Curriculum Vitae

Informaţii personale
Nume/Prenume

JITARU OANA

Experienţa profesională
Perioda
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioda
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2015-prezent
Lector universitar
Susţinerea activităţilor de curs și seminar la disciplinele “Pedagogie I”, “Pedagogie II”,
“Psihologia educaţiei”, “Comunicare educaţională”, coordonare lucrări absolvire.
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, bulevardul Mangeron, nr. 67, Iaşi
Activităţi didactice, ştiinţifice și de consiliere educațională

2010-2015
Lector universitar
Susţinerea cursurilor ”Psihologie socială I”, “Psihologie socială II - Dinamica de grup” şi a
cursului ”Psihologia conflictelor”, a activităţilor de seminar la disciplinele ”Dinamica de grup”,
„Psihologia creativităţii”, „Psihologia conflictelor”, „Psihologie socială” şi desfăşurare de
cercetare ştiinţifică.
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, strada Ghica Vodă nr. 13, etaj 4, cod postal 700400, Iaşi
Activităţi didactice şi ştiinţifice

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2015
Formator
Activități didactice de formare a educatorilor specializați
P.O.S.D.R.U., cod SMIS 52237
Centrul de Dezvoltare Socială Iași
2013-2015
Trainer în dezvoltare socio-emotională și self-management
Workshop-uri și cursuri de formare pentru copii și adulți
Centrul Educațional de Formare ”Self Invent”, Fundația științifică și a culturii inovaționale pentru
performanță ”Institutul Român de Inventică” – IRIIS, CAMPUS UNIVERSITAR TUDOR VLADIMIRESCU – BL.
T 24, ET. 1, 700305, CP 2002 – IAŞI 10
Activități educaționale, consiliere educațională pentru copii, educatori, părinți

2010-2015
Consilier educațional
Consiliere educațională pentru educatori, învățători, profesori, studenți
Cabinet de Consiliere Vocațională și Formare Educațională Creativă ”Ion Holban”, Universitatea
„Petre Andrei” din Iaşi, strada Ghica Vodă nr. 13, etaj 4, cod postal 700400, Iaşi
Consiliere educațională, orientare școlară și vocațională, formare prin creativitate
2001-2010
Asistent Universitar
Susţinerea cursului “Dinamica de grup” şi a activităţilor de seminar la disciplinele „Psihologia
creativităţii”, „Psihologia conflictelor”, „Psihologie socială” şi desfăşurare de cercetare ştiinţifică
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, strada Ghica Vodă nr. 13, etaj 4, cod postal 700400, Iaşi
Activităţi didactice şi ştiinţifice

2006-2007
Formator pentru institutori, învățători și educatoare
280 ore de curs și aplicații pe disciplina Psihologia creativității managerului
Departamentul de Formare Continuă al Fundației Academice ”Petre Andrei” din Iași, str. Gavriil
Musicescu, nr. 6, Iași
Educație și formare. Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice

2002-2006
Asistent universitar
Susţinerea activităţilor de seminar la disciplinele “Pedagogie I”, “Pedagogie II”, “Psihologia
educaţiei”, “Comunicare educaţională şi asertivitate”, “Psihologia cooperării şi rezolvarea
conflictelor”.
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, bulevardul Mangeron, nr. 67, Iaşi
Activităţi didactice şi ştiinţifice şi consiliere educaţională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2004
Formator
Realizare de aplicaţii practice pentru profesori manageri din învăţământul preuniversitar, în cadrul
cursului de formare – „Managementul în prezent şi viitor”
Fundaţia Academică „Dimitrie Cantemir” Iaşi
Activități didactice în cadrul unui curs aprobat de Consiliul Naţional pentru Formarea Personalului
Didactic

2001-2003
Asistent cercetare
Cercetare şi formare pentru manageri în domeniul inventicii/creativităţii
Institutul Naţional de Inventică Iaşi, bulevardul Carol nr. 4-6, Iaşi
Consiliere și formare în domeniul psihologiei mangeriale

2001-2002

Profesor debutant
Activitate didactică în cadrul disciplinelor „Orientare şi consiliere vocaţională” şi „Informare şi consiliere
privind cariera” şi activitate de consiliere educaţională
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi
Educație și formare, consiliere educațională

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obținută
Numele şi titlu instituţiei de
învăţământ/furnizorul de formare

Perioada
Calificarea/diploma obținută
Numele şi titlu instituţiei de
învăţământ/furnizorul de formare
Perioada
Calificarea/diploma obținută
Numele şi titlu instituţiei de
învăţământ/furnizorul de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi titlu instituţiei de
învăţământ/furnizorul de formare

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi titlu instituţiei de
învăţământ/furnizorul de formare

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi titlu instituţiei de
învăţământ/furnizorul de formare
Perioada

