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Workshop-ul 1:Aspecte psihologice ale prevenției și intervenției în siguranța 

rutieră   

Formator: prof. univ. dr. MIHELA RUS 

 

 

Mihaela Rus  este 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, 

acreditate de Colegiul Psihologilor din România.  

 

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. 

Obiective workshop: 

✓ prezentarea aspectelor psihologice relevante pentru siguranța traficului; 

✓ identificarea factorilor care duc la degenerarea comportamentului în trafic;  

✓ detalierea metodelor de intervenție în caz de accident. 
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Workshop-ul 2: Analiza predictivă cu rețele neuronale (MLP și RBF). Aplicații în 

teoria comportamentului planificat și teoria Nudge 

Formator: conf. univ. dr. DANA RAD  

 

Dana Rad este profesor 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).  

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. 

Obiective workshop: 

✓ prezentarea teoriei comportamentului planificat și aplicații; 

✓ prezentarea teoriei Nudge și aplicații; 

✓ prezentarea rețelelor neuronale MLP și RBF; 

✓ exemplificarea analizei predictive cu MLP și RBF în SPSS. 
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Workshop-ul 3: Combat Mindset Training  

Formatori: prof.univ.dr. Ole Boe, lect. univ. dr. Fredrik Andre Nilsen, col. 

dr. Vasile Marineanu și prof. univ. dr. Răzvan-Lucian Andronic 

 

 Obiective workshop: 

✓ evidențierea importanței mentalității de luptător 

✓ prezentarea metodelor și tehnicilor de dezvoltare a acesteia (scala 

multidimensională de auto-control) 

✓ prezentarea relației dintre auto-control și ceilalți factori care contribuie la 

facilitarea adaptării la mediul militar și îmbunătățirea calității vieții  
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Workshop-ul 4: Evaluarea psihologică în mediul online  

Formator: conf. univ. dr. Florinda Golu 

 

Florinda Golu este prodecanul Facultății 

de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea 

din Bucureşti, Departamentul de Psihologie și 

Științe Cognitive, având ca domenii de interes 

psihologia dezvoltării, evaluarea şi intervenția 

psihologică, psihologia clinică. 

Este autoarea a cinci cărţi de specialitate: 

„Dinamica dezvoltării personale la vârsta preşcolară”, „Proiectivitatea imaginativ-

creativă la copilul preşcolar”, „Pregătirea psihologică a copilului pentru şcoală”, 

„Joc şi învăţare la copilul preşcolar – ghid pentru educatori, părinți şi psihologi, 

„Psihologia dezvoltării umane”  

 

 Obiective workshop: 

✓ analiza avantajelor și dezavantajelor lucrului online 

✓ identificarea specifice acestui mediu (construirea relației în mediul online, 

intimitatea, managementul preconcepțiilor) 

✓ analiza fenomenelor asociate cu utilizarea excesivă a platformelor virtuale 

de comunicare și a consecințelor expunerii prelungite la interacțiuni online 

✓ provocarea provocărilor asociate procesului de evaluare psihologică 

(importanța testării psihologice și utilizarea adecvată a testelor, avantaje și 

dezavantaje ale testării computerizate, detalierea procesului de evaluare 

psihologică, bune practici în selectarea, utilizarea și interpretarea testelor, 

utilizarea testelor în România) 

✓ familiarizarea cu recomandările APA, EFPA și BPS cu privire la procesul 

de evaluare. 
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Workshop-ul 5: Intervenții cognitiv-comportamentale în situații de criză  

Formator: psih. drd. Victor Bohuș  

 

Victor Bohuș este psiholog și 

psihoterapeut cognitiv-comportamental, 

absolvent al Facultății de Psihologie și 

Științele Educației, Universitatea București și 

al masteratului de Psihologie clinică, 

consiliere psihologică și psihoterapie din 

cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-

Napoca. Este, de asemenea, Membru Fondator al Asociației Choice, un ONG 

dedicat promovării psihologiei științifice.Victor este membru și în Comisia pentru 

relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi 

sănătate a Consiliului Economic și Social. 

 

 

Obiective workshop: 

✓ analiza conceptului de criză psihologică  

✓ detalierea scopurilor intervenției cognitiv-comportamentale în criză  

✓ prezentarea principalelor tehnici și metode pe care acest tip de intervenție 

se bazează  
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Workshop-ul 6: Consistență sau transformare în personalitate? Factorii Big Five 

și mediul militar  

Formator: psih. dr. Marius Stanciu 

 

 

 Marius Stanciu este doctor în psihologie, 

psiholog clinician, psihoterapeut cu formare în terapia 

cognitiv-comportamentală, cercetător și cadru didactic 

asociat al Universității din București.  

 

El a absolvit în calitate de șef de promoție atât liceul la o clasă dedicată 

elevilor supradotați (ICHB), cât și Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

(finalizată cu 10) și Facultatea de Științe Politice în cadrul aceleiași universități 

(finalizată cu 9.92). Deține, de asemenea, trei titluri de master în domenii diverse 

precum politologia, diplomația și psihoterapia cognitiv-comportamentală.  

În anul 2013, Dr. Stanciu a primit Premiul Excelenței în cadrul Galei 

Performanței, iar în 2020 și 2021 cabinetul său s-a aflat pe primul loc în capitală 

în termeni de performanță conform datelor agregate din recenziile clienților și 

măsurile standardizate colectate. Specialist în aria legăturilor existente între 

psihopatologie, creativitate și inteligență, Dr. Marius M. Stanciu a evaluat de-a 

lungul timpului sute de elevi olimpici și studenți premiați la concursuri naționale 

și internaționale, preocupările sale curente gravitând în jurul popularizării unei 

conceptualizări continue a problemelor comportamentale și susținerea practicii 

bazate pe dovezi în planul serviciilor dedicate sănătății mintale.  


