIORICA – CARMEN” Bârlad

Experienţă în activitatea psihologică şi socială; abilităţi de comunicare, capacitatea de
interrelaţionare şi de a coordona lucrul cu oamenii; abilitatea de a stabili priorităţi şi de a
organiza munca în conformitate cu necesităţile; lucru în echipă; experienţă în punerea în
aplicare şi realizarea unui proiect social; flexibilitate şi adaptabilitate la condiţii variate de
muncă; receptivitate la tot ce este nou şi inovativ; gândire pozitivă .

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office: Word, Project Manager, Excel, PowerPoint

Afiliere la asociatii
profesionale

Membru în Asociatia Psihologilor din Romania
Membru în Colegiul Psihologilor din Romania

Curriculum vitae al
Nume : GRAPĂ Prenume: VIORICA - CARMEN
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Informaţii suplimentare

Training suplimentar :
În perioada 28.02. – 03.03.2005 - cursurile de formare organizat de către MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE :
„Persoanele şi grupurile vulnerabile concepte şi principii de abordare”
„Dezvoltarea abilităţilor şi practicilor în asistenţa socială.”
În perioada 21 – 22. 03.2005 - cursul de formare :
„Managementul proiectului şi metode de finanţare.”
Începând cu data de 18.02.2007 – cursul de formare:
„TERAPIE SISTEMICĂ cuplu – copil – familie” (100 ore)
În perioada 21 -22.iunie 2008 – curs de formare profesională continuă:
„ PROBLEMATICA CUPLULUI ŞI A FAMILIEI ÎN SOCIETATEA MODERNĂ
– EVALUARE ŞI INTERVEENŢIE PSIHOTERAPEUTICĂ”(10 credite)
În perioada 22 -23.11.2008 – curs de formare:
„ ELEMENTE DE PSIHOPATOLOGIE – TIPOLOGIE, EVALUARE ŞI
INTERVENŢIE ADLERIANĂ” (10 credite)
In perioada 04 – 05 .05. 2010 – curs formare :
`` FURNIZAREA SERVICIILOR PSIHOLOGIE IN DOMENIUL
SECURITATII PRIVATE`` (10 credite)
In perioada 30 ian – 01 februarie 2012 - curs formare profesionala continua:
„ PSIHOLOGIE CLINICA” (20 credite)
In data de 12.07.2012 – curs de formare profesionala continua:
„ PSIHOLOGIE CLINICA” (10 credite)
In perioada mai 2012 – septembrie 2012 – curs de formare profesionala continua cu tema:
„ TERAPIE SISTEMICA : cuplu, copil, familie” (100 credite)
In data de 27.04.2013 – curs de formare profesionala continua:
„ METODE ONLINE DE PREVENŢIE ŞI PSIHOTERAPIE A ANXIETĂŢII” nivel EXPERT PAX ( 75 ore, 50credite) – Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie
Online din România
In perioada 22 – 26.05.2013 – program de perfectionare pentru ocupatia de
FORMATOR, cu durata de 60 ore, organizat de S.C. PERFORMCENTER S.R.L.
Bucuresti
Stagii de practică şi activităţi de voluntariat
15.07 – 30.09.1994 : Practică de specialitate (Psihologie Clinică), Secţia de Psihiatrie I
din cadrul Spitalului „GH. MARINESCU”Bucureşti;
1991 – 1994 : practică de specialitate în cadrul facultăţii de Psihologie:
Stagiul clinic – Psihodiagnostic, Psihologie clinică, Psihoterapie,
Psihopatologie, Psihiatrie;
1995 : practică de specialitate în cadrul laboratorului de psihologie industrială a uzinei
„DANUBIANA” Bucureşti
Stagiul organizaţional – Diagnoză şi intervenţie în organizaţii, Recrutare şi
selecţie de personal;
Consiliere şi orientare şcolară şi profesională.

Curriculum vitae al
Nume : GRAPĂ Prenume: VIORICA - CARMEN
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Curriculum vitae al
Nume : GRAPĂ Prenume: VIORICA - CARMEN

anul universitar 2000 – 2001
cursurile postuniversitare de profesionalizare didactică
specializare în psihopedagogie şcolară şi psihopedagogie specială
Departamentul de pregătire a personalului didactic din cadrul Universităţii „ Al. I. Cuza” Iaşi

1991 -1995;
Licenţiată în psihosociologie în anul 1997
Psihologie şi sociologie
Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie – Universitatea HYPERION Bucureşti,
examenul de licenţă fiind susţinut la Facultatea de Psihologie şi Pedagogie a Universităţii
Bucureşti.
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