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StimațiÊparticipanțiÊlaÊConferințaÊNaționalăÊdeÊPsihologieÊIndustrialăÊÊșiÊ

OrganizaționalăÊ„HoriaÊD.ÊPitariu”Ê2022 
 

StimațiÊparticipanțiÊșiÊcolegi, 
ComitetulÊdeÊorganizareÊvăÊureazăÊBUNÊVENITÊlaÊmanifestărileÊdinÊ

cadrulÊ celeiÊ de-aÊ XXII-aÊ EdițiiÊ aÊ ConferințeiÊ NaționaleÊ deÊ PsihologieÊ
IndustrialăÊ șiÊ OrganizaționalăÊ ”HoriaÊ D.Ê Pitariu”,Ê desfășuratăÊ laÊ
Constanța,ÊînÊperioadaÊ2-5ÊiunieÊ2022 

PrezențaÊdumneavoastrăÊesteÊoÊonoareÊșiÊoÊbucurieÊpentruÊnoi. 
EdițiaÊ aÊ XVII-aÊ aÊ ConferințeiÊ APIOÊ propuneÊ caÊ temăÊ „PsihologiaÊ

munciiÊ șiÊ organizaționalăÊ înÊ contextÊ pandemicÊ Covid-19:Ê Oportunitati,Ê
provocariÊ siÊ bariere”,Ê oÊ temăÊ deosebitÊ deÊ actualăÊ pentruÊ societateaÊ
românească. 

PornindÊ deÊ laÊ sistemele,Ê metodele,Ê procedurileÊ șiÊ tehnicileÊ deÊ
evaluareÊ cantitativeÊ șiÊ calitative,Ê înÊ domeniulÊ organizațional,Ê continuândÊ cuÊ
celeÊ obiectiveÊ deÊ analizăÊ șiÊ prelucrareÊ aÊ datelor,Ê rolulÊ leadership-uluiÊ inÊ
organizațieÊ șiÊ finalizândÊ cuÊ intervențiileÊ vizândÊschimbareaÊorganizațională,Ê
înÊ contextÊ transcultural,Ê văÊ invitămÊ săÊ analizămÊ împreunăÊ validitateaÊ
științificăÊ aÊ acestorÊ demersuriÊ șiÊ eficiențaÊ lorÊ înÊ practicaÊ psihologieiÊ
organizaționale. 

RespectândÊ tradițiaÊ conferințelorÊ APIO,Ê oferimÊ practicienilorÊ Ê șiÊ
viitorilorÊ practicieniÊ oÊ serieÊ deÊ workshop-uriÊ deÊ formareÊ aÊ competențelorÊ
profesionale,Ê relevanteÊ pentruÊ domeniulÊ psihologieiÊ organizaționaleÊ șiÊ
industrialeÊînÊcontextÊtranscultural. 

DeÊ asemenea,Ê șiÊ înÊ acestÊ an,Ê continuămÊ seriaÊdeÊ prezentăriÊ state-ofÊ
artÊ Ê înÊ România,Ê caÊ oportunitateÊ deÊ aÊ cunoașteÊ activitateaÊ deÊ cercetareÊ
științificăÊ aÊ unorÊ experțiÊ româniÊ consacrațiÊ șiÊ deÊ aÊ fixaÊ informațiileÊ cheieÊ
referitoareÊlaÊoÊanumităÊtemăÊdeÊcercetare,ÊînÊdomeniulÊorganizațional. 

DoarÊ prinÊ participarea,Ê implicareaÊ șiÊ contribuțiaÊ dumneavoastră,Ê
aceastăÊ conferințăÊ vaÊ fiÊ anÊ deÊ anÊ unÊ evenimentÊ deÊ referințăÊ șiÊ deÊ tradițieÊ
pentruÊpracticaÊprofesionalăÊșiÊdeÊcercetareÊînÊpsihologiaÊmuncii,ÊindustrialeÊ
șiÊorganizaționaleÊdinÊRomânia. 

VăÊmulțumimÊ pentruÊ participareÊ șiÊ văÊ dorimÊ săÊ avețiÊ oÊ experiențăÊ
plăcutăÊșiÊutilăÊpeÊÊparcursulÊconferinței. 

 
PreședinteÊComitetÊdeÊorganizareÊalÊConferințeiÊAPIO2022 

Prof.Êuniv.Êdr.ÊMihaelaÊRus 
 
 
 



 
 
 

CONFERINȚAÊNAȚIONALĂÊDEÊPSIHOLOGIEÊINDUSTRIALĂÊÊȘIÊ
ORGANIZAȚIONALĂÊ 
”HORIAÊD.ÊPITARIU” 

 
EdițiaÊaÊXXII-a 

Constanța,Ê2-5ÊiunieÊ2022 
 

ComitetulÊȘtiințific 
· Prof.Êdr.ÊZoltanÊBOGATHYÊ(DepartamentulÊdeÊPsihologie,ÊUniversitateaÊ

deÊVest,ÊTimișoara) 
· Prof.Ê dr.Ê DragoșÊ ILIESCUÊ (FacultateaÊ deÊ PsihologieÊ șiÊ ȘtiințeleÊ Edu-

cației,ÊUniversitateaÊdinÊBucurești) 
· Prof.Ê dr.ÊDeliaÊVIRGAÊ (DepartamentulÊ deÊPsihologie,ÊUniversitateaÊ deÊ

Vest,ÊTimișoara) 
· Prof.Êdr.ÊTicuÊCONSTANTINÊ(FacultateaÊdeÊPsihologieÊșiÊȘtiințeleÊEdu-

cației,ÊUniversitateaÊAlexandruÊIoanÊCuza,ÊIași) 
· Prof.Ê dr.Ê MihaelaÊ RUSÊ (FacultateaÊ deÊ DreptÊ șiÊ ȘtiințeÊ Administrative,Ê

UniversitateaÊOvidiusÊdinÊConstanța) 
· Prof.Êdr.ÊLaurențiuÊMARICUȚOIUÊ (DepartamentulÊdeÊPsihologie,ÊUni-

versitateaÊdeÊVest,ÊTimișoara) 
· Conf.Êdr.ÊAnaÊMariaÊCAZANÊ(FacultateaÊdeÊPsihologieÊșiÊȘtiințeleÊEdu-

cației,ÊUniversitateaÊTransilvaniaÊdinÊBrașov) 
· Conf.Êdr.ÊMarianÊPOPAÊ(FacultateaÊdeÊPsihologieÊsiÊȘtiințeleÊEducației,Ê

UniversitateaÊdinÊBucurești) 
· Conf.Ê dr.ÊAdrianÊTudorÊBRATEÊ (UniversitateaÊ “LucianÊBlaga”Ê dinÊSi-

biu) 
· Conf.univ.dr.ÊCoraliaÊSuleaÊ(DepartamentulÊdeÊPsihologie,ÊUniversitateaÊ

deÊVestÊ,Timisoara) 
· Lect.Êdr.Ê IoanaÊDAVIDÊ(FacultateaÊdeÊPsihologieÊ șiÊȘtiințeleÊEducației,Ê

UniversitateaÊdinÊBucurești) 
· Lect.Êdr.ÊOanaÊFODORÊ(FacultateaÊdeÊPsihologieÊșiÊȘtiințeÊaleÊEducațieiÊ

–ÊUBBÊClujÊNapoca) 
· Lect.Êdr.ÊAndreeaÊBUTUCESCUÊ(FacultateaÊdeÊPsihologieÊșiÊȘtiințeleÊ

Educației,ÊUniversitateaÊdinÊBucurești) 
· Lect.Êdr.ÊCiprianÊRĂULEAÊ(UniversitateaÊLucianÊBlagaÊdinÊSibiu) 
· Lect.Êdr.ÊLaviniaÊȚANCULESCUÊ(FacultateaÊdeÊPsihologie,ÊUniversita-

teaÊHyperionÊdinÊBucurești) 
· Dr.ÊGeorgeÊGUNNESCH-LUCAÊ(ChairÊofÊPsychology,ÊespeciallyÊBusi-

nessÊandÊSocialÊPsychology,ÊUniversityÊofÊErlangen-Nuremberg,ÊGerma-
nia) 



· Dr.ÊVasileÊDoruÊMARINEANUÊ(CentrulÊNaționalÊMilitarÊdeÊPsihologieÊ
șiÊSănătateÊComportamentală) 

 
ComitetulÊdeÊorganizare 
ConducereaÊAPIO 

· Prof.Ê dr.ÊMarianÊPOPAÊ(FacultateaÊdeÊPsihologieÊ siÊȘtiințeleÊEducației,Ê
UniversitateaÊdinÊBucurești) 

· Prof.Êdr.ÊLaurențiuÊMARICUȚOIUÊ (DepartamentulÊdeÊPsihologie,ÊUni-
versitateaÊdeÊVest,ÊTimișoara) 

· Prof.Ê dr.ÊDeliaÊVÎRGAÊ (DepartamentulÊ deÊPsihologie,ÊUniversitateaÊ deÊ
Vest,ÊTimișoara) 

· Prof.Ê dr.Ê DragoșÊ ILIESCUÊ (FacultateaÊ deÊ PsihologieÊ șiÊ ȘtiințeleÊ Edu-
cației,ÊUniversitateaÊdinÊBucurești) 

· Prof.Êdr.ÊTicuÊCONSTANTINÊ(FacultateaÊdeÊPsihologieÊșiÊȘtiințeleÊEdu-
cației,ÊUniversitateaÊAlexandruÊIoanÊCuza,ÊIași) 

· Prof.Ê dr.Ê MihaelaÊ RUSÊ (FacultateaÊ deÊ DreptÊ șiÊ ȘtiințeÊ Administrative,Ê
UniversitateaÊOvidiusÊdinÊConstanța) 

· Lect.Êdr.ÊLaviniaÊȚÂNCULESCUÊ(FacultateaÊdeÊPsihologie,ÊUniversita-
teaÊHyperionÊdinÊBucurești) 

· Conf.Êdr.ÊAna-MariaÊCAZANÊ(FacultateaÊdeÊPsihologieÊșiÊȘtiințeleÊEdu-
cației,ÊUniversitateaÊTransilvaniaÊdinÊBrașov) 

· Lect.Ê dr.Ê AndreeaÊ BUTUCESCUÊ (FacultateaÊ deÊ PsihologieÊ șiÊ ȘtiințeleÊ
Educației,ÊUniversitateaÊdinÊBucurești) 

· Lect.Êdr.ÊOanaÊFODORÊ(FacultateaÊdeÊPsihologieÊșiÊȘtiințeÊaleÊEducațieiÊ
–ÊUBBÊClujÊNapoca) 

· Dr.ÊGeorgeÊGUNNESCH-LUCAÊ(ChairÊofÊPsychology,ÊespeciallyÊBusi-
nessÊandÊSocialÊPsychology,ÊUniversityÊofÊErlangen-Nuremberg,ÊGerma-
nia) 

· CercetătorÊ postdoctoralÊ dr.Ê CristinaÊ MariaÊ BOSTANÊ (UniversitateaÊ
AlexandruÊIoanÊCuza,ÊIaşi) 
 

ComitetÊlocalÊdeÊorganizare 
· Conf.univ.Êdr.ÊRalucaÊMATEIÊ(ÊUniversitateaÊOvidiusÊdinÊConstanța) 
· Lect.univ.dr.Ê MarianaÊ FloricicaÊ CĂLINÊ (Ê UniversitateaÊ OvidiusÊ dinÊ

Constanța) 
· Lect.univ.dr.Ê MihaelaÊ LuminitaÊ SANDUÊ (UniversitateaÊ OvidiusÊ dinÊ

Constanța) 
· Lect.univ.dr.ÊTănaseÊTASENȚEÊ(UniversitateaÊOvidiusÊdinÊConstanța) 
· Drd.ÊSilviaÊPETROV,ÊpsihologÊRAJA 
· AdelinaÊNEAGU,ÊmasterandÊUniversitateaÊdinÊBucurești 
 
 
 



Voluntari 
VoluntariÊînÊechipaÊdeÊorganizare: 

· PsihologÊElenaÊBRĂTĂȘANU 
· AndreiÊÊPREDESCU 
· MadalinÊNICULAE 
· Medy-MelisaÊLOVIN 
· Catalina-GabrielaÊMICU 
· Lavinia-GabrielaÊLAZAR 
· MasterandÊDanielaÊNicoletaÊION 
· MasterandÊCorneliaÊDUMITRESCU 
· MasterandÊDorinaÊREVICI 

 
 

ProgramulÊsinteticÊalÊconferinței 
 
2ÊiunieÊ2022 
12.00-18.00ÊÊÎnregistrareÊparticipanți 
14.00-16.00 
· ÊS1:ÊWokshopÊ2ÊMihaelaÊRus,ÊCampaniileÊdeÊsiguranțăÊrutierăÊînÊcontextÊ

pandemic 
· ÊS2:Ê WorkshopÊ 3Ê RamonaÊ IocsaÊ PoraÊ ,Ê PerspectivaÊ eticăÊ înÊ evaluareaÊ

psihologicăÊdinÊdomeniulÊsănătățiÊșiÊsecuritățiÊînÊmuncăÊ(online) 
16.00-16.15ÊCoffeÊbreak 
16.15-18.15Ê 
· S1:Ê Ê WorkshopÊ 1Ê DoruÊ VasileÊ Marineanu,Ê IntervențiaÊ psihologicăÊ înÊ

situațiiÊdeÊcriză.ÊProvocăriÊșiÊabordăriÊeficiente 
· S2:Ê WorkshopÊ 4Ê Ê AdrianÊ BrateÊ ,BurnoutÊ șiÊ implicareÊ înÊ organizații.Ê

StrategiiÊdeÊdiagnozăÊșiÊintervențieÊînÊcontextÊpandemicÊ(online) 
19.00ÊÊCinaÊÊRestaurantÊScoicaÊLand* 
 
3ÊiunieÊ2022Ê-ÊSalaÊ1 
8.00-19.00ÊÊInregistrareÊparticipanți 
9.00-10.00ÊDeschidereaÊconferințeiÊAPIOÊ2022 
10.00-11.30Ê KeynoteÊ speakerÊ RosalindÊ SearleÊ WOPsyÊ -Ê ChangingÊ theÊ
conversationÊthroughÊtheÊapplianceÊofÊscienceÊupstream 
11.30-11.45ÊCoffeÊbreak 
11.45-12.45ÊBogdanÊOpreaÊRemodelareaÊpostului:ÊAntecedente,ÊconsecințeÊșiÊ
intervenții 
12.45-14.00ÊMasaÊdeÊprânz** 
14.00-15.30ÊKeynoteÊ ÊspeakerÊ ,ÊMichaelÊStevensÊPsychologicalÊAssessmentÊ
atÊaÊNuclearÊPowerÊStationÊStateÊofÊtheÊArtÊealierÊcareer 



15.30-17.30Ê WorkshopÊ 5,Ê GeorgeÊ GuneshÊ Luca,Ê Ê Quarto,Ê GenerațiaÊ
UrmătoareÊdeÊRmarkdown 
17.30-17.45ÊCoffeÊbreak 
Ê17.45-19.00Ê OpenÊ SpaceÊ -Ê DiscutiiÊ emergente,Ê AdaÊ Roseti,Ê AndreeaÊ
Butucescu,ÊIoanaÊDavidÊ 
19.00-20.00ÊÊSedințaÊAPIO 
20.00ÊCinaÊrestaurantÊScoicaÊLand*** 
 
4ÊiunieÊ2022Ê-ÊSalaÊ1Ê 
10.00-12.00-ÊSecțiuneÊprezentareÊlucrăriÊ”OrganizațiileÊinÊcontextÊpandemic” 
12-12.15-ÊCoffeÊbreak 
12.15-13.15-ÊOanaÊFodor:ÊStateÊofÊtheÊArtÊ(middleÊcareer) 
13.15-14.15-ÊMasaÊdeÊpranz**** 
14.15-16.15-Ê SecțiuneÊ prezentareÊ lucrări”EvaluareÊ șiÊ intervențieÊ înÊ
organizații” 
16.15-16.30-ÊCoffeÊbreak 
16.30-17.30-ÊFilaretÊSantion:ÊStateÊofÊtheÊArtÊ(lateÊcareer) 
17.30-19.00-ÊMasaÊrotundăÊOrganizatiileÊșiÊcontextulÊpandemicÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
CoordonatoriÊ:DragosÊIliescuÊ,ÊDeliaÊVârgăÊÊÊÊÊÊ 
ÊParticipanți:LaurențiuÊ MaricuțoiuÊ ,Ê LaviniaÊ Țânculescu,Ê Ê AndreiÊ Ion,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
TicuÊConstantin,ÊMangerÊÊBTÊConstantaÊ,ÊManagerÊNNÊAsigurariÊÊÊÊÊÊÊÊ 
20.00Ê-ÊÊÊCinaÊfestivăÊRestaurantÊScoicaÊLandÊ*****ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Ê 
5ÊiunieÊ2022Ê-ÊSalaÊ1Ê 
9.00-10.00Ê-ÊSecțiuneÊprezentareÊlucrăriÊWorkÊinÊprogress 
10.00-11.00ÊÊÊPremiileÊHoriaÊPitariu 
11.00-12.00ÊÊÊÊInchidereaÊConferintei 
 
*CinaÊ,Ê2ÊiunieÊ,60lei/pers,seÊachitaÊindividual 
**PranzÊ3Êiunie,Ê60lei/pers,seÊachitaÊindividual 
***ÊCinaÊ,Ê3ÊiunieÊ,85lei/pers,seÊachitaÊindividual 
****ÊPranzÊ4Êiunie,Ê60lei/pers,seÊachitaÊindividual 
*****ÊCinaÊ,Ê4ÊiunieÊ,250lei/pers,seÊachitaÊindividual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KeynoteÊspeakers 
 

Prof.ÊRosalindÊSearle, PhD.ÊMBA, CharteredÊPsychologistÊ
(Occupational),ÊFellowÊofÊtheÊBritish PsychologicalÊSocietyÊ
(FBPS),ÊAcademicÊFellowÊofÊtheÊCharteredÊInstituteÊofÊPer-
sonnelÊandÊDevelopmentÊ(AcademicÊFCIPD),ÊFellow RoyalÊ
SocietyÊforÊArts,ÊManufacturesÊandÊCommerceÊ(FRSA) 
 RosalindÊ SearleÊ holdsÊ theÊ chairÊ inÊHumanÊResourceÊMan-
agementÊandÊOrganisationalÊPsychologyÊatÊtheÊUniversityÊofÊ
Glasgow’sÊAdamÊSmithÊBusinessÊSchool,Ê inÊScotland.Ê SheÊ
tookÊupÊherÊchairÊatÊGlasgowÊatÊtheÊendÊofÊ2017ÊfromÊCov-
entryÊUniversityÊwhereÊsheÊwasÊaÊfolderÊofÊtheirÊCentreÊforÊ

Trust,ÊPeaceÊandÊSocialÊRelations.ÊSheÊhasÊaÊPhDÊisÊfromÊAstonÊUniversity. 
Prof.ÊSearleÊisÊalsoÊfounderÊdirectorÊofÊtheÊEuropeanÊAssociationÊofÊ