2015
Operator introducere, prelucrare, validare, date
Academia Română, filiala Iași, Institutul de cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, prin proiectul
”Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ –
cod contract POSDRU/144/6.3/S/127928.
2014
Educator specializat în prevenirea și combaterea violenței în sistemul educațional, prin programul
”Fir de Nisip”
Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion creangă” din Chișinău
2014
Formator
Ministerul Educației Naționale, furnizor de formare profesională Universitatea Apollonia din Iași

2014 -2017
Consiliere psihologică și psihoterapie experiențială
Școala de Psihoterapie Experiențială, București, Colegiul Psihologilor din România

2013
Formare continuă ca didactician din învățământul superior
Ministerul Educației Naționale, Univ. din Bucureşti, Univ. ”Al.I. Cuza” Iași, Univ. ”Babeș Bolyai”, Cluj,
Univ.Politehnica București, Univ. Pitești, Univ. ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, POS DRU
187/13/S/63709, 23-29 iunie 2013.
2012
Doctor în sociologie, titlul tezei: Competență civică și comportament prosocial în contextul crizei din
România (Coordonator Prof. Univ. Dr. Septimiu Chelcea).
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

2012

Calificarea/diploma obținută

Atestat de psiholog cu drept de liberă practică, nr. 1686 din 08.06.2012, Specialist în Psihologie
educațională, consiliere școlară și vocațională

Numele și titlul instituției de

Colegiul Psihologilor din România

învățământ/furnizorul de formare
Perioada

2000-2004

Calificarea / diploma obţinută

Formator în educaţie şi terapie prin creativitate

Domenii principale studiate /
competenţe dobindite

Formare de grupuri creative

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială, Sociologie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

2001-2003
Master
Intervenţie psihosocială şi psihoterapie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

2002-2003

Calificarea / diploma obţinută

Iniţiere în psihoterapia de familie

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Formare în domeniul psihoterapiei de familie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei în
colaborare cu proiectul Matra, Olanda
2000

Calificare /diplomă obţinută

Iniţiere în psihodramă

Domenii principale studiate/
competenţe dobândite

Psihodramă pentru copii cu nevoi speciale

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

Societatea de Psihodramă „J.L. Moreno”, Cluj-Napoca

1999-2000

Calificare /diplomă obţinută

Abilitare în dezvoltarea competenţelor sociale

Domenii principale studiate/
competenţe dobândite

Antrenare în cadrul „Abilitatorului multicriterial de dezvoltare a competenţelor umane”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Filiala Iaşi a Academiei Române

1998-2000

Calificare /diplomă obţinută

Lider de grup creativ de formare

Domenii principale studiate/
competenţe dobândite

Formare prin creativitate

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială, Sociologie

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă

română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

(*)

Limba

Comprehensiune
Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire
Foarte bune

Foarte bune

Vorbit
Interacţiune
Foarte bune

Scris
Exprimare
Foarte bune

Foarte bune

Engleză

Limba
Franceză

Bune

Bune

Bune

Bune

Bune

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilităţi de comunicare, empatice, asertivitate; negociere şi rezolvare a conflictelor prin creativitate;
abilităţi de instruire şi formare; abilităţi de consiliere psihologică legate de dezvoltare personalprofesională şi de relaţionare cu alţii;
Aceste competenţe au fost dobândite prin stagiile de formare şi datorită statutului formal şi rolului
profesional in posturile în care mi-am desfăşurat activitatea.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Permis de conducere

Proiectare şi coordonare de activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul pedagogiei, psihologiei
educației, psihologiei sociale, organizare de workshop-uri pentru dezvoltarea competenţelor sociale,
organizare de grupuri de formare pentru dezvoltarea asertivităţii şi creativităţii.
Word, power point, internet

Din 1997, categoria B

Colaborări ştiinţifice

Trei volume de autor, trei volume în colaborare, 39 articole în publicații de specialitate, 19 participări
la conferinţe internaţionale, 52 participări la conferinţe naţionale, 9 workshop-uri organizate și 14
participări la workshop-uri de formare.

Coordonare granturi

2001- 2003 – director de proiect, grant de tip AT (MEC) CNCSIS (nr. 7060 din 5.11.2001; nr. 33490
din 17.07.2002) – „Modelele şi metodologia inventicii/creativităţii ca fundament în dezvoltarea
competenţelor sociale manageriale. Inventica aplicată”, Institutul Naţional de Inventică Iaşi.

