Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

CLOCOTICI OANA MARIA

telefon 0722.540.549
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

mariaoana@yahoo.com
romana
Asistenta sociala
Asistenta sociala

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Martie 1997- in prezent
Asistent social principal

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Tipul sau sectorul de activitate

Consiliere sociala familie; colaborare personal medical; colaborare cu institutiile
publice sau private in domeniul protectiei drepturilor copilului; analiza documente;
elaborare documente

Numele şi adresa angajatorului

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Alfred Rusescu”- Departamentul de
Pediatrie

Tipul sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Asistenta sociala

Octombrie 2013-in prezent

Asistent social principal
Laborator de coaching si mentora in asistenta sociala
Universitatea Bucuresti -Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
formare
Asistenta sociala
mentorat
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;

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

1996
Operator de teren Cercetarea „Cauzele institutionalizarii copiilor in Romania”
Aplicare chestionar, analiza de documente, interviuri, focus grupuri

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Noiembrie 1997-Aprilie 1999
Asistent social
Consiliere sociala familie , consiliere copil cu nevoi speciale, colaborare cu
institutiile publice sau private in domeniul protectiei drepturilor copilului; analiza
documente; elaborare documente
Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual IM
Asistenta sociala, drepturile copilului

Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Alfred Rusescu”
Asistenta sociala, cercetare
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

1999-2000
Operator de teren «Abuzul asupra copilului in institutiile de protectie sociala
din Romania»
Aplicare chestionar, analiza de documente, interviuri, studii de caz
Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, UNICEF, Institutul
pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Alfred Rusescu”, Fundatia Internationala
pentru Copil si Familie
Asistenta sociala, protectia copilului, cer cetare
Mai-iulie 2001
Asistent social Studiul „Bucharest Early Intervention Project Proposal”Recrutare lot martor pentru studiu, elaborare documente
Fundatia Mc Arthur, IOMC
Cercetare
Septembrie –Octombrie 2001
Investigator de teren „Studiu privind munca copiilor in mediul rural in cinci
judete selectionate din Romania”
Aplicare chestionar, analiza de documente, interviuri, focus grupuri, elaborare
studiu de caz
Biroul International al Muncii (BIM) Guvernul Romaniei-Programul International
pentru Eliminarea Muncii Copiilor(PIEMC)
Cercetare , protectia copilului
Septembrie 2002-ianuarie 2003
Asistent social
Consiliere copil victima a abuzului, neglijat, consiliere familie, colaborare cu
institutiile publice sau private in domeniul protectiei drepturilor copilului; analiza
documente; elaborare documente
Fundatia Internationala pentru Copil si Familie ”Dr. Alexandra Zugravescu”
Asistenta social , drepturile copilului

Numele şi adresa angajatorului
Tipul sectorul de activitate

Februarie 2003-Noiembrie 2004
Coordonator program Formare „Un Copil , O Familie”
Selectie formatori, organizare sesiuni de formare pentru profesionisti din domeniul
social in 3 judete: Buzau, Galati si Neamt
Fundatia Internationala pentru Copil si Familie ”Dr. Alexandra Zugravescu,
Fundatia Principesa Margareta a Romaniei
Formare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Noiembrie 2003-ianuarie 2004
Investigator de teren studiu „Cauzele medico-sociale ale mortalitatiicopiilor
sub 5 ani la domiciliu si in primele 24 de ore de la internare”
utilizare ghiduri de interviu, analiza documente, aplicare chestionare
UNICEF, Ministerul Sanatatii, IOMC
Cercetare, drepturile copilului, servicii de sanate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

August –septembrie 2004
Investigator de teren studiu „Situatia Abandonului copiilor in Romania”
utilizare ghiduri de interviu, analiza documente, aplicare chestionare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

UNICEF, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, IOMC
Cercetare, protectia copilului
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Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

August –septembrie 2004
Investigator de teren studiu „Situatia Abandonului copiilor in Romania”
utilizare ghiduri de interviu, analiza documente, aplicare chestionare

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Mai 2004
Formator”Prevenirea abuzului si neglijarii copilului”
Intocmire curricula de formare,sustinere curs, evaluare participanti

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Aprilie -decembrie 2004
Formator „Pregatirea asistentilor maternali profesionisti”
Intocmire curricula de formare,sustinere curs, evaluare participanti

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Aprilie 2005
Formator „Project Colectiv Enfance Roumanie”- componenta de formaresesiune de formare specializata pentru asistenti sociali si psihologi
Intocmire curricula de formare,sustinere curs, evaluare participanti
FICF
Formare, asistenta sociala, drepturile copilului

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Iunie-septembrie 2005
Investigator de teren studiu „Cunostinte, atitudini si practici parentale in
Romania”
realizare anchete/interviuri cu parintii la domiciliul
UNICEF, Fundatia Copiii Nostri, Centrul pentru Educatie si dezvoltare
Profesionala”Step by Step”
cercetare, drepturile copilului