WorkÊandÊOrganizationalÊPsychology’sÊImpactÊIncubator,Ê leadingÊtheÊtrans-
lationÊofÊscientificÊresearchÊinÊworkÊandÊorganisationalÊpsychologyÊforÊpoli-
cymakerÊ andÊ practitioners.Ê SheÊ isÊ aÊ CharteredÊ OccupationalÊ Psychologist,Ê
andÊaÊFellowÊofÊtheÊBritishÊPsychologicalÊSocietyÊ(BPS),ÊandÊtheÊRoyalÊSoci-
etyÊofÊArts,ÊandÊanÊacademicÊfellowÊofÊtheÊCharteredÊInstituteÊofÊPersonalÊandÊ
DevelopmentÊ(CIPD).Ê 

HerÊ researchÊ focusesÊ onÊ organisationalÊ trustÊ isÊ wideÊ rangingÊ withÊ
attentionÊ onÊ HRMÊ andÊ itsÊ role,Ê trustÊ andÊ control,Ê changeÊ processes,Ê livingÊ
wagesÊandÊdecentÊwork,ÊandÊcounterproductiveÊworkÊbehavioursÊandÊorgani-
sationalÊdistrust.ÊSheÊstrivesÊtoÊmakeÊherÊresearchÊmoreÊaccessibleÊusingÊami-
nationsÊandÊgamesÊtechnologiesÊasÊaÊwayÊtoÊtransferÊknowledge.ÊÊ 

SheÊ isÊco-editorÊ forÊ theÊRoutledgeÊCompanionÊ toÊTrustÊ (2018),ÊandÊ
editorÊandÊauthorÊofÊaÊnumberÊofÊbooksÊonÊtrustÊandÊHR.ÊSheÊisÊeditorÊofÊtheÊ
EdwardÊElgarÊFrontiersÊinÊTrustÊResearchÊbookÊseries.ÊSheÊservesÊonÊeditori-
alÊ boardsÊ ofÊHumanÊ Relations,Ê JournalÊ ofÊ Management,Ê andÊ InternationalÊ
PerspectivesÊinÊPsychology:ÊResearch,ÊPractice,ÊConsultation (IPP),ÊandÊtheÊ
JournalÊofÊTrustÊResearch.ÊHerÊresearchÊhasÊappearedÊinÊleadingÊinternationalÊ
journalsÊ(e.g.ÊHumanÊResourceÊManagement,ÊJournalÊofÊOrganisationalÊBe-
havior,Ê InternationalÊ JournalÊ ofÊ HRM,Ê OrganisationÊ Studies,Ê andÊ LongÊ
RangeÊPlanning).ÊSheÊhasÊbeenÊcommissionedÊtoÊundertakeÊresearchÊforÊreg-
ulatorsÊ(e.g.ÊProfessionalÊStandardsÊAuthority),ÊgovernmentÊ(e.g.ÊWelshÊAu-
dit,ÊScottishÊandÊEnglishÊGovernments)ÊandÊprivateÊorganisationsÊ(e.g.ÊenergyÊ
sector).Ê 

SheÊ isÊ aÊmemberÊ ofÊ projectÊGLOWÊ–Ê aÊ 26Ê countryÊ partnershipÊ fo-
cusedÊonÊlivingÊwages.ÊWorkingÊalongÊsideÊLivingÊWageÊ(Scotland)ÊherÊworkÊ
isÊ informingÊ helpingÊ toÊ changeÊ employersÊ andÊ policyÊ makersÊ attitudesÊ to-
wardsÊtheÊroleÊandÊvalueÊofÊdecentÊwork.ÊÊÊÊÊÊ 

 



WOPsyÊ-ÊChangingÊtheÊconversationÊthroughÊtheÊapplianceÊofÊ
scienceÊupstream? 

 
TheÊ 21st CenturyÊ hasÊ broughtÊ hugeÊ challengesÊ toÊ humanityÊ inÊ re-

spondingÊtoÊtheÊconsequencesÊofÊglobalisation,ÊclimateÊchange,ÊconflictsÊandÊ
inequalities.Ê InÊ thisÊKeynoteÊProf.ÊSearleÊhighlightsÊ anÊ importantÊ butÊ underÊ
developedÊcontributionsÊofÊWoPsyÊtoÊsocietyÊinÊofferingÊfreshÊunderstandingÊ
ofÊwork.ÊDrawingÊfromÊaÊrangeÊofÊresearchÊsheÊwillÊoutlineÊtheÊcriticalÊvalueÊ
ofÊourÊ fieldÊ inÊprovidingÊaÊmeansÊ toÊ lookÊupstream,ÊandÊ identifyingÊhowÊtoÊ
avoid,ÊameliorateÊandÊpreventÊissuesÊfromÊarisingÊinÊtheÊfirstÊplace.ÊSheÊwillÊ
makeÊtheÊcaseÊwhyÊweÊneedÊtoÊbeÊmoreÊassertiveÊaboutÊchangingÊtheÊconver-
sationÊbyÊaddingÊourÊperspectiveÊonÊworkÊandÊitsÊvalueÊtoÊindividuals,Êorgani-
sations,ÊcommunitiesÊandÊourÊwiderÊsociety. 

 
MichaelÊ Stevens,Ê PhD,Ê DHC,Ê LHDÊ isÊ aÊ professorÊ
emeritusÊ ofÊ psychologyÊ atÊ IllinoisÊ StateÊ University,Ê
whereÊ heÊ directedÊ theÊ master'sÊ programÊ inÊ counselingÊ
psychologyÊandÊwasÊnamedÊOutstandingÊUniversityÊRe-
searcher.ÊDr.ÊStevensÊhasÊbeenÊanÊadjunctÊprofessorÊandÊ
externalÊconsultantÊtoÊtheÊInternationalÊPsychologyÊDe-
partmentÊ atÊ TheÊ ChicagoÊ SchoolÊ ofÊ ProfessionalÊ Psy-
chology,ÊwhichÊawardedÊhimÊaÊDoctorÊofÊHumaneÊLet-
ters.Ê 
Dr.Ê StevensÊ isÊ Past-PresidentÊ andÊ TreasurerÊ ofÊ APA'sÊ

DivisionÊofÊInternationalÊPsychologyÊandÊco-editedÊitsÊjournal,ÊInternationalÊ
PerspectivesÊinÊPsychology;ÊheÊalsoÊisÊaÊFellowÊofÊtheÊDivisionÊandÊreceivedÊ
itsÊ OutstandingÊ InternationalÊ PsychologistÊ award.Ê Dr.Ê StevensÊ wasÊ namedÊ
honoraryÊ professorÊ atÊ TheÊ LucianÊ BlagaÊ UniversityÊ inÊ Romania,Ê whereÊ heÊ
completedÊFulbrightÊandÊIREXÊgrants.ÊHeÊhasÊalsoÊbeenÊaÊvisitingÊprofessorÊ
atÊTheÊOvidiusÊUniversityÊ inÊRomania,ÊestablishingÊaÊMOUÊthereÊwithÊTheÊ
ChicagoÊSchool,Ê andÊ atÊTheÊStefanÊ celÊMareÊUniversity.ÊDr.ÊStevensÊholdsÊ
honoraryÊdoctoratesÊfromÊtheÊLucianÊBlagaÊandÊOvidiusÊuniversities.ÊAmongÊ
hisÊnearlyÊ200ÊpublicationsÊareÊtheÊfollowingÊinternationalÊworks:ÊHandbookÊ
ofÊ InternationalÊ PsychologyÊ (2004),Ê TowardÊ aÊ GlobalÊ PsychologyÊ (2007),Ê
Psychology:Ê IUPsySÊ GlobalÊ ResourceÊ (2005-2009),Ê TeachingÊ PsychologyÊ
AroundÊtheÊWorldÊ(2009),ÊTheÊOxfordÊInternationalÊHandbookÊofÊPsycholog-
icalÊEthicsÊ (2012),ÊModernÊResearchÊ inÊHealth,ÊEducationÊ andÊ SocialÊ Sci-
encesÊ(2017),ÊMind,ÊBodyÊandÊBehaviourÊ (2018),ÊModernÊResearchÊ inÊPsy-
chologyÊ(2019),ÊSocialÊIntelligenceÊ(2020),ÊandÊRethinkingÊAppliedÊPsychol-
ogyÊ (2020).Ê Dr.Ê StevensÊ hasÊ givenÊ invitedÊ addressesÊ andÊ ledÊ workshopsÊ
aroundÊtheÊworldÊonÊtopicsÊgermaneÊtoÊclinicalÊandÊinternationalÊpsychology. 

Dr.Ê StevensÊ isÊ aÊ licensedÊ clinicalÊ psychologistÊ inÊ privateÊ practice,Ê
conductingÊ security-clearanceÊ evaluationsÊ forÊ nuclearÊ powerÊ plantsÊ inÊ Illi-
nois. 



PsychologicalÊAssessmentÊatÊaÊNuclearÊPowerÊStation 
 
MichaelÊStevens,ÊPhD,ÊDHC,ÊLHD 
NuclearÊpowerÊ isÊaÊcleanÊenergyÊsourceÊ thatÊ isÊgrowingÊworldwide,Ê

despiteÊ somewhatÊ exaggeratedÊ concernsÊ aboutÊ itsÊ safety.Ê Ê FederalÊ policiesÊ
andÊ programsÊ areÊ inÊ placeÊ inÊ theÊ USAÊ andÊ elsewhereÊ toÊminimizeÊ perfor-
manceÊ deficitsÊ andÊ humanÊ errorÊ thatÊ couldÊ poseÊ aÊ hazardÊ toÊ theÊ healthÊ ofÊ
communitiesÊ andÊ theÊ environmentÊ surroundingÊ nuclearÊ powerÊ stations.ÊÊ
TheseÊincludeÊfitnessÊforÊdutyÊrequirementsÊthatÊaffordÊreasonableÊassuranceÊ
thatÊnuclearÊpersonnelÊandÊcontractorsÊareÊtrustworthy,Êreliable,ÊandÊnotÊmen-
tallyÊorÊphysicallyÊimpairedÊbyÊdiseaseÊorÊsubstancesÊinÊtheirÊabilityÊtoÊworkÊ
competentlyÊandÊsafely.ÊÊTheÊindustry’sÊauthorizationÊprogramÊforÊunescortedÊ
accessÊintoÊaÊnuclearÊpowerÊplantÊincludes,ÊamongÊotherÊthings,Êpsychologi-
calÊassessment,ÊandÊisÊaÊkeyÊelementÊinÊmakingÊhiring,Êrenewal,ÊandÊreinstate-
mentÊ recommendationsÊ inÊ theÊ contextÊ ofÊ otherÊ currentÊ andÊ historicalÊ data.ÊÊ
ThisÊworkshopÊdescribesÊtheÊgoals,Êscope,ÊandÊtoolsÊusedÊinÊconductingÊunes-
cortedÊaccessÊauthorizationÊevaluations,ÊbothÊonÊsiteÊandÊremotelyÊowingÊ toÊ
COVID-19.Ê Ê InÊ additionÊ toÊ theÊ structuredÊ clinicalÊ interviewÊ protocolÊ thatÊ
alignsÊwithÊNuclearÊRegulatoryÊCommissionÊguidelines,ÊparticularÊattentionÊ
isÊgivenÊtoÊtheÊuseÊofÊtheÊMMPIÊandÊPersonalityÊAssessmentÊInventoryÊinÊtheÊ
evaluationÊ process.Ê Ê TimeÊ permitting,Ê caseÊ examplesÊwillÊ beÊ presentedÊ andÊ
discussed. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



StateÊofÊtheÊArt 
 

BogdanÊ OpreaÊ esteÊ lectorÊ laÊ FacultateaÊ deÊ
PsihologieÊ șiÊ ȘtiințeleÊ Educației,Ê
UniversitateaÊdinÊBucurești.ÊPredăÊcursuriÊdeÊ
psihologieÊ organizațională,Ê psihologiaÊ
sănătățiiÊ ocupaționaleÊ șiÊ dezvoltareaÊ
competențelorÊdeÊconducereÊaÊechipelor.ÊAreÊ
experiențăÊ înÊ proiecteÊ deÊ consultanțăÊ înÊ
domeniulÊ resurselorÊ umaneÊ șiÊ psihologieiÊ
aplicate,Ê atâtÊ înÊ mediulÊ public,Ê câtÊ șiÊ înÊ
sectorulÊ privat.Ê EsteÊ membruÊ activÊ alÊ
asociațiilorÊ profesionaleÊ dinÊ țarăÊ șiÊ dinÊ

străinătateÊ dinÊ domeniulÊ psihologieiÊ industrial-organizaționaleÊ (SocietyÊ forÊ
IndustrialÊ andÊ OrganizationalÊ Psychology,Ê EuropeanÊ AssociationÊ ofÊ WorkÊ
andÊ OrganizationalÊ PsychologyÊ șiÊ AsociațiaÊ deÊ PsihologieÊ Industrial-
Organizațională).ÊAÊpublicatÊcercetăriÊînÊjurnaleÊinternaționaleÊdinÊdomeniuÊ
(EuropeanÊ JournalÊ ofÊ WorkÊ andÊ OrganizationalÊ Psychology,Ê JournalÊ ofÊ
CareerÊ Development,Ê CareerÊ DevelopmentÊ International)Ê șiÊ esteÊ referentÊ
pentruÊ oÊ serieÊ deÊ astfelÊ deÊ jurnaleÊ (CurrentÊ Psychology,Ê TheÊ InternationalÊ
JournalÊofÊHumanÊResourceÊManagement,ÊTeamÊPerformanceÊManagement). 

 
RemodelareaÊpostului:ÊAntecedente,ÊconsecințeÊșiÊintervenții 
RemodelareaÊ postului,Ê reprezentândÊ setulÊ deÊ comportamenteÊ

proactiveÊ prinÊ careÊ angajațiiÊ îțiÊmodificăÊ resurseleÊ șiÊ solicitărileÊ postului,Ê aÊ
fostÊunÊsubiectÊcentralÊînÊpsihologiaÊsănătățiiÊocupaționaleÊînÊultimulÊdeceniu.Ê
CercetărileÊ dinÊ domeniuÊ sugereazăÊ căÊ acestÊ setÊ deÊ comportamenteÊ esteÊ
asociatÊpozitivÊcuÊimplicareaÊînÊmuncă,ÊsatisfacțiaÊcuÊmuncaÊșiÊperformanța.Ê
AvândÊînÊvedereÊacesteÊconsecințeÊpozitive,ÊstudiileÊrecenteÊauÊavutÊcaÊscopÊ
săÊidentificeÊpredictoriiÊremodelăriiÊpostuluiÊșiÊ tipurileÊdeÊintervențiiÊcareÊarÊ
puteaÊstimulaÊacesteÊcomportamenteÊînÊcompanii. 

ÎnÊcadrulÊacesteiÊprezentări,ÊvorÊfiÊevidențiateÊdiferențeleÊindividualeÊ
șiÊfactoriiÊcontextualiÊcareÊducÊlaÊaparițiaÊcomportamentelorÊdeÊremodelareÊaÊ
postului.Ê ÎnÊplus,ÊvorÊ fiÊ subliniateÊatâtÊconsecințeleÊpozitiveÊaleÊ remodelăriiÊ
postului,ÊdarÊșiÊanumiteÊposibileÊefecteÊnegative.ÊRelațiileÊdintreÊremodelareaÊ
postului,ÊantecedenteleÊșiÊconsecințeleÊacesteiaÊvorÊfiÊprezentateÊdinÊperspec-
tivaÊTeorieiÊsolicitări-resurseÊaleÊpostului. 

DeÊasemenea,ÊvorÊfiÊprezentateÊ intervențiileÊpentruÊstimulareaÊcom-
portamentelorÊ deÊ remodelareÊ aÊ postuluiÊ înÊ organizații,Ê câtÊ deÊ eficienteÊ suntÊ
acesteaÊșiÊcareÊsuntÊ factoriiÊcontextualiÊceÊ leÊ influențeazăÊeficiența.ÊPeÊbazaÊ
analizeiÊdeÊutilitate,ÊvaÊfiÊevidențiatăÊșiÊvaloareaÊeconomicăÊpentruÊcompaniiÊ
(creștereaÊînÊproductivitateÊșiÊcâștigurileÊfinanciare)ÊaÊacestorÊintervenții.Ê 

ÎnÊceleÊdinÊurmă,ÊvorÊfiÊsugerateÊdirecțiiÊviitoareÊdeÊcercetareÊînÊdo-



meniulÊremodelăriiÊpostuluiÊșiÊaÊcomportamentelorÊproactive. 
 
ÊOanaÊFodorÊisÊaÊmemberÊofÊWorkÊandÊOrganization-
alÊPsychologyÊResearchÊCentreÊ(WOPRC),ÊFacultyÊofÊ
PsychologyÊ andÊ EducationalÊ Sciences,Ê Babeş-BolyaiÊ
University,Ê Romania.Ê Ê HerÊ researchÊ interestsÊ focusÊ
mainlyÊonÊexploringÊ theÊ cognitiveÊ andÊemotionalÊdy-
namicsÊ ofÊ organizationalÊ teamsÊ andÊ multi-teamÊ sys-
tems,ÊtheÊimpactÊofÊmulti-teamingÊonÊindividualÊwell-
beingÊandÊperformance,ÊandÊtheÊinterplayÊofÊcognitiveÊ
andÊemotionalÊfactorsÊinÊtheÊentrepreneurialÊdecision-
makingÊprocess.ÊHerÊworkÊhasÊbeenÊpublishedÊinÊjour-
nalsÊsuchÊas:ÊLeadershipÊQuarterly,ÊBusinessÊEthics:ÊAÊ

EuropeanÊReview,ÊSmallÊGroupÊResearch,ÊManagementÊDecisionÊetc.ÊSheÊisÊ
EditorÊinÊChiefÊforÊtheÊPsihologiaÊResurselorÊUmaneÊjournal,ÊmemberÊinÊtheÊ
editorialÊ boardÊ ofÊTeamÊPerformanceÊManagementÊ JournalÊ andÊ servesÊ asÊ aÊ
reviewerÊforÊmultipleÊotherÊoutlets.ÊSheÊisÊaÊmemberÊofÊEuropeanÊAssociationÊ
ofÊ WorkÊ andÊ OrganizationalÊ Psychology,Ê INGroup,Ê CentreÊ forÊ EvidenceÊ
BasedÊManagement,Ê andÊ aÊmemberÊ ofÊ theÊ leadingÊ boardÊ ofÊ theÊ RomanianÊ
AssociationÊofÊIndustrialÊandÊOrganizationalÊPsychology. 

HerÊ academicÊ activityÊ isÊ paralleledÊ withÊ ongoingÊ consultancyÊ pro-
jectsÊ inÊ theÊ HumanÊ ResourcesÊ andÊ OrganizationalÊ DevelopmentÊ fieldsÊ thatÊ
areÊtargetedÊatÊdiagnosingÊandÊimprovingÊindividualÊandÊteamÊperformanceÊinÊ
organizationalÊsettingsÊbutÊalsoÊorganizationalÊlevelÊoutcomes. 

