
 

 

 

LISTA  DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE 

şi diplome de participări la  simpozioane, semninarii, conferinţe 

                                                                                 
Prof. dr. psiholog  NEAGA SUSANU  

        Anul 2016  Articole  publicate 

Nr. crt. Titlul lucrării Autori Publicaţia 

(anul,pag.) 

Nr. 

pagini 

Cotare 

1.  ”Specificul căsătoriei la tinerii 

de etne rromă” 

 

Coordonator workshop 

”Tehnici terapeutice  post 

divorţ” 

Neaga 

Susanu 

(unic 

autor) 

Lucrare publicata in 

volumul de lucrări (in curs 

de editare) a Coferintei 

APEH. Univ. ”Danubius” 

Galati.2016 

9 ISBN….. 

 

        Anul 2014  Articole  publicate 

Nr. crt. Titlul lucrării Autori Publicaţia 

(anul,pag.) 

Nr. 

pagin

i 

Cotare 

1.  1.„Studiu comparativprivind 

dimensiune comportamental[ a 

coping-ului, la cadrele 

didactice care lucrează în 

şcolala specială şi cadrele 

didactice din şcoala de masă” 

2. Psi hopedagogia elevilor cu 

nevoi speciale „ 

Neaga 

Susanu 

(unic 

autor) 

Lucrare publicata in 

volumul derevistei 

“Interferente Didactice 

Brailene”, CSEI Braila 

2014 

10 ISSN 

2247-3823 

“ 

Sf.Ierarh 

Nicolae” , 

Braila 

 

        Anul 2013   Articole  publicate 

Nr. crt. Titlul lucrării Autori Publicaţia 

(anul,pag.) 

Nr. 

pagin

i 

Cotare 

2.  “Program de consiliere 

individuala – Studiu de 

caz” 

Neaga 

Susanu 

(unic 

autor) 

Publicat in revista 

”Interferenţe Didactice 

Brailene” CSEI,  anul II nr. 

2,  pag. 99-109.  

 

10 
ISSN: 

2247-3823 

 

        Anul 2012  Articole  publicate 

Nr. crt. Titlul lucrării Autori Publicaţia 

(anul,pag.) 

Nr. 

pagini 

Cotare 

3.  „Maturizarea emoţionlă 

emptică la cadrede 

didactice care lucrează cu 

elevi cu CES” 

Neaga 

Susanu 

(prim 

autor) 

Publicat in volumul  din  in 

cadrul simpozionului si 

concursului international 

”Metode traditionale si 

modern folosite in activitatea 

didactica” pag.48, Fetesti- 

Ialomita,  2012 

 

1 pag. 

rezuma

t 

ISBN: 

978-606-8

171-24-1  

 



 

 

 

 

Anul 2011          Articole  publicate  

Nr. 

crt. 

Titlul lucrării Autori Publicaţia 

(anul,pag.) 

Nr. 

pagini 

Cotare 

 

 

1. 

 

“Consiliere in 

asistenta sociala” 

 

Susanu Neaga 

 

(unic autor) 

     

     Volum  

 

135  
ISBN 

978-606-57

7-685-2 

Edit. “ 

Sf.Ierarh 

Nicolae” , 

Braila  

2. “Portret - robot al 

tinerelor fete victime 

ale traficului de 

fiinţe umane” 

Susanu Neaga 

(unic autor) 

Publicat în volumul:   

“Aplicaţii în asistenta socială”, în 

cadrul  POSDRU 2007-2013, derulat   

de  Univ. “George Bacovia” Editura  

Univ. “George Bacovia”,pag.-73-91,  

Bacău 2011   

 

 

18 

 

 

 

ISBN : 

976-606-92

493-2-1 

3. ” Profilul 

psiho-afectiv la  

preadolescenţii cu: 

intelect normal,  

deficienţă mintala 

medie şi deficenţă 

mintala severă ” 

Susanu Neaga 

 

(unic autor) 

Publicat în Volumul Simpozionului 

naţional  cu participare internaţională 

, Kreatikon,  ediţia aVIII-a , Univ. 

