
CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII 
PERSONALE
Nume/Prenume
Nume anterior (dacă este 
cazul)

Ştefîrcă Livia-Anda
(Caraivan-Ştefîrcă)

Numele/Prenumele părinţilor Tata: Constantin Mama: Felicia

Adresă(e) (număr imobil, 
nume stradă, cod poştal, 
localitate)

Brăila, Str. Aleea Amurgului , Nr.4, Bl. H6, Sc.4, Ap.74, Cod poştal 
810472

Telefon(oane) Telefon serviciu: 0726661551
Telefon personal: 0724466978

E-mail(uri) astefirca@yahoo.com
psiholog.caraivan_stefirca@yahoo.com

Naţionalitate Română
Cetăţenie Română
Data naşterii 10.07.1975
Starea civilă Divorţată
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
(Menţionaţi separat fiecare 
formă de învăţământ şi/sau 
program de formare 
profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent)

 30.11.2018-  prezent  Curs  de  formare  de  bază  ’’Psihoterapie

Sistemică de Familie şi Cuplu’’

 10.2017 -11.2017 Curs de formare profesională ’’Consilier pentru

dezvoltare personală’’  cod COR 242324

 28.09.2012-07.10.2012 Program de formare  profesională  pentru

calificarea/ocupaţia de Formator, cod COR 242401

 2009-2012 Curs de formare de bază „Psihodiagnostic proiectiv şi

Psihoterapie destin-analitică”

 2007-2011 Curs de formare  „Hipnopsihoterapie Ericksoniană ”

 2006-2008  Curs  postuniversitar  -  Diploma  de  Master  în
psihoterapie „Intervenţie psihosocială şi psihoterapie”

 2000-2005 Curs universitar  – Diplomă de licenţă- Specializarea
Psihologie-Pedagogie 

 1993-1997 Curs postliceal –Diplomă de absolvent –Specialitatea
Asistent medical de medicină generală 

 1989-1993 Curs liceal- Diplomă de bacalaureat

 1980-1989 Cursuri primare şi gimnaziale

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 
formare

 Asociaţia Human Center acreditată de către Colegiul Psihologilor
din  România,  coordonată  de  formator  Conf.  Univ.  Dr.  Adina
Karner-Huţuleac

mailto:astefirca@yahoo.com


 Asociaţia  Szondi  din  România  şi   Institutul  Szondi  din  Zurich
(Elveţia) acreditată  de către Colegiul Psihologilor din România,
coordonată  de  formator   Psih.  Dumitru  Ivana  şi  Psih.  Florin
Rovenţa

 Asociaţia  Română  de  Hipnoză  Clinică, Relaxare  şi  Terapie
Ericksoniană  acreditată  de  către  Federaţia  Română  de
Psihoterapie şi Colegiul Psihologilor din România, coordonată de
formator Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu 

 Universitatea „Al. I.Cuza” Iaşi- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei

 Universitatea „Al. I.Cuza” Iaşi- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei

 Şcoala Postliceală Sanitară de Stat Vaslui 

 Liceul teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui

 Şcoala generală cu clasele I-VIII Laza, Vaslui

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ
Perioada (menţionat separat 
fiecare experienţă 
profesională, începând cu cea
mai recentă dintre acestea)

Funcţia sau postul ocupat

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

 08.06.2017- prezent   Funcţionar  public  cu statut  special  -  Şef
Birou  II  Asistenţă  Psihosocială,  Administraţia  Naţională  a
Penitenciarelor – Penitenciar Brăila – Brăila, Str. Carantina, Nr.4
- Ordine, apărare şi siguranţă naţională;

 22.08.2013 – 07.06.2017 Funcţionar public cu statut special - Şef
Birou  II  Asistenţă  Psihosocială,  Administraţia  Naţională  a
Penitenciarelor  –  Centrul  de  Detenţie  Brăila-Tichileşti,  Str.
Mihai  Eminescu,  Nr.1,  Judeţul  Brăila  - Ordine,  apărare  şi
siguranţă naţională

 15.11.2008-  22.08.2013  Funcţionar  public  cu  statut  special,
Penitenciar Brăila – Brăila, Str. Carantina, Nr.4 - Ordine, apărare
şi siguranţă naţională

