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PRISĂCARU ADRIAN
B-dul. Mărăşeşti, nr. 42, sector 4, Bucureşti
0723-21.42.72
adrian_prisacaru@yahoo.com
Română
17.02.1963

- Anul universitar 2015-2016; 2016-2017;
- Academia Tehnică Militară – Bucureşti;
- Profesor asociat;
- Activităţi didactice pentru nivelul studii de licenţă, la disciplina
Psihologie şi sociologie militară;

• Perioada (de la – până la)
• Numele instituţiei
• Funcţia sau postul ocupat
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate

- Anul universitar 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017;
- Facultatea de Psihologie a Universităţii Ecologice din Bucureşti;
- Profesor asociat;
- Activităţi didactice pentru nivelul studii masterale, la
disciplinele: Asistenţa psihologică a personalului; Psihosociologie
- Reacţii psihocomportamentale ale populaţiei în situaţii extreme.
Strategii de coping şi control; Practică de specialitate;

• Perioada (de la – până la)
• Numele instituţiei
• Funcţia sau postul ocupat
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate

- Anul universitar 2014-2015;
- Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu -Sibiu;
- Profesor asociat;
- Activităţi didactice pentru nivelul studii de licenţă, la disciplina
Psihologia educaţiei;

• Perioada (de la – până la)
• Numele instituţiei
• Funcţia sau postul ocupat
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate

- Anul universitar 2013-2014;
- Academia Tehnică Militară – Bucureşti;
- Profesor asociat;
- Activităţi didactice la cursul de stat major pentru ofiţeri psihologi,
disciplinele: Psihologie militară şi Practică de specialitate;

• Perioada (de la – până la)
• Numele instituţiei
• Funcţia sau postul ocupat
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate

- Anul universitar 2011-2012;
- Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică/M.Ap.N. - Bucureşti;
- Profesor asociat;
- Activităţi didactice la cursul de formare ofiţeri psihologi,
disciplinele: Psihologie militară şi Practică de specialitate;

• Perioada (de la – până la)
• Numele instituţiei

- Anul universitar 1999-2000;
- Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete Antiaeriene/M.Ap.N.;
- Lector la catedra de ştiinţe sociale;
- Activităţi didactice la cursul de stat major pentru ofiţeri de
diferite arme şi specialităţi militare, disciplina Psihologie militară.

• Funcţia sau postul ocupat
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
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• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
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- iulie 2014 – prezent.
- Centrul de investigaţii sociocomportamentale al Direcţiei
management resurse umane din cadrul M.Ap.N.
- Conducerea şi/sau coordonarea activităţilor de evaluare şi
intervenţie psihologică în Armata României.
- Şef Secţie psihologie/Centrul de investigaţii sociocomportamentale;
- Coordonarea activităţilor de elaborare a actelor normative
specifice şi de concepere, experimentare, aplicare şi validare a
instrumentelor de evaluare psihologică şi a metodologiilor de
lucru privind evaluare psihologică de selecţie a personalului
pentru accederea în sistemul militar, evaluarea psihologică
periodică şi/sau evaluarea psihologică de tip screening pe
parcursul carierei profesionale, asigurarea programelor de
asistenţă psihologică şi/sau intervenţie psihologică specializată,
atât cu caracter profilactic, cât şi cu caracter recuperatoriu;
- Conducerea activităţilor de evaluare psihologică a personalului
din structurile centrale ale armatei pentru diferite tipuri de sarcini
şi activităţi (ocupare posturi NATO, misiuni externe, participare
la cursuri de perfecţionare în străinătate, securitate şi sănătate în
muncă ş.a.);
- Conducerea activităţilor de evaluare psihologică de tip screening
pentru personalul Armatei României care participă la misiuni,
operaţii şi activităţi de pregătire în afara teritotiului statului Român;
- Coordonarea activităţilor privind asigurarea programelor de
asistenţă psihologică şi/sau intervenţie psihologică specializată, atât
cu caracter profilactic cât şi cu caracter recuperatoriu;
- Coordonarea activităţilor privind pregătirea şi formarea
profesională continuă a psihologilor din structurile de asistenţă
psihologică.
- Am făcut parte sau am condus diferite colective de studiu, care
au avut ca sarcină elaborarea:
- Criteriilor psihologice pentru selecţia la intrarea în sistemul
militar şi pentru evaluarea psihologică periodică a personalului
Armatei României, 2014 şi 2015;
- Metodologiei de evaluare psihologică periodică a personalului
Armatei României, 2014 şi 2015;
- Metodologiei de evaluare psihologică a candidaţilor la selecţie
pentru intrarea în sistemul militar, 2014 şi 2015;
- Metodologiei evaluării psihologice de tip screening a
personalului Armatei României care participă la misiuni, operaţii
şi activităţi de pregătire în afara teritoriului statului român, 2015;
- Metodologiei de evaluare psihologică a aptitudinilor speciale
desfăşurată de laboratoarele psihotehnice, 2015 şi 2016;
- Metodologiei de psihodiagnostic şi evaluare clinică a
personalului Armatei României, 2015;
- Metodologiei de intervenţie psihologică specializată în Armata
României, 2015;
- Metodologiei pregătirii psihologice şi controlului stresului
operaţional în Armata României, 2015.