“Petre Andrei”, pag.614-617, Iaşi,2011 

3 ISSN 

2068-1372 

, 

acreditata 

CNCSIS – 

Cod 247.   

Anul  2010     Articole  publicate  

Nr. 

crt. 

Titlul lucrării Autori Publicaţia 

(anul,pag.) 

Nr. 

pagini 

Cotare 

1. “Metafora şi poveştile în 

terapia copilului”   

Neaga Susanu 

 

(unic autor) 

Pulicat în Revista “Perspective” 

editată de   ISJ- CJRAE pag. 

Braila, 2010. 

5  

ISSN 1841- 

2319    

 

2. 
 

„ Învăţământul incluziv şi 

incluziunea socială”   

 

Neaga Susanu 

(unic autor) 

 

Publicat în Analele Universităţii 

„Dunărea de Jos”, Fascicula  

XX; Sociologie, anul V,  

pp.215-227,Galaţi. 2010. 

 

12 

 

ISSN: 1842 

– 6492, 

acreditata 

CNCSIS, 

 

3. 
 

“Specificul manifestărilor 

creative la şcolarii mici cu 

deficienţă mintala” 

 

Neaga Susanu 

(unic autor) 

 

Publicat în Volumul 

   Simpozionului  naţional  cu 

participare internaţonală, 

Kreatikon,  editia a-VII-a Iaşi,  

Univ. “Petre Andrei” pag. 

443-447,Iaşi, 2010. 

 

 

4 

 

ISSN: 2068 

- 1373, 

acreditata 

CNCSIS , 

66/2010.   

4. “Identificarea intereselor 

profesionale prin aplicarea 

chestionarului Holland” 

Neaga Susanu 

 

 

 

(unic autor) 

Publicat în Revista 

Simpozionului Naţional  

“Trăieşte sănătos în secolul 

XXI”  desfăşurat  la Grupul 

Şcolar Ind. “C.D.Neniţescu” , 

ISJ Braila, Supliment al revistei 

de ştiinţe Pasiunea mea”, pag. 

53-55,  Braila, 2010. 

2 ISSN:  

2066-477X.  

5. “Creativitatea, metodă de Neaga Susanu Publicat în Volumul  7  ISBN: 



 

 

integrare şi socializare a 

elevilor cu CES. Studiu 

comparativ”   

 

(unic autor) 

Conferinţei Naţionale cu 

Participare Internaţională, 

”Consilierea şcolară între 

provocări şi paradigme”, Univ. 

“OVIDIUS” , pag. 

179-186,Constanţa, 2010. 

978-606-920

60-9-6. 

6. ” Efecte şi costuri  

psihosociale  asupra 

victimelor  traficului de 

personae”   

Neaga Susanu 

 

(unic autor) 

Publicat în Volumul,    “Studii 

şi practici în ocupaţii  de 

asistenţă socială” ,POSDRU 

2007-2013,   derulat de   

Univ. “George Bacovia” , pag. 

193-208, Bacău,2010. 

15 ISBN: 

978-606-13-

0088-4, 

acreditata  

CNCSIS, 

66/2010. 

7. „Maturizarea psihologică 

pentru şcolaritate, proba 

verbala” 

Neaga Susanu 

(unic autor) 

Publicat în  Revista „Şcoala 

Brăileană„ ISJ, CCD, Braila, 

edit. Şcoala Braileană,2010 

4 ISSN: 

1884-1416. 

8.  

„Importanţa  dezvoltării 

afectivităţii şi comunicării 

la copiii cu CES” 

 

 

Neaga 

Susanu 

 

(unic autor) 

Publicat în Volumul 

Simpozionului  Naţional 

„Sprijinul tău de azi mă ajută să 

devin indpendent mâine” 

organizat de  ISJ- CJRAE- 

Scoala Specială, pag.117-120 

Braila, 2010. 