 01.03.2007-  15.11.2008  Funcţionar  public  cu  statut  special,
Penitenciar Vaslui – Vaslui, Str. Avicola, Nr.2- Ordine, apărare
şi siguranţă naţională

 01.04.2006-  01.03.2007 Inspector  de  specialitate  psiholog
Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului
Vaslui- Şos. Naţională Vaslui-Iasi, Vaslui – Protectia drepturilor
copilului şi protecţie socială

 01.12.2004-  01.04.2006-  Asistent  medical  principal  medicină
generală – Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu
Handicap  Vaslui,  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi
Protecţia  Copilului  Vaslui-  Protecţia  drepturilor  copilului  şi
protecţie socială

 01.05.2002-  01.12.2004-  Asistent  medical  medicină  generală,



Centrul  de  Plasament  Nr.9  Negreşti,  Directia  Generală  de
Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Vaslui-  Protecţia
drepturilor copilului şi protecţie socială şi Asistenţa medicală a
copiilor  cu  dizabilităţi  psihice,  tulburări  de  personalitate  şi
comportament

 01.12.2000- 01.05.2002 – Asistent medical medicină generală -
Şcoala Ajutătoare Negreşti-Vaslui, Str.  Vasile Alecsandri,  Loc.
Negreşti,  Jud.  Vaslui-  Asistenţă  medicală  şcolară  copiilor  cu
dizabilităţi psihice, tulburări de personalitate şi comportament

 10.05.1998-01.12.2000- Asistent medical de medicină generală –
Spitalul  Municipal  Negreşti,  Vaslui-  Asistenţă  medicală  de
urgenţă persoanelor din comunitatea locală 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
PERSONALE
Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)

Înţelegere Vorbire Scriere

Limba: Franceză Utilizator
independent B2

Utilizator
independent B2

Utilizator
independent B2

Competenţe şi aptitudini 
sociale şi organizatorice* 

 Competenţe şi abilităţi sociale

Abilităţi  de  comunicare,  empatie,  capacitatea  de  a  munci  în  echipă,
abilităţi  de  negociere,  de  rezolvare  a  conflictelor  şi  problemelor,
dobândite  în activitatea de la locul de muncă,  în timpul  facultăţii,  la
master, prin programe de optimizare şi dezvoltare personală de grup.

Competenţe şi abilităţi organizatorice

Aptitudini  organizatorice:  planificare,  coordonare,  implementare  şi
evaluarea activtăţilor în domeniul asistenţei psihosociale şi a educaţiei
moral-religoase şi în managementul resurselor umane.

Aptitudini  manageriale:  de  coordonare  şi  organizare  a  oamenilor.
Capacitatea  de  a  avea  iniţiative,  de  o  formula  scopuri  şi  obiective,
capacitatea de rezolvare de probleme şi de luare a deciziilor,  gândire
creativă şi analitică, gândire strategică. 

Dobândite  în  contextul  exercitării  funcţiilor  de  Şef  Birou  Asistenţă
Psihosocială  şi  Director  Adjunct  Educaţie  şi  Asistenţă
Psihosocială/Director Adjunct Reintegrare Socială (conform D.Z.U.) 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului*

 Operare  calculator: MS Office:  prelucrare/editare  text  (Word);
prelucrare statistică (Excel); prezentări grafice (Power Point)

                                              Internet Explorer
                                              Acrobat Reader
                                              Corel Draw

 Operare  programe  specifice  psihodiagnosticului,  aparate
specifice psihologiei experimentale

 Utilizare aparatură multimedia: cameră video, videoproiector, 
retroproiector, reportofon, video, TV.

Certificat  de  Absolvire  a  cursului  de  perfecţionare  în  „Operator
introducere,  prelucrare  şi  validare  date”   organizat  de  către  Agenţia
Naţională pentru Ocuparea şi Formare Profesională Vaslui (Nr.1930/4882



din 15.08.2000)
Alte competenţe şi 
aptitudini*         -aptitudini si competente pentru cercetare

    
Lucrări şi studii ştiinţifice susţinute :

 „Relaţia  dintre  unii  factori  de  personalitate,  inteligenţele
multiple  şi  stilurile  de  învăţare  la  elevii  cu  dizabilităţi  motrice”
(teza de licenţă- februarie 2006) coordonator ştiinţific Conf. Univ.dr.
Alois Gherguţ