 
HumorÊatÊworkÊandÊinÊtheÊlargerÊsocialÊsystems 
HumorÊ isÊ aÊ formÊ ofÊ interpersonalÊ communicationÊ frequentlyÊ usedÊ

withinÊorganizationsÊtoÊconveyÊimplicitÊmessagesÊinÊanÊindirectÊmannerÊandÊ
toÊ influenceÊ otherÊ peopleÊ inÊ variousÊ ways.Ê ItÊ hasÊ longÊ beenÊ arguedÊ thatÊ
(affiliative)ÊhumorÊhasÊaÊmajorÊroleÊinÊmaintainingÊinterpersonalÊrelationsÊatÊ
workÊandÊwithinÊ theÊ largerÊcommunity,ÊyetÊ theÊuseÊofÊhumorÊ inÊgroupsÊdidÊ
notÊ receiveÊ substantialÊ empiricalÊ attentionÊ soÊ far.Ê DrawingÊ fromÊ multipleÊ
studies,Ê thisÊ presentationÊwillÊ focusÊ onÊ establishingÊ groupÊ humorÊ asÊ aÊ con-
struct,Ê delimitatingÊ differentÊ typesÊ ofÊ humorÊ thatÊ organizationalÊ groupsÊ canÊ
engageÊin,Êand,Êfinally,ÊexploreÊtheÊimplicationsÊofÊaffiliativeÊandÊaggressiveÊ
humorÊforÊ theÊwell-beingÊandÊeffectivenessÊofÊemployeesÊworkingÊinÊteams,Ê
butÊalsoÊforÊtheirÊbehaviorÊandÊparticipationÊinÊbroaderÊsocialÊsystems. 

 
 
 
 
 
 
 



FilaretÊ SîntionÊ esteÊ Conf.Ê univ.Ê dr.,Ê cadruÊ didacticÊ -Ê
UniversitateaÊ „Ovidius”Ê Constanţa,Ê FacultateaÊ deÊ
PsihologieÊ șiÊ ȘtiințeleÊ Educației.Ê DesfășoarăÊ activitățiÊ
didacticeÊ (cursuri,Ê seminarii)Ê laÊ disciplinele:Ê StatisticăÊ
psihologică,Ê PsihologieÊ socială,Ê PsihologieÊ
organizațională,Ê PsihologieÊ managerială,Ê Ê PsihologieÊ
militarăÊșiÊactivitățiÊdeÊcercetareÊînÊdomeniulÊpsihologieiÊ
organizaționale,ÊpsihologieiÊsociale. 

 
InteligențăÊsocialăÊșiÊconducere.ÊOÊabordareÊnouă...vecheÊdeÊ85ÊdeÊ

ani 
FilaretÊSîntion 
ÎnÊ1935,ÊGrigoreÊPopaÊpublicăÊoÊlucrareÊînÊcareÊseÊreferăÊexplicitÊlaÊ

rolulÊinteligențeiÊsocialeÊînÊconducere.ÊDacăÊînÊmulteÊalteÊcercetăriÊanterioareÊ
inteligențaÊ generalăÊ esteÊ unaÊ dintreÊ multeleÊ variabileÊ ceÊ susținÊ eficiențaÊ
conducerii,Ê laÊ PopaÊ aceastaÊ esteÊ variabilaÊ centrală,Ê susținutăÊ însăÊ deÊ
numeroaseÊ variabileÊ deÊ personalitateÊ șiÊ careÊ dauÊ specificitateaÊ inteligențeiÊ
sociale.Ê 

NumeroaseÊ cercetăriÊ ulterioareÊ (Gardner,Ê 1983;Ê Sternberg,Ê 1985;Ê
Albrecht,Ê2006;Êetc.)ÊconfirmăÊabordareaÊluiÊPopa.Ê 

AnalizeleÊnoastreÊneÊjustificăÊpropunereaÊurmătoarelorÊipoteze: 
LaÊnivelulÊinteracțiuniiÊconducător-grupÊ(mic),ÊinteligențaÊsocialăÊseÊ

manifestăÊsubÊformaÊcompetențeiÊpsiho-sociale; 
LaÊ nivelulÊ relațieiÊ individ-grupÊ mareÊ (organizație,Ê societate),Ê

inteligențaÊ socialăÊ seÊ manifestăÊ subÊ formaÊ carismă/conducereÊ
transformațională. 

ConfirmareaÊipotezelorÊesteÊoÊprovocareÊpentruÊtoțiÊceiÊ interesațiÊdeÊ
eficiențaÊconducerii. 
 
 

 
Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Workshop-uri 
 

WorkshopÊÊ1Ê 
 

IntervențiaÊpsihologicăÊînÊsituațiiÊdeÊcriză 
ProvocăriÊșiÊabordăriÊeficiente 

 
Coordonator:ÊVasileÊMARINEANU 
Workshop-ulÊ vaÊ reprezentaÊ oÊ oportunitateÊ deÊ aÊ analizaÊ șiÊ aÊ facilitaÊ

asimilareaÊ deÊ cunoștințeÊ teoreticeÊ șiÊ practiceÊ cuÊ privireÊ laÊ demersulÊ deÊ
intervențieÊpsihologică,ÊprinÊprismaÊmodeluluiÊpsihologieiÊvalidateÊștiințific,Ê
înÊcontextulÊunorÊsituațiiÊdeÊpierdereÊ(deÊex.,ÊvictimeÊaleÊunorÊevenimenteÊcuÊ
potențialÊ traumatic,ÊdecesulÊunuiÊmembruÊalÊ familieiÊetc.)Êși/sauÊînÊsprijinulÊ
personaluluiÊcareÊdesfășoarăÊactivitățiÊînÊcontextÊatipicÊ(deÊex.,ÊînÊsituațiiÊdeÊ
urgență,ÊpregătireaÊadecvatăÊaÊpersoanelorÊpentruÊoÊboalaÊincapacitantăÊsauÊoÊ
moarteÊneașteptată,Ê intervențiaÊ înÊ situațiiÊdeÊcrizăÊpsihologicăÊcuÊ riscÊmajorÊ
etc.).Ê OÊ abordareÊ sistematicaÊ aÊ acestorÊ situațiiÊ poateÊ faceÊ procesulÊ maiÊ
previzibilÊsiÊmaiÊpuținÊepuizant,ÊdinÊpunctÊdeÊvedereÊemoțional.Ê 

ÎnÊcadrulÊworkshop-uluiÊvorÊfiÊabordateÊurmătoareleÊaspecte: 
·FamiliarizareaÊ cuÊ diverseleÊ concepteÊ subsumateÊ tematiciiÊ șiÊ cuÊ

diferențeleÊdintreÊacestea:ÊintervențiaÊînÊcrizăÊpsihologicăÊ(Everly,ÊLanglieb,Ê
2003;ÊVrasti,Ê2012),ÊprimulÊajutorÊpsihologicÊ(Brymer,ÊLayne,ÊPynoosÊetÊal.,Ê
2006),Ê defusingÊ (Everly,ÊMitchell,Ê 2000),Ê evenimentÊ cuÊ potențialÊ traumaticÊ
(Everly,ÊLanglieb,Ê2003)Êetc.; 

AsimilareaÊdeÊcunoștințeÊteoreticeÊșiÊpracticeÊcuÊprivireÊlaÊdemersulÊ
deÊintervențieÊînÊcriză/primÊajutorÊpsihologic:ÊvorÊfiÊtrecuteÊînÊrevistă,Ê
împreunăÊcuÊparticipanții,ÊetapeleÊesențialeÊpeÊcareÊleÊpresupuneÊacestÊtipÊdeÊ
intervenție,ÊobiectiveleÊfiecăreiÊetapeÊdeÊintervenție,ÊmodalitățiÊadecvate/
inadecvateÊdeÊinteracțiuneÊcuÊpersoaneleÊafectateÊetc.; 

ExersareaÊ unorÊ abilitățiÊ necesareÊ înÊ acordareaÊ suportuluiÊ psihologicÊ
înÊsituațiiÊdeÊurgență:ÊalgoritmulÊdeÊtransmitereÊaÊunorÊvestiÊproaste,ÊinclusivÊ
deÊ notificareÊ aÊmorțiiÊ inÊ situațiaÊ unuiÊ accidentÊ sauÊ alÊ uneiÊ boliÊ grave;Ê cumÊ
poateÊcontribuiÊpsihologulÊlaÊpregătireaÊpersoanelorÊcareÊtransmitÊinformațiaÊ
negativă,ÊastfelÊîncâtÊpersoaneiÊcăreiaÊiÊseÊcomunicăÊveștileÊproasteÊsaÊnuÊiÊseÊ
deteriorezeÊsiÊmaiÊmultÊstareaÊemoționalăÊsiÊfiziologicaÊetc. 
 

WorkshopÊ2. 
CampaniileÊdeÊsiguranțăÊrutierăÊînÊcontextÊpandemic 

Ê 
Coordonator:ÊMihaelaÊRUS 
UnulÊ dintreÊ lucrurileÊ reflectateÊ deÊ meta-analizeÊ înÊ campaniileÊ deÊ

siguranțăÊ rutierăÊ desfășurateÊ de-aÊ lungulÊ anilorÊ esteÊ căÊ eficiențaÊ acestorÊ
campaniiÊvariazăÊconsiderabilÊînÊfuncțieÊdeÊtipulÊdeÊcomportamentulÊcareÊesteÊ



identificatÊ caÊ fiindÊ disfunctionalÊ (R.Ê Elvik,Ê T.Ê Vaa,Ê A.Ê Hoye,Ê A.Ê Erke,Ê
M.Sorensen,Ê 2009).Ê OÊ altăÊ meta-analizăÊ arătatăÊ căÊ efecteleÊ campaniilorÊ
realizateÊexclusivÊinÊmass-mediaÊsuntÊmici,ÊmaiÊalesÊînÊcomparațieÊcuÊefecteleÊ
campaniilorÊcareÊsuntÊcombinateÊcuÊalteÊformeÊdeÊpromovareÊ(M.ÊPeden,ÊR.Ê
Scurfield,ÊD.Ê Sleet,D.ÊMohan,ÊA.A.ÊHyder,ÊE.Ê Jarawan,ÊC.ÊMathers,Ê 2004).Ê
FărăÊinteractiuneÊsauÊeducație,ÊcampaniaÊmass-mediaÊnuÊareÊpracticÊniciunÊfelÊ
deÊefectÊînÊceeaÊceÊpriveșteÊreducereaÊnumăruluiÊdeÊaccidenteÊrutiere,ÊînÊtimpÊ
ceÊadăugareaÊfiecăreiaÊdintreÊacesteÊmăsuriÊ(interacțiuneÊsauÊeducație)ÊasigurăÊ
oÊ reducereÊ deÊ pesteÊ zeceÊ procente.Ê InÊ contextualÊ pandemieiÊ campaniileÊ deÊ
siguranțăÊrutierăÊs-auÊmutatÊinÊmediulÊonlineÊmentinandu-șiÊrolulÊdeÊconștien-
tizareÊaÊpopulațieiÊcuÊreferireÊlaÊfactoriiÊdeÊriscÊdinÊtrafic. 

 
WorkshopÊ3 

PerspectivaÊeticăÊînÊevaluareaÊpsihologicăÊdinÊdomeniulÊsănătății 
șiÊsecuritățiiÊînÊmuncă 

 
Coordonator:RamonaÊIocsaÊPORA 
ÎnÊnumeroaseÊsituațiiÊpsihologulÊpracticianÊdinÊdomeniulÊpsihologieiÊ

munciiÊ șiÊ organizaționalăÊ seÊ confruntăÊ cuÊ dificultățiÊ înÊ procesulÊ deÊ luareÊ aÊ
uneiÊdeciziiÊprofesionale,ÊdificultățiÊdeterminateÊdeÊconflictulÊcreatÊdeÊpresiu-
neaÊ normelorÊ profesionale,Ê principiilorÊ eticeÊ aleÊ profesieiÊ deÊ psihologÊ cuÊ
dreptÊ deÊ liberăÊ practică,Ê standardelorÊ eticeÊ deÊ conduită,Ê sistemulÊ deÊ valoriÊ
personaleÊ aleÊ specialistului.Ê ÎnÊ acestÊ context,Ê practicianulÊ areÊ nevoieÊ deÊ re-
pereÊcareÊsă-lÊghidezeÊcătreÊoÊpracticăÊprofesionalăÊînÊacordÊcuÊvalorileÊaso-
ciateÊprofesieiÊdeÊpsihologÊcuÊdreptÊdeÊliberăÊpractică.Ê 

Workshop-ulÊ oferăÊ nuÊ doarÊ cadrulÊ conceptualÊ alÊ acestuiÊ ghidaj,Ê ciÊ
oferăÊ șiÊ soluțiiÊ practiceÊ careÊ săÊ ajuteÊ practicieniiÊ să-șiÊ internalizezeÊ impor-
tanțaÊuneiÊabordăriÊeticeÊînÊpracticaÊlorÊprofesională.ÊÊ 

ÎnÊ cadrulÊ workshop-uluiÊ vomÊ punctaÊ i)Ê cadrulÊ conceptualÊ privindÊ
principiileÊ șiÊ standardeleÊ eticeÊ careÊ reglementeazăÊ activitateaÊ psihologuluiÊ
practicianÊdinÊdomeniulÊpsihologieiÊmunciiÊșiÊorganizațională;ÊevaluareaÊca-
pacitățiiÊ deÊ muncăÊ șiÊ caracteristicileÊ unuiÊ procesÊ deÊ evaluareÊ psihologicăÊ
orientatÊcătreÊdecizii;ÊtipuriÊdeÊprejudecăți/distorsiuniÊcareÊpotÊafectaÊdemer-
sulÊmetodologicÊ șiÊacuratețeaÊdecizieiÊprofesionaleÊdinÊcadrulÊprocesuluiÊdeÊ
evaluareÊpsihologicăÊspecificÊsănătățiiÊșiÊsecuritățiiÊînÊmuncă;ÊtipuriÊdeÊdeciziiÊ
înÊevaluareaÊpsihologicăÊdinÊdomeniulÊsănătățiiÊșiÊsecuritățiiÊdinÊperspectivaÊ
costÊ -Ê beneficiuÊ (aptÊ psihologic,Ê inaptÊ psihologicÊ șiÊ aptÊ psihologicÊ cuÊ reco-
mandare);Ê strategiiÊ decizionaleÊ utileÊ înÊ obținereaÊ uneiÊ deciziiÊ profesionaleÊ
eticeÊînÊevaluareaÊpsihologicăÊdinÊdomeniulÊsănătățiiÊșiÊsecuritățiiÊînÊmuncăÊșiÊ
ii)Ê aplicabilitateaÊ informațiilorÊ teoreticeÊ laÊ situațiiÊ problematiceÊ deÊ practicăÊ
curentă. 

 
 
 



WorkshopÊ4. 
BurnoutÊșiÊimplicareÊînÊorganizații.Ê 

StrategiiÊdeÊdiagnozăÊșiÊintervențieÊînÊcontextÊpandemic 
 

ÊCoordonator:ÊAdrian-TudorÊBRATEÊ 
ÎnÊcontextulÊactual,ÊrolulÊimplicăriiÊ înÊgestionareaÊburnoutuluiÊpoateÊ

aduceÊbeneficiiÊsemnificativeÊlaÊnivelÊindividual,ÊdeÊgrupÊșiÊorganizațional. 
AtelierulÊdeÊlucruÊpropuneÊtehniciÊșiÊsoluțiiÊdeÊstimulareÊaÊimplicăriiÊ

angajaților/ÊbeneficiarilorÊînÊactivitățileÊprofesionaleÊșiÊsociale.Ê 
SeÊ urmăreșteÊ dezvoltareaÊ deÊ buneÊ practiciÊ înÊ domeniulÊ psihologieiÊ

munciiÊ șiÊorganizațională,Êserviciilor,ÊprinÊexersareaÊunorÊ tehniciÊșiÊ abilitățiÊ
utileÊpentruÊproblematică. 

FirstÊhourÊ(theoreticalÊactivities) 
PornindÊ deÊ laÊ problematicaÊ actualăÊ aÊ burnoutuluiÊ șiÊ implicăriiÊ

profesionaleÊînÊorganizații,ÊseÊvaÊrealizaÊoÊprezentareÊaÊcadruluiÊconceptual,ÊaÊ
modelelor,ÊinstrumentelorÊdeÊevaluareÊșiÊstrategiilorÊdeÊintervenție,ÊrelevanteÊ
pentruÊtematică,ÊprinÊexempleÊșiÊstudiiÊdeÊcaz.Ê 

SecondÊhourÊ(practicalÊactivities) 
ActivitățileÊ participanțilorÊ seÊ vorÊ derulaÊ individualÊ șiÊ înÊ grupuri,Ê înÊ

cadrulÊunorÊexercițiiÊaplicativeÊdeÊtipÊevaluare,ÊinteracțiuneÊșiÊintervenție. 
 

WorkshopÊ5 
”ÊQuarto,ÊGenerațiaÊUrmătoareÊdeÊRMarkdown” 

 
Coordonator:ÊGeorgeÊGUNNESHÊÊLUCA 
AcestÊworkshopÊesteÊconceputÊpentruÊceiÊcareÊnuÊauÊnicioÊexperiențăÊ

anterioarăÊsauÊauÊoÊexperiențăÊredusăÊcuÊRMarkdownÊșiÊcareÊdorescÊsăÊînvețeÊ
Quarto.ÊQuartoÊ esteÊurmătoareaÊ generațieÊ deÊRMarkdownÊpentruÊ publicare,Ê
incluzândÊdocumenteÊdinamiceÊșiÊstaticeÊșiÊsuportÊpentruÊlimbajeÊdeÊprogra-
mareÊmultilingve.ÊCuÊQuartoÊputețiÊcreaÊdocumente,Êcărți,Êprezentări,ÊbloguriÊ
sauÊalteÊ resurseÊonline.Ê ÎnÊacestÊatelierÊdeÊ2ÊoreÊvețiÊ învățaÊdespreÊformatulÊ
QuartoÊpentruÊcomunicareÊtehnicăÊșiÊcalcul.Ê 

VomÊînvățaÊcumÊsăÊîncepețiÊsăÊcreațiÊșiÊsăÊpersonalizațiÊcompletÊout-
putulÊQuartoÊ(HTML,ÊPDF,Êprezentări)ÊșiÊutilizareaÊeditoruluiÊvizualÊalÊRStu-
dio,ÊcareÊoferăÊoÊinterfațăÊdeÊutilizatorÊpentruÊeditareaÊtuturorÊmarcajelorÊPan-
doc. 