Participări în proiecte naţionale

2006-2008
Proiect CEEX nr. 210 – Sistem decizional multicriterial şi instrumente inteligente destinate dobândirii
de avantaj competitiv durabil pe pieţe turbulente în industria de textile şi confecţii (ExplorVIRT).
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași – coordonator, Institutul Naţional de Inventică Iaşi
– partener 3. Membru în echipa de cercetare a I.N.I. – 15.12.2006 – 15.12.2008.
Total proiect: 1.482.600 Ron, din care INI – 156.350 Ron.
2006-2008
Proiect CEEX nr. 106 – Cercetări exploratorii privind crearea şi dezvoltarea interfeţei consumatorprodus de încălţăminte în vederea realizării rapide a prototipurilor (SIDEMINT), Universitatea
Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași – coordonator, Institutul Naţional de Inventică Iaşi – partener 3.
Membru în echipa de cercetare a I.N.I. – 15.12.2006 – 15.12.2008.
Total proiect: 1.475.300 Ron, din care INI – 147.600 Ron.
2015
Proiect P.O.S.D.R.U. – ”Formarea Profesională: cheia pentru dezvoltare în carieră și un acces egal
pe piața muncii” , COD SMIS: 52237 finanțat prin FSE, P.O.S.D.R.U 2007 – 2013, Centrul de
Dezvoltare Socială T&CO, CDS Iași.

2005 - P
Premii obţinute
Premiul 2005 – Premiul Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru” pentru lucrarea în colaborare –
Caluschi, Mariana (coord.), Gavril Jitaru Oana, Pântia, Ana Maria şi Măgurianu, Adrian Liviu.
(2003). Managerul inventator - o nouă profesie?. Iaşi: Editura Performantica.
2014 – Diplomă de excelență acordată pentru colaborarea fructuoasă în realizarea
manifestărilor științifice de performanță și promovarea culturii și valorilor în formarea
cadrelor didactice, oferită de asociația Națională a Psihologilor de Familie din
România.
2011 – Diploma Award Research Performance, acordată pentru Caluschi, Mariana,
Jitaru, Oana și Ciobanu, Ana Maria – reprezentanți ai Grupului creativ ”Discovery”,
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, In recognition of high scientific contribution and
loyalty to The XV-th International Exhibition of research, Innovation and technological
Transfer, ”Inventica 2011”, 8-10 iunie 2011, Iași, România.
2010 – Special Prize from Ingenious Young School oferită Grupului creativ
studențesc ”Discovery” for Excelence in the techinal Creation, The XIV-th
International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer,
”Inventica 2010”, 9-11 iunie, Iași, România.

2009 - Diploma și Medalia Salonului Inventica 2009 pentru Inaltul nivel inovativinventiv și al realizărilor științifice, The 13-th International Salon of Research,
Innovation and Technological Transfer, Inventica 2009, 4-6 iunie 2009, Iași, România.
2008 – Diplomă de excelență obținută la Salonul Internațional Jubiliar al Cercetării,
Invențiilor și Transferului Tehnologic, Inventica 2008, 14-24 mai 2008, Iași, România.
2007 - Diploma de excelență și Medalie de excelență pentru implicarea în proiectul
”Sistem decizional multicriterial și instrumente inteligente destínate dobândirii de
avantaj competitiv durabil pe piețe turbulente în industria de textile și confecții –
SIDEMINT”, Salonul Național de Inventică PRO INVENT, ediția a V a 2007, ClujNapoca.

Comitete științifice

2014 – membru în Comitetul Științific al Conferinței Științifice Naționale cu
Participare Internațională, Fundamente Psihopedagogice ale
Prevenirii și Combaterii Violenței în Sistemul Educațional,
Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Chișinău,
10 octombrie, 2014.
2014 – membru în Comisia de evaluare a proiectelor de doctorat, în cadrul Școlii
Doctorale, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași.

Membru în comisii universitare și organisme de conducere
2007-2009 – membru în Senatul Universității ”Petre Andrei” din Iași
2007-2015 – membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Psihologie și Științele
Educației, Universitatea ”Petre Andrei” din Iași
2010-2015 – membru în Comisia Relații Internaționale a Senatului Universității
,,Petre Andrei" din Iași
2010-2015 – membru în Comisia pentru Studenți și Personal Nedidactic a
Universității ,,Petre Andrei" din Iași
2006-2010 – secretar de comisie, la examenul de licență la Facultatea de
Psihologie și Științele Educației si de disertație la Masterul Comunicare, creativitate
și competențe psihosociale în managementul organizațiilor, Universitatea ”Petre
Andrei” din Iași.
2010-2015 – membru în comisia de evaluare la examenul de licență la Facultatea
de Psihologie și Științele Educației si de disertație la Masterul Managementul
Resurselor Umane, Universitatea ”Petre Andrei” din Iași.

ANEXE
MEMBRU ÎN ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE
1997 – 2001 – Membru al organizaţiei “Salvaţi copiii”, filiala Iaşi
1998 – 2001 – Membru activ al Clubului “UNESCO – ECOS”, de pe lângă Fundaţia Academică “Petre
Andrei”;
Apartenenţa la organizaţii profesionale:
2001 – 2008 – membru fondator al Asociaţiei de Psihoterapia Familiei, Iaşi.
2002 – 2005 – director relaţii publice în cadrul Asociaţiei de Psihologie Transpersonală, filiala Iaşi,
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.
2004 – 2008 – membru al Asociaţiei Psihologilor din România.
2008 – 2015 – membru fondator al Asociației Psihologilor de Familie din România.
2011 – 2012 – profesor voluntar în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, Comănești, jud.
Bacău.