 „Rolul  terapie  cognitiv-comportamentale  în  ameliorarea
stărilor anxioase ale toxicodependenţilor” (teza de disertaţie- iunie
2008) coordonator ştiinţific Prof. Univ.dr. Ion Dafinoiu

 Seminar  de  psihoterapie  cu  participare  internaţională
«Actualităţi  în  psihoterapie»  27-28  septembrie  2008  Bacau –
„ Concepţia moreniană asupra acţiunii ”

 Workshop  ’’ADICŢII-  Studiu  de  caz  a  3  subiecţi cu
alcoolism,  persoane private  de libetate’’ în  programul  Conferinţei
Internaţionale de Psihologie ’’ADICŢII - Punţi între teorii, cercetări,
studii de cay, Abordări multidisiplinare’’, 5-7 aprilie 2019 Braşov, in
colaborare  cu  Psih.  pr.  Doina  Bagilică  şi  Psih.  Mădălina  Mihaela
Benedek 

 Prezentare Lucrare ’’ADICŢII- Studiu de caz a 3 subiecţi cu
alcoolism,  persoane private  de libetate’’ în  programul  Conferinţei
Internaţionale de Psihologie ’’ADICŢII - Punţi între teorii, cercetări,
studii de cay, Abordări multidisiplinare’’, 5-7 aprilie 2019 Braşov, in
colaborare  cu  Psih.  pr.  Doina  Bagilică  şi  Psih.  Mădălina  Mihaela
Benedek 

  Apartenenţa  la  asociaţii ştiinţifice  în  cadrul  cărora  s-au  exercitat
aptitudinile şi competenţele pentru cercetare:
Universitatea ’’Al. I. Cuza’’ – Iaşi -  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei
2007  –  Asociaţia  Română  de  Hipnoză  clinică,  relaxare  şi  terapie
ericksoniană - Iaşi
2008 – Colegiul Psihologilor din Romania - Bucureşti
2010 - Asociaţia Szondi din România - Bucureşti
2018 - Asociaţia Human Center  - Iaşi
2018 - Asociaţia Psihologilor Atestaţi din Romania - Braşov

Competenţe şi aptitudini 
profesionale*

Competenţe  profesionale  în specialitatea  psihologie  aplicată  în
domeniul securităţii naţionale- treapta prinipal autonom şi supervizor;

Competenţe  profesionale  în specialitatea  psihologie  clinică –  treapta
principal autonom;

Competenţele  profesionale  sunt  conferite  de  către  Colegiul  Psiholgilor
din România prin:

 Atestat  de  Liberă  Practică  Nr.  4756/21.12.2018–Psihologie
aplicată în domeniul securităţii  naţionale,  treapta de specializare
Principal, forma de atestare Autonom;



 
 Atestat  de  Liberă  Practică  Nr.1131/29.04.2019  –Psihologie

clinică,  treapta  de  specializare  Principal,  forma  de  atestare
Autonom;

 Supervior  profesional  în  specialitatea  Psihologie  aplicată  în
domeniul  securităţii  publice  şi  private  (Psihologe  aplicată  în
domeniul securităţii naţionale) conform Adeverinţei Nr. IV. 1072/
08.04.2017

Competenţe profesionale ale calificării de formator:
a) Pregătirea formării
b) Realizarea activităţilor de formare
c) Evaluarea participanţilor la formare
d) Aplicarea  metodelor  şi  tehnicilor  specifice  de

formare
Conferite de Certificat de absolvire Seria G Nr. 00370042 

Formarea  profesonală  contiuă  în  specialitatea  psihologie  clinica  si
psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale:

1. Workshop-ul  cu  tema  ,,Trainingul-  modalitate  de  combatere  a
stresului  in  organizatiile  cu  activitati  in  domeniul  apararii,
ordinii publice si sigurantei nationale’’ susţinut de Psih. Principal
drd. Anghel Ilie Gradinaru, Galati 7-8 martie 2015;

2. Conferinta de Psihologie Aplicata ,,Discernamant/ Capacitate de
exercitiu – evaluare si interventie psihologica  vs. Diagnostic si
tratatment medical’’ Brasov 24-26 aprilie 2015;