Cuprins:Ê 
· SintaxaÊRMarkdown 
· Tabele,ÊFiguri,ÊImagini 
· IntroducereaÊelementelorÊbibliografice 
· PachetulÊpapajaÊ-Ê‘preparingÊAPAÊjournalÊarticles’ 
· Util,ÊdarÊnuÊobligatoriu:ÊunÊlaptopÊșiÊaccessÊlaÊinternet.ÊÊ 

 
 



ProgramulÊdetaliatÊalÊprezentărilorÊoraleÊ 
 
04.06.2022–ÊOreleÊ1000Ê–Ê1200Ê,ÊÊÊSalaÊ1 
SecțiuneaÊ”OrganizațiileÊinÊcontextÊpandemic” 
Moderatori:ÊLaurențiuÊMaricuțoiu,ÊAndreiÊIon 
 
ORL1Ê–ÊOperaționalizareaÊșiÊutilizareaÊpracticăÊaÊconcluziilorÊmetaanalizei:Ê
ChestionarulÊ ”DeterminanțiÊ ai Schimbărilor Profesionale”Ê (DSC)Ê șiÊ
principaleleÊsaleÊcaracteristiciÊpsihometrice 
TicuÊCONSTANTIN,ÊUniversitateaÊAlexandruÊIoanÊCuzaÊdinÊIași 
 
ORL2Ê –Ê InterventionsÊ forÊ theÊ preventionÊ ofÊ perceivedÊ unfairnessÊ inÊ
assessmentÊcontexts. 
AndreeaÊBUTUCESCU,ÊAndreeaÊCORBEANU,ÊAndreiÊȘERBANÊ
ZANFIRESCU,ÊCornelÊLaurențiuÊMINCU,ÊDeliaÊVÎRGĂ,ÊDragoșÊILIESCU,Ê
UniversitateaÊBucurești 
 
ORL3-ÊValidareaÊmodeluluiÊJDRÊ(JobÊDemands-ResourcesÊModel)ÊînÊ
contextualÊpandemieiÊdeÊCOVIDÊ19 
Ioana-DorinaÊCOLDEA,ÊPompiliuÊPOSTU,ÊIrina-MariaÊMOISE 
 
ORL4Ê–ÊRecunoștințaÊangajațilorÊcaÊdeterminantÊalÊcomportamentelorÊ
neeticeÊpro-organizaționale/pro-lider 
ElenaÊGabrielaÊNICUȚĂ,ÊTicuÊCONSTANTIN,UniversitateaÊAlexandruÊIoanÊ
CuzaÊdinÊIași 
 
ORLÊ 5–Ê TowardsÊ aÊ BetterÊ FutureÊ forÊ AssessmentÊ Reports:Ê DesignÊ forÊ
EfficiencyÊinÊHiringÊDecisions 
RoxanaÊSPÎNUÊ&ÊDragoșÊILIESCU,ÊUniversitateaÊBucurești 
 
04.06.2022–ÊOreleÊ1415Ê–Ê1615Ê,ÊÊÊSalaÊ1 
SecțiuneaÊ”EvaluareÊșiÊintervențieÊînÊorganizațiiÊ” 
Moderatori:ÊDeliaÊVârgăÊ,ÊOanaÊFodor 
 
ORL6Ê –Ê Ê EvaluareaÊ eficiențeiÊ intervențiilorÊ asupraÊ șofatuluiÊ periculos:Ê oÊ
revizuireÊsistematicăÊșiÊmeta-analiză 
LorenaÊTIRLA,ÊPaulÊSÂRBESCU,ÊAndreiÊRUSU,ÊUniversitateaÊdeÊVestÊdinÊ
Timișoara 

 
ORL7Ê–ÊCeÊîșiÊdorescÊoameniiÊdeÊlaÊoÊprofesie/Êocupație?ÊÊ
OperaționalizareaÊModeluluiÊ”AncorelorÊînÊCarieră”Ê(Schein,Ê1993)ÊșiÊ
construireaÊChestionaruluiÊAIMÊ(AspirațiiÊșiÊIntereseÊînÊMuncă),Ê 
TicuÊCONSTANTIN,ÊAnaÊTIPERCIUC,ÊCosminÊMihaiÊRUSU,ÊMirabelaÊ



OliviaÊPRUNEI,ÊUniversitateaÊAlexandruÊIoanÊCuzaÊdinÊIași 
ORLÊ8-ÊFromÊpersonalÊresourcesÊtoÊproactiveÊworkÊstrategiesÊandÊ
performance:ÊTestingÊtheÊantecedentsÊandÊoutcomesÊofÊstrengthsÊuseÊinÊaÊ
three-waveÊstudy 
ZselykeÊPAP,ÊLucaÊTISU,ÊDeliaÊVÎRGĂ,ÊNorberthÊOKROS,ÊUniversitateaÊ
deÊVestÊdinÊTimișoara 
 
ORLÊ9Ê–ÊBounce-backÊtoÊpriorÊperformanceÊafterÊCovidÊLockdownÊforÊEliteÊ
Swimmers 
AndradaÊVINCZE,ÊDragoșÊILIESCU,ÊUniversitateaÊBucurești 

 
ORL10Ê-ÊDezvoltareaÊșiÊvalidareaÊScaleiÊdeÊApreciereÊComportamentalăÊaÊ
StrategiilorÊdeÊTelemuncă 
GavrilÊRAD,ÊLaurențiuÊPaulÊMARICUȚOIU,ÊUniversitateaÊdeÊVestÊdinÊ
Timișoara 

 
ORLÊ11Ê-ÊAnalizaÊrelațiilorÊdintreÊcalitateaÊviețiiÊșiÊfactoriiÊdeÊpersonalitate 
MarianaÊFloriciaÊCĂLIN;ÊLauraÊȘERBANÊ(Stanciu),ÊUniversitateaÊOvidiusÊ
dinÊConstanța 

 
5.06.2022ÊoreleÊ9.00-10.00,ÊSalaÊ1Ê 
WorkÊinÊprogress 
 
ORLÊ12ÊTăriaÊpersonalitățiiÊșiÊtăriaÊsituațieiÊcaÊpotențialeÊmecanismeÊaleÊ
cadruluiÊdeÊreferință 
RalucaÊDUȚU,ÊDragoșÊILIESCU,ÊUniversitateaÊBucurești 
 
ORL13ÊRolulÊmediatorÊalÊaxiomelorÊsocialeÊînÊrelațiaÊdintreÊautonomieÊ
personalăÊșiÊburnout 
SorinÊIulianÊROPOTAN 
 
ORL14ÊEmotionÊregulationÊdynamicsÊatÊworkÊ–ÊaÊchallenge/hindranceÊ
perspective 
PostelnicuÊMariaÊDaniela,ÊIonÊAndrei 
 
ORLÊ15ÊCumÊpoateÊteoriaÊcomportamentuluiÊplanificatÊ(TPB)ÊșiÊmodelulÊBigÊ
FiveÊexplicaÊvariațiaÊșofatuluiÊagresiv? 
CiprianÊRăuleaÊ,UniversitateaÊ„LucianÊBlaga”ÊSibiu 
AlexandruÊGăianuÊAcademiaÊTehnicăÊMilitarăÊ„FerdinandÊI”ÊBucurești 
 
ORL16Ê –ÊOÊ maiÊ bunăÊ înțelegereÊ aÊ stăriiÊ deÊ bineÊ ocupaționaleÊ înÊ rândulÊ
studențilorÊ angajați:Ê construireaÊ uneiÊ noiÊ abordăriÊ calitativeÊ cuÊ ajutorulÊ
tehniciiÊProcesăriiÊLimbajuluiÊNatural. 
EusebiuÊȘTEFANCU,ÊLaurențiuÊPaulÊMARICUȚOIU,ÊUniversitateaÊdeÊVestÊ



dinÊTimișoara 
 
ORL17-Ê InventarulÊ CredințelorÊ PrimareÊ (PrimalÊ BeliefsÊ
Inventories):caracteristiciÊ psihometriceÊ șiÊ posibileÊ implicațiiÊ asupraÊ
activitățiiÊorganizaționale 
Prof.dr.ÊTicuÊCONSTANTIN,ÊDrd.ÊGabrielaÊNICUȚA,ÊDr.ÊOaraÊ
PRUNDEANU,ÊM.A.ÊCorneliaÊGOMOESCUÊ,ÊUniversitateaÊAlexandruÊIoanÊ
Cuza,ÊIașiÊ 
Psih.M.A.ÊNeacșuÊVirginia,ÊCabinetÊindividualÊdeÊpsihologie 
 

 
RezumateleÊlucrărilor 

 
ORL1ÊOperaționalizareaÊșiÊutilizareaÊpracticăÊaÊconcluziilorÊmetaanalizei:Ê

ChestionarulÊ”DeterminanțiÊai Schimbărilor Profesionale”Ê(DSC)ÊșiÊ
principaleleÊsaleÊcaracteristiciÊpsihometrice 

TicuÊCONSTANTIN,Ê 
UniversitateaÊAlexandruÊIoanÊCuzaÊdinÊIași 

 
Obiective:ÊExemplificareaÊmoduluiÊînÊcareÊrezultateleÊmeta-analizeiÊ

potÊ fiÊ operaționalizateÊ subÊ formaÊ unorÊ chestionareÊ standardizateÊ utileÊ
psihologilorÊpracticieni. 

Metoda:Ê PornindÊ deÊ laÊ concluziileÊ aÊ douăÊ meta-analizeÊ extinseÊ
recenteÊ (Griffeth,Ê Hom,Ê &Ê Gaertner,Ê 2000;Ê Rubenstein,Ê Eberly,Ê LeeÊ &Ê
Mitchell,Ê 2018), auÊ fostÊ operaționalizateÊ principaleleÊ dimensiuni, celeÊ maiÊ
frecventÊ șiÊ puternicÊ asociateÊ cuÊ intențiaÊ sauÊ actulÊ deÊpărăsireÊ aÊ unuiÊ locÊ deÊ
muncă.Ê Chestionarul rezultatÊ –Ê DSC Ê (DeterminanțiÊ aiÊ SchimbăriiÊ
Profesionale)Ê –Ê permiteÊ evaluareaÊ aÊ 18Ê factoriÊ careÊ arÊ puteaÊ staÊ laÊ bazaÊ
decizieiÊ uneiÊ persoaneÊ deÊ aÊ faceÊ oÊ schimbareÊ profesionalăÊ semnificativă,Ê
inclusivÊînÊsensulÊdecizieiÊdeÊaÊpărăsiÊactualulÊlocÊdeÊmuncă. 

RezultateÊșiÊdiscuții:ÊPeÊbazaÊdatelorÊcolectateÊpeÊunÊ lotÊdeÊ825ÊdeÊ
angajațiÊ dinÊ companiiÊ șiÊ instituțiiÊ diferite,Ê suntÊ prezentareÊ principaleleÊ
caracteristiciÊ psihometriceÊ aleÊ ChestionaruluiÊ DSC,Ê esteÊ analizatăÊ structuraÊ
factorialăÊaÊ instrumentuluiÊșiÊsuntÊexplorateÊ relațiileÊcelorÊ18Ê factoriÊ cuÊalteÊ
variabileÊ psihologiceÊ sauÊ socio-demografice.Ê ÎnÊ finalÊ suntÊ făcuteÊ câtevaÊ
considerațiiÊ privindÊ utilitateaÊ șiÊ relevanțaÊ rezultatelorÊ obținuteÊ cuÊ ajutorulÊ
ChestionaruluiÊ DSCÊ pentruÊ activitățiÊ deÊ consiliereÊ profesională/Ê
managementulÊ carierei (formaÊ individualăÊ aÊ DSC)Ê sauÊ pentruÊ activitățiÊ deÊ
diagnozăÊorganizaționalăÊ(formaÊcolectivăÊaÊDSC). 
 
 
 
 



 
 
ORL2ÊÊInterventionsÊforÊtheÊpreventionÊofÊperceivedÊunfairnessÊinÊassess-

mentÊcontexts. 
AndreeaÊBUTUCESCU,ÊAndreeaÊCORBEANU,ÊAndreiÊȘERBANÊ

ZANFIRESCU,ÊCornelÊLaurențiuÊMINCU,ÊDeliaÊVÎRGĂ,ÊDragoșÊILIESCU 
 

BasedÊonÊaÊposttest-onlyÊcontrolÊgroupÊdesign,ÊweÊanalyzedÊtheÊeffi-
ciencyÊ ofÊ threeÊ group-levelÊ interventionsÊ (i.e.,Ê cognitiveÊ reframing,Ê moodÊ
induction,ÊandÊinstrumentalÊinterventions)ÊonÊtheÊfairnessÊperceptionsÊofÊ198Ê
participantsÊinÊanÊassessmentÊcontext.ÊEachÊinterventionÊwasÊderivedÊfromÊaÊ
conceptualÊ frameworkÊ (Gilliland’sÊ theory,Ê Cognitive-BehaviouralÊ Therapy,Ê
Affect-as-InformationÊ Perspective),Ê whichÊ wasÊ empiricallyÊ validated.Ê Alt-
houghÊtheÊresultsÊareÊnotÊextremelyÊencouraging,ÊasÊbetweenÊtheÊthreeÊexperi-
mentalÊgroupsÊandÊtheÊcontrolÊoneÊ(noÊintervention)Êweren’tÊanyÊlargeÊstatis-
ticalÊdifferences,ÊourÊstudyÊstillÊhighlightsÊthat,ÊtheÊassessorsÊneedÊtoÊfocusÊonÊ
theÊparticipants,ÊifÊtheyÊwishÊtoÊincreaseÊtheirÊperceptionsÊofÊfairness,ÊnotÊon-
lyÊoverÊitsÊformalÊelements.ÊAÊseriesÊofÊlimitationsÊandÊfutureÊresearchÊdirec-
tionsÊareÊpresented. 

 
ORL3ÊÊValidareaÊmodeluluiÊJDRÊ(JobÊDemands-ResourcesÊModel)ÊînÊ

contextualÊpandemieiÊdeÊCOVIDÊ19 
Ioana-DorinaÊCOLDEA,PompiliuÊPOSTU,Irina-MariaÊMOISE 

AcademiaÊNaţionalăÊdeÊInformaţiiÊ”MihaiÊViteazul” 
 

Obiective.ÊObiectivulÊgeneralÊalÊcercetăriiÊaÊfostÊînÊprimulÊrândÊunulÊ
deÊnaturăÊpractică,Ê respectivÊdeÊ identificareÊaÊunorÊmodalitățiÊdeÊ intervențieÊ
organizaționalăÊînÊvedereaÊatenuăriiÊefectelorÊpandemieiÊînÊcadrulÊuneiÊorga-
nizațiiÊmilitare.ÊAvândÊînÊvedereÊcăÊînÊconstrucțiaÊdemersuluiÊamÊpornitÊdeÊlaÊ
modelulÊJDR,ÊunulÊdintreÊobiectiveleÊsecundareÊaÊfostÊșiÊacelaÊdeÊaÊverificaÊ
validitateaÊmodeluluiÊ teoreticÊ raportatÊ laÊ aceleÊ caracteristiciÊ aleÊ postuluiÊ deÊ
muncăÊ derivateÊ dintr-unÊ contextÊ particular,Ê respectivÊ pandemiaÊ deÊ COVIDÊ
19. 

Metoda.Ê PentruÊ studiereaÊ validitățiiÊmodeluluiÊ JDR,Ê înÊ contextulÊ
menţionat,ÊauÊfostÊconstruiteÊscaleÊpeÊceleÊ3ÊdimensiuniÊclasiceÊaleÊmodelu-
lui,ÊrespectivÊsolicitărileÊapăruteÊlaÊnivelulÊjobuluiÊcaÊurmareÊaÊimplementăriiÊ
unorÊmăsuriÊdeÊgestionareÊaÊpandemieiÊ(deÊex:ÊlucrulÊînÊture,ÊdistanțareaÊso-
cială),ÊresurseleÊorganizaționale,ÊrespectivÊaceleÊpoliticiÊcareÊauÊfostÊimple-
mentateÊpentruÊatenuareaÊefectelorÊpandemieiÊ înÊplanÊorganizaționalÊ (deÊex:Ê
programeleÊ deÊ testareÊ COVIDÊ 19)Ê șiÊ efecteleÊ înÊ planÊ organizationalÊ
(outcome-uri),Ê vizândÊ înÊ principalÊ dificultățileÊ înÊ planÊ profesionalÊ șiÊ alÊ re-
laţionăriiÊlaÊloculÊdeÊmuncă.ÊScaleleÊauÊfostÊconstruiteÊpeÊbazaÊdatelorÊdispo-
nibileÊ laÊ nivelulÊ literaturiiÊ deÊ specialitateÊ laÊ momentulÊ realizăriiÊ cercetariiÊ
(noiembrieÊ 2020),Ê dinÊ careÊ auÊ fostÊ reținuteÊ aceleÊ aspecteÊ specificeÊ organi-



zațieiÊ înÊcareÊamÊrealizatÊcercetareaÊ(deÊex:Ê lucrulÊdeÊacasă,ÊdeșiÊunulÊdintreÊ
celeÊmaiÊ investigateÊ aspecte,Ê nuÊ aÊ fostÊ reținutÊ înÊ cercetare,Ê nefiindÊ specificÊ
organizației). 

DateleÊ culeseÊ cuÊ scaleleÊ createÊ auÊ fostÊ prelucrateÊ prinÊ modelareaÊ
ecuațieiÊdeÊstructură. 

RezultateÊșiÊdiscuții.ÊConsistențaÊinternăÊaÊscalelorÊcreateÊaÊfostÊunaÊ
satisfăcătoare,ÊiarÊindiciiÊdeÊpotrivireÊaiÊmodeluluiÊcalculațiÊpeÊbazaÊdatelorÊs-
auÊ doveditÊ aÊ fiÊ înÊ limiteleÊ acceptateÊ științific.ÊRezultateleÊ auÊ arătatÊ căÊsoli-
citărileÊorganizaționaleÊderivateÊdinÊimplementareaÊpoliticilorÊdeÊsecuritateÊ
sanitarăÊauÊprezisÊefecteleÊînÊplanÊorganizațional,ÊrespectivÊauÊimpactatÊatâtÊ
calitateaÊmuncii,ÊcâtÊşiÊatmosferaÊlaÊloculÊdeÊmuncă,ÊiarÊresurseleÊpuseÊlaÊdis-
poziţieÊdeÊorganizaţieÊpentruÊ atenuareaÊ efectelorÊpandemieiÊ auÊ fostÊcorelateÊ
negativÊcuÊdificultățileÊînÊplanÊorganizaționalÊșiÊsolicitărileÊapăruteÊcaÊurmareÊ
aÊ pandemiei.Ê CaÊ atare,Ê apreciemÊ căÊ asumțiileÊmodeluluiÊ teoreticÊ JDR,Ê prinÊ
careÊ solicitărileÊ șiÊ resurseleÊ asociateÊ unuiÊ postÊ deÊ lucruÊ seÊ exprimăÊ înÊ out-
come-urileÊorganizaționaleÊseÊvalideazăÊșiÊdinÊperspectivaÊacelorÊcaracteristi-
ciÊaleÊ loculuiÊdeÊmuncăÊderivateÊ înÊmodÊdirectÊdinÊcontextulÊpandemicÊCO-
VID-19. 

