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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume CIUBOTARU DIANA LAURA 

Adresă(e) MARIA FILLOTI NR 7, IAȘI 

Telefon(oane) Mobil: 0742 094 746   

E-mail(uri) dl_ciubotaru@yahoo.com, 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 19.07.1975 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Psiholog psihoterapeut principal, cadru didactic universitar, formator 

  

Experienţa profesională 
                                            Perioada 

                     Funcţia sau postul ocupat 

 

Din 2011 – prezent 
Preşdinte executiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Coordonarea şi evaluarea activității departamentelor asociației 

 Coordonare și implementare proiecte 

 Gestionare şi planificare buget 

 Organizare de cursuri de formare postuniversitare acreditate în terapie de familie sistemică, 
în Școala de Activare a Sinelui, autor al curriculei cursului de formare  

 Organizerea de cursuri de training cu studenții din aria de studii socio-umane pentru 
dezvoltarea abilităților de relaționare cu familia. 

 Colaborări cu alte asociații sau instituții de profil în vederea asistării specializate a familiei. 

 Organizarea de workshop-uri și prezentări pentru a face cunoscută terapia de familie şi altor 
categorii de specialişti din domeniul sănătății mentale şi domenii conexe 

 Cercetare şi participări la conferințe 

 Reprezentarea asociației în activităţi specifice 

  Participarea ca membru în activităţile Comisiei Profesionale ICSCC 
 

Institutul de Cercetare şi Studiul Conştiinţei Cuantice, str. Maria Filotti, nr. 7, Iași 
 

mailto:dl_ciubotaru@yahoo.com


Curriculum vitae Diana Laura Ciubotsru  
 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                          Perioada 
                        Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 

         Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                           

                                              Perioada 

ONG, Sănătate 
 
Din 2010 - prezent 

   Terapeut licențiat Bowen 
 
Tehnica Bowen este o terapie holistiă, ce se bazeaza pe declansarea capacității de auto-vindecare a 
propriului nostru corp. Prin aplicarea mișcărilor specifice Bowen, extrem de delicate, pe anumite 
locații precise de pe corp, trezim “Doctorul interior care preia comanda și începe procesul de 
vindecare. 
 
Centrul de Sănătate Holist San, șos Nicolina, nr 85, bl. 988A, sc. B, int 02 
Sănătate 
 

  Din 2000 până în 2011 

                        Funcţia sau postul ocupat LECTOR universitar doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Susţinere seminarii, workshop-uri, cursuri de specialitate în psihologia şi terapia familiei, 
psihologie organizaţională, psihologie cognitivă  

 coordonare practică de specialitate an I, evaluare activităţi practică 

 coordonare şi supervizare activităţi ştiinţifice ale studenţilor, susţinere şi coordonare proiecte 
de cercetare, organizarea de activităţi şi cercuri ştiinţifice cu studenţii, în domeniile menţionate 
anterior  

 Participări la conferinţe şi comunicări ştiinţifice. Activitate de cercetare în domeniul psihologiei familiei si 
psihologiei cognitive. 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petre Andrei din Iaşi; Facultatea de Psihologie  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  

  

Perioada 2003 până în 2010 

Funcţia sau postul ocupat VICEPreşedinte, formator, preşedinte Comisia de acreditare şi certificare APFCiaşi 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea şi  evaluarea activităţii departamentelor asociaţiei 

 Coordonare şi implementare proiecte 

 Gestionare şi planificare buget 

 Organizare de cursuri de formare postuniversitare acreditate în terapie de familie sistemică, co-autor al 
curriculei cursului de formare. 

 Organizarea de cursuri de training cu studenţii din aria de studii socio-umane pentru dezvoltarea 
abilităţilor de relaţionare cu familia.   

 Colaborări cu alte asociaţii sau instituţii de profil în vederea asistării specializate a familiei. 