Tipul sau sectorul de activitate

UNICEF, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, IOMC
Cercetare, protectia copilului

FICF
Formare, asistenta sociala, drepturile copilului

FICF
Formare, drepturile copilului

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Februarie –Aprilie 2006
Formator Federatia Pro Childdiseminare standarde de calitate in serviciile sociale pentru copii

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Martie 2006
Formator Proiectul „Sa nu excludem niciun copil”
Intocmire curricula de formare,sustinere curs, evaluare participanti

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Federatia Pro Child
Formare, organizatii neguvernamentale

FONPC, UNICEF si Delegatia Comisiei Europene
Formare, asistenta sociala, protectia copilului
Aprilie- mai 2007
Formator central Programul PHARE 2003 „Campanie de educatie privind
drepturile copilului”
Organizare curs formare; realizare rapoarte de formare; realizare suport de curs
ANPDC,CRIPS
Formare profesionisti-cadre medicale, cadre didactice, politisti, preoti, judecatori
Martie 2007-martie 2008
Expert protectia copilului-elaborare capitol manual pentru asistentii maternali
profesionisti
Elaborare suport de curs pentru asistentii maternali profesionisti
Fundatia Internationala pentru Copil si Familie
Drepturile copilului
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Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

noiembrie 2007-martie 2008
Coordonator grup de lucru „Sanatatea copilului”- Raportul Alternativ al FONPC
Organizare intalniri grup de lucru, realizare rapoarte ale intalnirilor, realizare raport
final
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil
Drepturile copilului

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de
activitate

Ianuarie 2009-decembrie 2010
Coordonator program ‚Acompanierea nasterii”
Coordonare si supervizare operatori de teren; rapoarte narative; rapoarte fianciare;
elaborare instrumente de culegere a datelor; elaborare studiu;
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil
Sanatatea mamei si copilului

noiembrie 2010-decembrie 2010
Formator programul „Formarea medicilor din reteaua scolara si a medicilor de
familie pentru screeningul supraponderii si al obezitatii la copiii de varsta
Activităţi şi responsabilităţi scolara”
principale Organizare curs formare; realizare rapoarte de formare; realizare suport de curs
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de IOMC si Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar -CNSPDS
activitate Formare profesionisti-cadre medicale-medici, asistenti medicali
Perioada
Functia sau postul ocupat

Perioada
Functia sau postul ocupat

Ianuarie 2011-decembrie 2011
Coordonator program „Consens national privind structurile de monitorizare a
Activităţi şi responsabilităţi drepturilor copilului si indicatori de monitorizare”
principale Organizare ateliere de lucru; realizare rapoarte narative si financiare; organizare
Numele şi adresa angajatorului focus grupuri; coordonare echipa experti
Tipul sau sectorul de Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil
activitate Drepturile copilului
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de
activitate

Februarie-august 2012
Coordonator proiect „Acompanierea nasterii”
Coordonare grup experti pentru elaborarea a doua brosuri cu tema „Acompanierea
nasterii” pentru : parinti si moase
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil
Drepturile copilului; educatie parinti si profesionisti

Perioada
Functia sau postul ocupat

Februarie-august 2012
Consultant proiectul „Imbunatatirea eficacitatii organizationale a sistemului de
protectie a copilului in Romania”, Programul Operaţional “Dezvoltarea
Capacităţii Administrative”

Activitati si responsabilitati
principale

Elaborare standarde de calitate specifice pentru serviciile de protectie a copilului

Numele si adresa angajatorului Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Partener: Fundaţia SERA
ROMÂNIA Cod SMIS: 26554
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada

Drepturile copilului

Iunie 2012 –Decembrie 2013

Functia sau postul ocupat

Formator „Scoala parintilor” in cadrul Pprogramului National VI interventia 1.1
Educatia prenatala si promovarea alaptarii

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Elaborare suport de curs, formare parinti
formare profesionisti: asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari in 6 judete ,
peste 260 de cursanti

Numele şi adresa angajatorului
Tipul sau sectorul de activitate

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Alfred Rusescu”
Formare
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Perioada Martie 2014-Aprilie 2014
Expert „ Indexul pentru Protectia Copilului”
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi Participare la training privind pregatirea pentru implementarea Index-ului
principale
Completarea indicatorilor corespunzatori articolelor 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 si
capitolul General ale Indexului
Intalniri de lucru directe si pe Skype pentru discutarea si definitivarea raspunsurilor
Numele şi adresa angajatorului
Fundatia World Vision Romania,
Tipul sau sectorul de activitate Drepturile copilului, cercetare
Aprilie 2015-August 2015
Expert egalitate de sanse
Organizare a 3 seminarii pentru autoritati publice locale si organizatii
neguvernamentale, elaborare suport de curs, elaborare rapoarte, elaborare
brosura, elaborare pliant
Numele şi adresa angajatorului SC Green Actual Team SRL - Proiect : ”EVA –
EvoluțieValoareAntreprenoriatpentrufemeipepiațamuncii”
ID proiect: 125842, AxaPrioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.3, POSDRU
Tipul sau sectorul de activitate
Formare egalitate de sanse
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/ diploma obtinuta

