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INFORMAŢII PERSONALE

Gabriela Povian

POVIAN GABRIELA
Timișoara, jud. Timiș, România
gabriela.povian@gmail.com

Sexul: Feminin
Naţionalitatea: Română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
2014 - prezent

2007 - 2010

2005 - 2007

Dr. ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL / CONSILIER - COORDONATOR
DEPARTAMENT SOCIAL
Asociaţia CRIS-DU Areopagus, Calea Martirilor, nr. 104,
https://www.areopagus.ro/
Consiliere psihologică şi spirituală, terapie individuală/familială/de grup cu
beneficiarii, vizite la domiciliu, întocmire anchete sociale, organizarea de
evenimente fundraising, coordonare activitate de practică studenți/voluntari.
Învățătoare - Școala Duminicală
Biserica Penticostală Betel, Dublin, Irlanda.
Predare limba română și religie; consiliere individuală și de grup; evaluarea
relațiilor dintre copiii participanți la cursuri, in ceea ce privește nevoile bio-psihosociale ale copilului pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi.

Instructor ergoterapie
Terapie ocupațională. Identificarea nevoilor bio-psiho-sociale ale beneficiarilor și
intervenția în situațiile de criză. Membru al echipei multidisciplinare cu participare
activă la analizele de caz ale echipei. Întocmirea rapoartelor trimestriale cu privire
la activitățile desfășurate cu beneficiarii.
D.G.A.S.P.C. str. P-ța Regina Maria, nr. 3, Timișoara, Timiș.
Sociale, cognitive, recuperatorii fizic și psihic.

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 7

Curriculum Vitae

2000 - 2005

Gabriela Povian

Educator specializat
Îngrijire, educație și terapie. Identificare nevoi de asistență socială și consiliere.
Fundația serviciilor sociale ”Bethany” – Timișoara.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2016-2020

Doctor - domeniul Sociologie, Universitatea de Vest Timișoara
Ministerul Educației: Ordin MEN, nr. 6245 din 21.12.2020
Susținerea tezei de doctorat, Universitatea de Vest Timișoara, 20.07.2020
Titlul tezei de doctorat: Percepții cu privire la potențialul formativ al consilierii în
contextul familiei contemporane.
Distincția acordată: MAGNA CUM LAUDE.

Perioada 2014 – 2018
Calificarea / diploma obţinută Psihoterapeut / Formare în psihoterapie sistemică familială
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Institutul de Terapie Familială şi Practică Sistemică Areopagus

Perioada 2014 - 2016
Calificarea / diploma obţinută Sociologie / Program masteral: Practica Asistenţei Sociale Centrată pe Valori
Disciplinele principale studiate / Comunicarea şi managementul conflictelor, abordări integrative în consilierea familială,
competenţe profesionale consiliere socială şi spirituală, psihologie socială şi spirituală aplicată, valori religioase
dobândite şi profesionale.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara.

Nivelul în clasificarea naţională ICED 5
sau internaţională
Perioada

2014 - 2016

Calificarea / diploma obţinută Consilier creștin / Formare în consiliere biblică
Numele şi tipul instituţiei de
Centrul de Educaţie Creştină şi Cultură Contemporană „Areopagus” în colaborare cu
învăţământ / furnizorului de
Grace Fellowship Church, KY, SUA
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

ICED 4

2014-2015
Diplomă absolvire – Modul Pedagogic 2
Practică didactică, Proiectarea şi managementul programelor educaţionale,
psihologie educaţională interculturală.
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Gabriela Povian

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest din
Timișoara.
ICED 5
2011-2014
Diplomă absolvire: Modul Pedagogic 1
Metode şi tehnici de predare, comunicare eficientă.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest din
Timișoara.
ICED 5
2011-2014
Asistent social / Diplomă licenţă
Dezvoltare umană, consiliere în Asistenţa Socială, sistemul de Asistenţă Socială,
protecţia copilului, sociologie, drept în Asistență Socială, drepturile omului și
strategii antidiscriminatorii, politici sociale, metode și tehnici de lucru cu persoanele
delincvente, dependente, vârstnice, cu dizabilități.
Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara.

ICED 5
2010-2013
Diplomă de absolvire a Colegiului Biblic VERITAS
Exegeză, hermeneutică, studierea Scripturii și modalități de aplicare în viața de zi cu
zi. Activități sociale de ajutorare și suport, consiliere biblică.
Veritas College Internațional & Colegiul Biblic Veritas România.