 Organizarea de workshop-uri şi prezentări pentru a face cunoscută terapia de familie şi altor categorii 
de specialişti din domeniul sănătăţii mentale şi domenii conexe 

 Cercetare şi participări la conferinţe 

 Reprezentarea asociaţiei în activităţi specifice 

 Participarea ca membru în activitățile Comisiei de Acreditare şi Certificare APFCiaşi 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia de Psihoterapia Familiei şi Cuplului Iaşi,  şos. Bucium nr.36, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG, Sănătate 

  

Perioada Din 1999 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Psihoterapeut principal autonom acreditat şi atestat de Colegiul Psihologilor din România în practică 
privată 

Activităţi şi responsabilităţi principale Psihoterapie cu familia, cuplul sau individual,  

administrare activitate şi buget cabinet 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet individual psihologie Diana Ciubotaru, şos. Nicolina, nr. 85, bl. 988A, sc. B, int Iaşi  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Psihoterapie , sănătate mintală  
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Educaţie şi formare 
 

 
 

Perioada 2007-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Youthpass 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Multiplicator national al programelor pentru tineret in cadrul Agentiei Nationale pentru Programe  
comunitare  și Formare Continuă în Domeniul Tineretului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANPCDEFP 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditat  

  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditat  

  

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Master în psihoterapie şi intervenţie în câmpul social, diplomă master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici şi abilităţi de intervenţie în psihoterapie şi metode de cercetare în câmpul social 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditat  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Masterat - Certificat specializare Bursă Socrates  - Erasmus 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Intervenţie specifică în terapiile expresive, muzicoterapie şi dansterapie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Portugalia, Universidade Tecnica de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditat 

Perioada 2000-2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat European de Psihoterapeut de Familie şi cuplu, psihoterapeut şi formator european 
(atestare NVRG) 
Psihoterapeut principal (atestare la colegiul Psihologilor din România) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea familiei, diagnostic şi intervenţie psihoterapeutică la nivel de familie şi cuplu 
Furnizor de formare în psihoterapia familiei şi cuplului 
Terapeut educaţional (terapie pentru profesionişti în psihoterapie) 
Supervizor în psihoterapie de familie şi cuplu 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gesinstherapie, Olanda         
  Asociaţia pentru promovarea terapiei de familie în România 
Programul MATRA –finanţat de Ministerul de Externe al Olandei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditat de Colegiul psihologilor din România 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat în managementul organizaţiilor, manager 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul organizaţiilor şi management de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gesinstherapie, Olanda      
Eric Jan Tuininga şi Aleid Bijlmer- Antons (Olanda) 
 

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Licenţa în psihologie, psiholog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici de intervenţie în psihoterapie şi metode de cercetare în câmpul social 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditat  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză, italiană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Avansat   Avansat   Avansat    Avansat    Avansat  

Limba italiană    Avansat   Avansat   Avansat    Avansat    Avansat  

Limba franceză    Mediu   Mediu   Mediu   Mediu   Mediu  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă  (participare la proiecte de intervenţie în organizaţii şi 
mediul universitar) 
Abilităţi de comunicare şi relaţionare, capacitate empatică deosebite cultivate prin profesia de 
psihoterapeut şi cadru didactic 
Activitate didactică interactivă  
Predare cu adresabilitate crescută indiferent de nivelul de pregătire al auditoriului (cultivată prin 
profesie şi training) 
Abilităţi de Intervenţie în criză: în grupuri şi familie (prin training si experienţa profesională cu grup de 
studenţi, colegi şi familii în terapie) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţa în managementul organizaţiei, de echipă şi de proiect(experienţa de administrare a 
cabinetului propriu şi managerierea Asociaţiei de Psihoterapia familiei şi cuplului Iaşi, curs de 
specializare în managementul organizaţiilor şi management de proiect) 
Coordonarea unei echipe de lucru în mediul academic(exemplu, practica de specialitate  presupune 
coordonarea unei echipe de 4 cadre didactice) 
Experienţă în organizarea de workshop-uri, conferinţe, cursuri de formare, prezentări, postere 
Experienţă în înfiinţare, coordonarea şi administrarea cabinetelor profesionale 
Experienţă in supervizarea activităţii altor profesionişti în psihoterapie 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Creaţie şi design vestimentar, manufactura (croit, cusut, finisat)  - autodidact, activitate cultivată în 
timpul liber 
Bricolaj  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows xp, vista, pachetul complet office, statistica asistată pe calculator (programe de specializare 
universitare si postuniversitare) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Dans de societate şi latino-americane, flamenco (cursuri de dans profesionist) 
  