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE
2014 – “Self-affirmation and persuation. Sinergy of love language”, Annual European Transpersonal
Association Conference, Pleading for the Great Alliance between Science and Spirituality, “Petre
Andrei” University from Iasi, 13-14 septembrie, 2014.
2014 – ”Profilul personalității altruiste”, The 18th International Conference-Inventica 2014, National Institute
of Inventics, Iassy, 2-4 iunie, 2014.
2014 – “Sinergia limbajelor iubirii și asertivității – cale de reducere a violenței în mediul familial”,
comunicare în plen, Conferința Științifică Națională cu participare Internațională, Fundamente
Psihopedagogice ale Prevenirii și Combaterii Violenței în Sistemul Educațional, Universitatea
Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Chișinău, 10 octombrie, 2014.
2014 – 5th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, ULIM, Republic of Moldova,
24-27 iunie, 2014, audient.
2014 – ”Strategii didactice în contextul educației parentale”, susținută în cadrul mese rotunde cu titlul
”Saltul adaptativ de la copilul cu mintea neșcolită la elevul modern”, organizată de Asociația
Națională a Psihologilor de Familie din România și Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica
Moldova, Iași, 4-7 decembrie 2014.
2014 – ”Premise ale dezvoltării personalității democratice în societatea contemporană”, susținută la
Conferința Națională cu participare Internațională – Dimensiuni contemporane în formarea
personalității copilului și adolescentului, Centrul Psiho-socio-pedagogic al Direcției Generale
Educație, Tineret și Sport, Chișinău, 16 mai 2014.
2013 – ”Criza psihosocială. Mediere și intervenție”, prezentată la Conferința Internațională Inventica 2013,
ediția a XVII a, Institutul Național de Inventică Iași, 19-21 iunie 2013.
2013 – ”Inteligență emoțională, competență socială și competență profesională – interferențe”, prezentată
la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice Manifestarea și autoreglarea emoțiilor –
procese psihologice fundamentale în dezvoltarea personalității, ediția a IV a, Institutul de Cercetări
Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Academia Română, filiala Iași, 14 iunie, 2013.
2012 – ”Educația pentru cetățenie activă și rolul său în reducerea violenței în mediul școlar”, prezentată la
Conferința științifică internațională Diminuarea violenței în sistemul educațional: probleme și
perspective de soluționare, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Chișinău, 16
noiembrie 2012.
2012 – ”Psihologul de familie în contextul educației europene pentru cetățenie activă”, prezentată la
Conferința a VIII-a a psihologilor practicieni, Centrul de Diagnosticare și Reabilitare ”Armonie”, 18
mai 2012, Chișinău.
2011 – ”Strategii creative de facilitare socială în comportamentul civic organizațional”, prezentată la The
XV- th International Conference ”Inventica 2011”, Institutul Național de Inventică, 8-10 iunie 2011,
Iași.
2006 – „Civic competence. From national identity to Europeean identity”, prezentată la Conferinţa
internaţională „Centenarul psihologiei la Universitatea din Bucureşti”.
2006 – „Competenţa civică şi acţiunile de voluntariat”, susţinută la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
„Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice, Chişinău.
2006 – „Competenţa civică în contextul provocărilor globalizării”, susţinută la Simpozionul naţional „Bazele
performanţei şi inventica”, Institutul Naţional de Inventică, Iaşi, Academia Română, filiala Iaşi.
2005 – „Formarea competenţei civice în contextul democraţiei”, susţinută la a XVII a Conferinţă
Internaţională de Inventică „Cercetări şi tehnologii inovative performante”, Institutul Naţional de
Inventică, Iaşi
2003 – „The Engineer – Authoritative or Inventor Manager?” (în colab.), susţinută la 4th International
Conference On Electromechanical and Power Systems, Universitatea Tehnică a Moldovei,
Chişinău
2001 – „Managerul inventator între reprezentare socială şi realitate”, prezentată la Conferinţa ştiinţifică a
studenţilor şi cadrelor didactice „Psihologie managerială şi management relaţional”, Laboratorul
Psihologie Managerială Aplicată, Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova
2000 – „Strategii de stimulare a asertivităţii la studenţi viitori manageri”, susţinută la Conferinţa ştiinţifică
„Psihologie managerială şi eficienţa factorului uman”, Laboratorul Psihologie Managerială
Aplicată, Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova
2000 – „Asertivitatea – componentă a competenţei sociale manageriale. Program de antrenare”, prezentată
la sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi profesorilor „Domenii vitale pentru manifestarea
competenţelor sociale manageriale”, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica
Moldova