3. Workshop-ul  cu  tema  ,,Consideratii  practice  privind  demersul
psihologic  din  cadrul  expertizei  medico-legale  psihiatrice’’
sustinut  in  cadrul  Conferintei  de  Psihologie
Aplicata  ,,Discernamant/  Capacitate  de  exercitiu  –  evaluare  si
interventie  psihologica   vs.  Diagnostic  si  tratatment  medical’’
Brasov 24-26 aprilie 2015;

4. Workshop-ul  cu tema  ,,Analiza comportamentului  criminologic
prin metodologia Psychological Profiler –studiu de caz’’ sustinut
in  cadrul  Conferintei  de  Psihologie  Aplicata  ,,Discernamant/
Capacitate de exercitiu – evaluare si interventie psihologica  vs.
Diagnostic si tratatment medical’’ Brasov 24-26 aprilie 2015;

5. Workshop-ul cu tema ,,Expertiza psihologic-criminologica, unica
proba in infractiunea de «Omor deosebit de grav » (art. 176 Cod
penal)  care poate  modifica  icadrarea juridica in «Ucidere  din
cupla» (art.  178 Cod penal)’’  sustinut  in  cadrul  Conferintei  de
Psihologie  Aplicata  ,,Discernamant/  Capacitate  de  exercitiu  –
evaluare  si  interventie  psihologica   vs.  Diagnostic  si  tratatment
medical’’ Brasov 24-26 aprilie 2015;

6. Workshop-ul cu tema  ,,Utilizarea Chestionarului de evaluare al
fantasmelor sexuale (CEFS, Les, 2014) in expertiza psihologic-
criminologica  a  infractiunilor  cu  motivatie  sexuala  si  omor
deosebit de grav ce implica motivatia sxuala’’  sustinut in cadrul
Conferintei de Psihologie Aplicata ,,Discernamant/ Capacitate de
exercitiu  – evaluare si  interventie  psihologica   vs.  Diagnostic  si
tratatment medical’’ Brasov 24-26 aprilie 2015;



7. Workshop-ul  cu  tema  ,,Apliarea  Testului  Szondi  in  stabilirea
discernamantului’’  sustinut  in  cadrul  Conferintei  de  Psihologie
Aplicata  ,,Discernamant/  Capacitate  de  exercitiu  –  evaluare  si
interventie  psihologica   vs.  Diagnostic  si  tratatment  medical’’
Brasov 24-26 aprilie 2015;

8. Simpozionul Naţional de Pihologie al Poliţiei Române (ediţia a IX-
a)  cu  tema  ,,Directii  de  cercetare  a  persoalitatii  in  context
european’’ Bucuresti 25-26 mai 2016;

9. Workshop-ul  ,,  Identifiarea si valorifiarea resurselor de coping
(adaptare la stres) a angajatilor operativi din M.A.I.’’ sustinut de
Conf. Univ. Dr. Violeta Rotarescu, in cadrul Simpozionul Naţional
de  Pihologie  al  Poliţiei  Române  ,,Directii  de  cercetare  a
persoalitatii in context european’’ Bucuresti 25-26 mai 2016;

10. Conferinta  ,,Aplicatii  practice  in  dezvoltarea  psihologiei’’
(Editia  a  VI-a)  organizata  de  Asociatia  pentru  Dezvoltarea
Psihologiei – Smart Psi, Bucuresti 19-20 noiembrie 2016;

11. Workshop-ul  ,,Acordarea  feedback-ului  in  urma unei  evaluari
psihologice  si  strategii  de  interventie  psihologica  pentru
dezvoltarea  personala  si  profesionala’’ sustinut  de  Psih.
Pantilmon-  Alexandru  Gaianu  in   cadrul  Conferintei  ,,Aplicatii
practice in dezvoltarea psihologiei’’ (Editia a VI-a) organizata de
Asociatia  pentru Dezvoltarea  Psihologiei  –  Smart  Psi,  Bucuresti
19-20 noiembrie 2016;

12. Workshop-ul  ,,Strategii alternative de evaluare a personalitatii’’
sustinut  de  Psih.  Constatntin-Edmond  Cracsner  in  cadrul
Conferintei  ,,Aplicatii  practice  in  dezvoltarea  psihologiei’’
(Editia  a  VI-a)  organizata  de  Asociatia  pentru  Dezvoltarea
Psihologiei – Smart Psi, Bucuresti 19-20 noiembrie 2016;

