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   PROGRAM 
 

Joi, 25 mai 2017 
 

08.30 DESCHIDEREA WORKSHOP-URILOR 

09.00-11.00 

W16 Patologia muncii în organizaţiile 
militare 
(Psihologia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională) 
 
Marius MILCU 

W11 Dezvoltarea abilităților de mana gement al 
carierei la adolescenți - programul JOBS 
(Psihologia educaţională, consiliere şcolară şi 
vocaţională) 
 
Ana-Maria CAZAN, Laura DAVID, Camelia 
TRUŢĂ 

11.00-13.00 

W3 Rolul Metodei Feuerstein în 
ameliorarea tulburărilor cognitive şi de 
comportament 
(Psihologie clinică şi psihoterapie) 
 
Otilia TODOR 

W17 Optimizarea abilităţilor şoferilor prin 
trainingul asistat de simulatoare de derapaj  
(Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor) 
 
 
Roxana MAIER, Emil GÂTEJ 

13.00-13.30 PAUZĂ 

13.30-15.30 

W8 Evaluarea psihologică pentru deținerea, 
portul și utilizarea armelor de foc - criteriile 
de evaluare, modelul de predicție și 
interpretarea rezultatelor la teste, în funcție 
de modelul de predicție   
(Psihologia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională) 
 
Alexandru GĂIANU 

W7 Managementul stresului în accidentele 
colective - abordare şi intervenţie  
(Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor)  
 
 
 
 
 
Daniela HIERA, Roxana MAIER 

15.30-17.30 

W1 Diagnosticul diferenţial în tulburările 
controlului  impulsului în psihologia clinică 
 (Psihologia clinică şi psihoterapie) 
 
 
Cătălin-Marius GHERASIM 

W5  Reabilitarea şi consilierea psihologică a 
conducătorilor de autovehicule cu abateri grave de 
la normele de circulaţie rutieră – exemple de bune 
practici 
(Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor) 
 
Ciprian RĂULEA 

17.30-19.30 

W4 Sarcinile vieţii în abordarea 
psihoterapiei adleriene (Psihologia clinică şi 
psihoterapie) 
 
 
Cătălin-Marius GHERASIM 

W2 Aplicaţii în mediul militar ale invenţiilor 
româneşti actuale. Medalion Grigore Dumitru 
(Psihologia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională) 
 
Corina-Mihaela ZAHARIA, Grigore DUMITRU 

 
 
 
 
 



 
 Vineri, 26 mai 2017 

 
 

09.00–10.00 DESCHIDEREA CONFERINŢEI 

10.00-12.00 

W9 Terapii ocupaţionale – expresia 
corporală  
(Psihologia educaţională, consiliere şcolară şi 
vocaţională) 
 
Maria Dorina PAŞCA 

W14 Dileme etice în practica psihologului 
clinician, în perspectiva reglementărilor profesiei  
(Psihologia clinică şi psihoterapie) 
 
 
Corina-Mihaela ZAHARIA 

12.00-14.00 

W6 Strategii alternative de evaluare a 
personalităţii  
(Psihologia muncii, transporturilor şi 
serviciilor) 
 
Constantin-Edmond CRACSNER 

W13 Intervenţia în situaţii de criză psihologică 
(Psihologia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională) 
 
 
Adrian PRISĂCARU 

14.00-15.00 PAUZĂ 

15.00-17.00 

W10 Corectarea tulburărilor de pronunţie 
la copil, adolescent şi adult – ghid de bune 
practici  
(Psihologia educaţională, consiliere şcolară şi 
vocaţională) 
 
Ramona LUPU, Viorel LUPU 

W15 Acordarea feedback-ului în urma unei 
evaluări psihologice. Strategii de intervenție 
psihologică pentru dezvoltarea abilităților  
(Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor) 
 
 
Alexandru GĂIANU 

17.00-19.00 

W12 Autocunoaşterea şi dinamica valorilor 
personale  
(Psihologia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională) 
 
Claudiu STAIER 

W18 Mindfulness în psihoterapia corporală 
(Psihologia clinică şi psihoterapie) 
 
 
 
Florin VANCEA 

20.00–24.00 CINĂ FESTIVĂ 
 


