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Stimați participanți și colegi, 

 

Comitetul de organizare vă urează BUN VENIT la manifestările din 

cadrul celei de a VII-a ediții a Conferinței naționale militare de științe 

comportamentale, cu participare internațională, desfășurată în perioada  

11 – 14 octombrie 2021. 

Prezența dumneavoastră este o onoare și o bucurie pentru noi. 

Ediția a VII-a a Conferinței propune ca temă „Stres și reziliență în era 

post-Covid-19: provocări și oportunități”, o temă de interes deosebit în contextul 

actual. 

Pornind de la metodele, procedurile și tehnicile de pregătire, evaluare și 

intervenție, specifice domeniului științelor comportamentale, care sunt utilizate în 

mediul militar și finalizând cu abordări care integrează perspective 

interdisciplinare, vă invităm să analizăm împreună validitatea științifică a acestor 

demersuri și eficiența lor în practica din domeniul militar. 

Respectând tradiția anilor anteriori, oferim practicienilor și viitorilor 

practicieni o serie de workshop-uri care vizează formarea și dezvoltarea unor 

competențe profesionale, relevante pentru științele comportamentale în context 

interdisciplinar. 

De asemenea, și în acest an, continuăm seria de prezentări State of the Art, 

ca oportunitate de a cunoaște activitatea de cercetare științifică a unor experți 

români și străini consacrați și de a fixa informațiile cheie referitoare la diverse 

teme.  

Doar prin participarea, implicarea și contribuția dumneavoastră, această 

conferință va fi an de an un eveniment de referință și de tradiție pentru practica 

profesională și de cercetare în științele comportamentale din domeniul militar. 

Vă mulțumim pentru participare și vă dorim să aveți o experiență plăcută 

și utilă, pe parcursul conferinței! 

 

 

 

 

 

 

 

Comitetul de organizare al Conferinței 
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Programul general al conferinței 

 

 

 

Ziua I (11 octombrie 2021) 

08.30-08.45 Conectarea online a participanților Aplicația 

Cisco-WebEX 

08.45-09.00 Deschiderea conferinței 

 

Col. dr. VASILE MARINEANU 

Șeful Centrului Național Militar de Psihologie și 

Sănătate Comportamentală 

 

Aplicația 

Cisco-WebEX 

09.00-10.00 Secțiunea State of the Art – în limba română 

Prof. univ. dr. DRAGOȘ ILIESCU 

„Testarea psihologică – în avangarda adoptării 

tehnologiei în psihologie” 

Aplicația 

Cisco-WebEX 

11.00-12.00 Secțiunea State of the Art – în limba engleză 

Cdor. (retd.) dr. Neil Greenberg 

 

Aplicația 

Cisco-WebEX 

Ziua a II-a (12 octombrie 2021) 

08.45-09.00 Conectarea online a participanților Aplicația  

Cisco-WebEX 

09.00-10.00 Secțiunea State of the Art – în limba engleză 

 

Lt.col. dr. SAMIR RAWAT 

Aplicația  

Cisco-WebEX 

10.00-12.00 Workshop 1 (W1) 

 

Prof. univ. dr. MIHELA RUS 

‚Rolul campaniilor și comportamentul 

utilizatorilor de drumuri” 

Aplicația  

Cisco-WebEX 
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Ziua a III-a (13 octombrie 2021) 

08.45-09.00 Conectarea online a participanților Aplicația  

Cisco-WebEX 

09.00-10.00 Secțiunea State of the Art – în limba engleză 

 

Prof. univ. dr. SHAUL KIMHI 

Aplicația  

Cisco-WebEX 

10.00-12.00 Workshop 2 (W2) 

 

Lect. univ. dr. MĂDĂLINA PETRESCU 

„Burnout și recuperare” 

Aplicația  

Cisco-WebEX 

Ziua a IV-a (14 octombrie 2021) 

08.45-09.00 Conectarea online a participanților Aplicația  

Cisco-WebEX 

09.00-10.00 Secțiunea State of the Art – în limba engleză 

 