3 ISBN 

978-973-884

81-2-2 

Anul 2009        Articole publicate 

Nr. 

crt. 

Titlul lucrării Autori Publicaţia 

(anul,pag.) 

Nr. 

pagini 

Cotare 

1. ”Dimensiunea 

motivaţională a învăţării”   

Neaga 

Susanu 

În  revista “Perspective”, ISJ- 

CJRAE, pag.66-74,   Braila, 

2009. 

8 ISSN 1841 

– 2319,    

2. „Stresul post-traumatic la 

persoanele traficate” 

Neaga 

Susanu 

 

(unic autor) 

Publicat în volumul  

Congresului Internaţional de 

Psihologie Cercetare 

Psihologică Modernă. Direcţii şi 

Perspective – , pag. 53-58, Sibiu, 

2009. 

5 ISBN: 

978-973-749

-755-0;  

recunoscut  

CNCSIS 

3. „Educaţia  incluzivă – 

program de monitorizare şi 

intervenţie psihologică 

pentru integrarea copiilor 

cu CES în învăţământul de 

masă”  

Neaga 

Susanu 

 

(unic autor) 

Publicat în volumul  

Simpozionului Naţional  

„Sprijinul tau de azi ma ajută sa 

devin independent mâine” 

Braila, 2009  . 

3  ISBN : 

978-973-884

81-2-2 

4. „Autonomia personală şi 

integrarea socială a copiilor 

cu CES” 

Neaga 

Susanu 

 

(unic autor) 

Publicat în volumul  

Simpozionul ui Internaţional   

„Creativitate şi Inovaţia în 

Învăţământul Special” 

  Proiectul „Diferiţi dar egali”  

editia I,  ISJ – CCD,  

Caransebeş ,2009 CD. 

6 ISSN: 

1583-5529 

 

Anul 2008   Articole pulicate 

Nr. 

crt. 

Titlul lucrării Autori Publicaţia 

(anul,pag.) 

Nr. 

pagini 

Cotare 

1. „Cuvântul .... carte de 

vizita” 

 

Neaga Susanu 

(unic autor) 

Publicat în  Revista  “La 

început a fost cuvântul” , 

pag. Braila, 2008 

3 ISSN  1844 

-0304 

2. “Importanta inteligenţei 

emoţionale în actul 

Neaga Susanu 

 

Publicat în Revista 

“Perspective”, ISJ- 

5 ISSN 1841 

– 2319 



 

 

educaţional” (unic autor) CJRAE pag.13-18 Braila  

2008. 

3. “Relaţia  

familie-şcoală-psiholog 

şcolar” 

Neaga Susanu 

 

(unic autor) 

Publicat în volumul 

Simpozionului Naţional  

Kretikon,  Univ. “Petre 

Andrei” Iaşi,pag. 

318-325,Iaşi,2008. 

7 ISBN:978-9

73-730-468-

1,  

acreditat 

CNCSIS  

1142/30.06.

2003. 

 

4. 
 

“Personalitatea şi 

afectivitatea 

componenete ale vieţii 

psihice” 

 

Neaga Susanu 

 

(unic autor) 

 

Publicat în volumul 

Simpozionului Naţional , 

“Sprijinul tău de azi mă 

ajută să devin independent 

mâine” , ediţia  

a-I-a,ISJ, Braila, 2008, 

CD. 

 

7 

 

 ISBN- 

978-973-884

81-2-2. 

 

      Anul 2007   Articole  publicate 

Nr. crt. Titlul lucrării Autori Publicaţia 

(anul,pag.) 

Nr. 

pagin

i 

Cotare 

4.  “Relaţiile dintre copiii 

cu părinţii plecaţi şi 

reprezentanţii lor 

legali/nelegali 

Neaga Susanu 

(unic autor) 

În revista “Perspective”, 

ISJ-CJRAE,pag. 43-48 

Braila , 2007. 