15-18 iunie 2012
Certificat de absolvire-MMFPS si MECTS

Disciplinele principale
studiate/ competente
profesionale dobandite

Ocupatia de antreprenor in economia sociala

Numele si tipul institutiei de
invatamant/
furnizorului de formare

S.C.Synthetis Management Consultants-SMC S.R.L

Nivelul de clasificare
nationala sau
internationala

Formare profesionala- Specializare

Perioada

Octombrie 2008-iunie 2009

Calificarea/ diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant/
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare nationala
sau internationala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Diploma master „Evaluare si supervizare in asistenta sociala”
Universitatea Bucuresti- Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Post universitar
Octombrie 1999-iunie 2000
Diploma absolvent
Comunicare si gestiunea resurselor umane
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare nationala
sau internationala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea Bucuresti-Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii
Universitar
Octombrie 1993-iunie 1997
Diploma licenta
Universitatea Bucuresti-Facultatea de Sociologie, Psihologie si Pedagogie
Profil Sociopsihopedagogie; Specializare Asistenta Sociala
Universitar

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Intelegere

Nivel european (*)

Ascultare

vorbire
citire

participare la
conversatie

scriere
discurs oral

Franceza

B2

B1

B1

B1

Engleza

B2

B1

B1

B1

Competenţe şi abilităţi sociale

exprimare scrisa
B1
B1

spirit de echipa; buna capacitate de comunicare

Competenţe şi aptitudini Coordonarea unei echipe
organizatorice Capacitate de analiză şi sinteză
Punctualitate în rezolvarea sarcinilor
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Cunoştinţe utilizare PC: Windows XP, Windows 7; MS Office 2007 – 2010 (Word,
Excel, Access, Power Point), Internet.

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Categoria B
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2014 co-autor „Acompanierea nasterii” –„Ghidul parintilor incepatori”Ed.
Artpress
2014 co-autor „Acompanierea nasterii” –„Ghidul practic pentru moase ”Ed.
Artpress
2014 co-autor „Supervizarea” -brosura realizata la FICF „Dr. Alexandra
Zugravescu”
2011-co-autor „Acompanierea nasterii”-Raport final, FONPC, IOMC „Alfred
Rusescu”, Ambasada olandei, Ambasada Frantei
Informaţii suplimentare 2005- co-autor „In ajutorul parintilor”, brosura realizata de FICF cu sprijinul
financiar al Federatiei „Voix de l’ Enfant”-Franta
2003- „Bataia nu este rupta din rai”- brosura realizata la FICF-Centrul de
Consiliere si Terapie pentru Copil si Familie, cu sprijinul Fondului Roman de
Dezvoltare Sociala
Publicatii

Instructor - Formator in domeniul “Bunastarii si Protectiei Copilului”, nr. 519/2004,
Ministerul Sanatatii- Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor,
Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali
Formator – Certificat de absolvire- Cod COR 241205, nr. 32/ 09.06.2008, Ministerul
Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului,
organizat de Centrul de Resurse si Innformare pentru Profesiuni Sociale
2006-membru al Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania- asistent
social principal
21.02.2013-CNASR Program „Dialoguri”- lector Atelier de lucru „Asistenta sociala
in sistemul sanitar”-elaborare proceduri pentru prevenirea parasirii copilului in unitati
sanitare si respectarea drepturilor copilului
2000-in prezent –Vicepresedinte delegat Asociatia „L”ESPACE ROUMAIN”
2012- membru CD al FICF
2013- 2015 membru CD al FONPC
2014 Martie –CNASR- Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala – Premiul
Asistentul Social al Anului 2013
, 28-29 noiembrie 2014, Bucuresti, Zilele IOMC eveniment realizat in parteneriat cu
O.M.S., M.S. U.M.F. Carol Davila Bucuresti- prezentare tema „Scoala Parintilor”
Anexe

Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

Alte cursuri de formare cu atestare
Fundatia Internationala pentru Copil si Familie -programul “Leonardo da Vinci”,
Medecins du Monde, Directia pentru Protectia Copilului sector 2
Curs de formare a profesionistilor in domeniul prevenirii maltratarii si interventiei in maltratare
2001-martie – Centrul de Informare pentru Romania, Arhiepiscopia Bucurestilor- Sector Social Caritate, Centru de
Informare pentru Romania Curs - Comunicare si relatii publice
2001- august – Centrul de Informare pentru Romania, Arhiepiscopia Bucurestilor- Sector Social Caritate,
Curs - Managementul proiectelor
2002-septembrie -Federatia Organizatiilor Neguvernamentale din Protectia Copilului, Universitatea de Vest Timisoara,
Societatea pentru Parinti si Copii-SCOP Timisoara
Curs – Comunicarea emotionala cu copilul victima modulul I
2002-noiembrie- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale din Protectia Copilului, Universitatea de Vest Timisoara,
Societatea pentru Parinti si Copii-SCOP Timisoara
Curs – Comunicarea emotionala cu copilul victima – tehnici de lucru
2003-martie -Federatia Organizatiilor Neguvernamentale din Protectia Copilului, Universitatea de Vest Timisoara,
Societatea pentru Parinti si Copii-SCOP TimisoaraCurs – Comunicarea emotionala cu copilul victima –evaluare
2003- martie– Formatori Judith Jones si Beatrix Campbell de la Metropolitan University of London
Curs “Evaluare si interventie in cazurile de victimizare a copiilor
prin abuz sexual si emotional. Relatia cu sistemul de justitie juvenila »
2003-aprilie, mai – Fundatia Internationala pentru Copil si Familie, CENTRAS Curs- Dezvoltare organizationala
2003-iunie – UNICEF, Organizatia Mondiala a Sanatatii - Curs-Child Rights Capacity Building
2003- septembrie – FICF, Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara Curs- Atasament si trauma
2004- ianuarie – Societatea de Psihodrama « J.L.Moreno » Curs- « Jocul de rol-de la terorie la aplicatii practice »
2004- septembrie ANPCA, FICF- curs formare «Dezvoltarea capacitatii institutionale a Serviciilor Publice Specializate
pentruPprotectia Copilului si a altor actori sociali din judetele Calarasi, Olt, Ilfov si Teleorman, privind prevenirea si
combaterea exploatarii prin munca si a traficului de copii pentru exploatare sexuala si pentru folosirea in alte
activitati ilicite »
2000
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2004 – octombrie – FICF, Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu
Studii Superioare si Asistentilor Medicali Curs - « Tehnici aprofundate de formare »
2004- noiembrie ANPCA, Organizatia « Salvati Copiii » curs formare « Servicii de asistenta si reintegrare pentru copiii
victime ale traficului sau neacompaniati »
2005 –ianuarie Stagiu practic Franta= cunoasterea sistemului de protectie a copilului
2005 – iunie ANPDC, USAID, World Learning-ChildNet Program, CRIPS-Curs formare a formatorilor pentru
„Diseminarea Standardelor minime obligatorii pentru serviciile de protectie a copilului”
2005- august, noiembrie ANPDC- Atelierul de formare pe tema implementarii legii 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului
2006 – martie FICF, ORA, UNICEF proiectul „Promovarea bunelor practici in procesul de adoptie a copilului”-curs
formare privind evaluarea si pregatirea persoanelor/familiior potential adoptatoare
2006 –iunie Stagiu practic Italia- cunoasterea serviciilor vocationale si educationale pentru tineri
2006 –noiembrie ANPDC, CRIPS- proiect finantat de Uniunea Europeana prin PHARE curs pentru Formator Central
in cadrul proiectului “Campanie de Educatie privind Drepturile Copilului”
2007- SCOP Timisoara-Romania, SPIN Czech Republic, JARABEE Holland, Proiect European curs formare “Video
Interaction training”
2009- noiembrie stagiu practic Franta, Aniversarea a 20 de ani de la Conventia Drepturilor Copilului, FONPC
2011- mai-iunie FICF, FONPC Proiectul franco-roman PROCOPIL- modul formare “Tehnici de supervizare si analiza
a practicilor’
2011- octombrie Institutul pentru dezvoltarea Copilului, CNASR “Congresul institutului pentru dezvoltarea copilului
tema”Abordarea multidisciplinara-conditie esentiala pentru dezvoltarea armonioasa a copilului
2013- iulie - CNASR Proiectul COMBAT POSDRU /96/6.2/S/63885, program instruire “Formarea angajatilor din
organizatiile relevannte pentru a le imbunatati modalitatea de abordare in activitatea desfasurata pentru
persoanele cu handicap”
2014- noiembrie Institutul pentru Dezvoltarea Copilului “Rolul echipei multidisciplinare in interventia precoce asupra
copilului aflat in situatie de risc”
2015- iulie- National Crime Agency, CEOP-A National Crime Agency Command, CNASR, British Council“Safeguarding Children from Sexual Exploitation and Abuse Workshop”
2015 23-25 iulie - Fundatia Baylor - Marea Neagra - BIPAI ROMANIA Curs "Abilitati de interventie in evaluarea si
consilierea pacientilor cu boli cronice in privinta aderentei teraputice".

03.02.2016
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