13. Workshop-ul  ,,Leadership-modalitatea de a ajuta oamenii sa se
simta  bine’’ sustinut  de  Psih.  Anghel  Ilie  Gradinaru  si  Psih.
Ciprian  Raulea  in  cadrul  Conferintei  ,,Aplicatii  practice  in
dezvoltarea psihologiei’’ (Editia a VI-a) organizata de Asociatia
pentru  Dezvoltarea  Psihologiei  –  Smart  Psi,  Bucuresti  19-20
noiembrie 2016;

14. Workshop-ul  ,,Relatii  dintre  aptitudini,  personalitate  si
comportament  contextual.  Interpretarea  profilului  psihologic  -
Studii  de  caz’’ sustinut  de Psih.  Mihaela  Chraif,  Psih.  Andreea
Rusu  si  Psih.  Iuliana  Suhaianu  in  cadrul  Conferintei  ,,Aplicatii
practice in dezvoltarea psihologiei’’ (Editia a VI-a) organizata de
Asociatia  pentru Dezvoltarea  Psihologiei  –  Smart  Psi,  Bucuresti
19-20 noiembrie 2016;

15. Workshop-ul  cu  tema  ,,Relatia  dintre  stresul  profesional,
sindronul  bournout  si  mobbing,  in  organizatiile  romanesti  –
psihologie aplicata in securitate  publica si privata’’ susţinut de
Psih. Principal drd. Anghel Ilie Gradinaru, Galati 5 februarie 2017;

16. Cursul de formare continua cu tema ,,Managementul modern al



serviciilor  de  psihologie  aplicata  in  domeniul  securitatii
nationale-  Editia  a  IV-a’’ susţinut  de  Lect.  univ.  dr.   Teodor
Voicu, Constanta 25 martie  2017;

17. Cursul de formare profesionala continua ,,Abordarea terapeutica a
tulburarilor  cauzate  de  uzul  de  substante  –  Curs  de  baza  in
adictii’’ susţinut  de  Psih.  Mihaela  Cismilianu,  Constanta  27-28
mai 2017 si 17-18 iunie 2017;

18. Simpozionul Naţional de Pihologie al Poliţiei Române (ediţia a X-
a)  cu  tema  ,,Valorizarea  psihologiei-  profesie  cu
profesionalism’’ Bucuresti 7-8 iunie  2017;

19. Workshop-ul  ,,Suicidul ca factor intrinsec sau consecinta unui
sindrom profesional tip burn-aut’’ sustinut de Conf. Univ. Simna
Trifu,  in  cadrul  Simpozionul  Naţional  de  Pihologie  al  Poliţiei
Române  ,,Valorizarea psihologiei- profesie cu profesionalism’’
Bucuresti 7-8 iunie  2017;

20. Conferinta  de  Psihologie  Aplicata   ,,Psihotrauma-  Punti  intre
teorii si aplicatii practice’’ organizata de Asociatia Psihologilor
Atestati din Romania, Brasov 6-9 aprilie 2017;

21. Workshop-ul  ,,Psychological  Autopsy  –  Studiu  proceduri
complete  in  suicidologie’’ sustinut  in  cadrul  Conferintei  de
Psihologie  Aplicata   ,,Psihotrauma-  Punti  intre  teorii  si  aplicatii
practice’’  organizata  de  Asociatia  Psihologilor  Atestati  din
Rmania, Brasov 6-9 aprilie 2017;

22. Workshop-ul  ,,Interventia  psihoterapeutica  adleriana  in
tulburarea post-traumatica de stres la personalul din domeniul
securitatii nationale’’ sustinut in cadrul Conferintei de Psihologie
Aplicata   ,,Psihotrauma-  Punti  intre  teorii  si  aplicatii  practice’’
organizata de Asociatia Psihologilor Atestati din Rmania, Brasov
6-9 aprilie 2017;

23. Workshop-ul  ,,Managementul  emotiilor  negative  in  stresul
posttraumatic’’ sustinut  in  cadrul  Conferintei  de  Psihologie
Aplicata   ,,Psihotrauma-  Punti  intre  teorii  si  aplicatii  practice’’
organizata de Asociatia Psihologilor Atestati din Rmania, Brasov
6-9 aprilie 2017;