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE
2015 – ”Dezvoltarea personală a copiilor prin creativitate și educație socio-emoțională”, susținută la
Simpozionul Național cu participare internațională Kreatikon, Creativitate–Formare–Performanță,
Inspectoratul Școlar Județean Iași, Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, Școala ”Alexandru
Vlahuță” Iași, 19.09.2015.
2014 – ”Ludoterapie și asertivitate în reducerea agresivității la copii”, susținută la Simpozionul Național
”Ioan Câmpeanu”, Agresorul și victima în cultura violenței, Universitatea ”Petre Andrei” din Iași,
12 iunie, 2014.
2014 – ”Afirmarea de sine și rezistența la stres. Rolul psihologului de familie”, susținută la Simpozionul
Național cu Participare Internațională Kreatikon, Creativitate-Formare-Performanță, Universitatea
”Petre Andrei” din Iași, Școala ”Alexandru Vlahuță” Iași, 10-11 aprilie 2014.
2014 – A X a Conferință Națională de Bioetică organizată de Societatea Română de Bioetică, Colegiul
Medicilor din România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași,
Comunicarea medic – pacient – familia, Iași, 6-8 noiembrie, 2014 – audient.
2013 –”Intervenția psihologului de familie în activarea resurselor comunitare și a comportamentului
prosocial”, susținută la Simpozionul Național cu Participare Internațională Kreatikon, CreativitateFormare-Performanță, Universitatea ”Petre Andrei din Iași”, Școala ”Alexandru Vlahuță” Iași, 5-6
aprilie 2013.
2013 – participare la Conferința ”Organizarea sistemului de formare din Marea Britanie”, susținută de Peter
McNutt, Strategy Leader: Secondary, Bournemouth, organizată de Casa Corpului Didactic Iași,
29 mai 2013.
2013 – participare la Conferința județeană ”Debutul în școlaritate – actualitate și perspective”, organizată
de Inspectoratul Școlar Județean Iași, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Iași, și Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Iași, 30 mai 2013.
2013 – ”Asertivitatea – cale de ieșire din situația de victimă”, susținută la Simpozionul Național cu
participare internațională ”Ioan Câmpeanu” – ”Agresorul și victima în cultura violenței”,
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, 13 iunie 2013.
2012 – ”Criza ca strategie de valorificare a resursei umane în organizații”, susținută la a XX –a Sesiune
anuală de comunicări științifice ”Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al
sincronizării europene”, Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, 1-2 iunie 2012.
2012 – ”Implicații psihosociale ale crizei și intervenția psihologului de familie”, susținută la Simpozionul
național cu participare internațională Kreatikon – Creativitate-Formare-Performanță, 6-7 aprilie,
2012, Iași.
2011 – ”Program pentru dezvoltarea competențelor sociale și civice”, susținută la a XIX –a Sesiune anuală
de comunicări științifice ”Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al
sincronizării europene”, Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, 4-5 iunie 2011.
2010 – „Strategii creative de afirmare socială și participare civică”, susținută la a XVIII – a Sesiune anuală
de comunicări științifice ”Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al
sincronizării europene!, Universitatea Petre Andrei din Iași, 4-5 iunie 2010.
2010 – Participare ca audient la Simpozionul Național ”Kreatikon” Creativitate – Formare – Performanță,
ed. A VII-a, Universitatea „Petre Andrei” din Iași, 23-24 aprilie, 2010.
2009 – Audient la Simpozionul Național ”Perspective ale intervenției psihosociale în mediul penitenciar”,
Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, 12-13 mai 2009
2009 - ”Competența civică între educația familială și participarea comunitară”, susținută la sesiunea de
comunicări ”Dezvoltare psihosocială și reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al
sincronizării europene, mai-iunie 2009
2008 – „Comportament civic organizațional – teorii și controverse”, prezentată la Zilele Academice Ieșene,
organizate de Academia Română, filiala Iași, 23-24 septembrie 2008, Iași
2007 – „Dezvoltarea competenţei civice şi dinamica de grup”, prezentată la Simpozionul Naţional Kreaticon
Creativitate – Formare – Performanţă, Ediţia a IV a, 28 aprilie 2007, organizat de Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Iaşi, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Asociaţia Română de Psihologie
Transpersonală, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Şcoala „Alexandru Vlahuţă” Iaşi
2007 – ”Competență civică și comportament civic organizațional”, prezentată la a XV-a Sesiune anuală de
comunicări ştiinţifice „Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al
sincronizării europene”, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.
2006 – „Comportamentul social şi acţiunile de voluntariat”, prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice,
Facultatea de Sociologie şi asistenţă socială, Universitatea din Bucureşti.
2006 – „Globalizarea şi competenţa interculturală”, prezentată la a XIV-a Sesiune anuală de comunicări
ştiinţifice „Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării
europene”, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.
2006 – „Acţiunile de voluntariat şi dezvoltarea competenţelor sociale”, susţinută la Sesiunea ştiinţifică „Noi
orizonturi de cercetare în psihologie şi ştiinţele educaţiei la început de mileniu III”, organizată de
Academia Română, filiala Iaşi, Universitatea Petre Andrei din Iaşi.