 
ÊORL4ÊÊRecunoștințaÊangajațilorÊcaÊdeterminantÊalÊcomportamentelorÊ

neeticeÊpro-organizaționale/pro-lider 
ElenaÊGabrielaÊNICUȚĂÊ&ÊTicuÊCONSTANTIN, 

DepartamentulÊdeÊPsihologie,ÊFacultateaÊdeÊPsihologieÊșiÊȘtiințeÊaleÊ
Educației,ÊUniversitateaÊ„AlexandruÊIoanÊCuza”ÊdinÊIași 

 
Obiective.ÊÎnÊcadrulÊaÊtreiÊstudiiÊempirice,ÊamÊinvestigatÊdacăÊșiÊînÊ

ceÊ condițiiÊ recunoștințaÊ arÊ puteaÊ determinaÊ comportamenteÊ neeticeÊ pro-
organizaționaleÊ (CNPO)Ê sauÊ comportamenteÊ neeticeÊ pro-liderÊ (CNPL).Ê
PlecândÊ deÊ laÊ teoriaÊ schimbuluiÊ social,Ê ne-amÊașteptatÊ săÊ existeÊ oÊ relațieÊ
pozitivăÊ întreÊ recunoștințaÊ angajațilorÊ șiÊ predispozițiaÊ acestoraÊ deÊ aÊ seÊ
implicaÊ înÊ CNPO/CNPL.Ê ÎnÊ plus,Ê amÊ emisÊ ipotezaÊ căÊ valorileÊ eticeÊ
promovateÊ deÊ organizațieÊ vorÊ moderaÊ legăturaÊ dintreÊ recunoștințăÊ șiÊ
CNPO/CNPL,ÊînÊsensulÊcăÊaceastăÊrelațieÊvaÊfiÊmaiÊputernicăÊatunciÊcândÊ
companiile/lideriiÊtolereazăÊcomportamenteleÊimoraleÊaleÊangajaților. 

Metoda.ÊPrimulÊstudiuÊaÊavutÊunÊdesignÊ transversal,Êcorelațional.Ê
UnÊ lotÊ deÊ 262Ê deÊ persoaneÊ aÊ completatÊ chestionareÊ careÊ evaluauÊ
recunoștințaÊ laÊ loculÊ deÊ muncă,Ê tendințaÊ spreÊ CNPO,Ê valorileÊ eticeÊ
corporatisteÊ șiÊ dezirabilitateaÊ socială.Ê ÎnÊ StudiulÊ 2Ê (463Ê participanți)Ê șiÊ
StudiulÊ 3Ê (222Ê participanți)Ê auÊ fostÊ manipulateÊ recunoștințaÊ caÊ stareÊ șiÊ
valorileÊeticeÊpromovateÊdeÊcompanie/liderÊprinÊintermediulÊunorÊscenarii.Ê
DiferențaÊ aÊ constatÊ înÊ variabilaÊ dependentăÊ măsurată,Ê înÊ celÊ StudiulÊ 2Ê
variabilaÊdependentăÊfiindÊCNPO,ÊiarÊînÊStudiulÊtreiÊ–ÊCNPL.Ê 

RezultateÊșiÊdiscuții.ÊRezultateleÊStudiuluiÊ1ÊauÊarătatÊcăÊexistăÊoÊ
corelațieÊpozitivăÊîntreÊrecunoștințaÊlaÊloculÊdeÊmuncăÊșiÊCNPO,ÊdarÊnumaiÊ



dupăÊ controlareaÊ dezirabilitățiiÊ sociale.Ê MaiÊ mult,Ê analizeleÊ auÊ arătatÊ căÊ
valorileÊ eticeÊ corporatisteÊmodereazăÊ relațiaÊ dintreÊ celeÊ douăÊ variabileÊ înÊ
sensulÊ așteptat.Ê Totuși,Ê înÊ StudiulÊ 2,Ê manipulareaÊ recunoștințeiÊ pentruÊ
organizațieÊnuÊaÊavutÊunÊimpactÊasupraÊniveluluiÊCNPO,ÊiarÊ interacțiuneaÊ
dintreÊrecunoștințăÊșiÊvalorileÊeticeÊaÊfostÊnesemnificativă.ÊPrinÊcontrast,ÊînÊ
StudiulÊ3,ÊmanipulareaÊrecunoștințeiÊfațăÊdeÊliderÊaÊdusÊlaÊcreștereaÊCNPL,Ê
darÊ interacțiuneaÊ dintreÊ recunoștințăÊ șiÊ valorileÊ eticeÊ aÊ fostÊ dinÊ nouÊ
nesemnificativă.ÊAcesteÊrezultateÊsugereazăÊcăÊrecunoștințaÊangajațilorÊfațăÊ
deÊsuperiorulÊ lorÊ îiÊpoateÊdeterminaÊpeÊaceștiaÊsăÊîncalceÊnormeleÊmoraleÊ
pentruÊa-iÊveniÊînÊajutorÊlaÊnevoie,ÊindiferentÊdeÊvalorileÊmoraleÊpromovateÊ
deÊ lider.Ê RezultateleÊ înÊ ceeaÊ ceÊ priveșteÊ CNPOÊ (StudiileÊ 1Ê șiÊ 2)Ê suntÊ
neconcludenteÊ șiÊ necesităÊ aÊ fiÊ aprofundateÊ înÊ studiiÊ viitoare.Ê ÎnÊ ciudaÊ
rezultatelorÊ mixte,Ê aceastăÊ cercetareÊ atrageÊ atențiaÊ asupraÊ faptuluiÊ căÊ
efecteleÊ recunoștințeiÊ înÊ organizațiiÊ nuÊ suntÊ exclusivÊ pozitive,Ê așaÊ cumÊ
sugereazăÊmajoritateaÊstudiilorÊpublicateÊpânăÊînÊprezent. 

 
ORLÊ5ÊÊTowardsÊaÊBetterÊFutureÊforÊAssessmentÊReports:ÊDesignÊforÊ

EfficiencyÊinÊHiringÊDecisions 
RoxanaÊSPÎNUÊ&ÊDragoșÊILIESCU,ÊUniversitateaÊdinÊBucurești 

 
Obiective.Ê ObiectivulÊ studiuluiÊ esteÊ analizareaÊ aÊ patruÊ tipuriÊ deÊ

rapoarteÊ deÊ evaluare,Ê înÊ vedereaÊ găsiriiÊ celeiÊ maiÊ buneÊ modalitățiÊ deÊ
construcțieÊ aÊ acestora,Ê cuÊ scopulÊ deÊ aÊ fiÊ câtÊ maiÊ eficienteÊ înÊ practicaÊ
organizațională. 

Metoda.Ê EșantionulÊaÊ fostÊ formatÊdinÊ247ÊdeÊspecialiștiÊ înÊResurseÊ
Umane,Ê cuÊ experiențăÊ înÊ luareaÊ deciziilorÊ deÊ angajare.ÊAceștiaÊ auÊ primitÊ oÊ
fișăÊdeÊpostÊpentruÊpostulÊKeyÊAccountÊManagerÊșiÊdouăÊrapoarteÊdeÊevaluareÊ
aÊ doiÊ candidațiÊ fictiviÊ (înÊ funcțieÊ deÊ grupulÊ experimentalÊ dinÊ careÊ auÊ făcutÊ
parte,Ê aceștiaÊ auÊ primitÊ înÊ modÊ aleatoriuÊ unulÊ dintreÊ celeÊ patruÊ tipuriÊ deÊ
rapoarteÊposibile).ÊPeÊbazaÊdocumentelorÊprimite,ÊparticipanțiiÊauÊfostÊrugațiÊ
săÊ aleagăÊ candidatulÊ celÊ maiÊ potrivitÊ pentruÊ descrierileÊ dinÊ fișaÊ postului.Ê
ProfilurileÊdeÊpersonalitateÊfictiveÊauÊfostÊconceptualizateÊpeÊbazaÊmodeluluiÊ
BigÊFive,ÊșiÊauÊfostÊconstruiteÊînÊașaÊmanierăÊîncâtÊsăÊexisteÊoÊdecizieÊcorectăÊ
șiÊunaÊgreșită.ÊModalitateaÊdeÊconstrucțieÊaÊrapoartelorÊaÊfostÊvalidatăÊdeÊ14Ê
psihologiÊcuÊexperiență. 

AuÊexistatÊpatruÊtipuriÊdeÊrapoarteÊposibile:Ê(1)ÊdescriereaÊtrăsăturiiÊ+Ê
bulletÊ points;Ê (2)Ê descriereaÊ trăsăturiiÊ +Ê paragraf;Ê (3)Ê descriereaÊ scoruluiÊ +Ê
bulletÊ points;Ê (4)Ê descriereaÊ scoruluiÊ +Ê paragraf.Ê DeÊ asemenea,Ê auÊ existatÊ
douăÊ tipuriÊ deÊ scenariiÊ posibile:Ê (1)Ê scenariulÊ dificil,Ê înÊ careÊ deciziaÊ deÊ
angajareÊpresupuneaÊprocesăriÊcognitiveÊmaiÊelaborate,ÊșiÊ(2)ÊscenariulÊușor,Ê
înÊcareÊdeciziaÊdeÊangajareÊeraÊevidentă. 

VariabilaÊ dependentăÊ analizatăÊ aÊ fostÊ corectitudineaÊ decizieiÊ deÊ
angajareÊ(variabilăÊdihotomică).ÊDeÊasemenea,ÊauÊfostÊanalizateÊtreiÊvariabileÊ
confundante:Ê experiențaÊ participanțilorÊ înÊ ResurseÊ Umane;Ê experiențaÊ



participanțilorÊ înÊ luareaÊ deciziilorÊ deÊ angajare;Ê familiaritateaÊ participanțilorÊ
cuÊmodelulÊBigÊFive. 

 
RezultateÊ șiÊdiscuții.ÊRezultateleÊauÊfostÊanalizateÊfolosindÊregresiaÊ

logisticăÊbinomială,ÊiarÊmodelulÊaÊfostÊstatisticÊsemnificativ,ÊχÊ2(7)Ê=Ê31.38,ÊpÊ
=Ê.000.ÊRezultateleÊauÊarătatÊcă,ÊindiferentÊdeÊtipulÊdeÊraport,ÊparticipanțiiÊauÊ
luatÊ semnificativÊ maiÊ multeÊ deciziiÊ corecteÊ înÊ scenariulÊ ușorÊ decâtÊ înÊ celÊ
dificil.Ê ÎnÊ scenariulÊ ușor,Ê toateÊ tipurileÊ deÊ raportÊ auÊ fostÊ eficienteÊ inÊ luareaÊ
decizieiÊdeÊangajare.ÊPeÊdeÊaltăÊparte,ÊînÊscenariulÊdificil,ÊtipulÊdeÊraportÊcareÊ
aÊcondusÊ laÊceleÊmaiÊmulteÊdeciziiÊcorecteÊaÊ fostÊcelÊcareÊconțineaÊdescrieriÊ
aleÊscorurilor,ÊstructurateÊsubÊformăÊdeÊparagraf. 
 

ORLÊ6ÊEvaluareaÊeficiențeiÊintervențiilorÊasupraÊșofatuluiÊpericulos:ÊoÊ
revizuireÊsistematicăÊșiÊmeta-analiză 

LorenaÊTIRLA,ÊPaulÊSÂRBESCU,ÊAndreiÊRUSU, 
ÊUniversitateaÊdeÊVestÊdinÊTimișoara 

 
Obiective.Ê RealizareaÊ uneiÊ revizuiriÊ sistematiceÊ șiÊ aÊ uneiÊ meta-

analizeÊaÊprincipalelorÊintervențiiÊdeÊreducereÊaÊcomportamenteleÊnegativeÊînÊ
trafic,ÊrespectivÊaÊfuriei.Ê 

Metoda.Ê AmÊ inclusÊ studiileÊ careÊ (1)Ê testeazăÊ oÊ intervențieÊ pentruÊ
reducereaÊ comportamentelorÊ negative/Ê furieiÊ înÊ trafic;Ê (2)Ê auÊ designÊ
experimentalÊ sauÊ cvasiexperimentalÊ (cuÊ grupÊ deÊ control);Ê (3)Ê suntÊ înÊ limbaÊ
engleză.ÊÎnÊurmaÊanalizeiÊarticolelorÊdinÊbazeleÊdeÊdateÊEbsco,ÊScienceDirect,Ê
WebÊ ofÊ Science,Ê Proquest,Ê Scopus,Ê Eric,Ê NUSÊ Libraries,Ê WileyÊ OnlineÊ
LibraryÊ șiÊ GoogleÊ ScholarÊ amÊ inclusÊ unÊ numărÊ deÊ 24Ê studiiÊ (N=9291Ê
participanți).Ê 

RezultateÊ șiÊ discuții.Ê RezultateleÊ auÊ indicatÊ unÊ efectÊ generalÊ
semnificativÊstatisticÊ(d=0.58,Ê95%ÊCIÊ[0.30;Ê0.85],ÊpÊ<Ê.001)ÊalÊintervențiilorÊ
asupraÊ comportamentelorÊ înÊ trafic.Ê S-aÊ observatÊ unÊ efectÊ alÊ intervențiilorÊ
asupraÊ furiei-agresivitățiiÊ (d=1.09,Ê 95%Ê CIÊ [0.66;Ê 1.52],Ê pÊ <Ê .001),Ê
comportamentelorÊ periculoaseÊ (d=0.67,Ê 95%Ê CIÊ [0.18;Ê 1.17],Ê pÊ <Ê .001)Ê șiÊ
asupraÊvitezeiÊ (d=0.32,Ê95%ÊCIÊ [0.10;Ê0.54],ÊpÊ<Ê .001),Ê darÊnuÊ aÊ existatÊ unÊ
efectÊsemnificativÊasupraÊșofatuluiÊsubÊinfluențaÊbăuturilorÊalcooliceÊși/ÊsauÊaÊ
altorÊ substanțeÊ (d=0.04,Ê 95%ÊCIÊ [-0.06;Ê 014],Ê pÊ >.05).Ê DeÊ asemenea,Ê tipulÊ
intervențieiÊaÊreprezentatÊunÊmoderatorÊsemnificativÊalÊefectuluiÊintervențiilorÊ
asupraÊcomportamentelorÊînÊtrafic,ÊQ(5)=Ê14.05,Êp=Ê.015. 

PeÊbazaÊrezultatelorÊobținuteÊșiÊaÊefectelorÊpozitiveÊaleÊintervențiilorÊ
asupraÊcomportamentelorÊnegativeÊînÊtrafic,ÊpotÊfiÊelaborateÊșiÊimplementateÊ
astfelÊ deÊ intervențiiÊ înÊ cadrulÊ programelorÊ deÊ pregătireÊ pentruÊ luareaÊ
permisuluiÊ deÊ conducereÊ sauÊ înÊ cadrulÊ programelorÊdeÊ creștereÊ aÊ siguranțeiÊ
rutiere.Ê ȘcolileÊ deÊ șoferiÊ arÊ trebuiÊ săÊ punăÊ maiÊ multÊ accentÊ peÊ
comportamentulÊ înÊ traficÊ șiÊ peÊ factoriiÊ careÊ contribuieÊ laÊ acesta,Ê abordândÊ
problematicileÊcuÊcareÊseÊconfruntăÊșoferii,Êajutându-iÊsăÊidentificeÊfactoriiÊdeÊ



riscÊ maiÊ ușorÊ șiÊ săÊ gestionezeÊ posibileÊ situațiiÊ riscante,Ê precumÊ șiÊ săÊ
gestionezeÊ emoțiileÊ negativeÊ cuÊ careÊ seÊ confruntăÊ prinÊ tehniciÊ specificeÊ deÊ
restructurareÊ cognitivăÊ sauÊ relaxare.ÊAstfel,ÊpotÊ fiÊ introduseÊmoduleÊ careÊ săÊ
punăÊ accentÊ peÊ educațiaÊ șoferilorÊ șiÊ creștereaÊniveluluiÊ deÊconștientizareÊcuÊ
privireÊ laÊ situațiileÊ periculoaseÊ dinÊ traficÊ șiÊ necesitateaÊ abordăriiÊ unorÊ
comportamenteÊsigureÊlaÊvolan. 

 
 
ORLÊ7ÊÊCeÊîșiÊdorescÊoameniiÊdeÊlaÊoÊprofesie/Êocupație?ÊÊOperaționalizareaÊ

ModeluluiÊ”AncorelorÊînÊCarieră”Ê(Schein,Ê1993)ÊșiÊconstruireaÊ
ChestionaruluiÊAIMÊ(AspirațiiÊșiÊIntereseÊînÊMuncă),Ê 

TicuÊCONSTANTIN,ÊAnaÊTIPERCIUC,ÊCosminÊMihaiÊRUSU,ÊMirabelaÊ
OliviaÊPRUNEI,ÊUniversitateaÊAlexandruÊIoanÊCuzaÊdinÊIași 

 
Obiective:Ê PrezentareaÊ moduluiÊ deÊ operaționalizareÊ șiÊ verificareÊ

preliminarăÊ Ê caracteristicilorÊ psihometriceÊ Ê aÊ unuiÊ chestionarÊ Ê construitÊ peÊ
modeluluiÊ”AncorelorÊînÊCarieră”Ê(Schein,Ê1993). 

Metoda:ÊDincoloÊdeÊnevoiaÊdeÊadaptareÊsauÊdeÊasigurareaÊresurselorÊ
pentruÊexistență,ÊoameniiÊauÊdiferiteÊaspirațiiÊșiÊașteptărilorÊlegateÊdeÊmuncăÊ
șiÊ deÊ carieraÊ lorÊ profesională.Ê AcesteaÊ auÊ fostÊ conceptualizateÊ (parțial)Ê înÊ
modelulÊ ”ancorelorÊ înÊ carieră”Ê propusÊ deÊ EdgarÊ Schein,Ê caÊ fiindÊ unÊ mix/ÊÊ
combinațieÊ întreÊ valorileÊ personaleÊ șiÊ idealulÊ deÊ viață,Ê peÊ deÊ oÊ parte,Ê șiÊ
aspecteÊ ceÊ ținÊ deÊ aptitudinaleÊ sauÊ competențeÊ profesionaleÊ dejaÊ
conștientizate,Ê peÊ deÊ altăÊ parte.Ê PornindÊ deÊ laÊ ModelulÊ AncorelorÊ înÊ
Carieră propusÊdeÊEdgarÊScheinÊ(ScheinÊ1993;ÊScheinÊ&ÊMaanen,Ê2013)ÊșiÊ
deÊ laÊ rezultatelorÊ cercetărilorÊ empiriceÊ recenteÊ dedicateÊ acesteiÊ tematici,Ê aÊ
fostÊ construitÊ unÊ peÊ populațiaÊ româneascăÊ unÊ chestionarÊ deÊ evaluareÊ aÊ
AspirațiilorÊ șiÊ IntereselorÊ înÊMuncăÊ (AIM).ÊChestionarul AIM esteÊ formatÊ
dinÊ 70Ê deÊ itemiÊ (aserțiuni)Ê șiÊ asigurăÊ evaluareÊ aÊ 10Ê aspirațiiÊ /Ê valoriÊ
profesionale,ÊlaÊceleÊpropuseÊdeÊScheinÊ&ÊMaanenÊ(2013)Êadăugându-seÊdouăÊ
ancore/ÊaspirațiiÊprofesionaleÊsuplimentare. 

