
AFASES 2018 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ  

“SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATION IN THE AIR FORCE” 

a XX- a ediție 

ACADEMIA FORȚELOR AERIENE ”HENRI COANDĂ” 

22-23 mai 2018, Brașov 

 

 

   PROGRAM 

 

 

Marţi, 22 mai 2018 
10.00-

14.00 
 

                                                                    DESCHIDEREA CONFERINŢEI + KEYNOTE  SPEAKERS 

15.00-

17.00 

Intervenţie în criză 

şi primul ajutor 

psihologic  

(Psihologia pentru 

apărare, ordine 

publică şi siguranţă 

naţională) 

 

VASILE 

MĂRINEANU 

Tehnici proiective în 

psihodiagnostic clinic. 

Testul arborelui: 

abordare, aplicare, 

interpretare și 

intervenție  

(Psihologie clinică şi 

psihoterapie) 

 

CĂTĂLIN GHERASIM 

 Strategii de elaborare şi 

valorizare a deciziilor de 

„apt/inapt psihologic” în 

psihologia 

transporturilor 

(Psihologia muncii, 

transporturilor şi 

serviciilor)  

CIPRIAN RĂULEA, 

ELENA ANGHEL 

Un model al competenței în 

relație cu dezvoltarea personală - 

valorificări în formarea și 

dezvoltarea resurselor umane 

(Psihologia educaţională, consiliere 

şcolară şi vocaţională)  

Centrele de Consiliere şi Orientare 

în Carieră 

 

OANA MOȘOIU 

Inteligența emoțională-marota 

educației postmoderne  

 

 

(Program de formare continuă)  

 

Ministerul Educației Naționale 

 

 

ALINA TURCULEȚ 

17.00-

19.00 

Start-up din (spre) psihologie  

(= cum dezvoltăm servicii din 

fonduri europene) 

(Psihologia muncii, 

transporturilor şi serviciilor)  
 

RĂZVAN ANDRONIC 

Interpretare adleriană a testului 

proiectiv (Testul arborelui) 

 

(Psihologie clinică şi psihoterapie) 

 

 

CĂTĂLIN GHERASIM 

Rolul stimulării senzoriale tactil-

kinestezice în structurarea hărții 

mentale 

(Psihologia educaţională, consiliere 

şcolară şi vocaţională) + CCOC 

 

LETIȚIA SANJAQIEH 

Managementul învățării. 

Metode și tehnici de învățare 

eficientă (Program de formare 

continuă) 

Ministerul Educației Naționale 

 

MARIUS BÂZGAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Miercuri, 23 mai 2018 
 

 

08.00–

10.00 

Tulburarile specifice de invatare 

- diagnostic, evaluare si 

elemente de interventie  

Psihologia educaţională, consiliere 

şcolară şi vocaţională) 

RAMONA LUPU,  

VIOREL LUPU 

Ritm, dans si miscare in 

abordarea psihosexualitatii 

 

 

(Psihologie clinică şi 

psihoterapie) 

 

FLORIN VANCEA 

Comportamente disfuncţionale ale 

conducătorilor auto în trafic 

 

(Psihologia muncii, transporturilor şi 

serviciilor)  

 

MIHAELA RUS,  

IONEL SIMIONCA 

Violența domestică e o problemă 

a noastră, a tuturor - o abordare 

multi și  interdisciplinară a 

intervenției 

(Program de formare continuă) 

 

Ministerul Educației Naționale 

IOLANDA BELDIANU 

10.00-

12.00 

Psihologia comportamentelor în 

captivitate 

(Psihologia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională) 

 

 

VASILE MĂRINEANU 

Biofeedbackul in psihoterapie 

 

(Psihologie clinică şi 

psihoterapie) 

RAMONA LUPU, VIOREL  

LUPU 

Managementul romanesc de la “suntem 

foarte buni” la crunta realitate. Metode 

si tehnici moderne de evaluare si 

dezvoltare a managerilor, adaptate 

specificului acestora (Psihologia muncii, 

transporturilor şi serviciilor)  

DORU DIMA 

Cardurile OH: o resursa 

multicoloră spre explorarea lumii 

interioare 

(Psihologia educaţională, consiliere 

şcolară şi vocaţională) + CCOC 

 

IULIA SARA 

12.00-

14.00 

Optimizarea personală în 

abordarea psihologiei judiciare - 

personalităţi deviante 

(Psihologia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională) 

ADRIANA SAMSON 

Terapii ocupaționale. Terapia 

prin teatru 

(Psihologia educaţională, 

consiliere şcolară şi 

vocaţională) + CCOC 

MARIA DORINA PAȘCA 

Sindromul epuizării profesionale - 

apariție, dinamica, modalități de 

evaluare și intervenție 

(Psihologia muncii, transporturilor şi 

serviciilor) 

MARIUS MILCU 

Metode moderne de activizare a 

lecţiei 

(Program de formare continuă) 

Ministerul Educației Naționale 

 

CAMELIA VĂRZARU 

14.00-

15.00 
Pauză 

15.00-

17.00 

Cresterea rezilientei la 

militarii ce isi desfasoara 

activitatea in conditii de risc 

(Psihologia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă 

naţională) 

CRISTINA KULCSAR 

Managementul serviciilor de 

psihologia muncii şi rezolvarea 

problemelor de etică şi deontologie 

profesională 

(Psihologia muncii, transporturilor şi 

serviciilor) 

CORINA-MIHAELA ZAHARIA 

Implicaţiile Metodei Feuerstein în 

dezvoltarea cognitivă  

 

(Psihologia educaţională, consiliere 

şcolară şi vocaţională) + CCOC 

OTILIA TODOR 

Profesorul - resursă pentru 

comunitate 

(Program de formare continuă) 

 

Ministerul Educației Naționale 

TOADER  PĂLĂŞAN 

17.00-

19.00 
 

 Provocările Centrelor de 

Consiliere şi Orientare în carieră  

 

CCOC 

MARIAN CRĂCIUN 

Aplicaţii ale analizei tranzacţionale în 

comunicarea didactică 

(Program de formare continuă) 

Ministerul Educației Naționale 

MARIELA PAVALACHE 

 