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1997 
  

Informaţii suplimentare 
Membru activ în organizaţii şi asociaţii de Profesionişti 
Asociaţia Psihologilor din România (APR) 
Asociaţia de psihoterapia familiei şi cuplului Iaşi (APFCiaşi) - fondator 
Asociaţia de psihoterapia familiei şi cuplului din Olanda (NVRG) 
Federaţia română de psihoterapie (FRP) 
 

  

Anexe 
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ANEXA 

LISTĂ DE COMUNICĂRI ŞI LUCRĂRI PUBLICATE 

Participări la workshopuri si conferinţe nationale şi internaţionale 
 
Comunicări: 

1. Martie 2011 1st Global Conference Spirituality in the 21st century “Theory, praxis and pedagogy” cu lucrarea The 
role of spirituality in the therapeutic process of forgiveness (Adina Karner-Huțuleac , Diana Laura Ciubotaru),Praga 

 
2. Mai 2010 Conferința internațională “Consiliere psihologica și educatională”, organizată de Universitatea “Petre 

Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu lucrarea: “Perspective asupra iertarii, in terapia 
de familie”, Modele de lucru de atașament și disponbilitatea ca mecanism de coping la anxietatea de abandon, 

3. “Infidelitatea la cuplurile tinere” la sesiunea de comunicări stiințifice a Conferintei  ‘Săptămâna Europeana a 
Familiei”, la Iasi, mai 2009, Asociația de Psihoterapia Familiei și cuplului și Universitatea AL.I.Cuza Iași 

4. Patternuri de atasament la adult - la  Sesiunea ştiinţifică “Perspective transculturale şi psihosociale ale integrării în 
uniunea europeană”  a Academiei Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale Gh. Zane, Iaşi 
şi Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Psihologie “24 septembrie 2008; 

5. Tipologia infidelității și procesul iertării la Sesiunea anuală de comunicări şi referate ştiinţifice “Dezvoltare psiho-
socială şi reconfigurare comunitară.. Fundalul românesc al sincronizării europene”, organizată de Universitatea 
“Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Iaşi, 25 iunie 2008 . 

 
6. Iunie 2007 Simpozionul “Agresorul şi victima în cultura violenţei”, organizată de Universitatea “Petre Andrei” din 

Iaşi, Inspectoratul de Poliţie a judeţului Iaşi, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor, Federaţia Internaţională a 
Comunităţilor Educative, cu lucrarea: Depăşirea stărilor cauzate de abuz, în cadrul terapiei de familie, împreună cu 
Starica Cristina; 

 
7. Septembrie 2006, Sesiunea ştiinţifică  a Academiei Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi 

Sociale Gh. Zane, Iaşi, cu lucrarea : Iertarea - instrument terapeutic în terapia de familie; 
 

8. Abordări şi tehici de bază în terapia de familie şi cuplu la Sesiunea ştiinţifică anuală - “Universul psiho-social al 
individului uman” – organizată de Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Socio-
Umane, 29 iunie 2006; 

 
9. Comportamente şi expectanţe asociate cu disponibilitatea pentru o relaţie, la Sesiunea anuală de comunicări şi 

referate ştiinţifice “”, Universitatea “Petre Andrei”, Iaşi, 27 iunie 2006  
 

10. Analiza schemei cognitive a disponibilităţii pentu o relaţie, volumul de rezumate la Conferinţa Naţională de 
Psihologie, Cluj Napoca, 18-21 mai 2006 

 
11. Creativitatea-resursă în demersul psihoterapeutic, publicată în volumul “Inventica 2004”, Editura Performanţa, Iaşi, 

2004, pg. 117-124 (Ediţia a 16-a a Simpozionului Internaţional “Inventică-Performanţă-Creativitate tehnică”, Iaşi, 
26-30 mai 2004); 

 
12. Misticul tradus în experienţă terapeutică, la Sesiunea anuală de comunicări şi referate ştiinţifice “Universul 

Psihosocial al individului uman”, Universitatea “Petre Andrei”, Iaşi, 25-26 iunie 2004; 
 