- Am făcut parte din colectivele pentru elaborarea:
- Manualului probelor de evaluare psihologică periodică a
personalului Armatei României, 2015;
- Manualului probelor de evaluare psihologică a candidaţilor pentru
unităţile de învăţământ postliceal militar, instituţiile de învăţământ
universitar militar, şcolile de aplicaţie, centrele/unităţile de
instrucţie şi pentru chemare/rechemare în activitate, 2015;
- Manualului probelor de evaluare psihologică de tip screening a
personalului Armatei României care participă la misiuni, operaţii şi
activităţi de pregătire în afara teritoriului statului român, 2015;
- Manualului probelor de evaluare psihologică a aptitudinilor
speciale desfăşurată de laboratoarele psihotehnice, 2015;
- Ghidului pentru prevenţia suicidului în Armata României, 2015;
- Ghidului de bune practici al psihologului de unitate, 2015.
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
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- august 2008 – iulie 2014;
- Laboratorul Psihologic (U.M. 02500 Bucureşti) al Statului
Major General din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
- Conducerea şi/sau coordonarea activităţilor de evaluare şi
asistenţă psihologică în Armata României.
- Şef unitate militară/şef laborator (Laboratorul psihologic al
Statului Major General).
- Conducerea activităţilor de studiu, elaborare, experimentare şi
validare a bateriilor de teste psihologice şi a metodologiilor de
lucru privind evaluarea personalului pentru accederea în sistemul
militar sau/şi asigurarea asistenţei psihologice a personalului pe
parcursul carierei profesionale, de către toate structurile/psihologii
din armată.
- Conducerea activităţilor de evaluare psihologică a personalului
din Statul Major General şi din structurile centrale ale armatei
pentru diferite tipuri de sarcini şi activităţi (ocupare posturi
NATO, misiuni externe, participare la cursuri de perfecţionare în
străinătate, promovare în posturi de conducere ş.a.).
- Am condus sau coordonat activitatea unor colective de studiu şi
cercetare ştiinţifică, finalizată cu elaborarea şi aprobarea:
- Metodologiei de examinare psihologică a personalului pentru
securitate şi sănătate în muncă de către laboratoarele
psihotehnice ale M.Ap.N., 2009;
- Metodologiei de examinare psihologică a personalului pentru
securitate şi sănătate în muncă de către Centrul de Medicină
Navală al M.Ap.N., 2009;
- Metodologiei de examinare psihologică a personalului pentru
securitate şi sănătate în muncă de către psihologii din marile
unităţi şi unităţile militare ale M.Ap.N., 2009;
- Metodologiei de evaluare psihologică a personalului forţelor
speciale din cadrul M.Ap.N., 2009;
- Metodologiei de evaluare psihologică a personalului pentru
obţinerea gradului de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în
rezervă, 2009;
- Metodologiei de evaluare psihologică a candidaţilor pentru
învăţământul militar superior, învăţământul militar postliceal şi
profesia de soldat şi gradat voluntar, în cadrul centrelor zonale
de selecţie şi orientare din M.Ap.N., 2009;

- Metodologiei de evaluare a climatului psihologic şi intervenţiei
organizaţionale în Armata României, 2010;
- Metodologiei de evaluare psihologică a personalului militar şi
civil din Armata României pentru participarea la misiuni
permanente, individuale şi diferite forme de pregătire în
străinătate, 2010;
- Metodologiei de evaluare psihologică a candidaţilor pentru
învăţământul militar superior, învăţământul militar postliceal şi
profesia de soldat şi gradat voluntar, în cadrul centrelor zonale
de selecţie şi orientare din M.Ap.N., 2010;
- Metodologiei de evaluare psihologică a candidaţilor pentru
colegiile militare liceale, în cadrul centrelor zonale de selecţie şi
orientare din M.Ap.N., 2010;
- Metodologiei de evaluare psihologică a personalului militar şi
civil din M.Ap.N. pentru participarea la misiuni în teatrele de
operaţii, 2011;
- Metodologiei de evaluare psihologică a candidaţilor pentru
colegiile militare liceale, în cadrul centrelor zonale de selecţie şi
orientare din M.Ap.N., 2011;
- Metodologiei de evaluare psihologică a candidaţilor pentru
colegiile militare liceale, în cadrul centrelor zonale de selecţie şi
orientare din M.Ap.N., 2012;
- Metodologiei de evaluare psihologică a candidaţilor pentru
învăţământul militar superior, învăţământul militar postliceal,
cursurile de formare pe filiera indirectă şi profesia de soldat şi
gradat voluntar, în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare
din M.Ap.N., 2012;
- Precizărilor metodologice privind interpretarea şi valorificarea,
de către psihologii din unităţile militare, a rezultatelor
evaluărilor psihologice efectuate pe parcursul traiectoriei
profesionale, 2012;
- Bateriei unice „A.M.-4”V.1, pentru evaluarea criteriului
psihologic „potenţialul aptitudinal specific profesiei militare”, la
candidaţii pentru profesia militară, 2012;
- Metodologiei de evaluare psihologică a candidaţilor pentru
învăţământul militar superior, învăţământul militar postliceal
şi/sau programele de formare/instruire, în cadrul centrelor zonale
de selecţie şi orientare din M.Ap.N., 2013;
- Metodologiei de evaluare psihologică a personalului pe
parcursul carierei, de către psihologii din mari unităţi/unităţi
militare din M.Ap.N., 2013.
- Procedurilor de evaluare, monitorizare şi intervenţie
psihologică privind persoanele expuse unor evenimente
traumatice majore, 2013.
- Metodologiei de evaluare psihologică a personalului pentru
ocuparea unor posturi de conducere, 2014.
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
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- martie 2001- august 2008;
- Secţia de Psihologie (U.M.02515 Bucureşti), din cadrul Statului
Major General/M.Ap.N.
- Conducerea şi/sau coordonarea activităţilor de cunoaştere şi
asistenţă psihologică în Armata României.
- Şef birou cunoaştere şi asistenţă psihologică.

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- Am coordonat, condus sau am făcut parte din diferite colective
de studiu şi cercetare ştiinţifică pentru elaborarea concepţiei,
metodologiilor, procedurilor de intervenţie şi bateriilor de
instrumente psihologice, în vederea reglementării activităţilor de
asistenţă psihologică în Armata României, astfel:
- Repere şi limite în activitatea psihologului de unitate.
Instrucţiuni tehnice privind cunoaşterea şi asistenţa psihologică a
militarilor în termen şi a militarilor cu termen redus, 2002;
- Precizări pentru lucrul cu proba „CINE SUNT EU”, 2002;
- Instrucţiuni privind activitatea psihologului de unitate în
selecţionarea psihologică a personalului pentru serviciul
interior”, 2002;
- Instrucţiuni privind cunoaşterea şi asistenţa psihologică a
militarilor angajaţi cu contract, 2003;
- Norme de lucru cu interviul de evaluare psihologică postmisiune, a personalului participant în teatrul de acţiuni militare
internaţionale, 2003;
- Precizări privind utilizarea probelor psihologice destinate
cunoaşterii militarilor angajaţi cu contract, 2004;
- Condiţii, criterii şi standarde de performanţă pentru obţinerea,
menţinerea, confirmarea titlului de specialist de clasă în
specialitatea psihologie militară, 2004;
- Metodologia privind cunoaşterea şi asistenţa psihologică a
cadrelor militare şi personalului civil din Armata României, 2006;
- Metodologia de examinare psihologică anuală vizând
identificarea preliminară a problemelor psiho-comportamentale
ale personalului din învăţământul preuniversitar militar, 2006.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate

- februarie-iulie 2003;
- Detaşamentul militar român pentru misiunea din Afganistan
„ENDURING FREEDOM”;
- Asistenţa psihologică a personalului militar din compunerea
detaşamentului, atât pe timpul desfăşurării sarcinilor şi misiunilor
de luptă curente cât şi post-misiune, după repatriere;
- Ofiţer psiholog;
- Pregătirea psihologică a personalului pentru participarea la
diferite misiuni de luptă cu grad de risc crescut;
- Consilierea comandantului şi echipei manageriale privind
utilizarea resursei umane şi a managementului stresului;
- Asigurarea asistenţei psihologice de suport pe timpul cât se aflau
în derularea unor misiuni concrete de cercetare, village-team,
ajutor umanitar sau menţinerea păcii;
- Consilierea psihologică a personalului cu reacţii/manifestări
specifice tulburărilor afective, tulburărilor de adaptare sau
relaţionare, stresului bazal (cotidian), stresului de luptă
(cumulativ), stresului posttraumatic, precum şi a celui cu diferite
tendinţe sau accentuări ale unor trăsături de personalitate.

• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
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- august 1999 – martie 2001;
- Direcţia Management Resurse Umane din cadrul M.Ap.N.,
pentru Biroul informare, recrutare şi selecţie Bucureşti.
- Coordonarea activităţilor de informare, promovare, recrutare şi
selecţie a tinerilor pentru cariera militară.
- Ofiţer specialist (psiholog);

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- Coordonarea şi desfăşurarea activităţilor de promovare a
profesiei militare şi a unor specialităţi militare (aviaţie militară) în
vederea recrutării şi selecţiei tinerilor pentru cariera militară;
- Coordonarea activităţilor de selecţie psihologică primară a
candidaţilor pentru instituţiile militare de învăţământ.
- Coordonarea activităţilor de promovare a profesiei militare în
presa scrisă, mediile şcolare şi universitare, târgurile de joburi,
târgurile ofertelor şcolare şi cabinetele de psihologie şcolară.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- februarie 1999 – august 1999;
- Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete Antiaeriene din
cadrul M.Ap.N.;
- Cursuri de psihologie militară, în cadrul catedrei de ştiinţe
sociale, adresate ofiţerilor care încadrează posturi de lider militar;
- Lector la catedra de ştiinţe sociale;
- Cursuri, expuneri, seminarii, laborator şi lecţii practice la
discipline de psihologie militară.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate

- mai 1994 - februarie1999;
- Unitatea Militară 01932 Bucureşti/Statul Major General/M.Ap.N.;

• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
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- Asigurarea şi pregătirea psihologică pentru luptă a militarilor
profesionişti;
- Planificarea şi coordonarea pregătirii de specialitate a
subunităţilor şi a personalului militar;
- Ofiţer cu activitatea de pregătire psihică pentru luptă;
- Planificarea şi coordonarea pregătirii de specialitate a subunităţilor
şi a personalului militar;
- Elaborarea şi punerea în aplicare a unor şedinţe privind
pregătirea psihologică pentru luptă a militarilor profesionişti;
- Coordonarea şi desfăşurarea unor lecţii şi şedinţe practice de
pregătire în cadrul poligonului de pregătire psihologică;
- Coordonarea şedinţelor practice de pregătire prin tehnici de
inoculare/inducere a stresului;
- Înfiinţarea, amenajarea, dotarea şi funcţionarea primului cabinet
de psihologie din cadrul organizaţiei, adresat personalului cu
nevoi de asistenţă primară sau de dezvoltare personală;
- Instruirea metodică a liderilor pentru grupurile mici şi medii;
- Coordonarea activităţilor şi programelor de refacere a capacităţii
de efort fizic şi psihic.
- august 1987- mai 1994
- Unitatea Militară 01874 Otopeni/Statul Major General/M.Ap.N.;
- Planificarea, conducerea şi/sau coordonarea pregătirii de
specialitate a subunităţilor şi a personalului militar;
- Ofiţer 3 cu activitatea de pregătirea pentru luptă;
- Lider/comandant pentru diferite structuri militare;

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

SPECIALIZĂRI ÎN
DOMENIUL
PROFESIONAL
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

- Elaborarea Planului de pregătire, a bazei de calcul şi repartiţia
orelor pe discipline;
- Instruirea metodică a liderilor/comandanţilor;
- Activităţi de planificare a personalului pentru efectuarea
serviciului operativ şi refacerii după efort psihic şi fizic prelungit;
- Conducerea activităţilor de organizare a serviciului operativ, de
pregătire de specialitate a membrilor organizaţiei;
- Verificarea şi controlul modului de desfăşurare a programului de
pregătire a personalului;
- Coordonarea, verificarea şi controlul modului de desfăşurare a
programului de pregătire a personalului.

- Septembrie 2015;
- Colegiul Psihologilor din România, prin Comisia de psihologia
muncii, transporturilor şi serviciilor;
- Evaluare şi atestare în psihologia transporturilor;
- Psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologia
transporturilor, treapta de specializare psiholog principal.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

- Noiembrie 2014;
- Colegiul Psihologilor din România, prin Comisia de psihologie
clinică, consiliere şi psihoterapie;
- Evaluare şi atestare în psihologie clinică;

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

- Martie 2011;
- Colegiul Psihologilor din România, prin Comisia de psihologie
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
- Supervizare profesională în specialitatea psihologie aplicată în
domeniul securităţii naţionale;
- Dreptul de supervizare profesională în specialitatea psihologie
aplicată în domeniul securităţii naţionale.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

- Martie 2009
- Colegiul Psihologilor din România, prin Comisia de psihologie
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
- Atestare în psihologia aplicată în domeniul securităţii naţionale;

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
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- Psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie
clinică, treapta de specializare psiholog principal..

- Psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie
aplicată în domeniul securităţii naţionale, treapta de specializare
psiholog principal.
- Iunie 2007;
- Colegiul Psihologilor din România, prin Comisia de psihologie
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
- Atestare în psihologia aplicată în domeniul securităţii naţionale;

• Numele calificării primite

STUDII ȚI CURSURI
DE SPECIALITATE
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

- Psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie
aplicată în domeniul securităţii naţionale, treapta de specializare
psiholog specialist.

- octombrie 2005-mai 2008;
Academia Română;
Studii de doctorat în psihologie, cu tema: „Abordare teoreticometodologică şi practic-aplicativă privind cunoaşterea şi asistenţa
psihologică a personalului profesionalizat din mediul militar”;
Doctor în psihologie.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

- octombrie 2005-martie 2006;
- Universitatea Naţională de Apărare, Centrul Secundar de Limbi
Străine al Statului Major General;
- Curs intensiv de învăţare a limbii engleze;

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Numele calificării primite

- februarie1999;
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie
şi Pedagogie;
- Licenţiat în Psihologie şi Sociologie.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Numele calificării primite

- octombrie 1994-iunie 1998;
- Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de SociologiePsihologie;
- Absolvent în domeniile psihologie şi sociologie.

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

- ianuarie 1997-aprilie 1997;
- Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete Antiaeriene din
cadrul M.Ap.N.;
- Curs pentru lideri militari;

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

- octombrie 1987-februarie 1988;
- Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete Antiaeriene din
cadrul M.Ap.N.;
- Curs de specializare;

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

- septembrie 1984-august 1987;
- Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie şi Rachete Antiaeriene
„Leontin Sălăjan” – Braşov;
- Ofiţer de artilerie şi rachete antiaeriene;
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- Engleză-începător.

- Curs de perfecţionare în conducerea organizaţiilor militare.

- Specialist tehnică de artilerie antiaeriană.

- Ofiţer cu grad de locotenent în specialitatea militară artilerie şi
rachete antiaeriene.

APTITUDINI ȚI
COMPETENȚE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi
carierei, dar care nu sunt
recunoscute neapărat printrun certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ

- Abilităţi în conceperea designu-lui de cercetare ştiinţifică privind
elaborarea, experimentarea, etalonarea şi validarea unor probe
psihologice (teste, chestionare etc.) pentru selecţia, cunoaşterea şi
asistenţa psihologică a resursei umane;
- Conceperea, elaborarea, implementarea şi coordonarea aplicării
proiectului privind Managementul incidentelor critice, secţiunea
asistenţă psihologică;
- Realizarea unor psihoprofesiograme pentru mediul militar;
- Studierea factorilor de risc şi/sau stres în mediul militar şi a
factorilor psihologici ai teatrului de operaţii;
- Analiza statistică şi interpretarea datelor în psihologie.

ROMÂNĂ

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

ENGLEZĂ
Bine
Satisfăcător
Satisfăcător

• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

FRANCEZĂ
Bine
Satisfăcător
Satisfăcător

APTITUDINI ȚI
COMPETENȚE
SOCIALE
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- Lucrul în echipă: am condus sau am făcut parte din diverse
colective de studiu şi cercetare ştiinţifică sau pentru activităţi
practice în domeniul psihologiei militare, precum evaluarea
psihologică desfăşurată în scop de selecţie şi/sau periodică,
evaluarea clinică şi intervenţia psihologică specializată pentru
personalul din mediul militar şi civil;
- Conducere: am îndeplinit atribuţii specifice posturilor de şef
Birou psihologie, şef Secţie psihologie, şef Laborator psihologie
(şef unitate militară cu specialitatea psihologie militară);
- Comunicare:
● în activitatea profesională, în procesul de concepere a unor
acte normative specifice şi reglemetări cu impact în domeniul
profesional, care solicită viziune, integrare, exigenţă, anticiparea
implicaţiilor şi modul de rezolvare a situaţiilor apărute în contexte
variabile;
● în activitatea didactică, respectiv în procesul de învăţămînt,
prin maniera prietenoasă de adresare, prin exigenţa dată de
expertiza profesională dobândită şi modul de concepere a
suportului de curs şi a aplicaţiilor practice desfăşurate cu
studenţii;
- Creativitate: în activitatea ştiinţifică am identificat, promovat,
valorizat şi operaţionalizat o serie de concepte, cum ar fi
cunoaşterea longitudinală şi integrativă a personalităţii, asistenţa
psihologică pe timpul desfăşurării misiunilor internaţionale şi
post-misiune, faţetele inteligenţelor multiple cu implicaţii în
selecţia personalului militar.