2005 – „Comportamentul prosocial la tineri”, susţinută la Sesiunea de comunicări şi referate ştiinţifice –
Universul psihosocial al individului uman – Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
2005 – „Relaţii între competenţa profesională şi competenţa socială”, susţinută la Sesiunea de comunicări
şi referate ştiinţifice – Universul psihosocial al individului uman – Universitatea „Petre Andrei” din
Iaşi
2004 – „Terapie şi creativitate – o abordare transpersonală” (în colaborare), susţinută la Simpozionul
interjudeţean Kreaticon „Creativitate – formare – performanţă”, organizat de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Iaşi, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi şi Şcoala „Alexandru Vlahuţă” Iaşi.
2004 – „Creativitatea în formarea competenţei civice”, susţinută la Sesiunea anuală de comunicări şi
referate ştiinţifice „Universul psihosocial al individului uman”, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi
2003 – „Autonomie şi stil inovativ la manageri”, prezentată la Simpozionul naţional cu tema „Psihologia – o
ştiinţă pentru timpul nostru”, în cadrul Zilelor Psihologiei Timişorene, Universitatea de Vest din
Timişoara
2003 -– „Manageri ai tranziţiei-lumini şi umbre pe un profil”(în colaborare) susţinută la Simpozionul naţional
„Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, „Zilele Academice Timişorene”, ediţia a IX a, Timişoara
2003 – „De ce au nevoie managerii de pălăria verde” ? (în colaborare) susţinută la Conferinţa
Internaţională de Inventică - Institutul Naţional de Inventică Iaşi.
2002 – “Managerul inventator - posibilităţi şi limite”, susţinută la Conferinţa Psihologilor din România,
Neptun
2002 – „Contribuţia lui Ion Holban la clasificarea aptitudinilor”, prezentată la Sesiunea jubiliară a Facultăţii
de Psihologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi
2002 – „Managerul inventator – posibilităţi şi limite”, lucrare susţinută la Zilele Academice Ieşene,
Academia Română, filiala Iaşi
2002 – “Creativitate şi metaforă în orientare şi consiliere vocaţională”, prezentată la Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii “Petre Andrei” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială
2002 – „Aspecte privind contribuţia lui Florian Ştefănescu Goangă la dezvoltarea psihologiei sociale
academice”, susţinută la „Zilele Academice Ieşene”, Institutul de Ştiinţe Socio-Umane”, filiala Iaşi.
2002 – „Manageri ai tranziţiei şi stilul lor de rezolvare a problemelor”, prezentată la Sesiunea ştiinţifică
anuală, Academia Română, filiala Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio – Umane
2002 – „Probleme de consiliere şcolară”, lucrare prezentată în cadrul programului „Stimularea creativităţii şi
a talentului tinerilor în şcoală, organizator – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi
2001 – „Metodologia creativităţii – posibilităţi de utilizare în elaborarea lucrărilor de licenţă”, susţinută la
sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, ediţia a XI-a, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi
2001 – „Structuri educaţionale în ceea ce priveşte prevenirea consumului de alcool la vârsta adolescenţei”
(în colab.), susţinută la Sesiunea ştiinţifică anuală, Academia Română – filiala Cluj-Napoca,
Institutul de Cercetări Socio-Umane
2001 – “Geneza şi harta moştenirii psihologice”, prezentată la Simpozionul “Zilele Psihologiei Timişorene”,
Ediţia a X-a, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Tibiscus Timişoara.
2001 – „Formarea viitorilor psihologi – experienţa „Discovery” (în coalb.), prezentată în cadrul Zilelor
Academice Ieşene, Academia Română, filiala Iaşi
2001 – “Antrenament în asertivitate”, prezentată la Simpozionul “Zilele Psihologiei Timişorene”, Ediţia a Xa, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Tibiscus Timişoara;
2001- “Nicolae Mărgineanu – contribuţii la cunoaşterea istoriei psihologiei”, prezentată la Sesiunea
ştiinţifică “Dinamica ştiinţei: etape în evoluţia psihologiei şi a ştiinţelor educaţiei”, Institutul de
Ştiinţe Socio-Umane, Academia Română, Filiala Iaşi
2000 – “Competenţele sociale – factori ai pregătirii profesionale”, prezentată la simpozionul “Zilele
psihologiei timişorene”, ediţia a IX-a, Universitatea de Vest din Timişoara, în colaborare cu
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara;
2000 – “Programă pentru dezvoltarea asertivităţii”, prezentată la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice,
ediţia a X-a, Universitatea “Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială, Iaşi;
2000 – „Dezvoltarea competenţelor sociale la studenţi prin seminar – antrenament” (în colab.), susţinută la
Sesiunea Ştiinţifică Anuală, Academia Română – filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări SocioUmane
2000 – „Competenţele sociale – factori ai pregătirii profesionale”, prezentată la Simpozionul Naţional
„Psihologia încotro?”, organizată de Universitate de Vest Timişoara şi Universitatea „Tibiscus” din
Timişoara
2000 – „Utilizarea metodelor de creativitate în asistenţa şi consilierea psihopedagogică”, prezentată la
Sesiunea ştiinţifică cu tema „Universul psihosocial al individului uman”, organizată de Academia
Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Socio-Umane şi Fundaţia Academică
„Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie şi Asitenţă Socială
2000 – „Asertivitate, empatie şi stimă de sine la studenţii din anulI”, prezentată la Zilele Academice Ieşene,
Academia Română, filiala Iaşi
1999 – “Atribuire şi empatie în relaţiile dintre generaţii” (în colaborare), prezentată la “Zilele Academice
Ieşene”, ediţia a XIV-a, Academia Română, filiala Iaşi;