13. Imaginea mentală în terapiile expresive, la Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială, 
Universitatea “Petre Andrei”, în colaborare cu Academia Română – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale 
“Ghe. Zane” Iaşi, 4-5 iulie 2003; 

 
14. Modificarea caracteristicilor imaginilor mentale vizuale sub influenţa unor parametri psihoacustici, la Sesiunea 

ştiinţifică anuală organizată de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie “George Bariţ” - 
Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 7-8 noiembrie 2003; 
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15. Timpul ca experienţă subiectivă în psihoterapie, la Conferinţa Naţională de Psihologie, “Psihologia Românească la 
început de mileniu”, organizată de Asociaţia Psihologilor din România, Neptun, 31 mai-2 iunie 2002; 

 
16. Timpul ca metaforă, la Sesiunea jubiliară a Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială în colaborare cu Academia 

Română Iaşi, 31mai-2iunie 2002; 
 

17. Deconstructivismul în terapia de familie, la Sesiunea ştiinţifică anuală - “Universul psiho-social al individului uman” 
– organizată de Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Socio-Umane, 25 iunie 2002; 

 
18. Contribuţia psihologilor români din perioada interbelică la constituirea şi dezvoltarea ştiinţelor psiho-pedagogice - 

M. Ralea, la Zilele Academice Ieşene, Academia Română, Filiala Iaşi, 16-21 septembrie 2002; 
 

19. Agresivitatea sexuală în cadrul cuplului. Violul marital, la Conferinţa internaţională East –East, organizată de 
Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară şi Universitatea “Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 30noiembrie-2decembrie 
2001. 

 
 
Articole publicate: 
 

1. Educatie pentru viața de familie. Infidelitatea. Cum înfruntăm inamicul relaţiilor de cuplu? Publicat in volumul 
,,Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI) Fasc. 5, pag.576-579. 

2. Analiza schemei cognitive a disponibilităţii pentru o relaţie in volumul de rezumate al Conferinţei Naţionale de 
Psihologie, Cluj Napoca, 18-21 mai 2006 

3. Abordări şi tehnici de bază în terapia de familie şi cuplu în volumul Sesiunii ştiinţifice anuale - “Universul psiho-
social al individului uman” – Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Socio-Umane, 29 
iunie 2006; 

4. Comportamente şi expectanţe asociate cu disponibilitatea pentru o relaţie, în volumul Sesiunii anuale de 
comunicări şi referate ştiinţifice organizate de Universitatea “Petre Andrei”, Iaşi, 27 iunie 2006 

5. Eros şi Thanatos, în Revista de cultură “Contrast”, nr. 4/2001, Iaşi;  
6. A fi conştient sau a avea un conştient, în Revista de cultură “Contrast”, nr. 5/2001, Iaşi; 
7. Creativitatea-resursă în demersul psihoterapeutic, publicată în volumul “Inventica 2004”, Editura Performanţa, Iaşi, 

2004, pg. 117-124 (Ediţia a 16-a a Simpozionului Internaţional “Inventică-Performanţă-Creativitate tehnică”, Iaşi, 
26-30 mai 2004); 

8. Stărică, C.; Ciubotaru, D.L.(2010), Perspective asupra iertarii, în terapia de familie, în vol. Consiliere psihologică și 
educațională, Ed. Performantica, Iaşi. 

9. Ciubotaru, D.L.(2010), Modele de lucru de atașament și disponbilitatea ca mecanism de coping la anxietatea de 
abandon,  în vol. Consiliere psihologică și educațională, Ed. Performantica, Iaşi. 

10. “Iertare și travaliu terapeutic”, volum în curs de apariție. 
 