Prof. univ. dr. OLE BOE 

 

Aplicația  

Cisco-WebEX 

10.00-12.00 Workshop 3 (W3) 

 

Conf. univ. dr. DANA RAD 

Conf. univ. dr. ROXANA MAIER 

„Stres și reziliență în pandemie” 

Aplicația  

Cisco-WebEX 
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DRAGOȘ ILIESCU 

 

  Dragoș Iliescu este specialist în psihologie 

organizațională și măsurare psihologică, cu o solidă 

activitate academică și experiență practică și cu o 

largă recunoaștere în comunitatea internațională de 

specialitate. Este actualul președinte al APIO 

(Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională) și membru al altor 

asociatii profesionale internationale: SIOP (Society for Industrial-Organizational 

Psychology), EAWOP (European Association for Work and Organizational 

Psychology), IAAP (International Association of Applied Psychology) si ISSS 

(International Society for the Scientific Study of Subjectivity). 

A avut activități intensive de consultanță în sute de proiecte în cursul 

ultimilor 15 ani și este unul din membrii fondatori ai grupului Psyence, care 

reunește o serie de servicii comerciale în aria psihologiei aplicate, precum 

Testcentral, editorul român de teste psihologice, D&D Research, agenție de 

cercetare de piață și consumator si altele. Este autor și co-autor a peste 80 de 

lucrări publicate în jurnale și cărți de specialitate și de asemenea autor și co-autor 

a peste 70 de lucrări prezentate la conferințe științifice internaționale. 

 

 

NEIL GREENBERG 

 

 Neil Greenberg este consilier vocațional și 

psihiatru criminalist. A fost înrolat în Forțele Armate 

ale Regatului Unit pentru mai bine de 23 de ani, timp 

în care a participat, în calitate de psihiatru și 

cercetător,  la misiuni în Afghanistan și Iraq.  

 Neil a absolvit un master în Psihiatrie clinică 

și un doctorat în Sănătate Mentală, fiind membru în Colegiul Regal al Psihiatrilor 
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din Marea Britanie. A fost implicat activ în acordarea sprijinului psihologic, 

personalului Ministerului de Externe, după evenimentele din 11 septembrie 2001 

și bombardamentele din Bali din 2002.  

În cele peste 200 de cercetări, cărți și prelegeri publicate, Neil abordează 

teme precum sănătatea psihică în Forțele Armate ale UK, managementul 

organizațional al stresului traumatic și sănătate mentală profesională. 

 

 

 

SAMIR RAWAT 

 

Samir Rawat este veteran de război și psiholog 

cu formare în psihoterapie cognitiv-comportamentală, 

folosind o abordare eclectică în programele sale 

privind leadership-ul de înaltă performanță, 

managementul traumei și al stresului, dezvoltarea 

personală, schimbările comportamentale și consilierea 

individuală sau de grup. Având un doctorat în Psihologie și un master în 

Management, Samir Rawat are o experiență de mai bine de trei decenii în 

formarea și optimizarea resursei umane. Are un rol esențial în elaborarea 

strategiilor de dezvoltare personală și organizațională, acoperind un spectru larg, 

de la Forțele Armate, la Serviciile Civile, corporații și universități. Samir a fost 

primul psiholog încadrat la Academia Națională de Apărare din India. A editat 

cinci cărți de psihologie militară cu autori din peste șaisprezece țări și este autorul 

unor capitole din zece cărți de psihologie militară, publicate în patru țări. A 

susținut workshop-uri și prezentări pentru instituțiile militare din România, 

Serbia, Norvegia și Polonia, precum și pentru NATO, în 2018.  
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SHAUL KIMHI 

 

Shaul Kimhi este doctor în psihologie, 

făcându-și studiile de doctorat la Universitatea Palo 

Alto din California. Între 2009 și 2016, a condus 

Departamentul de Psihologie al Facultății Tel Hai din 

Israel, este membru al Asociatiei Americane de 

Psihologie (APA), Societății Internaționale de 

Psihologie Politică (ISPP) și Asociației Internaționale de Științe Politice (IPSA). 