1999 –“Stresul familial şi performanţa la cadrele didactice”, (în colaborare) prezentată la simpozionul “Zilele
psihologiei timişorene”, ediţia a VIII-a, Universitatea “Tibiscus” din Timişoara;
1999 – “Stres şi performanţă la cadrele didactice”, prezentate la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice,
ediţia a IX-a, Universitatea “Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială, Iaşi;
1999 – „Abilităţi şi competenţe în rezolvarea conflictelor” (în colab.), Sesiunea Ştiinţifică Anuală, Academia
Română – filiala Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane
1999 – „Relaţii publice şi management educaţional” (în colab.), susţinută la Sesiunea anuală de comunicări
ştiinţifice, ediţia a IX-a, Universitatea “Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă
Socială, Iaşi;
1998 – “Rolul metodelor de creativitate în investigarea socialului” prezentată la Sesiunea anuală de
comunicări ştiinţifice, ediţia a VIII-a, Universitatea “Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie şi
Asistenţă Socială, Iaşi

ORGANIZARE DE WORKSHOP-URI EDUCAȚIONALE
2014 – organizator al workshop-ului cu tema ”De ce urâm conflictele?”, susținut la Cărturești, Iași, sub
coordonarea Editurii Trei, București.
2014 – organizator al work-shop-ului cu titlul ”Tehnici de afirmare de sine în managementul furiei”,
organizat în cadrul Centrului Educațional de Formare ”Self Invent”, Fundația științifică și a culturii
inovaționale pentru performanță ”Institutul Român de Inventică – IRIIS”, Iași, 03 iulie 2014.
2014 – organizator al work-shop-ului cu titlul ”Tehnici de activare a motivației și branding personal”,
organizat de Universitatea ”Petre Andrei” din Iași și Școala ”Alexandru Vlahuță” Iași, în cadrul
Simpozionului Național cu Participare Internațională Kreatikon – Creativitate – Formare –
Performanță, 10 aprilie 2014.
2014 – co-organizator al work-shop-ului cu titlul ”Cum gestionăm stresul copiilor noștri”, organizat în cadrul
Centrului Educațional de Formare ”Self Invent”, Fundația științifică și a culturii inovaționale pentru
performanță ”Institutul Român de Inventică – IRIIS”, Iași, 27 martie 2014.
2013 – co-organizator al work-shop-ului cu titlul ”Cum să utilizezi tehnici psihologice în reducerea
stresului”, organizat în cadrul Centrului Educațional de Formare ”Self Invent”, Fundația științifică și
a culturii inovaționale pentru performanță ”Institutul Român de Inventică – IRIIS”, Iași, 4 decembrie
2013.
2013 – co-organizator al work-shop-ului cu titlul ”Trezirea Eului. Activarea propriului potențial și reducerea
blocajelor”, organizat în cadrul Centrului Educațional de Formare ”Self Invent”, Fundația științifică și
a culturii inovaționale pentru performanță ”Institutul Român de Inventică – IRIIS”, Iași, 12 iulie
2013.
2013 – organizator al work-shop-ului cu titlul ”Cum să devii profesionist al puterii de convingere. De la
asertivitate la competență civică”, organizat de Universitatea ”Petre Andrei” din Iași și Școala
”Alexandru Vlahuță” Iași, în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională Kreatikon –
Creativitate – Formare – Performanță, 5 aprilie 2013.
2010 – co-organizator al workshop-ului „Profilul mediatorului în dezvoltarea competențelor interculturale”
din cadrul Simpozionului Național cu participare internațională ”Rolul familiei în educația
multiculturală” din cadrul manifestărilor prilejuite de ”Zilele Petre Andrei”, 10 decembrie 2010.
2006 – organizator al workshop-ului ”Competențe profesionale și psihosociale implicate în valorificarea
resurselor comunității”, coord. Mariana Caluschi, Valentina Botnari, Oana Gavril Jitaru și Cristina
Teodorescu, Iași, 23 iunie 2006