Workshop-uri şi cursuri de specialitate 
Organizare şi participare la workshop-uri sau cursuri de formare  
 

1. iunie 2012 - Organizarea unui workshop, creditat de CPR în psihoterapia familiei şi cuplului – “Integrarea 
spiritualității în psihoterapie”  Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială si Sociologie, 
Iaşi, 25 iunie 2012. Traineri: Diana Laura Ciubotaru, președinte ICSCC, Lect. univ drd. Cristina Stărică 

2. din 2005 - prezent – peste 10000 de ore de formare în psihoterapie sistemică- susținerea lunară de cursuri de 
formare acreditate de CPR pentru psihoterapeuți de familie și cuplu în orașele Iași, București, Galați, Constanța 

3. iunie 2010 -  Organizarea unui workshop, creditat de CPR în psihoterapia familiei şi cuplului. “Intervența primară în 
lucrul cu familia.viziunea sistemica”Modul de prezentare în cadrul manifestărilor “Petre Andrei “ 8 iunie 2010 
Traineri: Lect. univ. Drd Diana Laura Ciubotaru, vicepreședinte Asociatia de Psihoterapia Familiei și Cuplului Iași, 
Lect. univ drd. Cristina Stărică 

4. mai 2009 – organizarea conferinței internaționale “Săptămâna Europeana a Familiei” la Iași. Susținerea unui 
Workshop creditat CPR “IERTAREA la granița dintre spiritualitate și terapie” împreună cu asist.univ.drd. Adina 
Karner-Huțuleac 
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5. mai 2009 – Organizarea unui workshop, creditat de CPR în psihoterapia familiei şi cuplului. “Iertarea în relații. 
Vindecare terapeutică și spirituală.”Modul de prezentare în cadrul manifestărilor “Petre Andrei “ 9 iunie 2009  
Traineri: Asist. univ. Drd Diana Laura Ciubotaru, președinte Asociatia de Psihoterapia Familiei și cuplului Iași, 
Asist. univ drd. Cristina Stărică 

6. mai 2008 Participare la Curs de supervizare de supervizori în terapie de familie sistemică condus de psihoterapeuți 
Anneke Postma şi Monique Jungerius, Association for Promotion of Family Therapy în Romania, Olanda –  

7. Organizarea unui workshop, creditat de CPR în psihoterapia familiei şi cuplului. Vindecarea în cuplu. Modul de 
prezentare în cadrul manifestărilor “Petre Andrei “ 2008, 4 iunie 2008  Traineri: Asist. univ. Drd Diana Laura 
Ciubotaru, președinte Asociatia de Psihoterapia Familiei și Cuplului Iași, Asist. univ drd. Cristina Stărică 

8. Organizarea unui workshop, creditat de CPR, în psihoterapia familiei şi cuplului. Criza de cuplu şi infidelitatea” la 
Sesiunea anuală de comunicări şi referate ştiinţifice “Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. 
Fundalul românesc al sincronizării europene”, organizată de Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Psihologie, 
Asistenţă Socială si Sociologie, Iaşi; MAI 2007  Traineri: Asist. univ. Drd Diana Laura Ciubotaru, presedinte 
Asociatia de Psihoterapia Familiei și Cuplului Iași, Asist. univ drd. Cristina Stărică 

9. Mai 2007, participant la workshop-ul “Hipnoză clinică în psihoterapia şocului posttraumatic” susţinut de Nicolae 
Cosmovici şi Monica Raclariu, la Sesiunea anuală de comunicări şi referate ştiinţifice Dezvoltare psiho-socialǎ şi 
reconfigurare comunitarǎ. Fundalul românesc al sincronizǎrii europene, organizată de Universitatea Petre Andrei, 
Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială si Sociologie, Iaşi 

10. februarie 2006 – Participare la Curs de formare de formatori în terapia de familie sistemică  acreditat de Centrul de 
perfecţionare continuă în domeniul sanitar, Ministerul Sănătăţii din România   

11. iunie 2006 – Participare la Curs de formare de formatori în terapie de familie sistemică, TOT (training of trainers) 
condus de Justine Van Lawick şi Hans Boom, Lorentzus Center, Olanda  

12. august 2006 – Participare la Curs de supervizare de supervizori în terapie de familie sistemică condus de 
psihoterapeuti Anneke Postma şi Monique Jungerius, Association for Promotion of Family Therapy in Romania, 
Olanda –  

13. Organizarea unui workshop în psihoterapia familiei şi cuplului. Tehnici de intervenţie în comunicare. Cum putem 
obţine satisfacţii maritale reale?, creditat de CPR. Modul de prezentare în cadrul manifestărilor “Petre Andrei “ 
2006, 8 iunie 2006  Traineri: Asist. univ. Drd Diana Laura Ciubotaru, președinte Asociatia de Psihoterapia Familiei 
și Cuplului Iași, Asist. univ drd. Cristina Stărică 