RezultateÊșiÊdiscuții:ÊDupăÊdescriereaÊmoduluiÊdeÊoperaționalizareÊaÊ
celorÊ10Êdimensiuni,ÊsuntÊprezentareÊanalizeleÊstatisticeÊpreliminareÊrealizateÊ
peÊunÊlotÊdeÊ850ÊdeÊangajați,ÊanalizeÊvizândÊvalidareaÊșiÊoptimizareaÊprimeiÊ
versiuneÊ aÊ chestionaruluiÊ AIMÊ (100Ê deÊ itemi,Ê 10Ê itemi/Ê factorÊ evaluat).Ê ÎnÊ
finalÊ suntÊ prezentațiÊ indicatoriiÊ statisticiÊ obținuțiÊ cuÊ ultimaÊ versiuneÊ aÊ
chestionaruluiÊAIMÊ (70Ê deÊ itemi,Ê 7Ê itemi/Ê factorÊ evaluat)Ê peÊ unÊ lotÊ deÊ 210Ê
angajațiÊ șiÊ esteÊ descrisăÊ utilitateaÊ acestuiÊ instrumentÊ pentruÊ activitățileÊ deÊ
consiliereÊvocațională,ÊconsiliereaÊprofesionalăÊsauÊmanagementulÊcarierei. 
 
 
 
 
 



 
 

ORLÊ8ÊÊFromÊpersonalÊresourcesÊtoÊproactiveÊworkÊstrategiesÊandÊ
performance:ÊTestingÊtheÊantecedentsÊandÊoutcomesÊofÊstrengthsÊuseÊinÊaÊ

three-waveÊstudy 
ZselykeÊPAP,ÊLucaÊTISU,ÊDeliaÊVÎRGĂ,ÊNorberthÊOKROS 
WestÊUniversityÊofÊTimisoara,ÊDepartmentÊofÊPsychology 

 
Obiective.ÊBasedÊonÊ theÊJobÊDemands-ResourcesÊ (JD-R;ÊBakkerÊ&Ê

Demerouti,Ê2017)ÊandÊConservationÊofÊResourcesÊ(COR;ÊHobfoll,Ê2011)Êthe-
ories,ÊthisÊstudyÊaimsÊtoÊidentifyÊtheÊantecedentsÊandÊconsequencesÊofÊproac-
tiveÊ strength-orientedÊbehaviorsÊatÊwork.ÊThus,ÊweÊ testÊaÊmodelÊwhichÊpro-
posesÊ thatÊ psychologicalÊ capital,Ê asÊ aÊ personalÊ resource,Ê isÊ aÊ precursorÊ ofÊ
strengthsÊuse,ÊlinkingÊtheÊlatterÊtoÊemployeeÊperformance. 

Metoda.ÊThisÊresearchÊisÊaÊcross-laggedÊthree-waveÊstudyÊonÊaÊsam-
pleÊ ofÊ RomanianÊ employees.Ê BasedÊ onÊ SEMÊ analysis,Ê theÊ resultsÊ providedÊ
supportÊtoÊourÊmodel. 

RezultateÊșiÊdiscuții.ÊPsyCapÊhasÊpredictedÊstrengthsÊuseÊinÊtheÊfol-
lowingÊmeasurementÊoccasions.ÊTheÊdataÊshowedÊsignificant,ÊpositiveÊcross-
laggedÊrelationshipsÊbetweenÊPsyCapÊatÊT1ÊandÊstrengthsÊuseÊatÊT2ÊandÊbe-
tweenÊPsyCapÊatÊT2ÊandÊstrengthsÊuseÊatÊT3.ÊTheÊdataÊrevealedÊpositiveÊcross
-laggedÊrelationshipsÊbetweenÊPsyCapÊatÊT1,ÊstrengthsÊuseÊatÊT2,ÊPsyCapÊatÊ
T2,Ê andÊ strengthsÊ useÊ atÊ T3.ÊAlso,Ê weÊ identifiedÊ aÊ significantÊ andÊ positiveÊ
indirectÊeffectÊ throughÊ increasedÊstrengthsÊuseÊatÊT2ÊbetweenÊPsyCapÊatÊT1Ê
andÊperformanceÊatÊT3.ÊThisÊ researchÊaddsÊnewÊargumentsÊ forÊ theÊplaceÊofÊ
strengthsÊuseÊasÊaÊproactiveÊindividualÊstrategyÊinÊtheÊJD-RÊtheory.ÊAlso,ÊweÊ
willÊdiscussÊtheÊpracticalÊimplicationsÊandÊlimits. 
 
ORLÊ9ÊBounce-backÊtoÊpriorÊperformanceÊafterÊCovidÊLockdownÊforÊEliteÊ

Swimmers 
AndradaÊVINCZE,ÊDragoșÊILIESCU 

UniversitateaÊBucurești,ÊFacultateaÊdeÊPsihologieÊșiÊȘtiințeleÊEducației 
 

Objectives:ÊSeveralÊtypesÊofÊperformancesÊhaveÊbeenÊaffectedÊbyÊtheÊ
CovidÊLockdown.ÊAÊspecificÊtypeÊofÊperformanceÊthatÊhasÊbeenÊseverelyÊim-
pairedÊ isÊ encounteredÊ inÊ time-basedÊ sportsÊ performanceÊ (i.e.,Ê sportsÊ whereÊ
performanceÊ isÊmeasuredÊ inÊ time).Ê IndoorÊ sportsÊ haveÊ sufferedÊ extremeÊ re-
strictions;Ê therefore,Ê theÊ restartingÊ ofÊ theÊ trainingÊ hasÊ beenÊ extensivelyÊ de-
layedÊ(i.e.,ÊupÊtoÊ4Êmonths).ÊTheÊtheoreticalÊbackgroundÊofÊresilienceÊinÊsportÊ
(SarkarÊ&Ê Flechter,Ê 2013)Ê positsÊ thatÊ athletesÊwithÊ aÊ positiveÊ adaptationÊ inÊ
frontÊofÊadversityÊandÊmoreÊprotectiveÊfactorsÊwillÊbeÊresilient,ÊhenceÊperfor-
manceÊwillÊbeÊlessÊdeteriorated.ÊWeÊtestedÊtheÊassumptionsÊofÊtheÊmodelÊandÊ
determinedÊhowÊlongÊitÊtookÊforÊeliteÊswimmersÊtoÊbounceÊbackÊtoÊtheirÊprior-
to-lockdownÊperformance.Ê 



Method:Ê WeÊ collectedÊ dataÊ fromÊ swimmersÊ (N=30,Ê 16Ê female)Ê
acrossÊ 13Êweeks;Ê EightÊweeksÊ duringÊ theÊ lockdown,Ê andÊ fiveÊweeksÊ ofÊ in-
waterÊtraining.ÊAdversityÊwasÊdefinedÊasÊtheÊtotalÊnumberÊofÊdaysÊtheyÊspentÊ
withoutÊin-waterÊtrainingÊ(MdaysÊ=Ê88,ÊSDÊ=Ê3.19).ÊPositiveÊadaptationÊinÊfrontÊ
ofÊadversityÊwasÊmeasuredÊonÊaÊweeklyÊbasisÊandÊwasÊdefinedÊasÊtheÊnumberÊ
ofÊhoursÊassignedÊtoÊphysicalÊtrainingÊconductedÊatÊhomeÊ(i.e.,ÊdrylandÊtrain-
ing)Ê(MhoursÊ=Ê11.39,ÊSDÊ=Ê6.11).ÊCopingÊmechanismsÊ(i.e.,ÊproblemÊandÊemo-
tion-focused)Ê andÊ perceivedÊ socialÊ supportÊ (i.e.,Ê family,Ê friends,Ê significantÊ
others)ÊwereÊdefinedÊasÊprotectiveÊfactors. 

AfterÊtheyÊrestartedÊin-waterÊtraining,ÊweÊconductedÊaÊweeklyÊmeas-
ureÊofÊtheirÊperformance.ÊEachÊathleteÊchoseÊtheÊraceÊ(e.g.,Ê50ÊmÊbackstrokes)Ê
whereÊ s/heÊ hadÊ previouslyÊ theÊ highestÊ nationallyÊ rankedÊ performance.ÊWeÊ
comparedÊtheÊweeklyÊmeasuresÊwithÊtheÊprior-to-lock-downÊperformance.Ê 
 

ResultsÊ andÊ Discussion:Ê InÊ theÊ fifthÊ weekÊ afterÊ theÊ restartÊ ofÊ in-
waterÊ trainingÊ theÊathletesÊachievedÊ99.63%ÊofÊ theirÊpriorÊ swimmingÊ times,Ê
indicatingÊaÊcompleteÊbounceÊback.ÊEvenÊmore,ÊeightÊathletesÊindicatedÊbetterÊ
performancesÊ(i.e.,ÊshorterÊtime)ÊinÊtheÊfifthÊweek.ÊSurprisingly,ÊpositiveÊad-
aptationÊorÊprotectiveÊfactorsÊdidÊnotÊcontributeÊtoÊtheÊbounceÊback,ÊwithÊoneÊ
singleÊ exception.Ê PerceivedÊ supportÊ fromÊ theÊ familyÊ predictedÊ theÊ perfor-
manceÊfromÊtheÊfirstÊweekÊafterÊtheÊlockdown.ÊOurÊresultsÊsuggestÊaÊlimitedÊ
necessityÊofÊdrylandÊtrainingÊforÊyouthÊathletesÊandÊcouldÊfurtherÊcontributeÊ
toÊunderstandingÊperformanceÊrecoveryÊafterÊotherÊtypesÊofÊadversitiesÊ(e.g.,Ê
injury). 
 
ORLÊ10ÊDezvoltareaÊșiÊvalidareaÊScaleiÊdeÊApreciereÊComportamentalăÊaÊ

StrategiilorÊdeÊTelemuncă 
GavrilÊRAD,ÊLaurențiuÊPaulÊMARICUȚOIU 

UniversitateaÊdeÊVestÊdinÊTimișoara 
 

Obiective.ÊCaÊurmareÊaÊpoliticilorÊsanitareÊspecificeÊpandemieiÊCO-
VID-19,ÊproporțiaÊangajațilorÊceÊauÊ trebuitÊsăÊ lucrezeÊdeÊacasăÊaÊcrescutÊdeÊ
pesteÊ8Êori,ÊdeÊlaÊ5%ÊînainteÊdeÊ2019ÊlaÊ40%ÊînÊaniiÊ2020-2021.ÊCaÊurmareÊaÊ
impuneriiÊtelemuncii,ÊangajațiiÊs-auÊvăzutÊnevoițiÊsăÊdezvolteÊoÊserieÊdeÊstra-
tegiiÊcomportamentaleÊprinÊcareÊsăÊpoatăÊsăÊadministrezeÊrolulÊdeÊangajatÊșiÊ
rolurileÊspecificeÊactivitățiiÊdeÊacasăÊ(deÊex.,ÊrolulÊdeÊpartener(ă)ÊsauÊrolulÊdeÊ
părinte).ÊScopulÊ studiuluiÊesteÊdeÊ aÊdezvoltaÊ șiÊ validaÊoÊScalăÊdeÊApreciereÊ
ComportamentalăÊ aÊ StrategiilorÊ deÊ Telemuncă,Ê careÊ săÊ inventariezeÊ într-oÊ
manierăÊcomprehensivăÊacesteÊstrategiiÊdeÊmanagementÊalÊrolurilor.Ê 

Metoda.ÊPentruÊaÊidentificaÊcomportamenteleÊfolositeÊînÊtelemuncă,Ê
amÊrealizatÊoÊrevizuireÊsistematicăÊaÊliteraturiiÊcalitative.ÊStudiileÊanalizateÊauÊ
inclusÊatâtÊ interviuriÊ câtÊ șiÊ focus-group-uriÊcuÊ telemuncitori,Ê iarÊdinÊ acesteaÊ
amÊextrasÊrelatărileÊacestoraÊlegateÊdeÊcomportamenteleÊpropriu-ziseÊfolositeÊ
atunciÊcândÊlucreazăÊdeÊacasă.ÊAceastăÊetapăÊaÊgeneratÊprimaÊformăÊaÊches-



tionarului,ÊcareÊconțineaÊ56ÊdeÊitemiÊgrupațiÊînÊ6ÊmariÊtipuriÊdeÊstrategiiÊcom-
portamentale.Ê ChestionarulÊ aÊ fostÊ aplicatÊ peÊmaiÊmulteÊ seturiÊ româneștiÊ deÊ
respondențiÊ (NtotalÊ=Ê371),Ê iarÊoÊvariantăÊînÊlimbaÊenglezăÊaÊ fostÊcompletatÊ
deÊunÊeșantionÊdeÊcetățeniÊamericaniÊ(NÊ=Ê120),ÊrespectivÊdeÊunÊeșantionÊete-
rogenÊdeÊvorbitoriÊne-nativiÊdeÊlimbaÊenglezaÊ(NÊ=Ê127).ÊPentruÊinvestigareaÊ
validității,Ê chestionarulÊ aÊ fostÊ aplicatÊ împreunăÊ cuÊ alteÊ chestionareÊ ceÊvizauÊ
sănătateaÊmentalăÊ(scalaÊDASS),Êauto-eficiența,ÊstresulÊauto-perceput,ÊbalanțaÊ
muncă-familie,ÊgradulÊdeÊsatisfacereÊaÊnevoilorÊdeÊbază.ÊÊ 

RezultateÊ șiÊ discuții.Ê PeÊ bazaÊ analizelorÊ factorialeÊ exploratoriiÊ peÊ
eșantionulÊ românesc,ÊamÊ identificatÊ oÊvariantăÊdeÊchestionarÊ înÊ28ÊdeÊ itemiÊ
(grupațiÊînÊ7Êfactori).ÊStructuraÊfactorialăÊaÊcelorÊ28ÊdeÊitemiÊaÊfostÊconfirmatăÊ
ulteriorÊpeÊeșantioaneleÊceÊauÊrăspunsÊlaÊvariantaÊînÊlimbaÊengleză.ÊAnalizaÊdeÊ
validitateÊaÊrelevatÊcăÊaceștiÊ7ÊfactoriÊseÊcoreleazăÊdiferențiatÊcuÊscaleleÊfolo-
siteÊînÊinvestigareaÊvalidității.ÊÊ 

 
ORL11:ÊAnalizaÊrelațiilorÊdintreÊcalitateaÊviețiiÊșiÊfactoriiÊdeÊpersonalitate 

MarianaÊFloriciaÊCĂLIN;ÊLauraÊȘERBANÊ(STANCIU) 
 

PreocupareaÊ oamenilorÊ asupraÊ calitățiiÊ viețiiÊ aÊ existatÊ dintotdeauna,Ê
însăÊ aÊ devenitÊ maiÊ pregnantăÊ odatăÊ cuÊ dezvoltareaÊ societățiiÊ moderne.Ê
AceastăÊschimbareÊaÊpercepțieiÊasupraÊcalitățiiÊviețiiÊpersonaleÊaÊatrasÊatențiaÊ
cercetătorilorÊdinÊmaiÊmulteÊdomenii,ÊînÊîncercareaÊdeÊaÊaflaÊcumÊanumeÊesteÊ
înțeleasăÊbunăstareaÊlaÊnivelÊpsihosocial. 

StudiiÊ anterioare,Ê dinÊ domeniulÊ sociologieiÊ șiÊ psihologiei,Ê auÊ
demonstratÊ faptulÊ căÊ oÊ serieÊ deÊ factoriÊ careÊ stauÊ laÊ bazaÊ fericiriiÊ noastre,Ê
reprezintăÊceeaÊceÊoameniiÊdeÊștiințăÊnumescÊ„calitateaÊviețiiÊindividuale”. 

PornindÊdeÊlaÊacestÊdezideratÊalÊființeiÊumaneÊs-aÊdezvoltatÊstudiulÊdeÊ
față. 

ScopulÊ cercetăriiÊ areÊ înÊ vedereÊ analizareaÊmoduluiÊ înÊ careÊ anumițiÊ
factoriÊdeterminanțiÊaiÊcalitățiiÊviețiiÊinfluențeazăÊpersonalitatea.ÊUnÊeșantionÊ
deÊconveniență,ÊformatÊdinÊ139ÊdeÊpersoane,ÊaÊfostÊevaluatÊcuÊajutorulÊInven-
tarulÊQOLI-ÊQualityÊ ofÊLifeÊ InventoryÊ șiÊ Five-FactorÊPersonalityÊ InventoryÊ
(FFPI).Ê DinÊ interiorulÊ InventaruluiÊ FFPIÊ auÊ fostÊ valorificateÊ sca-
lele: Extraversiune,ÊAmabilitateÊ șiÊ StabilitateÊEmoțională; iarÊ dinÊ InventarulÊ
QOLIÊ s-auÊ avutÊ înÊ vedereÊ factorii: Învățare,Ê JocÊ șiÊ IndexulÊ GeneralÊ alÊ Ca-
litățiiÊVieții. 

RezultateleÊauÊarătatÊfaptulÊcăÊexistăÊcorelațiiÊpozitiveÊîntreÊExtraver-
siune,Ê JocÊ șiÊ IndexulÊ GeneralÊ alÊ CalitățiiÊ Vieții,Ê iarÊ analizaÊ comparativăÊ aÊ
arătatÊcăÊexistăÊdiferențeÊsemnificativeÊîntreÊpersoaneleÊtinereÊșiÊadulteÊcâtÊșiÊ
persoaneleÊ necăsătoriteÊ șiÊ căsătoriteÊ dinÊ punctÊ deÊ vedereÊ alÊ StabilitățiiÊ
Emoționale. 

 Totodată,ÊrezultateleÊauÊarătatÊfaptulÊcăÊpercepțiaÊpozitivăÊaÊcalitățiiÊ
vieții,Ê indiferentÊ deÊ aspecteleÊ saleÊ reale,Ê reprezintăÊ caracteristicăÊ preponde-
rentăÊpersoanelorÊextraverte,ÊiarÊactivitățileÊludice,ÊdeÊrelaxareÊcâtÊșiÊsociali-



zareÊsuntÊabsolutÊnecesareÊpentruÊpăstrareaÊuneiÊatitudiniÊoptimisteÊspecificeÊ
extraverților. 

DeÊasemenea,ÊstudiulÊcomparativÊaÊarătatÊfaptulÊcăÊpersoaneleÊadulteÊ
facÊfațăÊprovocărilorÊviețiiÊmultÊmaiÊușorÊșiÊechilibratÊ fațăÊdeÊceleÊ tinere,Ê înÊ
mareÊparteÊdatorităÊexperiențelorÊacumulateÊînÊtimp,ÊceÊdezvoltăÊoÊstabilitateÊ
emoționalăÊmultÊmaiÊridicată.ÊÎnÊceeaÊceÊpriveșteÊgestionareaÊemoțiilorÊlaÊper-
soaneleÊnecăsătorite,Ês-aÊconstatatÊoÊstabilitateÊemoționalăÊmaiÊscăzutăÊfațăÊdeÊ
persoaneleÊ căsătorite,Ê înÊ mareÊ parteÊ datorităÊ instabilitățiiÊ mediuluiÊ șiÊ lipseiÊ
unuiÊspațiuÊsecurizantÊceÊpoateÊfiÊoferitÊprinÊcăsătorie. 