24. Workshop-ul  ,,Reabilitatrea  consumatorilor  de  droguri
incarcerati’’sustinut  in  cadrul  Conferintei  de  Psihologie
Aplicata   ,,Psihotrauma-  Punti  intre  teorii  si  aplicatii  practice’’
organizata de Asociatia Psihologilor Atestati din Rmania, Brasov
6-9 aprilie 2017;

25. Cursul  de  formare  profesionala  ,,Psihodiagnostic  si  prognostic
proiectiv.  Motivatia  inconstienta  in  sindromatica  actelor
psihopatologice’’ Psih. Florin Roventa, Slobozia 18 mai 2018;

26.  Conferinta Nationala cu participare internationala Editia a XIII-a
,,Tulburari  de  Personalitate.  Punti  intre  teorii,  cercetari  si
aplicatii  practice’’ organizata  de Asociatia  Psihologilor  Atestati
din Romania, Brasov 20-22 aprilie 2018;



27. Workshop-ul  ,,Psihodiagnostic  si  interventie  psihologica  a
tulburarilor de personalitate prin Testul Szondi’’ sustinut de Psih.
Doina  Bagilica  in  cadrul  Conferintei  Nationale  cu  participare
internationala Editia a XIII-a ,,Tulburari de Personalitate. Punti
intre  teorii,  cercetari  si  aplicatii  practice’’ organizata  de
Asociatia Psihologilor Atestati din Romania, Brasov 20-22 aprilie
2018;

28. Workshop-ul  ,,Tulburarea de personalitate  antisociala  -  teorie,
metodologie,  practica’’  sustinut  de  Psih.  Constatntin-Edmond
Cracsner  in  cadrul  Conferintei  Nationale  cu  participare
internationala Editia a XIII-a ,,Tulburari de Personalitate. Punti
intre  teorii,  cercetari  si  aplicatii  practice’’ organizata  de
Asociatia Psihologilor Atestati din Romania, Brasov 20-22 aprilie
2018;

29. Workshop-ul  ,,Tulburarea  de  conduita  si  delicventa  juvenila’’
sustinut de Psih. Zoor Richard in cadrul Conferintei Nationale cu
participare  internationala  Editia  a  XIII-a  ,,Tulburari  de
Personalitate. Punti intre teorii, cercetari si aplicatii practice’’
organizata de Asociatia Psihologilor Atestati din Romania, Brasov
20-22 aprilie 2018;

30. Workshop-ul  ,,Strategii  privind  interventia  hipnoterapeutica  in
Tulburarea  obsesiv-compulsiva’’  sustinut  de  Psih.  Veronica
Jardan si  Psih.  Tony Rafaila  in  cadrul  Conferintei  Nationale  cu
participare  internationala  Editia  a  XIII-a  ,,Tulburari  de
Personalitate. Punti intre teorii, cercetari si aplicatii practice’’
organizata de Asociatia Psihologilor Atestati din Romania, Brasov
20-22 aprilie 2018;

31. Workshop-ul  ,,Mangementul  stresului’’  sustinut  de  Psih.
Alexandru Gaianu in cadrul Conferintei  Nationale cu participare
internationala Editia a XIII-a ,,Tulburari de Personalitate. Punti
intre  teorii,  cercetari  si  aplicatii  practice’’ organizata  de
Asociatia Psihologilor Atestati din Romania, Brasov 20-22 aprilie
2018;

32. Workshop-ul  ,,Interpretarea /Importanta informatiilor oferite de
internet  in  diagnosticarea  unei  tulburari  de  personalitate’’
sustinut de Psih. Mihaela Grimbovschi Avramescu si Psih. Cristina
Chitimus  in  cadrul  Conferintei  Nationale  cu  participare
internationala Editia a XIII-a ,,Tulburari de Personalitate. Punti
intre  teorii,  cercetari  si  aplicatii  practice’’ organizata  de
Asociatia Psihologilor Atestati din Romania, Brasov 20-22 aprilie
2018;