5 ISSN 

1841-2319 

 

PARTICIPARI LA CONGRESE, CONFERINTE, SIMPOZIONE, SEMINARII,  

WORKSHOP-URI 

1.  Diploma de participare ca audient  la Conferinţa Naţională  APEH,  ” Educaţie, cuplu, sexualitate, 

spiritualitate”  Univ. ”Danubius” Galaţi, Colegiul Psihologilor din Romania,  4-6 martie , 2016. 

2. Diploma de participare la workshop-ul ”Hipnoterapie şi şamanism” în cadrul  Conferinţei Naţionale 

APEH,  ” Educaţie, cuplu, sexualitate, spiritualitate”  Univ. ”Danubius” Galaţi, Colegiul Psihologilor din 

Romania,  4-6 martie , 2016. 

3. Diploma de participare la workshop-ul ”Încrederea în sine  prin formă şi culoare”  în cadrul  

Conferinţei  Naţionale  APEH,  ” Educaţie, cuplu, sexualitate, spiritualitate”  Univ. ”Danubius” Galaţi, 

Colegiul Psihologilor din Romania,  4-6 martie , 2016. 

4. Diploma de participare la workshop-ul  ”Feminin şi masculin  în relaţia de cuplu”  în cadrul  

Conferinţei  Naţionale  APEH,  Univ.  Transilvania din Braşov, Colegiul Psihologilor din Romania,  

30-31  mai , 2015. 

5. Certificat de participare la workshop-ul  ”Calitate în educaţie – prioritate permanentă a învăţământului  

preuniversitar”, organizat de ISJ, CCD Braila, octombrie 2015. 

6. Diplomă pentru participarea la programul ”Leader Coach” desfăşurat în perioada martie –august 2014,  

în cadrul proiectului POSDRU 154/1.1./G/141306. 

7. Diplomă de participare la workshop-urile : Spirit romanesc; Educare alla scelta;  Evaluarea ştiinţifică a 

ADHD; Erorile percepţiei  în relaţiile interpersonale; School counseling în the USA; în cadrul Conferinţei  

naţionale cu participare internaţională,  ”Consilierea şcolară între provocări şi paradigme” organizată de 



 

 

Universitatea Ovidius din Constanţa,  ISJ Constanţa, Colegiul Psihologilor din Romania, 30 -31 mai 

2014. 

8.  Diplomă , Premiul I,  pentru  materialul didactic , ”Inteferenţe Didactice Brăilene” nr.3,  faza 

interjudeţeană, organizat de ISJ; CCD Braila, 2014. 

9. Adeverinţ participare la curs” Abilitarea curriculară a cadrelor didactice privind programul A doua șansă, 

şi prevenirea abandonului şcolar” organizat în cadrul proiectului POSDRU/ 162/2.2./S/141143., 

septembrie 2014. 

10. Diplomă de participare la concursul ”Bucuriile copilăriei ” în cadrul proiectului internaţional  ”Bucuria 

de a fi împreună! Organizat de  ISJ, CCD Braila şi DGI Cahul Republica Moldova, iunie 2014. 

11. Adeverință de implicare  în desfăşurarea activităţii ” A4-campanii de informare şi conştierntizare 

adresate elevilor/studenţilor beneficiari de ajutor  social/aflaţi în plasament familial/ cu bursă socială, din 

cadrul proiectului”Incluşi în viitor”, POSDRU/117/6.2./G/124057, implementat de DGASPC  şi 

CIDIEDD Brăila, aprilie 2014.   

12. Certificat  de participare la workshop-ul cu tema ”Elemente de psiho-cardiologie”  organizat de 

Asociaţia pentru Dezvoltarea Psihologie –SMART Psi,  si Colegiul Psihologilor din Romania, perioada 

16-17 martie, 2013. 