Ca domenii de cercetare, s-a axat pe reziliența individuală, comunitară și 

națională, adaptarea în condiții de stres, psihologia politică (analiza 

comportamentală a liderilor politici), psihologia terorismului și psihologia 

militară. 

A publicat 4 cărți și mai mult de 100 de articole în literatura de 

specialitate.  A participat la numeroase conferințe internaționale și este invitat 

frecvent la emisiunile din Israel, în calitate de specialist. În trecut, a fost consilier 

în Armata Israeliană. 

 

  

OLE BOE 

 

Ole Boe este profesor titular de management 

și leadership la Facultatea de Afaceri din cadrul 

Universității Sud-Est din Norvegia (USN). În 

perioada 2017- 2018, a fost profesor asociat la 

Institutul Militar de Leadership, în cadrul 

Universității Naționale de Apărare din Norvegia, 

unde a condus proiectul de cercetare: Leadership-ul Operațional. Și-a luat 

doctoratul în Psihologie în iunie 2000, la Universitatea Gothenburg din Suedia. 
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Anterior, el a ocupat funcția de reprezentant al Forțelor Armate Norvegiene în 

cadrul grupului NATO pentru pregătirea psihologică.  

Ole a condus cel mai mare proiect de cercetare al Academiei Militare 

Norvegiene: Caracterul liderilor militari, din 2014 până în 2017. El a fost 

responsabil de combaterea stresului operațional și de pregătirea fizică și 

psihologică, pentru luptă, a ofițerilor.  

Ole este autorul și co-autorul a peste 285 de publicații pe teme diverse: 

luarea deciziilor, leadership, reacțiile fizice și mentale în luptă, managementul 

stresului, selecția, trăsăturile de personalitate, instruirea prin simulare. 
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„Rolul campaniilor și comportamentul utilizatorilor de drumuri”  

Formator: prof. univ. dr. MIHELA RUS 

 

 

Mihaela Rus  este profesor universitar, 

prodecan al Facultății de Drept și Științe 

Administrative, din cadrul Universității Ovidius din 

Constanța și psiholog principal în specialitățile 

psihologia transporturilor, psihologia muncii, 

organizațională şi servicii, acreditată de Colegiul 

Psihologilor din România. Mihaela Rus este 

absolventă a Facultăţii de Psihologie și Științele Educației, Specializarea 

Psihologie, din cadrul Universității “Babeș Bolyai”, Cluj Napoca, iar în anul 

2009, aceeași Universitate îi acordă titlul științific de doctor în psihologie, 

domeniul Psihologia  muncii, industrială și organizațională. 

Are peste 20 de ani de experiență în psihologia traficului, este conducător 

de doctorat în Psihologie și a susținut numeroase workshop-uri de formare 

profesională în cadrul conferințelor naționale și internaționale de psihologie. Este 

autoare a 10 cărți și a peste 80 de studii de specialitate publicate în țară și 

străinătate. Din anul 2015, este președintele Asociației de Psihologie și Siguranță 

Rutieră Psihotrafiq, coordonând 5 campanii de responsabilizare socială la nivel 

național. 

 

 

 

 

 

 

Ziua a II-a (12 octombrie 2021), 10.00-12.00 



Conferința națională militară de științe comportamentale, cu participare internațională, 2021 

  

 

„Burnout și recuperare”  

Formator: lect. univ. dr. MĂDĂLINA PETRESCU 

 