PARTICIPARE LA WORKSHOP-URI
2014 – participare la workshop-ul ”Floarea – tehnică de relaxare și lucru corporal”, la Conferința Anuală a
Asociației Europene de Psihologie Transpersonală (ETPA), 13 septembrie 2014.
2014 – participare la workshop-ul ”Corpul și tehnici de vindecare”, la Conferința Anuală a Asociației
Europene de Psihologie Transpersonală (ETPA), 13 septembrie 2014.

2014 – participare la workshop-ul ”Starea de trezire (Conștientizarea) în psihologia transpersonală”, la
Conferința Anuală a Asociației Europene de Psihologie Transpersonală (ETPA), 14 septembrie
2014.
2014 – participare la workshop-ul cu tema ”Programul Fir de nisip – utilizarea filmelor didactice în
dezvoltarea abilităților copiilor de a preveni violența”, organizat în cadrul Conferinței Științifice
Naționale cu participare Internațională, Fundamente Psihopedagogice ale Prevenirii și Combaterii
Violenței în Sistemul Educațional, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Chișinău, 10
octombrie, 2014.
2014 – participare la work-shop-ului cu titlul ”Introducere în psihoterapia analitică”, susținut de lect. univ. dr.
Maria Manzat, Universitatea ”Hyperion” din București, în cadrul Simpozionului Național cu
Participare Internațională Kreatikon – Creativitate – Formare – Performanță, 12 aprilie 2014.
2013 – participare la work-shop-ul cu titlul ”Autoascultarea activă: obiective și funcții în dezvoltarea
personală cu implicații în OSV”, susținut de prof. univ. dr. Mariana Caluschi, medic specialist
Murariu Ana Maria și reflexo-terapeut Lupu Geanina, organizat de Universitatea ”Petre Andrei” din
Iași și Școala ”Alexandru Vlahuță” Iași, în cadrul Simpozionului Național cu Participare
Internațională Kreatikon – Creativitate – Formare – Performanță, 5 aprilie 2013.
2013 – participare la work-shop-ul cu titlul ”Prevenirea devianței comportamentale în familie. Contribuții ale
colaborării psiholog – părinți”, susținut de conf. univ. dr. Lucia Savca, Chișinău, Republica Moldova
și prof. univ. dr. Mariana Caluschi, organizat de Universitatea ”Petre Andrei” din Iași și Școala
”Alexandru Vlahuță” Iași, în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională Kreatikon –
Creativitate – Formare – Performanță, 6 aprilie 2013.
2012 – participare la work-shop-ul cu titlul ”Educația intergenerațională și perspectivele sale în plan
european”, organizat de Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași, în cadrul celei de-a XIII-a ediții a
Festivalului Național al Șanselor Tale – Mediul social, mai sigur pentru o educație mai performantă,
22 noiembrie 2012.
2011 – participare la work-shop-ul ”Calități și competențe ale psihologului școlar în societatea cunoașterii”,
susținut de Caluschi, Mariana, Savca, Lucia, Sandovici, Anișoara, Dobrica Tudor, Viorica, din
cadrul manifestărilor prilejuite de ”Zilele Petre Andrei”, 5 iunie 2011.
2011 – participare la Conferința ”Dezvoltarea competențelor emoționale ale copilului – o provocare pentru
părinți și cadre didactice”, susținută de Bonchiș, Elena, președinte al Asociației Naționale a
Psihologilor Școlari, la Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, 18 februarie 2011.
2011 – participare la workshop-ul ”Bune practici în dezvoltarea empatiei” susținut de Caluschi, Mariana,
Trip, Simona, Tufeanu, Magda și Murariu, Dănuț, Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, 18 februarie
2011.
2010 – participare la workshop-ul ”Descoperirea și trezirea sinelui”, organizat în cadrul manifestărilor
prilejuite de ”Zilele Petre Andrei”, coord., Ion Mânzat, Ionel Mohârță, Iași, 6 iunie 2010
2010 – participare la workshop-ul ”Rolul competențelor profesionale și psihosociale ale cadrului didactic în
creșterea calității învățământului”, organizat în cadrul manifestărilor prilejuite de ”Zilele Petre
Andrei”, coord. Mariana Caluschi, Valentina Botnari și Anișoara Sandovici, Iași, 5 iunie 2010
2006 – participare la workshop-ul ”Identitatea etnică – o construcție culturală și ideologică”, coord. Cristina
Danilov, Iași, 15 iunie, 2006.
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