
 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume Focșa Tatiana 

Adresă(e) Andrei Doga, Chișinău, Republica Moldova 

Telefon(oane)  Mobil:   
Fax(uri) - 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Moldoveancă 
  

Data naşterii 03.02.1984 
  

Sex Fem 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Educație 

  

Experienţa profesională  
Perioada 2017-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Dr. Lector universitar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- elaborarea programelor analitice conform disciplinelor planului 

de studii al facultății de Psihologie și 
PsihopedagogieSpecialăla specialitatea Asistență Socială 
(ciclu I); 

- elaborarea suporturilor de curs la disciplinele predate conform 
planului individual: 1.Legislația familiei; 2. Dreptul și Legislația 
în Asistență Socială; 3. Cîmpul psihosocial al intervenției; 4. 
Justiția restaurativă; 5. Justiția juvenilă; 

- asigurarea procesului de predare a cursurilor  conform planului 
individual, etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

ULIM”, str.V. Pîrcalab 52, Chișinău, Republica Moldova  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

- educaționale; 

- analize și cercetări; 

- elaborări și publicații; 
  



Perioada 2007-2017 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- elaborarea programelor analitice conform disciplinelor planului 
de studii al facultății de Psihologie și 
PsihopedagogieSpecialăla specialitatea Asistență Socială 
(ciclu I); 

- elaborarea suporturilor de curs la disciplinele predate conform 
planului individual: 1.Legislația familiei; 2. Dreptul și Legislația 
în Asistență Socială; 3. Cîmpul psihosocial al intervenției; 4. 
Justiția restaurativă; 5. Justiția juvenilă; 

- asigurarea procesului de predare a cursurilor  conform planului 
individual, etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, str. Ion Creangă 
1, Chișinău, Republica Moldova  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

- educaționale; 

- analize și cercetări; 

- elaborări și publicații; 

Perioada 2006-2007 
Funcţia sau postul ocupat Lector stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- elaborarea programelor analitice conform disciplinelor palnului 
de studii alfacultății de Drept; 

- elaborarea notelor de curs la disciplinile predate conform 
planului individual: 1.Dreptul roman privat; 2. Dreptul 
administrativ; 

- asigurarea procesului de predare a cursurilor  conform planului 
individual, etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Studii Aplicate din Moldova, str. Sarmisegetusa, 
48/, Chișinău, Republica Moldova  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

- educaționale; 

- analiză și cercetare; 
Perioada 2013-2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert, Cursuri de formare inițială a mediatorilor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- elaborarea curriculei stagiului de instruire inițială a mediatorilor; 

- asigurarea stagiului de instruire cu suport teoretic și practic; 

- desfășurarea sesiunilor stagiului de instruire în calitate de 
formator etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Administrare Publică, Chișinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

-instruire (formare inițială a mediatorilor); 
- elaborare material didactic  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- medierea conflictelor penale; 

- medierea conflictelor cu implicarea minorilor; 

- medierea conflictelor muncii; 

- abilități de lucru cu grupuri mari; 

- comunicarea și organizarea activității cu grupuri mici 
neomogene 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Consiliul de mediere din RM 



Perioada 2013-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Expert, Cursuri de formare inițială a mediatorilor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- elaborarea curriculei stagiului de instruire inițială a mediatorilor; 

- asigurarea stagiului de instruire cu suport teoretic și practic; 

- desfășurarea sesiunilor stagiului de instruire în calitate de 
formator etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Liberă Internațională dein Moldova, Chișinău, 
Republica Moldova / USPEE „C. Stere” 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

-instruire (formare inițială a mediatorilor); 
- elaborare material didactic  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- medierea conflictelor penale; 

- medierea conflictelor cu implicarea minorilor; 

- medierea conflictelor muncii; 

- abilități de lucru cu grupuri mari; 

- comunicarea și organizarea activității cu grupuri mici 
neomogene 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Consiliul de mediere din RM 

Perioada 2012-2016 

Funcţia sau postul ocupat Expert, Cursuri de formare inițială a mediatorilor 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- elaborarea curriculei stagiului de instruire inițială a mediatorilor; 

- asigurarea stagiului de instruire cu suport teoretic și practic; 

- desfășurarea sesiunilor stagiului de instruire în calitate de 
formator etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, str. Ion Creangă 
1, Chișinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

-instruire (formare inițială a mediatorilor); 
- elaborare material didactic  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- medierea conflictelor penale; 

- medierea conflictelor cu implicarea minorilor; 

- medierea conflictelor muncii; 

- abilități de lucru cu grupuri mari; 

- comunicarea și organizarea activității cu grupuri mici 
neomogene 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Consiliul de mediere din RM 

Perioada 2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert, Consiliul naţional de acreditare a prestatorilor de servicii 
sociale 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- desfășurarea evaluării prestatorului de servicii social;. 