13. Diplomă de coordonator  pentru participarea la concursul  de dans ”Împreună pentru viitor”, organizat 

de MEN, ISJ Braila, martie 2013. 

14. Adeverință de participare  la cursul ”Terapia comportamentala la copilul cu autism” organizat de CCD 

Braila, peroada  28 ian. 16 feb. 2012.  

15. Diplomă de participare cu lucrare (prezentare orală), în cadrul simpozionului naţional cu participare 

internţională ”Sprijinul tău de azi mă ajută să devin independent maine” organizat de ISJ, CCD, CJRAE 

Braila,  28 aprilie 2012. 

16. Diplomă de implementare  a proiectului ”Muncă şi educaţie pentru un viitor mai bun” derulat în 

perioada  martie-octombrie 2012,  cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+ în cadrul proiectului  

”Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate” finanţat de Fundaţia SOROS Romania .  

17. Diplomă pentru participare la Simpozionul naţional  cu participare internaţională Kreatikon, - 

Creativitate-Formare-Performanţă , IASI, 8-9 aprilie, 2011. 

18. Diplomă pentru participarea la seminarul : Combaterea violenţei în şcoli - o mai bună comunicare între 

şcoală,copii şi părinţi”, din cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei” , Braila, 24 februarie  2011. 

19. Diplomă, pentru partciparea la cursul de formare profesională continuă „Psihodiagnosticul clinic al 

copilului şi adolescentului în practica curentă”,  APPAR – Colegiu Psihologilor din România.,  7-8 mai 

2011. 

20. Atestat de liberă practică, - Psihoterapie sistemică de familie şi cuplu- practicant autonom,   eliberat de 

Colegiu Psihologilor din România,  Cod personal: 04665, 7. feb.2011. 

21. Certificat de înregistrare – Societate Civilă Profesională de Psihologie "PSY WORLD",  Cod de 

înregistrare: 3 BR 2168, eliberat de Colegiu Psihologilor din România,  11 feb.2011. 

22. Diplomă, pentru participarea la cursul intitulat “Curs introductiv de analiză statistică. Aplicaţii în 

SPSS”,  organizat de Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari- Oradea, Colegiu Psihologilor din 

România, desfăşurat  la Braila 19-21 noiembrie, 2010. 



 

 

22. Diplomă de participare la Seminarul Naţional ”Managementul carierei în ocupaţii din asistenţa socială” , 

din cadrul proiectului “Calificări şi standardizare europeană în asistenţa socială” organizat de Univ. 

“George Bacovia”, din Bacău, 26-28 iunie 2010.  

23. Diplomă, de participare la Simpozionul “Armonizarea curricular în pregătirea profesională prin studii de 

licenţă şi masterate în asistenţa socială”, din cadrul proiectului “Calificări şi standardizare europeană în 

asistenţa socială”, organizat de Univ. “Constantin Brâncoveanu”, Centrul de studii Brăila, 27-29 martie 

2010.  

24. Diplomă,  de participare la Simpozionul Naţional Kreatikon – Creativitate-Formare-Performanţă, ediţia 

a VII-a , organizat de  Univ. “Petre Andrei” Iaşi în parteneriat cu: ARPT, ANPFR, ISJ, Iaşi,  23-24 

aprilie 2010. 

25. Diplomă, de organizator al Simpozionului Naţional “Sprijinul tău de azi  mă ajută să devin independent 

mâine” ediţia a III-a , ISJ-CCD-CJRAE , Braila,  5 februarie 2010 

26. Diplomă, de participare la Seminarul introductiv, la nivel judeţean , în “Solution Focus” organizat de  

CUT- E TEST  CONSULTING Bucureşti,  Gr. Şcolar “Edmond Nicolau” şi CJRAE Braila, 14 mai 

2010.  

27. Diplomă de participarea  la Simpozionul naţional “Trăieşte sănătos în sec. XXI” , cu lucrarea 

“Identificarea intereselor profesionale prin aplicarea chestionarului Holland”,  18 mai 2010.  