APTITUDINI ȚI
COMPETENȚE
ORGANIZATORICE

APTITUDINI ȚI
COMPETENȚE
TEHNICE
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- Director de proiect sau membru în colective de studiu pentru
diferite programe de cercetare ştiinţifică şi elaborare a
metodologiilor de evaluare psihologică;
- Membru în comitetul ştiinţific şi organizatoric al Conferinţei
internaţionale militare de ştiinţe comportamentale (2 ediţii, în
perioada 2015-2016);
- Coordonator, organizator, membru în comitetul ştiinţific şi/sau
participant în colectivul de organizare a sesiunilor de comunicări
ştiinţifice ale structurii de psihologie militară, sub denumirea
Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată
„PSIHOMIL” (11 ediţii, în perioada 2004-2014);
- Preşedinte sau membru în comisiile de evaluare la examenele
psihologice pentru admiterea în învăţământul militar liceal,
postliceal sau universitar;
- Membru în comitetul ştiinţific al Simpozionului Naţional de
Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL”, (11 ediţii, în perioada
2004-2014);
- Moderator la diferite secţiuni ale Simpozionului Naţional de
Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL”, (11 ediţii, în perioada
2004-2014);
- Preşedinte în comisiile de evaluare şi la examenele psihologice
pentru angajarea psihologilor în sistemul militar;
- Membru în consiliul ştiinţific al Revistei de psihologie militară,
sociologie şi teoria educaţiei, „SPIRIT MILITAR MODERN” în
2015 şi 2016;
- Cercetător asociat în cadrul Institutului de Psihologie al
Academiei Române, începând cu anul 2011-prezent;
- Profesor asociat (titular disciplină) în cadrul Şcolii de Aplicaţie
pentru Logistică Bucureşti (2011 şi 2012), pentru cursul de
formare ofiţeri psihologi filiera indirectă;
- Profesor asociat (titular disciplină) în cadrul Academiei Tehnice
Militare - Bucureşti, pentru cursul de stat major ofiţeri psihologi
(2013) şi pentru cursurile de licenţă (2015-2016, 2016-2017);
- Profesor asociat (titular disciplină) în cadrul Academiei Forţelor
Terestre-Sibiu (2014-2015);
- Profesor asociat (titular pentru 3 discipline) în cadrul Facultăţii
de Psihologie (la masterul pentru securitate naţională) a
Universităţii Ecologice din Bucureşti (2014-2015, 2015-2016,
2016-2017).
- Utilizarea calculatorului;
- Modelare-simulare;
- Specialist clasa I – psihologie militară.

ACTIVITATE
ÎN ASOCIAŢII
PROFESIONALE

DISTINCŢII

ŞI
DECORAŢII
PRIMITE
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- 2013-2017, ales membru şi secretarul Comisiei de psihologie
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (comisie
aplicativă) din cadrul Comitetului Director al Colegiului
Psihologilor din România;
- 2013-2017, ales membru al Comisiei de psihologie pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul
Comitetului Director al Filialei Bucureşti/Colegiului Psihologilor
din România;
- 2005-2010, ales membru al Comisiei de psihologie pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Comitetului
Director al Filialei Bucureşti/Colegiului Psihologilor din România;
- 2002, conceperea şi aplicarea unui proiect de orientare şcolară şi
profesională pe principiul nediscriminării dintre sexe, în cadrul
Fundaţiei de cultură „Nouă ne pasă”, Bucureşti;
- 2001-2003, conceperea, coordonarea şi punerea în practica a unui
program de socializare primară pentru copii cu vârste cuprinse între 3
şi 4 ani, în cadrul Casei de copii „Casa Speranţei”- Câmpina;
- 1999-2001, colaborare la un cabinet de examinare psihologică
din cadrul unei şcoli de şoferi amatori, Bucureşti;
- 2015, acordarea distincţiei Emblema de onoare a Resurselor
Umane, în semn de apreciere a rezultatelor obţinute şi a
profesionalismului dovedit în activitatea desfăşurată în domeniul
resurselor umane;
- 2015, acordarea distincţiei Emblema de onoare a Forţelor
Terestre în semn de apreciere deosebită, pentru înaltul
profesionalism şi sprijinul deosebit acordat Forţelor Terestre;
- 2013, acordarea trofeului distincţiei militare cu denumirea
onorifică „OMUL ANULUI 2012”, în cadrul concursului
organizat la nivelul Statului Major General din cadrul M.Ap.N.;
- 2012, acordarea, de către ministrul apărării naţionale, a
atestatului privind Insigna „Participant la Misiuni în
Străinătate”, pentru participare şi comportare meritorie la
misiunea din Teatrul de Operaţii Afganistan;
- 2012, acordarea distincţiei Semnul onorific „ÎN SERVICIUL
PATRIEI”, pentru ofiţeri, pentru XXV de ani de activitate şi rezultate
meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională;
- 2010, publicarea mapei profesionale în Dicţionarul
personalităţilor din România, Biografii contemporane, ediţia
2010, Redacţia Romanian Biographic Institute, pagina 403,
Editura Anima, Bucureşti;
- 2009, acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al localităţii natale;
- 2007, acordarea distincţiei Semnul onorific „ÎN SERVICIUL
PATRIEI”, pentru ofiţeri, pentru XX de ani de activitate şi rezultate
meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională;
- 2007, acordarea distincţiei Emblema de merit „ÎN SERVICIUL
ARMATEI ROMÂNIEI” clasa a II-a, pentru XX de ani de
activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în
pregătirea profesională;
- 2002, acordarea distincţiei Semnul onorific „ÎN SERVICIUL
ARMATEI”, pentru ofiţeri, pentru XV ani de activitate şi
rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea
profesională.