Mădalina Petrescu este profesor asociat 

la Facultatea de Psihologie a Universității Titu 

Maiorescu din București – catedra de 

Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală, 

fondator al Clinicii A.S.I.S.T. și membru al 

Comitetului Director al Asociației de 

Hipnoterapie și Psihoterapie Cognitiv-

Comportamentală. Mădălina Petrescu este psiholog principal cu o vastă experiență 

de practician, atât în contextul organizațional specific instituțiilor din cadrul 

sistemului național de apărare ordine publică şi securitate naţională, cât și la 

catedră și în cabinetul psihologic, fiind formator-supervizor în psihoterapie 

cognitiv-comportamentală, atestat de Colegiul Psihologilor din Romania. 
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„Stres și reziliență în pandemie” 

Formatori: conf. univ. dr. DANA RAD și conf. univ. dr. ROXANA MAIER 

 

Dana Rad este Conferențiar Dr. în cadrul 

Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență 

Socială a Universității Aurel Vlaicu din Arad, având o 

dublă specializare în Psihologie (Doctorat în Psihologie 

Cognitivă Aplicată) și Automatică (Master în 

Automatică și Sisteme Inteligente). Timp de 12 ani a 

coordonat, în calitate de psiholog, activitatea de consiliere profesională a 

beneficiarilor Fundației Dezvoltarea Popoarelor și a realizat în cadrul SC BTM 

Resources SRL peste 500 de proceduri de recrutare și selecție pentru diverși 

clienți. A fost coordonator în peste 20 de proiecte cu finanțare europeană vizând 

îmbunătățirea stării de bine a tinerilor și organizator la nivel național și 

internațional a 5 Workshop-uri pe tematica prevenției discursului urii în mediul 

online și a identificării și analizei efectelor psihologice ale „hate speech” în 

mediul online asupra sănătății mintale. Este autor a 16 cărți și peste 100 de 

articole publicate în reviste de specialitate. 

 

Roxana Maier este doctor în psihologie, 

psihoterapeut și consilier P.E.U., formator P.E.U. Are 

competențe în dezvoltare personală individuală și de grup, 

consiliere individuală a familiei, cuplului și copilului; 

managementul traumei; competențe în psihologia muncii, 

organizațională și transporturi – treapta de specializare 

principal, supervizor; competențe în psihologie educațională, consiliere școlară și 

Ziua a IV-a (14 octombrie 2021), 10.00-12.00 
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vocațională – treapta de specializare principal, supervizor; competențe în 

psihologia clinică – treapta de specializare principal, supervizor; competențe în 

psihologie pentru apărare ordine publică și siguranță națională – treapta de 

specializare principal; formare NLP în cadrul Kutschera Institut, Austria, 

coach. Este membru în Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și 

vocațională, în cadrul Colegiului Psihologilor din România și conferențiar 

universitar la Universitatea „A. Vlaicu” Arad. 

 

Obiectivul central al workshop-ului este experimentarea de către 

participanți a unui proces de explorare a situațiilor trăite în pandemie la nivelul 

schimbărilor personale și, totodată, explorarea posibilităților de activare a 

resurselor personale de a face față acestora. Conținutul concret al experienței se 

referă la deblocarea, integrarea și reconversia experiențelor trăite într-un proces de 

creștere personală, de depășire de situații pentru stabilirea unui nou echilibru 

personal.  

Efecte așteptate: 

– conștientizarea resurselor personale și a posibilităților de eficientizare a acestora 

în soluționarea situațiilor parcurse în pandemie, 

– surprinderea experienței stresului din perspectiva sensului personal atribuit, 

înțelegerea contextului stresogen experimentat și identificarea soluțiilor la acesta, 

– explorarea posibilităților de soluționare a situațiilor stresogene ce au intervenit, 

– familiarizarea participanților cu beneficiile schimbării perspectivei de analiză a 

situațiilor și a definițiilor personale. 

Workshop-ul se adresează: specialiștilor din diferitele domenii ale 

psihologiei, tinerilor aspiranți, aflați în formare în domeniul consilierii, 

psihoterapiei, dar și în celelalte domenii aplicative ale psihologiei, precum și 

tuturor celor care sunt curioși să înțeleagă câteva din mecanismele de soluționare 

ale stresului. 