28. Diplomă de participare la Conferinţa Naţională cu participare Internaţională  a  Psihologilor Şcolari , 

cu tema :”Consilierea şcolară între provocări şi paradigme”, Constanta 4-5 iunie 2010.  

29. Atestat de liberă practică , - Psihopedagogie specială- practicant autonom, eliberat de Colegiu 

Psihologilor din România, 25.06.2010.  

30. Certficat, de  participarea la Conferinţa Naţională “Reconfigurarea Socialului în România 

Contemporană”, Univ. “Dunărea de Jos “ Galaţi, Facultatea de Istorie, Filozofie, şi Teologie, 29-30 

noiembrie 2010.  

31. Certificat de  participare la Seminarul : “ Instruire pentru potenţialii beneficiari – Sprijin pentru 

elaborarea propunerilor de proiecte de calitate” , în cadrul  Proiectului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane,  perioada 29-30 iunie,2010.  

32. Adeverinţă -  de absolvire a Univ, “George Bacovia”  din Bacău, Facultatea de management , curs 

postuniversitar de specializare în domeniul  “Managementul carierei în asistenţa socială” promoţia 2010,  

durata  studiilor 1 an,  septembrie   2010.  

33. Adeverinţă de participare la seminarul de formare “Relaţia profesor elev între “soft” şi “hard”,  ISJ , 

CCD, Braila, 3 feb. 2010. 

34. Diplomă de participare în calitate de audient şi participant  la work shopuri:  

-Hipnoterapia în tulburările somatice şi psihosomatice 

-Fenomene deisfuncţionale în organizaţii.Epuizarea profsională (burnout-ul), workaholismul (dependenţa 
faţă de muncă), stresul ocupaţional. Studii de caz , analize exerciţii. 

-Diagnosticul diferenţial  în psihologia clinică. Studii şi prezentărI de caz.  

organizate în cadrul Congresului  de Psihologie cu Paricipare Internaţională – Cercetare Psihologică 
Modernă.  Direcţii şi Perspective, Sibiu 22-24 mai, 2009. 



 

 

35. Diplomă de participare în calitate de audient şi work-shop-ul:  

- Dramaterapia unificatoare – Antrenament pentru o viaţă de succes, organizat în cadrul Congresului  de 

Psihologie cu Paricipare Internaţională – Cercetare Psihologică Modernă.  Direcţii şi Perspective, Sibiu 

22-24 mai, 2009. 

36. Diplomă de partcipare la trainig-ul  cu tema: “Terapia comportamentală la copilul cu autism”, organizat 

de ISJ,  CCD, DGASP, Scoala Specială Braila şi ONG-urile Asociaţia “Speranţa” şi Asociaţia “Trebuie” 

Braila , 10-16 - 17, mai , 2009. 

37.  Diplomă de oraganizator , Simpozionul Naţional  “Sprijinul tău de azi mă ajută să        devin 

independent mâine” editia aII-a 7 februarie 2009, Braila. 

38. Certificat , Curs de specializare  II, pentru absolvirea cursului “Specializare II” organizat de APFC  

(Asociaţia de Psihoterapia Familiei şi a Cuplului) Iaşi,  Standardele de formare sunt conforme cu criteriile 

EFTA, acreditate de FRP şi CPR, 24 ianuarie 2009.   

39. Certificat , Curs de specializare III, pentru absolvirea cursului “Specializare III” organizat de APFC  

(Asociaţia de Psihoterapia Familiei şi a Cuplului) Iaşi,  Standardele de formare sunt conforme cu criteriile 

EFTA, acreditate de FRP şi CPR, 12 iunie 2009.   