ANEXĂ: LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ELABORATE ŞI PUBLICATE
• Autor pentru editarea unor cărţi/lucrări de specialitate:
- Cunoaşterea integrativă a personalităţii - un model teoretico-metodologic, Editura Militară,
Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-32-0917-1, lucrare nominalizată pentru Premiul General de corp
de armată Ioan Sichitiu al revistei Gândirea militară românească pentru anul 2013;
- Asistenţa psihologică instituţionalizată, Editura Ars Docendi/Universitatea din Bucureşti,
2016, ISBN 978-973-558-956-1.
• Autor pentru editarea unor cursuri universitare:
- Suport de curs „Psihologia educaţiei”, pentru modulul de Psihopedagogie organizat şi
desfăşurat la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” - Sibiu, 2015;
- Suport de curs „Curs universitar de Psihologie militară”, pentru studiile de licenţă organizate
şi desfăşurate la Academia Tehnică Militară - Bucureşti, 2015;
- Suport de curs „Psihosociologie – Reacţii psihocomportamentale ale populaţiei în situaţii
extreme – strategii de coping şi control”, pentru cursurile masterale de „Psihologie aplicată în
domeniul securităţii naţionale”, organizate şi desfăşurat de către Facultatea de psihologie din cadrul
Universităţii Ecologice din Bucureşti, 2016;
- Suport de curs „Asistenţa psihologică a personalului”, pentru cursurile masterale de
„Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”, organizate şi desfăşurat de către Facultatea
de psihologie din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, 2015;
• Autor secţiune/capitol publicat într-o lucrare de specialitate:
- Lucrarea Tratat de psihoecologie, autori: Grigore Nicola şi Bogdan Danciu, Editura
Academiei Române, 2008, ISBN-978-973-27-1545-1, lucrare distinsă cu Premiul Academiei
Române. Tema secţiunii publicate: Medii de ostilitate şi confruntare psihică individuală. Controlul
stresului pe câmpul de luptă (p.139-172);
• Organizator şi conducător de workshop:
- Workshop cu tema Reglemetări metodologice specifice COPSI cu aplicaţie în mediul militar,
în cadrul celei de a 17- a Conferinţă Internaţională a Academiei Forţelor Aeriene Braşov, cu tema
„Scientific research and education in the air force” (AFASES 2015);
- Workshop cu tema Managementul intervenţiei psihologice în cazul evenimentelor cu caracter
traumatic, în cadrul celei de a 18- a Conferinţă Internaţională a Academiei Forţelor Aeriene Braşov,
cu tema „Scientific research and education in the air force” (AFASES 2016);
• Coordonator pentru editarea unor cărţi/lucrări de specialitate:
- Coordonator (Jianu, A. & Prisăcaru, A) pentru editarea volumului „Psihologia militară
românească la 150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General”, care reuneşte lucrările
participanţilor la Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VI”, al
M.Ap.N, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-524-040-7;
- Coordonator (Jianu, A. & Prisăcaru, A) pentru editarea volumului „Psihologie aplicată în
mediul militar”, care reuneşte lucrările participanţilor la Simpozionul Naţional de Psihologie
Militară Aplicată „PSIHOMIL VII”, al M.Ap.N, cu tema: „Tendinţe şi orientări actuale ale
psihologiei militare româneşti”, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010,
ISBN 978-606-524-075-9;
- Coordonator (Jianu, A. & Prisăcaru, A) pentru editarea volumului „Psihologie aplicată în
mediul militar”, care reuneşte lucrările participanţilor la Simpozionul Naţional de Psihologie
Militară Aplicată „PSIHOMIL VIII”, al M.Ap.N, cu tema: „Calitatea actului psihologic-condiţie a
eficientizării resursei umane în organizaţia militară”, Editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, Bucureşti, 2011, ISSN 2247-4587.
- Coordonator (Jianu, A. & Prisăcaru, A) pentru editarea volumului „Psihologie aplicată în
mediul militar”, care reuneşte lucrările participanţilor la Simpozionul Naţional de Psihologie Militară
Aplicată „PSIHOMIL IX”, al M.Ap.N, cu tema: „Dinamica progresiv-evolutivă a organizaţiei
militare, premisă pentru schimbări conceptual-metodologice în domeniul psihologiei militare
aplicate”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare-Carol I, Bucureşti, 2012, ISSN 2247-4587.
- Coordonator (Gabor G. & Jianu, A. & Prisăcaru, A) pentru editarea volumului „Psihologie
aplicată în mediul militar”, care reuneşte lucrările participanţilor la Simpozionul Naţional de
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Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL X”, al M.Ap.N, cu tema: „Asistenţa psihologică –
componentă praxiologică a managementului resursei umane în organizaţia militară”, Editura
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2013, ISSN 2247-4587.
- Coordonator (Gabor G. & Jianu, A. & Prisăcaru, A) pentru editarea volumului „Psihologie
aplicată în mediul militar”, care reuneşte lucrările participanţilor la Simpozionul Naţional de
Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL XI”, al M.Ap.N, cu tema: „Intervenţia psihologică –
proces compensator al efectelor evenimentelor cu potenţial traumatic”, Editura Centrului TehnicEditorial al Armatei, Bucureşti, 2014, ISSN 2247-4587.
• Articole publicate în Revista de Psihologie a Academiei Române (revistă nivel tip B):
- Modelarea adaptativă şi recuperarea psihologică a personalului militar participant la misiuni
internaţionale, tomul 53, nr.1-2, p.117-127, ianuarie-iunie 2007;
- Controlul stresului pe câmpul de luptă, tomul 53, nr.3-4, p.243-260, iulie-decembrie 2007;
- Orientări teoretice şi valenţe aplicative ale psihologiei pozitive, nr.1-2/2008.
- Evaluarea faţetelor inteligenţei şi caracteristicile psihometrice ale instrumentelor specifice de
evaluare, nr.3/2013, volumul 59, p.181-199 (coautor).
• Articole publicate în Revista de Psihologie militară, Sociologie şi Teoria Educaţiei „Spirit
Militar Modern”, înregistrată cu ISSN: 1223-172X:
- Tulburarea narcisică a personalităţii şi liderul militar, nr. 4/1996;
- În aşteptarea consilierului psiholog al unităţii, nr. 6/1999;
- Noi perspective în abordarea asistenţei psihologice a personalului militar, nr. 3/2003;
- Asistenţa şi recuperarea psihologică post-misiune, nr. 2/2005;
- Evaluarea psihologică a personalului din teatrele de operaţii, nr. 3/2005;
- Teorie şi aplicabilitate în psihologia pozitivă, nr.4/2007;
- Considerente privind climatul psihologic (coautor), nr.1/2008;
- Acolo unde sunt oameni trebuie să fie prezent şi un psiholog, nr.1-4/2011;
- Reunirea anuală a psihologilor militari, nr.1-4/2012;
- Dominante ale personalităţii liderului şi implicaţii în stilul de conducere (coautor), nr.2/2015;
• Articole publicate în Revista „Gândirea militară românească”, înregistrată cu ISSN: 1454-0460
(revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut din domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică,
potrivit evaluării făcute de CNATDCU, indexată în Bază internaţională EBSCO):
- Selecţia psihologică pentru intrarea în sistemul militar prin prisma modelului inteligenţelor
multiple (partea I), nr. 1/2013, (coautor);
- Selecţia psihologică pentru intrarea în sistemul militar prin prisma modelului inteligenţelor
multiple (partea a II-a), nr. 2/2013, (coautor);
- Relaţia dintre unele dimensiuni ale personalităţii liderului şi stilul de conducere, nr. 2/2014, (coautor);
• Formator/trainer în cadrul cursurilor de formare continuă/workshop-uri:
- Formator la Cursul de formare profesională continuă, organizat de Centrul de investigaţii sociocomportamentale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, structură avizată ca furnizor de formare
profesională continuă conform Avizului profesional nr. RF-II-B-160 din 06.11.2014, cu tema:
Asistenţa psihologică a militarilor participanţi la misiuni în teatrele de operaţii;
- Formator la Cursul de formare profesională continuă, organizat de Centrul de investigaţii sociocomportamentale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, structură avizată ca furnizor de formare
profesională continuă, conform Avizului profesional nr. RF-II-B-160 din 06.11.2014, cu tema:
Analiza comportamentală - aplicaţii în psihologia militară românească;
- Conducător Workshop la CONFERENCE GUIDE AFASES 2015, The 17-th. INTERNATIONAL
CONFERENCE 20 th. HENRI COANDĂ Air Force Academy Anniversary 1995-2015 din 2830.05.2015, cu tema: Reglementări metodologice specifice COPSI cu aplicaţie în mediul militar;
- Conducător Workshop cu tema Managementul intervenţiei psihologice în cazul
evenimentelor cu caracter traumatic, în cadrul celei de a 18- a Conferinţă Internaţională a
Academiei Forţelor Aeriene Braşov, cu tema „Scientific research and education in the air force”
(AFASES 2016);
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• Comunicări ştiinţifice prezentate şi publicate ca autor sau coautor, la sesiuni de comunicări
ştiinţifice, conferinţe şi simpozioane:
- Aspecte ale cunoaşterii psihologice a militarilor în termen şi a militarilor cu termen redus (coautor), la a
IX-a Sesiune de comunicării ştiinţifice a Academiei Naţionale de Informaţii, Editura A.N.I., Bucureşti, 2003;
- Aspecte diferenţiale ale cunoaşterii psihologice a militarilor angajaţi pe bază de contract (coautor), la
Sesiunea de comunicări ştiinţifice „INFO-PSIHO” a D.G.I.A. / M.Ap.N., Bucureşti, 2003, ISBN 973-663-133-8;
- Asistenţa şi recuperarea psihologică post misiune - o preocupare, un moft sau o necesitate ?,
la a X-a Sesiune de comunicării ştiinţifice a Academiei Naţionale de Informaţii, Editura A.N.I.,
Bucureşti, 2004, ISSN 1224-4120;
- Tipologia structurală şi predispoziţia către acumulare de stres în misiunile internaţionale
(coautor), la Sesiunea de comunicării ştiinţifice „PSIHOMIL I” a Secţiei de Psihologie din
M.Ap.N., Bucureşti, 2004, ISBN 973-663-201-6;
- Evaluarea psihologică a personalului care a desfăşurat misiuni de luptă în Afganistan şi Irak, în
scopul reinserţiei sociale şi recuperării psihice (coautor), la Sesiunea de comunicări ştiinţifice
„INFO-PSIHO” a D.G.I.A. / M.Ap.N. , Bucureşti, 2004;
- Evaluarea şi asistenţa psihologică post-misiune a militarilor repatriaţi din teatrele de operaţii
Afganistan şi Irak (coautor), la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a
Universităţii Naţionale de Apărare, M.Ap.N., Bucureşti, 2005;
- Un model sintetic de abordare a cunoaşterii şi asistenţei psihologice a personalului militar, în
situaţii obişnuite şi de criză (coautor), la Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată
„PSIHOMIL II” al Secţiei de Psihologie din M.Ap.N., Bucureşti, 2005, ISBN 973-663-218-0;
- Particularităţi ale cunoaşterii integrative în mediul militar, la Simpozionul Perspective de
dezvoltare a activităţii de psihologie în structurile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi
siguranţei naţionale în contextul aderării României la Uniunea Europeană, organizat de
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române din M.A.I., Bucureşti, 2006;
- Caracteristici ale asistenţei psihologice în sistemul militar – un model teoretic (coautor), la
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Universităţii Naţionale de
Apărare, M.Ap.N., Bucureşti, 2006, ISBN 978-973-7854-35-3;
- Particularităţi ale cunoaşterii integrative în mediul militar - la Simpozionul Naţional de
Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL III” al Secţiei de Psihologie din M.Ap.N., Bucureşti,
2006, ISBN 978-973-7854-72-8 (general);
- Particularităţi ale asistenţei psihologice asigurate în mediul militar (coautor), la Sesiunea de
comunicări ştiinţifice a Centrului de Studii Postuniversitare din cadrul M.I.R.A. Bucureşti, 2007, în
Buletinul documentar nr.1/2007, Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ISSN
1454-6078;
- Cunoaşterea psihologică a personalului profesionalizat din mediul militar – Demers esenţial pentru
desfăşurarea optimă a activităţilor specifice (coautor), la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare
internaţională a Universităţii Naţionale de Apărare, M.Ap.N., Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-663-535-9;
- Orientări teoretice şi valenţe aplicative ale psihologiei pozitive, la Simpozionul Naţional de
Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL IV” al Secţiei de Psihologie din M.Ap.N., Bucureşti,
2007, ISBN 973-663-218-0;
- Orientări teoretice şi valenţe aplicative ale psihologiei pozitive, la Conferinţa de Psihologie, Târgu Jiu, 2007;
- Climatul psihologic - barometru al eficienţei organizaţionale (coautor), la Sesiunea de
comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Universităţii Naţionale de Apărare, M.Ap.N.,
Bucureşti, 2008, ISSN 1844-3095;
- Standardizarea activităţilor de psihologie în structurile sistemului securităţii naţionale – o
nouă provocare profesională (coautor), la Conferinţa Naţională de Psihologie, Timişoara, 2008;
- Direcţii metodologice de cercetare a stilului de conducere în organizaţia militară (coautor), la
Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL V” al Secţiei de Psihologie din
M.Ap.N., Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1743-91-2.
- Standardizarea activităţilor de psihologie în structurile sistemului securităţii naţionale – o
nouă provocare profesională (coautor), Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată
„PSIHOMIL V” al Secţiei de Psihologie din M.Ap.N., Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-1743-91-2.
