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COMUNICAT DE PRESĂ 

Conferinţă Internaţională pentru psihologi 

Asociaţia Română pentru Cunoaştere şi Intervenţie 

Psihologică: “Practica psihologică din România are nevoie 

să fie adusă la zi, adaptată la nevoile societăţii” 

 

În contextul evoluţiei societăţii româneşti şi al apariţiei unor noi probleme sociale, 

Asociaţia Română pentru Cunoaştere şi Intervenţie Psihologică organizează, în perioada 

8 iunie – 12 iunie 2016, în staţiunea Venus (Constanţa), Conferinţa Internaţională “De la 

cunoaştere la intervenţie în psihologie”, menită să atragă atenţia asupra necesităţii 

dezvoltării prevenţiei şi intervenţiei psihologice. 

Evenimentul ştiinţific internaţional va reuni specialişti din țară, cât si din străinatate, cadre 

didactice, personalităţi marcante ale psihologiei, colegi aflaţi la început de carieră, studenţi, toţi 

împreună pentru un schimb de date şi informaţii de înalt nivel profesional. Manifestarea științifică 

se desfășoară pe cinci secţiuni, pentru a acoperi întreaga sferă de intervenţie din domeniul 

psihologiei, anume: Psihologia Muncii, Transporturilor şi Serviciilor; Psihologie pentru Apărare, 

Ordine Publică şi Siguranţă Naţională; Psihologie Clinică şi Psihoterapie; Psihologie 

Educaţională, Consiliere Şcolară şi Vocaţională şi Psihopedagogie Specială. Conferinţa va pune 

accent pe activităţile practice, toate prezentările fiind ateliere de lucru şi nu prezentări exclusiv 

teoretice. 

“Suntem conştienţi că problemele societăţii actuale au suferit modificări, asistăm la o 

evoluţie fără precedent a schimbului rapid de informaţii, a evoluţiei tehnologiei, psihologul 

putând răspunde acestor încercări prin formare profesională continuă, instrumente de lucru 

adaptate şi îmbunătăţite permanent la noile probleme sociale. Obiectivul principal al manifestării 

ştiinţifice este creşterea prestigiului social al profesiei de psiholog şi a calităţii actului psihologic, 
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adaptarea la nevoile permanente ale oamenilor, cunoaşterea şi actualizarea permanentă de 

către psihologii profesionişti a practicilor validate în conformitate cu descoperirile ştiinţifice. 

Subliniem importanţa formării continue în practica psihologică, astfel încât psihologul să îşi 

poată adapta instrumentele de evaluare şi intevenţie potrivit cerintelor actuale. Concluziile 

conferinţei vor fi incluse într-un volum indexat ISBN în domeniul psihologic”, declară psiholog 

drd. Anghel Ilie Grădinaru, preşedintele Asociaţiei Române pentru Cunoaştere şi Intervenţie 

Psihologică. 

Conferinţa este creditată de Colegiului Psihologilor din România. Cei interesați se pot 

înscrie la eveniment pe website-ul oficial al Conferinţei, www.gradarcip.ro.  
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