40. Certificat,   Nivelul I ,  pentru absolvirea cursului “Nivelului I” din programul de formare , în terapia 

sistemică de familie şi cuplu,  cu durata de 250 ore,  organizat de APFC  (Asociaţia de Psihoterapia 

Familiei şi a Cuplului) Iaşi,(această etapă corespunde cu nivelul de psiholog practicant în consiliere 

psihologică al CPR), 10 februarie , 2009. 

41. Certificat,   Nivelul II ,  pentru absolvirea cursului “Nivelului II” din programul de formare , în terapia 

sistemică de familie şi cuplu,  cu durata de 500 ore,  organizat de APFC  (Asociaţia de Psihoterapia 

Familiei şi a Cuplului) Iaşi,(această etapă corespunde cu nivelul de psihterapeut practicant înpsihoterapie 

sistemică de familie), 30 noiembrie 2009. 

42. Certificat de participare la Workshopul de Psihoterapie Adleriană “Reverii, vise, temele stilului de 

viaţă”,  formator Wes Wingett, Ph.D. ,  acreditat de APPAR, CPR, organizat la Braila,  aprilie 2009. 

43. Adeverinţă  de participare la programul de formare cu credite transferabile, “Academica I”, ModuluI II 

– Management şi comunicare, Modulul III, - Tehnici informaţionale computerizate, organizat de Univ. 

“Transilvania” Brasov, în perioada 12.dec.2008- 14.06.2009. 

44. Diplomă de organizator  al Simpozionului Naţional “Sprijinul tău de azi ă ajută să devin independent 

maine”  ediţia a I-a , organizari: ISJ Braila CJRAE Scoala Specială, CCD Braila, 9 februarie 2008.  

45. Diplomă de participare la Simpozionul “ Kreatikon”, ediţia a V-a , organizatori: ISJ Iaşi, ARPT, ANPF, 

CJRAE Iaşi, Univ. “Petre Andrei” Iaşi, 12 aprilie, 2008.  

46. Atestat de formare continuă  a personalului didactic – Psihopedagogie specială,  acreditat de CNFP, 

organizat de Univ. bucuresti, Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei,  mai 2008.  

47. Certificat , Curs Specializare I,  pentru participarea la cursul de formare în Psihoterapia sistemică de 

familie şi cuplu, (APFC), Iaşi,  standardele de formare conforme cu criteriile EFTA, acreditate de FRP şi 

CPR,  23 iulie, 2008. 

48. Certificat , Curs Avansat II, pentru participarea  la cursul de foramare în Psihoterapia sistemică de 

familie şi cuplu (APFC), Iaşi, standardele de formare conforme cu criteriile EFTA, acreditate de FRP şi 

CPR,  25 februarie, 2008. 



 

 

49. Certificat  de absolvire , a programului de specilaizare  pentru ocupaţia de FORMATOR,  Cod COR  

241205, organizat de CCD Braila , acreditat de Min. Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Min. Educ. 

Cercetării şi Tineretului,  20 noiembrie 2008.  

50. Adeverinţă de Dizertaţie,  de absolvire a cursurilor de zi cu durata de 2 ani  a masterului  “Consiliere 

Educaţională şi Intervenţie în Orientare Şcolară şi Vocaţională” din cadrul  Facultăţii de Psihologie   şi 

Ştiinţele  Educaţiei, Univ. “Petre Andrei” Iaşi,  iulie 2008.  

51. Diplomă  pentru participarea la manifestările prilejuite de  “Zilele Petre Andrei” la Workshop-ul 

Internaţional “Cetăţenie  europeană şi competenţe interculturale”, acreditat de CPR,  organizat de Univ. 

“Petre Andrei” Iaşi,  31 mai, 2007.  

52. 

53. 

Diplomă  pentru participarea la manifestările prilejuite de  “Zilele Petre Andrei” la Workshop-ul 

“Abilităţile implicate în dinamica unei cariere de succes”, acreditat de CPR,  organizat de Univ. “Petre 

Andrei” Iaşi,  14 iunie, , 2007.  