ÎntrucâtÊ rezultateleÊ nuÊ potÊ fiÊ atribuiteÊ populațieiÊ generaleÊ datorităÊ
număruluiÊrestrânsÊdeÊrespondenți,ÊseÊdoreșteÊpeÊviitorÊreplicareaÊacestuiaÊînÊ
vedereaÊanalizăriiÊmultÊmaiÊclareÊaÊposibilelorÊvariabileleÊaleÊpersonalitățiiÊceÊ
contribuieÊ laÊ susținereaÊ șiÊ dezvoltareaÊ unuiÊ sentimentÊ pozitivÊ alÊ calitățiiÊ
vieții percepute. 
 
ORLÊ12ÊTăriaÊpersonalitățiiÊșiÊtăriaÊsituațieiÊcaÊpotențialeÊmecanismeÊaleÊ

cadruluiÊdeÊreferință 
RalucaÊDUȚU,ÊDragoșÊILIESCU;Ê 

DepartamentulÊdeÊPsihologieÊșiÊȘtiințeÊCognitive,ÊUniversitateaÊBucurești 
Obiective/Ipoteze.ÊCadrulÊdeÊreferințăÊdescrieÊoÊformăÊdeÊcontextua-

lizareÊ careÊ presupuneÊ modificareaÊ scalelorÊ deÊ personalitateÊ dejaÊ existente,Ê
prinÊadăugareaÊuneiÊeticheteÊspecificeÊ(e.g.Ê„laÊșcoală”)Ê(SchmitÊetÊal.,Ê1995).Ê
Bazându-seÊpeÊteoriileÊprivindÊTăriaÊSituațieiÊ(MeyerÊetÊal.,Ê2010),ÊTăriaÊPer-
sonalitățiiÊ(Dalal,Ê2015)ÊșiÊModelulÊCAPSÊ(MischelÊ&ÊShoda,Ê1995),ÊstudiulÊ
investigheazăÊ modulÊ înÊ careÊ cadrulÊ deÊ referințăÊ seÊ aplicăÊ persoanelorÊ înÊ
funcțieÊ deÊ tăriaÊ personalitățiiÊ șiÊ cumÊ aceastăÊ„stabilitateÊ înÊ variabilitate”Ê seÊ
asociazăÊcuÊrezultateÊprivindÊadaptabilitateaÊșiÊstresulÊlaÊloculÊdeÊmuncă.ÊTo-
todată,ÊstudiulÊinvestigheazăÊdacăÊtăriaÊsituațieiÊarÊputeaÊfiÊunÊmecanismÊin-
termediarÊ înÊrelațiaÊdintreÊpersonalitate,Ê tăriaÊeiÊșiÊcriteriileÊlegateÊdeÊmuncăÊ
(aiciÊperformanțaÊadaptivăÊșiÊstresul).ÊUrmătoareleÊipotezeÊauÊfostÊformulate: 

H1:Ê ScaleleÊ contextualizateÊ deÊ personalitateÊ vorÊ aveaÊ unÊ nivelÊmaiÊ
mareÊdeÊvaliditateÊdecâtÊceleÊgenerale. 

H2:ÊRelațiaÊdintreÊscaleleÊcontextualizateÊdeÊpersonalitateÊșiÊcriteriileÊ
legateÊdeÊmuncăÊvaÊfiÊmaiÊputernicăÊpentruÊpersoaneleÊcuÊnivelÊscăzutÊdeÊtărieÊ
aÊpersonalității. 

H3:Ê RelațiaÊ dintreÊ scaleleÊ contextualizateÊ șiÊ criteriiÊ vaÊ fiÊ serialÊ
mediatăÊdeÊtăriaÊpersonalitățiiÊșiÊtăriaÊsituației. 

Metodă.ÊVaÊ fiÊutilizatÊunÊdesignÊ transversalÊpentruÊ investigareaÊ re-
lațiilorÊdintreÊconstructeleÊvizate,ÊpeÊunÊeșantionÊdeÊ400ÊdeÊangajați.ÊEșantio-
nulÊ vaÊ fiÊ unulÊ deÊ conveniență.Ê ParticipanțilorÊ liÊ seÊ vaÊ administraÊ unÊ setÊ deÊ
scaleÊceÊvaÊcuprinde:ÊoÊscalăÊdeÊevaluareÊaÊperformanțeiÊadaptiveÊ(BlickleÊetÊ
al.,Ê 2011),Ê scalaÊ stresuluiÊ laÊ loculÊ deÊ muncăÊ (ParkerÊ &Ê Decotiis,Ê 1983),Ê oÊ
scalăÊgeneralăÊdeÊstabilitateÊemoționalăÊ(GoldbergÊetÊal.,Ê2006),ÊoÊscalăÊcon-
textualizatăÊ aÊ stabilitățiiÊ emoționale,Ê scalaÊ auto-monitorizăriiÊ (SnyderÊ &Ê



Gangestad,Ê 1986)Ê șiÊ oÊ scalăÊ deÊ evaluareÊ aÊ TărieiÊ SituațieiÊ (MeyerÊ etÊ al.,Ê
2014). 

 
ORL13ÊRolulÊmediatorÊalÊaxiomelorÊsocialeÊînÊrelațiaÊdintreÊautonomieÊ

personalăÊșiÊburnout 
SorinÊIulianÊROPOTAN 

ȘcoalaÊdeÊstudiiÊavansateÊaÊAcademieiÊRomane,ÊInstitutulÊdeÊFilosofieÊșiÊ
PsihologieÊC.Rădulescu-Motru 

 
Burnout-ulÊesteÊdefinitÊcaÊfiindÊ„unÊsindromÊdeÊnaturaÊpsihologicăÊceÊ

apareÊ caÊ răspunsÊ laÊ stresoriiÊ deÊ naturăÊ cronicăÊ deÊ laÊ loculÊ deÊ muncă”.Ê SeÊ
estimeazăÊcăÊburnout-ulÊgenereazăÊanualÊcosturiÊcuprinseÊîntreÊ450ÊșiÊ550ÊdeÊ
miliardeÊ deÊ dolariÊ doarÊ laÊ nivelulÊ economieiÊ StatelorÊ UniteÊ prinÊ creștereaÊ
absenteismului,Ê aÊ demisiilorÊ sauÊ aÊ schimbărilorÊ deÊ carierăÊ șiÊ unÊ impactÊ
puternicÊlaÊnivelÊpersonalÊșiÊinterpersonalÊprinÊafectareaÊserioasăÊaÊsănătății,ÊoÊ
creștereaÊ aÊ probabilitățiiÊ relațiilorÊ disfuncționaleÊ cuÊ clienții,Ê colegiiÊ sauÊ
familiaÊ celorÊ afectați.Ê OrganizațiaÊ MondialăÊ aÊ SănătățiiÊ auÊ inclusÊ acestÊ
sindromÊînÊ listaÊbolilorÊocupaționaleÊînÊ2019ÊșiÊ temaÊburnout-uluiÊaÊcăpătatÊ
interesÊ pentruÊ cercetători.Ê SoluțiileÊ pentruÊ ameliorareaÊburnout-uluiÊ auÊ fostÊ
explorateÊ dinÊ douăÊ perspective:Ê (1)Ê caÊ intervențieÊ sistemicăÊ deÊ adaptareÊ aÊ
loculuiÊ deÊ muncăÊ laÊ nevoileÊ angajaților,Ê (2)Ê caÊ soluțieÊ individualăÊ deÊ
rezolvareaÊaÊproblemelorÊlaÊnivelulÊ fiecăruiÊsubiectÊafectat.ÊOÊserieÊdeÊmetaÊ
analizeÊ ceÊ si-auÊ doritÊ săÊ evaluezeÊ efectulÊ intervențiilorÊ cognitivÊ
comportamentaleÊînÊorganizațiiÊevidențiazăÊefecteÊînÊzonaÊreduceriiÊepuizăriiÊ
emoționaleÊdarÊmaiÊpuținÊasupraÊdepersonalizăriiÊșiÊaÊderealizăriiÊ(MaricuțoiuÊ
2016).ÊDeoareceÊdepersonalizareaÊimplicăÊretragereaÊsocialăÊșiÊcinismÊsocial,Ê
dorimÊ săÊ investigămÊ rolulÊ mediatorÊ alÊ axiomelorÊ socialeÊ înÊ relațiaÊ dintreÊ
autonomieÊpersonalăÊșiÊburnout.Ê 

PornimÊ deÊ laÊ premisaÊ căÊ autonomiaÊ personalăÊ furnizeazăÊ resurseÊ
personaleÊ necesareÊ pentruÊ aÊ faceÊ fațăÊ solicitărilorÊ ocupaționaleÊ conformÊ
modeluluiÊJD-R.Ê 

ObiectivulÊ cercetării:Ê investigămÊ rolulÊ mediatorÊ alÊ axiomelorÊ
socialeÊînÊrelațiaÊdintreÊautonomieÊpersonalăÊșiÊburnout 

ÎntrebărileÊ cercetării:Ê EsteÊ cinismulÊ socialÊ evaluatÊ deÊ axiomeleÊ
socialeÊ asociatÊ cuÊ unÊ nivelÊ maiÊ mareÊ deÊ burnout?Ê ComplexitateaÊ socialăÊ
descrieÊpersoaneÊceÊcredÊcăÊexistăÊmaiÊmulteÊfeluriÊdeÊaÊrezolvaÊoÊproblemăÊșiÊ
folosescÊcooperareaÊșiÊcompromisulÊpentruÊa-șiÊatingeÊobiectiveleÊ(Gavreliuc,Ê
D.,Ê &Ê Gavreliuc,Ê A.Ê 2012)Ê .Ê SeÊ asociazăÊ unÊ nivelÊ ridicatÊ deÊ complexitateÊ
socialăÊcuÊunÊnivelÊcrescutÊalÊrealizărilorÊpersonale? 

Ipoteze: 
UnÊnivelÊridicatÊalÊcinismuluiÊsocialÊseÊasociazăÊcuÊunÊnivelÊridicatÊdeÊ

burnout. 
ValoriÊ crescuteÊ aleÊ scaleiÊ deÊ complexitateÊ socialăÊ seÊ vorÊ asociaÊ cuÊ

valoriÊridicateÊaleÊscaleiÊdeÊrealizăriÊpersonale 



AxiomeleÊ socialeÊ mediazăÊ relațiaÊ întreÊ autonomieÊ personalăÊ șiÊ
burnout 

Metodologie.Ê CercetareÊ transversalăÊ peÊ unÊ lotÊ deÊ 528Ê participanți,Ê
172ÊbărbațiÊșiÊ354Êfemei,ÊcuÊvârsteÊcuprinseÊîntreÊ22ÊșiÊ67ÊdeÊaniÊ(M=39,52,Ê
SD=8,26Ê angajațiÊ aiÊ unuiÊ companiiÊ deÊ retailÊ dinÊ BucureștiÊ înÊ perioadaÊ
septembrie-noiembrieÊ 2021,Ê folosindÊ instrumentele:Ê 1)SAQ-ROÊ -Ê SocialÊ
AxiomsÊ QuestionnaireÊ Ê –Ê DincăÊ M.,Ê IliescuÊ D.Ê (2007),Ê 2)SDSÊ -Ê SelfÊ
determinationÊScaleÊ–ÊSheldon,ÊRyan,ÊRiceÊ(1997),Ê3)OBSEÊ-ÊÊPostelnicuÊL.Ê
L.,Ê &Ê Dunham,Ê R.Ê B.Ê (1989),Ê 4)WLCSÊ (shortÊ form)Ê -Ê ScalaÊ LocusÊ
ControluluiÊ laÊLoculÊdeÊMuncăÊVersiuneaÊScurtăÊ-ÊSpector,ÊP.ÊE.Ê(1988),Ê5)
MBIÊ–ÊMaslachÊC.,ÊLeiterÊMÊ(1997) 

Rezultate.Ê IpotezaÊ 1Ê esteÊ susținutăÊ deÊ dateleÊ colectare,Ê cinismulÊ
socialÊ avândÊ corelațiiÊ semnificativeÊ cuÊ p<0,001Ê cuÊ EpuizareaÊ (r=0,341),Ê
DepersonalizareaÊ(r=0,306)ÊșiÊLipsaÊrealizărilorÊpersonaleÊ(r=0,218).ÊIpotezaÊ
2ÊesteÊ susținutăÊdeÊdate,Ê complexitateaÊ socialăÊavândÊunÊ indiceÊdeÊcorelațieÊ
SpearmanÊdeÊ-0,280Ê(p<0,01)ÊcuÊlipsaÊrealizărilorÊpersonale.ÊPentruÊipotezaÊ3Ê
amÊobținut modele simplificate:  

StimaÊdeÊ sineÊ înÊorganizație ÿ RăsplatăÊpentruÊ efortÊÿÊMBIÊ (efectÊ
totalÊ β=-8,248,Ê z=9,873,Ê p<0 ,001;Ê efectÊ indirectÊ β=-1,866,Ê z=4,965,Ê p<0
 ,001);Ê 

LoculÊcontroluluiÊînÊorganizație  ÿ CinismÊsocial ÿ MBIÊ(efectÊtotalÊ
β=0,572,Êz=7,211,Êp<0 ,001;ÊefectÊindirectÊβ=0,127,Êz=4,314,Êp<0 ,001); 

LoculÊ controluluiÊ înÊ organizație  ÿ RăsplatăÊ pentruÊ efort ÿ MBIÊ
(efectÊ totalÊ β=-0,572,Ê z=7,211,Ê p<0 ,001;Ê efectÊ indirectÊ β=0,249,Ê z=5,700,Ê
p<0 ,01);Ê 

ConștiințăÊ deÊ sineÿ CinismÊ social ÿ MBIÊ (efectÊ totalÊ β=-2,787,Ê
z=4,094,Êp<0 ,001;ÊefectÊindirectÊβ=-0,407,Êz=2,333,Êp=0 ,02);Ê 

PercepțiaÊ alegeriiÿ RăsplatăÊ pentruÊ efort ÿ MBIÊ (efectÊ totalÊ
β=3,826,Êz=7,126,Êp<0 ,001;ÊefectÊindirectÊβ=0,357,Êz=2,037,Êp=0,042) 
 

ORL14ÊEmotionÊregulationÊdynamicsÊatÊworkÊ–ÊaÊchallenge/hindranceÊ
perspective 

MariaÊDanielaÊPOSTELNICU,ÊAndreiÊION 
UniversitateaÊdinÊBucureşti 

 
InÊ theÊrealmÊofÊorganizationalÊpsychology,ÊemotionÊregulationÊ(ER)Ê

hasÊbeenÊ linkedÊwithÊvariousÊorganizationalÊstressors.ÊTraditionally,ÊERÊhasÊ
beenÊ conceptualizedÊ eitherÊ asÊ aÊ responseÊ toÊ job-relatedÊ emotionalÊ demandsÊ
(emotionalÊlabor)ÊorÊasÊaÊcomponentÊofÊemotionalÊintelligenceÊ(LawrenceÊetÊ
al.,Ê2011).ÊToÊdate,ÊER’sÊroleÊinÊrespectÊtoÊvariousÊwork-relatedÊoutcomesÊhasÊ
beenÊinvestigatedÊmostlyÊinÊcross-sectionalÊorÊexperimentalÊsettingsÊthatÊim-
pedeÊunderstandingÊofÊtheÊdynamicsÊinvolvedÊinÊtheÊprocessÊ(ColomboÊetÊal.,Ê
2020)ÊandÊdoÊnotÊaccountÊforÊmuchÊofÊ theÊcontextualÊandÊpersonalÊmodera-
torsÊthatÊrenderÊERÊsuccessfulÊorÊnotÊ(BlankeÊetÊal.,Ê2020).ÊAdditionally,Êob-



servedÊassociationsÊbetweenÊERÊstrategiesÊandÊrelevantÊoutcomesÊwereÊonlyÊ
modestÊ (WenzelÊetÊal.,Ê2021).ÊThus,ÊaÊgrowingÊbodyÊofÊ researchÊemployingÊ
diaryÊandÊexperience-samplingÊmethodologiesÊemergedÊinÊanÊeffortÊtoÊrefineÊ
theÊcurrentÊknowledgeÊonÊdynamicsÊandÊboundaryÊconditionsÊofÊER.Ê 

Objective:ÊTheÊaimÊofÊtheÊcurrentÊinvestigationÊisÊtoÊexplainÊERÊde-
cisionsÊ atÊworkÊ andÊ toÊ uncoverÊ howÊ specificÊworkÊ stressorsÊ (emotionalÊ de-
mands,Ê roleÊ conflict,Ê roleÊ overload,Ê workload)Ê influenceÊ ERÊ decisionsÊ andÊ
subsequentÊemotionally-salientÊworkplaceÊoutcomes,ÊaccountingÊforÊcontex-
tualÊ(ERÊgoals,ÊsituationalÊfactors)ÊandÊindividualÊfactorsÊ(beliefsÊaboutÊemo-
tions,Ê personality).Ê ForÊ thisÊ purpose,Ê weÊ drawÊ uponÊ theÊ ChallengeÊ /Ê Hin-
dranceÊ stressÊ framework,Ê referringÊ toÊperceptionsÊofÊchallenge/hindranceÊ asÊ
stressÊappraisal(s)Êhereon. 