33. Workshop-ul  ,,Borderul  reprimat  si  consecintele  asupra
functionalitatii sale sociale’’ sustinut de Psih. Ion Duvac in cadrul
Conferintei Nationale cu participare internationala Editia a XIII-a
,,Tulburari  de  Personalitate.  Punti  intre  teorii,  cercetari  si
aplicatii  practice’’ organizata  de Asociatia  Psihologilor  Atestati
din Romania, Brasov 20-22 aprilie 2018;

34. Workshop-ul  ,,Virtual Reality Therapy’’  sustinut de Psih. Emilia



Tololoanca si Psih. Mircea Matei in cadrul Conferintei Nationale
cu  participare  internationala  Editia  a  XIII-a  ,,Tulburari  de
Personalitate. Punti intre teorii, cercetari si aplicatii practice’’
organizata de Asociatia Psihologilor Atestati din Romania, Brasov
20-22 aprilie 2018;

35. Cursul de formare profesionala continua cu tema ,,Managementul
modern  al  serviciilor  de  psihologie  aplicata  in  domeniul
securitatii  nationale-  Editia  a  IV-a’’ organizat  de  Asociaţia  de
Pihologie Aplicată Timişoara, susţinut de Lect. univ. dr.  Teodor
Voicu, Galati 20 octombrie 2018;

36. Conferintei Nationale cu participare internationala Editia a XIV-a
,,ADICŢII- Punti intre teorii, cercetari, studii de caz. Abordări
multidisciplinare’’ organizata  de Asociatia  Psihologilor  Atestati
din Romania, Brasov 5-7aprilie 2019, Braşov;

37. Workshop-ul  ’’Diagnoticul diferenţial în tulburările controlului
impulsului’’ sustinut de Lect.univ. Dr. Cătălin Marius Gherasim în
cadrul Conferintei Nationale cu participare internationala Editia a
XIV-a  ,,ADICŢII-  Punti  intre  teorii,  cercetari,  studii  de caz.
Abordări multidisciplinare’’ organizata de Asociatia Psihologilor
Atestati din Romania, Brasov 5-7aprilie 2019, Braşov;

38. Workshop-ul  ’’Ordinea  naşterii  în  abordarea  psihoterapie
adleriene’’ sustinut de Lect.univ. Dr. Cătălin Marius Gherasim în
cadrul Conferintei Nationale cu participare internationala Editia a
XIV-a  ,,ADICŢII-  Punti  intre  teorii,  cercetari,  studii  de caz.
Abordări multidisciplinare’’ organizata de Asociatia Psihologilor
Atestati din Romania, Brasov 5-7aprilie 2019, Braşov;

39. Workshop-ul  ’’Dependenţa  de  muncă’’ sustinut  de  Psih.  pr.
Richard  Zoor  în  cadrul  Conferintei  Nationale  cu  participare
internationala  Editia  a  XIV-a  ,,ADICŢII-  Punti  intre  teorii,
cercetari, studii de caz. Abordări multidisciplinare’’ organizata
de Asociatia Psihologilor Atestati din Romania, Brasov 5-7aprilie
2019, Braşov;

40. Workshop-ul  ’’Dependenţa  de  adrenalină  în  mediul  militat,
boală profesională’’ sustinut de Psih. Mihaela Avramescu, Psih.
Cristina Chiţimuş şi Psih. Pr. Veronica Jardan în cadrul Conferintei
Nationale cu participare internationala Editia a XIV-a ,,ADICŢII-
Punti  intre  teorii,  cercetari,  studii  de  caz.  Abordări
multidisciplinare’’ organizata  de Asociatia  Psihologilor  Atestati
din Romania, Brasov 5-7aprilie 2019, Braşov;

41. Workshop-ul ’’Tulburările de comportamnet alimentar’’ sustinut
de Psih. pr. Dr. Constantin-Edmond Cracsner în cadrul Conferintei
Nationale cu participare internationala Editia a XIV-a ,,ADICŢII-
Punti  intre  teorii,  cercetari,  studii  de  caz.  Abordări
multidisciplinare’’ organizata  de Asociatia  Psihologilor  Atestati
din Romania, Brasov 5-7aprilie 2019, Braşov;