- Un model teoretic privind cunoaşterea psihologică integrativă a personalului profesionalizat
din mediul militar, Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VI” al M.Ap.N,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-524-040-7.
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- Psychological Support for the Romanian Combat Troops before, during and after Deployment
(coautor), NATO Advanced Research „Wounds of War II”, Austria, 2009.
- Măsura în ştiinţă şi în istoria psihologiei (coautor), la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu
participare internaţională organizată de prof. univ.dr. Dorofte Ionel, (autori Nicola G, şi Prisăcaru
A.), Bucureşti, 2009.
- Faţetele inteligenţei multiple în teoria şi practica selecţiei psihologice (coautor), la Sesiunea de
comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Universităţii Naţionale de Apărare, M.Ap.N.,
Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-663-809-1 (general) şi 825-1.
- Faţetele inteligenţei multiple în teoria şi practica selecţiei psihologice (coautor), la
Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VII” al M.Ap.N, Editura
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-524-075-9.
- Inteligenţa generală versus inteligenţele multiple (coautor), la Simpozionul Naţional de
Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VIII” al M.Ap.N, Editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, Bucureşti, 2011, ISSN 2247-4587.
- Caracteristicile voluntariatului şi participarea la managementul incidentelor critice (coautor), la
Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VIII” al M.Ap.N, Editura
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2011, ISSN 2247-4587.
- Suportul psihologic în managementul incidentelor critice din Armata României (coautor), la
Simpozionul Naţional de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VIII” al M.Ap.N, Editura
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2011, ISSN 2247-4587.
- Managementul incidentelor critice, la Simpozionul Naţional al Institutului de Filozofie şi
Psihologie „C. Rădulescu Motru”, cu tema Insecuritatea rutieră: cauze, consecinţe şi modalităţi de
prevenire, Bucureşti, 30.06.2011.
- Prevalenţa modelului inteligenţelor multiple în selecţia psihologică, la Simpozionul INFO-PSIHO
2012 al M.Ap.N., Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-663-971-5.
- Prevenţia şi monitorizarea comportamentelor dezadaptative (coautor), la Simpozionul Naţional
de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL IX” al M.Ap.N, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare-Carol I, Bucureşti, 2012, ISSN 2247-4587.
- Aspecte ale sănătăţii în muncă în organizaţia militară (coautor), la Simpozionul Naţional de
Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL IX” al M.Ap.N, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare-Carol I, Bucureşti, 2012, ISSN 2247-4587.
- Optimizarea selecţiei psihologice la intrarea în sistemul militar, la Simpozionul INFO-PSIHO 2013
al M.Ap.N., Editura Universităţii Naţionale de Apărare Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-660-039-2.
- Optimizarea selecţiei psihologice la intrarea în sistemul militar (coautor), la Simpozionul Naţional
de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL X” al M.Ap.N, Editura Centrului Tehnic Editorial al
Armatei, Bucureşti, 2013, ISSN 2247-4587.
- Însuşirile proiective ale probei „Eu în misiune” (coautor), la Simpozionul Naţional de
Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL X” al M.Ap.N, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei
Bucureşti, 2013, ISSN 2247-4587.
- Particularităţi privind relaţia dintre dimensiunile de personalitate şi stilul de conducere în
organizaţia militară (coautor), la Simpozionul INFO-PSIHO 2014 al M.Ap.N., Editura Universităţii
Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-660-110-8.
- Rolul mecanismelor de apărare psihică în abordarea traumei, la Simpozionul Naţional de
Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL XI” al M.Ap.N, Editura Centrului Tehnic Editorial al
Armatei, Bucureşti, 2014, ISSN 2247-4587.
- Caracteristici şi valenţe ale evaluării psihologice de tip screening (coautor), la Simpozionul
INFO-PSIHO 2015 al M.Ap.N., Editura Universităţii Naţionale de Apărare Bucureşti, 2015, ISBN
978-606-660-192-4.
- Particularităţi privind pregătirea psihologică şi controlul stresului operaţional prin prisma
programelor de prevenţie primară (coautor), la Simpozionul INFO-PSIHO 2015 al M.Ap.N.,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-660-192-4.
- Evaluarea psihologică de tip screening a militarilor care au participat la misiuni în teatrele
de operaţii (coautor), la Conferinţa internaţională de ştiinţe comportamentale 2015 a M.Ap.N.,
Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti 2015, ISBN 978-606-524-154-1.
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- Aspecte metodologice privind evaluarea setului de criterii psihologice „aptitudini generale”
(coautor), la Conferinţa internaţională de ştiinţe comportamentale 2015 a M.Ap.N., Editura
Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti 2015, ISBN 978-606-524-154-1.
- Dominante ale personalităţii liderului şi implicaţii în stilul de conducere (coautor), la
Conferinţa internaţională de ştiinţe comportamentale 2015 a M.Ap.N., Editura Centrului Tehnic
Editorial al Armatei, Bucureşti 2015, ISBN 978-606-524-154-1.
- Caracteristicile programului de intervenţie psihologică specializată privind prevenţia
suicidului (coautor), la Conferinţa internaţională de ştiinţe comportamentale 2015 a M.Ap.N.,
Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti 2015, ISBN 978-606-524-154-1.
- Valenţele evaluărilor psihologice de tip longitudinal, la Conferinţa internaţională militară de
ştiinţe comportamentale 2016 a M.Ap.N., Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti
2016, ISBN 978-606-524-171-8.
- Aspecte metodologice privind relevanţa predictorilor în evaluarea psihologică desfăşurată în
organizaţia militară (coautor), la Conferinţa internaţională militară de ştiinţe comportamentale 2016 a
M.Ap.N., Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti 2016, ISBN 978-606-524-171-8.
• Postere prezentate şi publicate ca autor sau coautor, la sesiuni de comunicări ştiinţifice,
conferinţe şi simpozioane:
- Caracteristicile Programului de intervenţie psihologică specializată privind prevenţia
suicidului (coautor), la Conferinţa internaţională militară de ştiinţe comportamentale 2015;
- Prevenţia dependenţei de alcool (coautor), la Conferinţa internaţională militară de ştiinţe
comportamentale 2016;
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