ICED 4

2010-2013
Pedagog de recuperare / Diplomă de absolvire a Școlii Postliceale de
Specialitate
Psihologie generală, psihologia copilului, drepturile copilului, comunicare, tehnici și
metode recuperatorii, psihologia jocului.
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Gabriela Povian

Centrul de învățământ pentru asistență medicală și pedagogie de recuperare,
Timișoara; For tutelar: Societatea”Hilfe fur Rumanien” e.V.Essen, Germania.

Nivelul în clasificarea naţională ICED 4
sau internaţională
COMPETENΤE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

Engleză

Română
ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

B2

B2

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
B2
B2

SCRIERE

B2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2:
Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe şi abilităţi Abilități de comunicare, de ascultare, de organizare, pedagogice, de relaţionare şi muncă în
sociale echipă. Capacitate empatică foarte bună, atitudine proactivă.

Abilităţi de consiliere individuală și familială.
Abilităţi de ascultare, empatie, provenite din activităţile didactice şi din lucrul direct cu
beneficiarii în asistenţă socială.

Competenţe şi aptitudini Spirit organizatoric, leadership, gândire strategică. Capacitatea de planificare, capacitatea
organizatorice de coordonare, capacitatea de asumarea a responsabilităților și inițiativă. Capacitate de

adaptare la medii multiculturale.
Competenţe şi aptitudini Gestionarea activităţiilor logistice şi financiare dobândite atât în cadrul pregătirii
tehnice profesionale cât şi ca urmare a experienţei practice din mediul social.
Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și
PowerPoint™).
Cunoștinte elementare ale aplicațiilor de grafică pe calculator (Adobe
Illustrator™,PhotoShop™).
Cunoștințe de bază în utilizarea programului SPSS.
Explorare internet.

Competenţe şi aptitudini Creativitate și scriere, compoziție: eseuri, articole, povestiri, poezii.
artistice
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Alte competenţe şi Abilități de a interacționa eficient cu oamenii din diverse medii sociale.
aptitudini Abilităţi de încurajare şi motivare.
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Permis de conducere Permis de conducere, categoria B, din 2015.
Informații suplimentare • Certificat de participare în cadrul conferinței ”SPECTO 2018 - groups with special needs in
community measures”, West University of Timisoara and Confederation of European Probation
proudly announces the 7th edition of International Conference Multidisciplinary perspectives in the
quasi-coercive treatment of offenders specto – 13.09.2018 – 14.09.2018.
• Certificat de participare în cadrul conferinței internaționale ”Social Work International Conference
SWIC-UB – Social work responses to the new realities of a turbulent world” București, 2.11.20173.11.2017.
• Diplomă de participare la workshopul „Elaborarea profilului ocupațional al asistentului social cu
ajutorul metodei DACUM” – organizat în contextul proiectului Cadrul european privind
competențele profesioniștilor care se confruntă cu fenomenul găștilor de cartier” – FrameGang Ref:
2015-PT01-KA202-01359 – 27.05.2016.
• Adeverință de participare la seminar cu tematică antidrog, organizat de Centrul de Prevenire,
Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș – 30.09.2015.
• Diplomă de participare și prezentare a unei lucrări „Situațiile de criză dintr-o familie care se
bazează pe valorile contemporane , favorizează infracționalitatea în rândul minorilor”, în cadrul
conferinței internaționale creștine „Puterea de a fi altfel 2014” – 30.10 2014 – 31.10.2014.
• Diplomă STUDENT EMINENT 2013 ediția a XVIII-a, acordată de Asociația ORIZONTURI
UNIVERSITARE pentru rezultatele excepționale în activitatea universitară din cadrul Facultății de
Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara
• PREMIUL DE EXCELENȚĂ al Municipiului Timișoara pentru obținerea rezultatelor
deosebite în activitatea universitară din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea
de Vest din Timișoara, oferit de către Primăria Municipiului Timișoara.
• Diplomă pentru serviciul de voluntariat în cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă –
25.04.2014 – oferită de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș.
• Certificat: cursul „Diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen” – 23.01.2013 –
6.02.2013 oferit în cadrul proiectului european POSDRU 50679 ”Reconstrucția statutului femeii: de
la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse”, organizat de Universitatea
”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
• Certificate of attendance – the 4th Edition of the International Conference on Gerontological Social
Work „Solidaritybeyondage”, - 20.11.2012 – 24.11.2012 oferit de Departamantul de Aistență Socială
din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. (conferință în
cadrul căreia am prezentat proiectul PIN – Intergenerational Bridges in Nădrag)
• Diploma pentru participarea la Seminarul Antidrog cu tema: „Rolul spiritualității creștine în
prevenirea și depășirea consumului de droguri în rândul liceenilor.” 30.05.2012 oferită de Centru
Creștin Areopagus, Timișoara & Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
Timișoara & Inspectoratul Școlar Județean Timiș.
• Certificat – ”The first International Conference on Social Inclusionand Equal Opportunities – SIEO
2012– Employment for youngpeople: Challengesand Opportunitities” 24.05.2012 – 26.05.2012 oferit
de Departamantul de Aistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea
de Vest din Timișoara.
• Certificat de participare MIME (Methoded`Initiation au Metierd`Entrepreneur) 19.12.2011 –
20.12.2011 oferit de Institutul Român de Educația Adulților din Timișoara & Facultatea de
Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara.
• Certificat – „Măsuri de asistență socială” 24.08.2006 – 2.09.2006 oferit de Centrul Regional de
Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara.
• Certificat – „Îngrijire acordată în sarcină, travaliu și postpartum” 3.07.2006 – 8.07.2006 oferit de
Fundația Estera din Timișoara.
• Certificat – „Training for professional working with special needs children”, 20.05.2002 –
24.05.2002 oferit de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Timișoara.
• Certificat – „Educație prin artă în mișcare, muzică și jocuri creative” 10.07.1998 organizat de
”Muzika in Romania” registered charity no. 1000386, Nothingam, Anglia.
• Certificat
„Educator
puericultor”
3.06.1996 – 3.09.1996 oferit de Ministerul Muncii șiPagina
Protecției
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Sociale – Direcția de Muncă și Protecție Socială – Centrul de Calificare și Recalificare a Șomerilor,
Timiș.