Thus,ÊtheÊcentralÊassumptionsÊare: 
1.StressÊ appraisalsÊ explainÊ theÊ relationshipÊ betweenÊworkÊ stressorsÊ

andÊemotionÊregulationÊstrategyÊchoice,ÊfollowingÊaÊmediationÊpattern. 
2.IndividualÊ andÊ contextualÊ factorsÊ moderateÊ theÊ relationshipÊ be-

tweenÊworkÊstressorsÊandÊstressÊappraisalsÊinÊaÊmoderatedÊmediationÊmodel. 
EmotionÊregulationÊstrategyÊchoiceÊfurtherÊonÊinfluencesÊemotionally

-salientÊworkplaceÊoutcomes. 
Method.ÊWeÊwillÊemployÊaÊdaily-diaryÊstudyÊdesign,ÊtheÊsampleÊsizeÊ

necessaryÊforÊdetectingÊaÊsignificantÊeffectÊbeingÊ118ÊworkingÊadultÊpartici-
pants,ÊwhomÊwillÊcompleteÊanÊinitialÊassessmentÊofÊtrait-like,ÊstableÊindividu-
alÊ factorsÊ (personality,Ê beliefsÊ aboutÊ emotions,Ê emotionÊ regulation)Ê andÊ aÊ
shorterÊsurveyÊeveryÊdayÊforÊ5ÊconsecutiveÊdays.Ê 

 
ORLÊ15ÊCumÊpoateÊteoriaÊcomportamentuluiÊplanificatÊ(TPB)ÊșiÊmodelulÊBigÊ

FiveÊexplicaÊvariațiaÊșofatuluiÊagresiv? 
CiprianÊRĂULEAÊ,UniversitateaÊ„LucianÊBlaga”ÊSibiu 

AlexandruÊGĂIANUÊAcademiaÊTehnicăÊMilitarăÊ„FerdinandÊI”ÊBucurești 
 

StudiulÊ investigheazăÊ modulÊ înÊ careÊ modelulÊ BigÊ FiveÊ șiÊ teoriaÊ
comportamentuluiÊ planificatÊ (Ajzen,Ê 1991)Ê explicăÊ variațiaÊ agresivitățiiÊ
șoferilorÊînÊtrafic.ÊRomâniaÊesteÊînÊtopulÊțărilorÊdinÊUniuneaÊEuropeanăÊcareÊ
seÊconfruntăÊcuÊmulteÊaccidenteÊrutiere,ÊcareÊsuntÊsoldateÊcuÊpierderiÊdeÊviețiÊ
omeneștiÊ(StrategiaÊNaţionalăÊprivindÊSiguranţaÊRutierăÊpentruÊperioadaÊ2022
-2030,Êp.7).Ê InvestigațiaÊ răspundeÊnevoiiÊdeÊaÊcăutaÊsoluțiiÊpentruÊreducereaÊ
agresivitățiiÊ șiÊ implicitÊ aÊ accidentelorÊ rutiere.Ê PentruÊ căÊ celeÊ maiÊ multeÊ
comportamenteÊ agresiveÊ seÊ producÊ înÊmodÊ conștient,Ê amÊ utilizatÊ caÊmodelÊ
teoreticÊ teoriaÊ comportamentuluiÊplanificatÊ (TPB)Ê (Ajzen,Ê 1991)Ê șiÊmodelulÊ
BogÊFiveÊpentruÊaÊexplicaÊcomportamentulÊagresivÊalÊșoferilorÊînÊtrafic.ÊÎntr-
unÊ studiuÊ observațional,Ê șoferilorÊ le-aÊ fostÊ administratÊ unÊ inventarÊ deÊ
personalitateÊconstruitÊînÊbazaÊmodeluluiÊBigÊFiveÊ(NEOÊIPIP),ÊunÊchestionarÊ
construitÊ înÊ bazaÊ recomandărilorÊ luiÊAjzenÊ (2006),Ê careÊmăsoarăÊ credințeleÊ
comportamentale,Ê normativeÊ șiÊ deÊ controlÊ șiÊ unÊ chestionarÊ careÊ măsoarăÊ



șofatulÊ agresivÊ (DulaÊ &Ê Ballard,Ê 2003).Ê RezultateleÊ analizeiÊ deÊ regresieÊ
ierarhicăÊ oferăÊ sprijinÊ pentruÊ TPB,Ê careÊ aduceÊ unÊ aportÊ incrementalÊ
semnificativÊ statisticÊ pentruÊ explicareaÊ șofatuluiÊ agresiv.Ê DeÊ asemenea,Ê
credințeleÊ comportamentale,Ê normativeÊ șiÊ deÊ controlÊ mediazăÊ semnificativÊ
statisticÊrelațiaÊdintreÊpersonalitateaÊșiÊcomportamentulÊagresivÊalÊșoferilorÊînÊ
trafic.Ê AuÊ fostÊ discutateÊ implicațiileÊ rezultatelorÊ pentruÊ siguranțaÊ rutierăÊ șiÊ
schimbareaÊcomportamentului. 

 
 

ORLÊ16ÊOÊmaiÊbunăÊînțelegereÊaÊstăriiÊdeÊbineÊocupaționaleÊînÊrândulÊstu-
dențilorÊangajați:ÊconstruireaÊuneiÊnoiÊabordăriÊcalitativeÊcuÊajutorulÊtehni-

ciiÊProcesăriiÊLimbajuluiÊNatural. 
Drd.ÊEusebiuÊȘTEFANCU,1Ê,ÊProf.ÊUniv.Êdr.Êhabil.ÊLaurențiuÊPaulÊMARI-
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SuportÊ teoreticÊ generalÊ StareaÊ deÊ bineÊ ocupaționalăÊ reprezintăÊ unÊ

domeniuÊdeÊstudiuÊbine-cunoscut,ÊfiindÊoÊcomponentăÊvaloroasăÊaÊpsihologieiÊ
organizaționale.ÊActivitateaÊprofesionalăÊpoateÊimplicaÊde-aÊlungulÊuneiÊzileÊ
numeroaseÊ gânduriÊ determinateÊ deÊ emoții,Ê careÊ deÊ celeÊmaiÊmulteÊ oriÊ suntÊ
surprinseÊprinÊlimbajÊnatural.ÊScopulÊprincipalÊalÊcercetăriiÊesteÊdeÊaÊinvestigaÊ
modulÊprinÊcareÊstareaÊdeÊsănătateÊocupaționalăÊesteÊexprimatăÊprinÊinterme-
diulÊvorbiriiÊlibereÊșiÊprocesatăÊulteriorÊprinÊtehnicileÊNLPÊ(NaturalÊLanguageÊ
Processing).ÊNLPÊreprezintăÊunÊinstrumentÊdezvoltatÊpentruÊaÊmăsuraÊșiÊdes-
crieÊ stărileÊ psihologiceÊ subiective.Ê CuÊ ajutorulÊ analizeiÊ semantice,Ê in-
tenționămÊsăÊoferimÊoÊmaiÊbunăÊînțelegereÊaÊmoduluiÊînÊcareÊoameniiÊvorbescÊ
înÊ modÊ naturalÊ despreÊ stărileÊ deÊ interesÊ caracteristiceÊ PsihologieiÊ SănătățiiÊ
Ocupaționale.ÊStudiiÊ anterioareÊ facÊ referireÊvorbescÊdespreÊdezvoltareaÊuneiÊ
metodeÊsauÊaÊunuiÊ instrumentÊcareÊsăÊpermităÊextragereaÊdeÊinformațiiÊutileÊ
dintr-unÊtext.ÊAnalizaÊSentimentelorÊesteÊconsideratăÊaÊfiÊoÊmetodăÊdeÊpsiho-
diagnosticÊ foarteÊ răspândităÊ înÊ NLP.Ê TehnicileÊ deÊ procesareÊ aleÊ limbajuluiÊ
natural,ÊprintreÊcareÊclasificareaÊșiÊanalizaÊdeÊconținutÊdevinÊutileÊînÊmomen-
tulÊînÊcareÊleÊvomÊputeaÊaplicaÊpeÊdateleÊcolectateÊdeÊnoi,ÊmaiÊexactÊtranscrip-
turiÊaleÊunorÊinterviuriÊpurtateÊcuÊparticipanții. 

ObiectiveleÊcercetăriiÊ 
InteresulÊprincipalÊ esteÊdeÊaÊ contribuiÊ asupraÊ cercetăriiÊ înÊdomeniulÊ

sănătățiiÊocupaționale;ÊfolosindÊmetodeÊcantitativeÊșiÊcalitative,ÊsuntemÊinte-
resațiÊsăÊexaminămÊdacăÊstareaÊdeÊsănătateÊocupaționalăÊimplicăÊfolosireaÊînÊ
vorbireaÊ liberăÊ aÊ anumitorÊ cuvinteÊ extraseÊ șiÊ procesateÊ prinÊ tehnicileÊ NLPÊ
analizândÊdateleÊauto-declarativeÊîntr-oÊprimaÊetapă,ÊdupăÊcareÊanalizândÊdis-
cursulÊinterviurilorÊîntr-oÊetapăÊulterioară.Ê 

•ÊÎntrebărileÊcercetăriiÊ 



TemaÊcercetăriiÊprezintăÊuneleÊparticularitățiÊcareÊnuÊauÊfostÊinvesti-
gateÊ înÊ zonaÊ organizațională,Ê propunându-neÊ astfelÊ următoarele:Ê 1.ÊDezvol-
tareaÊuneiÊmetodologiiÊcareÊsăÊevaluezeÊstareaÊdeÊbineÊaÊangajaților,ÊpentruÊaÊ
investigaÊmodulÊînÊcareÊseÊsimtÊlaÊloculÊdeÊmuncăÊ2.ÊImplementareaÊunuiÊghidÊ
deÊ interviuÊ șiÊ organizareaÊ unorÊ focusÊ grupuri,Ê înÊ vedereaÊ colectăriiÊ datelorÊ
calitativeÊ3.ÊAnalizareaÊdatelorÊcalitativeÊcolectateÊprinÊtehnicileÊNLPÊ 

2.ÊComponenteÊopționaleÊ(înÊfuncțieÊdeÊstadiulÊcercetării)Ê 
•ÊMetodaÊ (participanți,Ê eșantionare,Ê instrumenteÊ siÊproceduraÊdeÊco-

lectareÊaÊdatelor) 
AmÊstructuratÊmetodologiaÊînÊtreiÊetape:Ê 
1.ÊÎnscriereaÊparticipanțilorÊ▪ÊstudențiÊcareÊsuntÊangajațiÊînÊprezentÊ▪Ê

obținereaÊdatelorÊdemograficeÊ▪ÊcolectareaÊdatelorÊprivindÊloculÊdeÊmuncă 
Ê2.Ê CompletareaÊ chestionarelorÊ auto-declarativeÊ careÊ săÊ surprindăÊ

nivelulÊstăriiÊdeÊbineÊocupaționaleÊresimțitÊ(e.g.ÊPCQ,ÊWRC,ÊBAT) 
Ê3.Ê EtapaÊ metodelorÊ calitativeÊ (interviuriÊ deÊ grup/Ê individuale)Ê a.Ê

focusÊgrupuriÊ(grupÊformatÊdinÊ5-6Êstudenți,Ê15-25ÊdeÊminute,Ê2-3Êîntrebări)Ê
b.ÊinterviulÊindividualÊ(structurat,Ê10-15Êminute,Êmax.Ê10Êîntrebări) 

RezultateÊparțialeÊ 
ÎnÊconcordanțăÊcuÊrezultateleÊanticipate,ÊneÊpropunemÊsăÊdemonstrămÊ

căÊanumiteÊcuvinteÊextraseÊșiÊexprimateÊprinÊinterviuri,ÊcoroborateÊcuÊdateleÊ
auto-raportate,ÊpotÊsăÊgenerezeÊanumițiÊ indiciÊaiÊstăriiÊdeÊbine.ÊTotodată,ÊcuÊ
dateleÊ obținuteÊ vorÊ puteaÊ fiÊ analizateÊ alteÊ aspecteÊ precumÊ frecvențaÊ deÊ
aparițieÊ aÊ unorÊ cuvinteÊ înÊ discursÊ sauÊ numărulÊ deÊ cuvinteÊ pozitiveÊ oriÊ
negativeÊutilizat. 
 

ORL17-ÊInventarulÊCredințelorÊPrimare(PrimalÊBeliefsÊ
Inventories):caracteristiciÊpsihometriceÊșiÊposibileÊimplicațiiÊasupraÊ

activitățiiÊorganizaționale 
Prof.dr.ÊTicuÊConstantin,ÊDrd.ÊGabrielaÊNicuța,ÊDr.ÊOaraÊPrundeanu,ÊM.A.Ê

CorneliaÊGomoescuÊ,ÊUniversitateaÊAlexandruÊIoanÊCuza,ÊIași 
Psih.M.A.ÊNeacșuÊVirginia,ÊCabinetÊindividualÊdeÊpsihologie 

 
Inventarul PIÊ (PrimalÊ Beliefs Inventories),Ê creatÊ șiÊ validatÊ deÊ oÊ

echipăÊ condusăÊ deÊC.D.W.ÊCliftonÊ (Clifton,Ê Park,ÊBakerÊ&Ê all,Ê 2019),Ê per-
mite evaluareaÊcredințelorÊprimareÊÊdespreÊlumeÊșiÊviață,ÊcredințeÊcareÊseÊaflăÊ
înÊspateleÊschemelorÊcognitiveÊ(funcționaleÊsauÊdisfuncționale)ÊșiÊcareÊne-arÊ
puteaÊinfluențaÊviațaÊpersonalăÊșiÊprofesionalăÊÊsauÊÊcapacitateaÊdeÊadaptareÊlaÊ
situațiiÊ deÊ criză.Ê VariantaÊ înÊ limbaÊ românăÊ aÊ InventaruluiÊ PIÊ esteÊ formatăÊ
din 145ÊdeÊitemiÊcuÊrăspunsÊpeÊscalăÊLikertÊînÊ6Êtrepte,Êasigurând evaluareaÊaÊ
22ÊdeÊdimensiuniÊ psihologice distincteÊ (credințeÊdespreÊ lumeÊ șiÊ viață),Ê gru-
pateÊ înÊ 3Ê mariÊ claseÊ /Ê categoriiÊ (LumeaÊ este. ”sigură” vs.Ê
”periculoasă”; ”incitantă” vs.Ê”anostă”ÊsauÊ”însuflețită”Êvs.Ê”mecanicistă”).Ê
EchipaÊcareÊaÊpreluatÊmisiuneaÊdeÊtraducereÊșiÊadaptareÊinventaruluiÊînÊlimbaÊ
română,ÊvaÊfaceÊmaiÊîntâiÊoÊprezentareÊaÊetapelorÊparcurseÊînÊprocesulÊdeÊtra-



duce,Ê adaptareÊ șiÊ validareÊ preliminarăÊ aÊ InventaruluiÊ PIÊ peÊ populațiaÊ ro-
mânească,Ê dupăÊ careÊ vaÊ faceÊ oÊ prezentareÊ aÊ principalilorÊ indicatoriÊ psiho-
metriciÊ asociațiÊ validitățiiÊ instrumentului,Ê indicatoriÊ obținuțiÊ peÊ unÊ lotÊ deÊ
1200ÊdeÊparticipanți.ÊÊÎnÊparteaÊaÊdouăÊaÊprezentării,ÊvorÊfiÊoferiteÊrezultateleÊ
unuiÊstudiuÊdeÊverificareÊaÊfidelitățiiÊtestÊ–ÊretestÊ(realizatÊpeÊunÊlotÊdeÊ275ÊdeÊ
participanți)Ê dupăÊ careÊvorÊ fiÊ analizateÊposibileÊ implicațiiÊ aleÊutilizăriiÊ unuiÊ
astfelÊdeÊinstrumentÊpentruÊactivitateaÊdeÊevaluareÊpsihologicăÊînÊcontextÊor-
ganizațional. 

 
PremiulÊșiÊburseleÊÊ”HoriaÊD.ÊPitariu” 

 
PremiulÊ"HoriaÊPitariu"ÊesteÊunÊpremiuÊÎnÊvaloareÊde 5.000ÊRONÊ(înÊ

aniiÊ2011,Ê2012ÊsiÊ2013ÊaÊavutÊvaloareaÊdeÊ10.000ÊRON),ÊoferitÊanual pentruÊ
ceaÊ maiÊ bunăÊ cercetareÊ publicată,Ê dinÊ domeniulÊ psihologieiÊ muncii,Ê
industrialeÊ șiÊ organizaționale.ÊCercetareaÊ trebuieÊ săÊ fieÊ publicatăÊ subÊ formăÊ
deÊ articolÊ sauÊ carteÊ șiÊ trebuieÊ săÊ aducăÊ oÊ contribuțieÊ relevantăÊ laÊ stadiulÊ
cunoașteriiÊ înÊdomeniulÊpsihologieiÊmuncii,Ê industrialeÊ șiÊorganizaționale,Ê aÊ
resurselorÊumaneÊsauÊaÊștiințelorÊconexe. 

 
PremiulÊ esteÊ oferitÊ cercetătoruluiÊ sauÊ echipeiÊ deÊ cercetareÊ careÊ aÊ

publicatÊ cercetareaÊ respectivă.Ê EsteÊ obligatoriuÊ caÊ laÊ momentulÊ publicării,Ê
cercetătorulÊ(sau,ÊdacăÊesteÊvorbaÊdespreÊoÊechipă,ÊcoordonatorulÊechipei)ÊsăÊ
aibăÊafiliereaÊinstituționalăÊprincipalăÊcuÊoÊinstituțieÊdinÊRomânia. 

 
PremiulÊ esteÊ oferitÊ anual,Ê laÊ ConferințaÊ NaționalăÊ aÊAPIO,Ê careÊ seÊ

desfășoarăÊdeÊregulăÊînÊprimăvară. 
 
PremiulÊesteÊadjudecatÊdeÊoÊcomisieÊdeÊdecernare,ÊdinÊcareÊfacÊparteÊ

laureațiiÊacestuiÊpremiuÊdinÊaniiÊprecedenți.ÊLaÊacestÊmomentÊ(2022),ÊaceastaÊ
înseamnă: 
· EdițiaÊ2021:ÊAndreiÊRusu&Ana-MariaÊHojbotăÊ 
· EdițiaÊ2020:ÊDariaÊLupșa 
· EdițiaÊ2019:ÊGabrielÊFischmann 
· EdițiaÊ2018:ÊDeliaÊVârgă 
· EdițiaÊ2017:ÊSmarandaÊRalucaÊBogdan 
· EdițiaÊ2016ÊOanaÊMariaÊNegruÊSubțirică 
· EdițiaÊ2015:AlinaÊMariÊFleștea 
· EdițiaÊ2014:ÊSimonaÊHaivas 
· EdițiaÊ2013:ÊPaulÊSârbescu 
· EdițiaÊ2012:ÊOanaÊC.IederanÊ(Fodor) 
· EdițiaÊ2011:ÊCoraliaÊSulea&LaurențiuÊMaricuțoiu 

 
ComisiaÊ analizeazăÊ articoleleÊ deÊ careÊ areÊ cunoștințăÊ șiÊ careÊ suntÊ



eligibile,ÊconformÊrigorilorÊexpuseÊmaiÊsus. 
 
BurseleÊHoriaÊPitariu 
ÎncepândÊ cuÊ anulÊ 2014,Ê APIOÊ aÊ inițiatÊ ProgramulÊ deÊ BurseÊ deÊ

CercetareÊ pentruÊ StudențiÊ "HoriaÊ Pitariu".Ê ProgramulÊ doreșteÊ săÊ acordeÊ înÊ
fiecareÊanÊdouăÊburse,ÊunorÊstudențiÊ(nivelÊuniversitar,ÊmasterÊsauÊdoctorat),Ê
înÊvaloareÊdeÊ2.500ÊRONÊfiecare. 

 
Obiective:Ê ScopulÊ programuluiÊ esteÊ impulsionareaÊ cercetăriiÊ

româneștiÊ înÊdomeniulÊ psihologieiÊmuncii,Ê industrialeÊ șiÊ organizaționale.Ê InÊ
modÊspecialÊdorimÊsăÊsusținemÊcolegiiÊtineriÊînÊvedereaÊstimulăriiÊexcelențeiÊ
științificeÊ prinÊ cercetare.Ê BursaÊ primităÊ dinÊ parteaÊ APIOÊ poateÊ asiguraÊ
integralÊsauÊparțialÊsprijinulÊmaterialÊnecesarÊpentruÊefectuareaÊcercetării. 

 
RezultateÊașteptate: 
AșteptămÊ deÊ laÊ acestÊ programÊ creștereaÊ număruluiÊ deÊ publicațiiÊ cuÊ

vizibilitateÊnaționalăÊ șiÊ internaționalăÊ (unÊproiectÊ trebuieÊ săÊ aibăÊ caÊ rezultatÊ
unÊ articolÊ publicatÊ într-oÊ revistăÊ BDI).Ê Așteptăm,Ê deÊ asemenea,Ê implicareaÊ
unuiÊ numărÊ maiÊ mareÊ deÊ studențiÊ înÊ cercetareaÊ vizibilăÊ pentruÊ restulÊ
comunității. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
VăÊmulțumimÊpentruÊparticipareÊșiÊvăÊ
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