54. Diplomă de  Master,- Psihoterapii Psihanalitice, pe baza sustinerii disertaţiei,  Univ. Hyperion din 

Bucureşti, Facultatea  de Psihologie, mai 2007.  

55. Atestat de participare  - Testul Proiectiv  Rorschach, organizat de central de Psihologie de Acţiune şi 

Psihoterapie, (CPAP), Bucuresti, 23.mai, 2007.  

56. Atestat de participare la cursul de psihodiagnostic (iniţiere, administrare, interpretare “Testul Szondi”, 

organizat de “Centrul Român de Intervenţie Socială şi Psihoterapeutică” mai 2007.  

57. Atestat de liberă practică- în Psihopedagogie specială – supervizare-   eliberat de CPR, 27.09.2007. 

58. Cetificat de participare la Workshopul de Psihoterapi a Copilului, organizat de Asociaţia pentru 

Psihologie şi Psihoterapie Adleriană din România, acreditat de CPR, sept. 2007. 

59. Certificat  de  absolvire - Introducere în terapia familiei şi a cuplului,  APFC Iaşi, standardele de 

formare sunt conforme cu criterile EFTA şi acreditate de FRP şi CPR, septembrie, 2007.  

60. Certificat  de  absolvire –Curs avansat I,  APFC Iaşi, standardele de formare sunt conforme cu criterile 

EFTA şi acreditate de FRP şi CPR, noiembrie, 2007. 

61. Certificat de absolvire- Curs postuniversitar de pregatire psihopedagogică şi metodică, orgnizat de ASE  

Bucuresti,  eliberat noiembrie 2007 

62. Certificat de participare la – Cursurile de Consiliere , organizate în cadrul Proiectului de granturi: 

“Servici educaţionale oferite tinerilor ci cerinţe educative special  şi familiilor acestora prin acţiuni 

organizate în şcoală şi comunitate”  ISJ Braila , Univ. Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Şcoala special 

Braila , octombrie, 2007.                                           

63. Certificat de participare la programul  Educaţie Raţional Emotivă şi Comportamentală, organizat de 

CPR, prin intermediul Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România,  oct. 2006.  

64. Certificat – atestat de participare la  programul : Gestalt - terapie  în managementul relaţiilor 

profesionale şi de afaceri,  cu durata de 27 de ore, susţinut de Dr. Andrei Moreau, la Centrul de 

dezvoltare si formare profesională IKON Galaţi,   aprilie 2006. 

65. 

66. 

Certificat-atestat de participare la programul : Energii corporale şi tehnici de terapie 

psihocomportamentale, cu durata de 12 ore,  susţinut de Dr. Andrei Moreau, la Centrul de dezvoltare şi 

formare profesională IKON; Galaţi, sepembrie 2006. 



 

 

67. Certificat – atestat de participare  la programul : Psihoterapia relaţiei de cuplu, cu durata de 18 ore, 

susţinut de Dr. Andrei Moreau, la Centrul de dezvoltare şi formare profesională IKON; Galaţi, aprilie, 

2006. 

68. Certificat-atestat de participare la Comunitatea terapeutică, sub îndrumarea Dr. Andrei Moreau, cu 

durata de 48 de ore, Manastirea T.Vladimirescu, Galaţi august 2006.  

69. Certificat de supervizare în Consiliere psihologică şi psihoterapie,  - 3 ore,  13 septembrie Galaţi, 2006. 

70. Certificat de supervizare în Consiliere psihologică şi psihoterapie,  - 3 ore,  14 septembrie Galaţi, 2006. 

71. Certificate – atestate de participare  perioada 2004-2005 la programul Gestalt-terapie, Analiza 

tranzacţională, Somato-terapie,  (cinci module , 90 de ore), susţinut de Dr. Andrei Moreau, Galaţi.  

                                                              

 

                                          Prof. dr. psiholog    NEAGA SUSANU   

 

                                                                       