14. Organizarea unui workshop în psihoterapia familiei şi cuplului. Educație pentru viața de familie. Infidelitatea. Cum 
înfruntăm inamicul relaţiilor de cuplu? Modul de prezentare în cadrul manifestărilor Univ. Tehnice Asachi .20-21 
octombrie 2006. Traineri: Asist. univ. drd. Diana Laura Ciubotaru, preşedinte Asociaţia de Psihoterapia Familiei şi 
cuplului Iaşi. Asist. univ drd. Cristina Stărică. Publicat in volumul ,,Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII 
(LVI) Fasc. 5, pag.576-579. 
  

 
 Iunie 2006, participant la workshop-ul “Hipnoză şi metaforă ericksoniană în rezolvarea problemelor” susţinut de Nicolae 

Cosmovici şi Monica Raclariu, la Sesiunea anuală de comunicări şi referate ştiinţifice Dezvoltare psiho-socială şi 
comunitară. Fundalul românesc al sincroniării europene, organizată de Universitatea Petre Andrei, Facultatea de 
Psihologie, Asistenţă Socială si Sociologie, Iaşi 

 Iunie 2006, participant la workshop-ul “ Orientarea experienţială în psihoterapie” susţinut de Denisa Stoica, Mariana 
Badea şi Oana Gostin, la Sesiunea anuală de comunicări şi referate ştiinţifice Dezvoltare psiho-socialǎ şi comunitarǎ. 
Fundalul românesc al sincronizǎrii europene, organizată de Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Psihologie, 
Asistenţă Socială si Sociologie, Iaşi 

 Iunie 2006, participant la workshop-ul “ Competenţe profesionale şi psihosociale implicate în valorificarea resurselor 
comunităţii” susţinut de Mariana Caluschi, Valentina Botnari, Oana Jitaru, Cristina Teodorescu, la Sesiunea anuală de 
comunicări şi referate ştiinţifice “Dezvoltare psiho-socială şi comunitară.. Fundalul românesc al sincroniării europene”, 
organizată de Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială si Sociologie, Iaşi 

 Participare  (aprilie 2006) ca audient la Congresul internaţional de psihoterapie a familiei Verhalen Vertalen, 
Kenniscentrum voor Relatieproblematiek De Keerkring şi trei workshopuri organizate sub egida congresului 

 
 
 
 



Curriculum vitae Diana Laura Ciubotsru  
 

o Witnessing in couple and family therapy, susţinut de traineri şi psihoterapeuti americani Jill Freedman& Gene 
Comb, Evanston Family Therapy Center 

o The monster in between. Working with couples in intensive group treatment, susţinut de psihoterapeut de 
familie Judy Rankin, Univ. Fort Hare, South Africa 

o  Our expressions form our lives and our understanding, susţinut de psihoterapeut de familie şi profesor dr în 
psihiatrie socială., Tom Andersen, Univ. of Tromso, north Norway. 

 

 2005 - Curs de formare de formatori în terapie de familie sistemică, TOT (training of trainers) condus de 
Justine Van Lawick şi Hans Boom, Lorentzus Center, Olanda 

 2005 - Curs de supervizare de supervizori în terapie de familie sistemică condus de psihoterapeuti Anneke 
Postma şi Monique Jungerius, Association for Promotion of Family Therapy in Romania, Olanda 

 2004 – participare la Workshop “Addresing Violence in Families” condus de Justine Van Lawick şi Hans 
Boom, Lorentzus Center, Olanda 

 2003,2005 - Două workshop-uri ” Addresssing the consequences of trauma: a Narrative Perspective” 
conduse de psihoterapeutul Michael White, co-director al Dulwich Centre, Adelaide, Australia  

 2003 -Workshop: Verbal and nonverbal language in the therapeutic system of multiproblem families and 
their professional helpers, condus de Justine Van Lawick, Lorentzus Center, Olanda. 

 2003 - Curs de Managementul organizatiilor organizat şi susţinut de Eric Jan Tuininga şi Aleid Bijlmer- 
Antons (Olanda) 

 

 
 
 

 