42. Workshop-ul ’’Avantajele unui Grup de sprijin pentru Familii cu
probleme  de:  alcool/drog/joc’’ sustinut  de  Psih.  pr.  Gyöngyi
Marton  în  cadrul  Conferintei  Nationale  cu  participare



internationala  Editia  a  XIV-a  ,,ADICŢII-  Punti  intre  teorii,
cercetari, studii de caz. Abordări multidisciplinare’’ organizata
de Asociatia Psihologilor Atestati din Romania, Brasov 5-7aprilie
2019, Braşov;

43. Conferinţa Naţională de Psihologie Penitenciară Ediţia a II-a ,
3-5 mai 2019, Iaşi, organizată de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale  Educaţiei-Universitatea  ’’AL.I.  Cuza’’,  Asosciaţia  E-Team
Psychology  şi  Penitenciarul  Iaşi  cu  participarea  la  urmatoarele
Sesiuni  de  comunicări  ştiinţifice:  1.’’Managementul  durerii’’-
Prof.univ. Dr. Ion Dafinoiu, 2. ’’Încărcarea traumatică a locului
de muncă’’- Psih. pr. Cristian Petrescu, 3.  ’’Adicţii în contextul
privării  de  libertate.  Semnificaţii  şi  sensuri  din  perspectiva
psihoterapie sistemice’’ -  Psihoterapeut  sistemic Ana Băianu, 4.
’’Provocări  în  domeniul  criminalităţii  cibernetice-profilul
atacatorilor cibernetici’’  - Conf. univ. Dr. Ioan-Cosmin Mihai, 5.
’’Negociere  şi  conflict  în  sistemul  penitenciar’’ -  Psih.  pr.
Comisar  şef  de  penitenciare  Loredana  Corduneanu,  6.
’’Sexualitatea  ca  arma:  cazuri  ’’încâlcite’’  din terapie’’-  Lect.
Univ.  Dr.  Psihoterapeut  Tudor  Ştefan  Rotaru,  7.  ’’Amprente
comportamentale  om-animal’’  -  Psih.Dr.  Dorin  Dumitran,  8.
’’Sindromul Burnout-Când munca te poate ucide’’ - Dr. Gabriela
Zboiu,  9.  ’’Evaluarea  tulburărilor  de  personalitate,  conform
criteriilor  DSM  V’’-  Comisar  şef  de  penitenciare  Dr.  Cristina
Pripp  şi  Conf.  univ.  Dr.  Alina  Decsei-Radu,  10.  ’’Predicţia
riscului de recidivă infracţională’’ - Comisar şef de penitenciare
Dr. Cristina Pripp şi Conf. univ. Dr. Alina Decsei-Radu.

44.  Cursul de formare profesională continuă cu tema ,,Managementul
modern  al  serviciilor  de  psihologie  aplicata  in  domeniul
securitatii  nationale-  Editia  a  V-a’’ organizat  de  Asociaţia  de
Pihologie Aplicată  Timişoara,  susţinut de Psiholog Principal  Dr.
Teodor  Voicu,  Ploieşti   11  mai  2019  .  Cuprins:  1.  Evaluarea
psihologică  a  persoanelor  care  deţin  şi  utilizează  arme,   2.
Psihologia Teroristului,  3.  Managemnetul serviciilor psihologice
în  organizaţiil  din  domeniul  securităţii  naţional  şi  cabinetul  de
psihologie, 4. Războiul informaţional;

45. Workshop-ul  ,,Operaţii  psihologice  neconvenţioanale-Frontul
invizibi’’ organizat  de Asociatia  Szondi din România,  susţiut  de
Psih.pr. Florin Rovenţa, Bucureşti 17 mai 2019;

46.  Workshop-ul  ,,Proiectarea  şi  implementaea  unui  program de
intervenţie – Psihologia muncii şi organizaţională’’ organizat de
Asociatia  Română  Pentru  Cunoaştere  şi  Intervenţie  Psihologică
(A.R.C.I.P.), susţiut de Drd. Anghel Ilie Grădinaru, Brăila 24-25
mai 2019;

47. Workshop-ul ,,Tehnici  de intervenţie psihologică asupra stresului
organizaţional din domeniul apărării,  ordinii publice şi siguranţei
naţionale’’  organizat  de Asociatia  Română Pentru Cunoaştere  şi
Intervenţie  Psihologică  (A.R.C.I.P.),  susţiut  de  Drd.  Anghel  Ilie
Grădinaru, Brăila 24-25 mai 2019;
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