- propunerea  îmbunătăţirii modului de organizare şi funcţionare 
a serviciului social supus procedurii de acreditare; 

- elaborarea rapoartelor de evaluare în condiţiile stabilite de 
legislaţie; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Consiliul naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, 
str.Gheorghe Tudor, 5, Chișinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul -Evaluarea prestatorilor de servicii sociale corespunderii 



de activitate Standardelor minime de calitate; 
Competenţe profesionale 

dobândite 
- abilități de lucru cu experții și prestatorii de serviciu; 

- comunicarea și organizarea activității de evaluare 
corespunderii legislației în vigoare 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Consiliul naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale 

  
Perioada 2011-2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert, proiectul ”Medierea conflictelorsociale  între organizații și 
comunități„ implementat pe teritoriul Republicii Moldova și 
Transnistria, cu susținerea financiară a DAAD 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- elaborarea curriculei stagiului de instruire continuă a 
mediatorilor practicieni; 

- asigurarea stagiului de instruire cu suport teoretic și practic; 

- desfășurarea sesiunilor stagiului de instruire în calitate de 
formator etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Hamburg 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

-instruire (formare continuă a profesioniștilor practicieni); 
- elaborare material didactic  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- medierea conflictelor sociale între grupuri; 

- abilități de lucru cu grupuri mari; 

- comunicarea și organizarea activității cu grupuri mici 
neomogene 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

ULIM& Universitatea din Hamburg 

  

Perioada  2012 
Funcţia sau postul ocupat Expert în proiectul ”No drugs education” 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- analiza cadrului legal de prevenire a consumului de droguri 
legale de adolescenți; 

- Elaborarea capitolului ”Întrebări referitoare la cadrul legal 
privind droguri legale”, ”Întrebări referotoare la depistare” și 
”Întrebări referitoare la prevenire” din cadrul ghidului 
”Drogurilor legale și adolescena. Răspunsuri la întrebările 
elevilor și studenților” 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Internațional Antidrog 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

- Elaborarea ghidului”Drogurilor legale și adolescena. 
Răspunsuri la întrebările elevilor și studenților”; 

  

Perioada 2010-2014 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Studii doctorale: Tema cercetării ”Procedura de stabilire a 
domiciliului copilului în drept public” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

1. Dreptul Administrativ; 2. Dreptul Constituțional; 3. Dreptul 
Contravențional, 4.Teoria Generală a Dreptului. 

- Dezvoltarea abilităților de analiză, sinteză și cercetare a 
cadrului normativ în domeniu; 



Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova  

  
Perioada 2006-2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Magistru în drept, Tema cercetării ”Reglementarea juridică a 
poluării transfrontaliere” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

2. Dreptul Administrativ; 2. Dreptul Constituțional; 3. Dreptul 
Contravențional, 4. Dreptul Internațional. 

- Dezvoltarea abilităților de analiză, sinteză și cercetare a 
cadrului normativ în domeniu; 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Poliție ”Ștefan cel Mare”  

  
Perioada 2001-2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licențiat în drept, Tema cercetării ” Reglementarea juridică a 
poluării transfrontaliere” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

1.  Dreptul Constituțional; 2. Dreptul Penal, 3. Drept de procedură 
penală; 4. Dreptul Familiei, 5. Dreptul civil, etc. 

- Dezvoltarea abilităților de analiză și sinteză a cadrului normativ 
în domeniul; 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultar
e 

Citire Participa
re la 

convers
aţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba Russi

an 

C

2 

Excell

ent 
C2 

Excell

ent 

C

2 

Excell

ent 
C2 Excellent C2 

Excelle

nt 

Limba englis

h 

B

2 

Beginn

er 
A2 

Begin

ner 

A

2 

Beginn

er 
B2 Beginner B2 

Beginn

er 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 
Străine 

  
Competenţe şi abilităţi 

sociale 
Empatie, abilități de negociere, comunicareeficientășimediere a 
conflictelor(abilitățiprofesionale) 

  

Competenţe şi aptitudini -planificareaactivităților; 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


organizatorice -comunicareaeficientă cu diferitegrupuri de oameni; 
--replicraepracticilorbuneetc. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

-asigurareaimplementăriiactivităților; 
- monitorizareadinnamiciiactivității; 
-raportareacalitativă a rezultatelor etc. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

MicrosoftWord, Power Point, Excel, Internet – advanced user level 

  

Permis de conducere Categoria B 

  
 