Gabriel

Curriculum Vitae

Gabriela Povian

LISTA LUCRĂRILOR DE REFERINȚĂ

 Povian, G. (2014). Situațiile de criză dintr-o familie care se bazează pe valorile contemporane,
favorizează infracționalitatea în rândul minorilor, lucrare publicată în:
Runcan, P., Runcan, R. (coord). (2014). Puterea de a fi altfel. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică. ISBN 978-973-30-3757-6
 Povian, G., Runcan, L. (2017). Role of Social Workers in Communicating a Positive HIV Test
Result and in HIV Pre- and Post-test Counselling, lucrare publicată în: Revista de Asistență
Socială, nr 2/2017.
(http://www.swreview.ro/index.pl/role_of_social_workers_in_communicating_a_positive_hiv_te
st_result_and_in_hiv_pre-_and_post-test_counselling)
 Bălău, C., Povian, G., Runcan, P., Neagoe, A. (2018). Problematica integrării profesionale a
persoanelor seropozitive the Issue of the Professional Integration of HIV-Positive People, lucrare
publicată în: Revista de Asistență Socială, nr 1/2018.
(http://www.swreview.ro/index.pl/he_issue_of_the_professional_integration__of_hivpositive_people)
 Povian, G, Runcan, P. (2018). Groups with Special Needs in Community Measures: Stigma and
Discrimination of HIV-Positive People, lucrare publicată în: SPECTO - The 7th Edition
GROUPS WITH SPECIAL NEEDS IN COMMUNITY MEASURES INTERNATIONAL
CONFERENCE MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-COERCIVE
TREATMENT OF OFFENDERS, 13th-14th September, 2018, Timisoara, Romania.
 Povian, G., Sersea, L. (2018). Counselling on seropositive family adherence to antiretroviral
therepy, lucrare publicată în cadrul celei de-a doua Conferință internaționala de ASISTENȚĂ
SOCIO-MEDICALĂ COMUNITARĂ, 23-24 noiembrie 2018, COPILUL ȘI FAMILIA ÎN
CENTRUL SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIO – MEDICALĂ COMUNITARĂ.
 Bălău, C., Onaga, F., Povian, G., Neagoe, A., Runcan, R. (2020). Influenţe specifice în consilierea
socială a persoanelor cu dizabilităţi [Specific influences in the social counseling of persons with
disabilities], lucrare publicată în Revista de Asistență Socială, nr. 1/2020.
(http://www.swreview.ro/index.pl/specific_influences_in_the_social_counseling_of_persons_wit
h_disabilities)
 Membru al Comitetului științific al seriei – colecției AUTENTIC vol. 1 – Copilărie și parentalitate
cu impact, coordonator Patricia Runcan, (2020).Timișoara: Editura de Vest.
 Autor & Membru al Comitetului științific al seriei – colecției AUTENTIC vol. 2 – Consiliere și
mentorare cu impact, coordonator Patricia Runcan, (2021).Timișoara: Editura de Vest.
 Autor & Membru al Comitetului științific al seriei – colecției AUTENTIC vol. 3 – Consiliere și
mentorare cu impact, coordonator Patricia Runcan, (2021).Timișoara: Editura de Vest.
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