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LISTĂ PARTICIPANȚI PSIHOSOCIOLOGIE 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE, 11.05.2021 

ORDINEA PREZENTĂRILOR (propunere) 

 

1. STAN Sorin, masterand, „Evaluarea rezilienței, a stilului de viață și traumei la 

persoanele supraviețuitoare cancerului de sân” 

2. BOBOC Daniela, masterand, „Importanţa programelor de dezvoltare personală pentru 

creşterea satisfacţiei în muncă la cadrele didactice” 

3. CIBOTĂRIȚA Maria, masterand, „Analiza factorilor inhibitori ai comunicării 

interpersonale în activitatea on-line. Studiu de caz: Desfășurarea activităților on-line 

în școală în perioada afectată de COVID-19” 

4. CAPALB Manuela-Aurelia, masterand, „Explorarea strategiilor de coping și a 

stilurilor defensive la personalul medical care tratează pacienți cu COVID-19” 

5. BENONE (ANTONICĂ) Cristina, student anul II, „Individ și societate – dimensiunea 

psihologică a violenței simbolice” 

6. ARON Denisa, masterand, „Relaţia dintre încrederea în sine și rezultatele școlare” 

7. BĂLTĂREŢU Florentina, HANEŞI Bianca și FORDEA Andreea Roxana, studente 

anul I, „Relația dintre imaginea de sine și dependența de internet la adolescenți” 

8. STAN Raluca, masterand, „Analiza factorilor blocatori ai comunicării interindividuale 

în interacțiunea on-line (desfășurarea activităților de tip telemuncă în perioada 

afectată de COVID)” 

9. COTTA (PAVALACHE) Anca-Roxana, masterand, „Evaluarea traumelor femeilor 

abuzate şi metode de intervenţie terapeutică” 

10. BRATU Veronica, student anul III, „Performanță organizațională și wellbeing în 

context pandemic” 

11. DOBRE (ILIE) Lăcrămioara-Simona, student anul II, „Studiu experimental de 

îmbunătățire a memoriei la studenți” 

12. PARIZA Olimpia, masterand, „Evaluarea religiozității și personalității la persoanele 

cu ideație suicidară” 

13. GHELASE (ACORNICESEI) Ani, student anul I, „Percepția populației asupra 

fenomenului migrației românești” 

14. APRODU (CRĂCIUNEANU) Irina, masterand, „Școala on-line analiza nivelului de 

depresie și anxietate a principalilor actori implicați” 
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15. NIȚU Dorina, student anul II, „Contribuția lui Aristotel la psihologia politică” 

16. Mangiurea Ana Maria, masterand, „Evaluarea depresiei la adolescenți și tineri şi 

metode de intervenţie” 

17. GENES (BRIGHIDOVICI) Claudia Mihaela, student anul III, „Procesul de evaluare a 

performanțelor într-o companie farmaceutică. Studiu de caz” 

18. TURLACU Ana Maria Izabela, masterand, „Evaluarea factorilor psihologici şi sociali 

ȋn consumul de substanţe şi tehnici de intervenţie” 

19. SAULEA (BOBÎRNECI) Daniela Emanuela, masterand, „Percepția adevărului în 

relația dintre utilizatorii social media și fenomenul fake news” 

20. NECULAI Camelia și NICULCEA Cosmin, studenți anul III, „Diferenţierea Sinelui, 

reglarea emoţională şi anxietatea în perioada pandemiei” 

21. MÂNDROIU Florentina, student anul I, „Efectele psihologice ale pandemiei COVID-

19 asupra cadrelor medicale” 

22. RUSU (ONICĂ) Silvia-Raluca, masterand, „Analiza factorilor blocatori ai comunicării 

interindividuale în interactiunea on-line (studiu de caz: desfășurarea activităților de tip 

școală on line/telemuncă în perioada afectată de COVID 19)” 

23. ȘAPCĂ ȚUȚUIANU Mirela, student anul III, „Percepția succesului la persoanele cu 

studii superioare în  funcție de factorii individuali de personalitate” 

24. CONEV-GĂLĂŢESCU Filofteia, masterand, „Efectul dezvoltării personale asupra 

bunăstării psihologice și calității vieții persoanelor ce suferă de stres posttraumatic” 

25. APTULA Revaise, masterand, „Influența decontextualizării spațio-temporale asupra 

proceselor cognitive” 

26. GHELASE (ACORNICESEI) Ani, student anul I, „Impactul psihosocial asupra 

populației afectată de pierderea locului de muncă în anul pandemic 2020. Studiu de 

caz” 

27. NICULCEA Cosmin, student anul III, „Motivație și wellbeing. Studiu de caz” 

28. RAICU Raluca, masterand, „Modificări ale patternurilor comportamentale la studenții 

care participă la cursuri online” 

29. STROE Daniela, masterand, „Evaluarea tulburărilor alimentare şi relaţia dintre 

acestea şi conflictele emoţionale inter şi intrapsihice” 

30. VOICU Alexandra-Paula, student anul I, „Inteligenţa emoţională, performanța școlară 

și nevoile elevilor din ciclul gimnazial în perioada organizării învățământului on-line” 

31. SPACH Ana Maria, masterand, „Analiza comunicării non-verbale în procesul de 

consiliere psihologică” 
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32. GIOT Sofica și VOINEA Andreea, studente anul III, „Bunăstarea psihologică și 

reziliența academică a studenților din anul III Psihologie” 

33. CARP Ionela, student anul III, „Stresul, pandemia silențioasă a vremurilor moderne” 

34. TĂNASE Elena, masterand, „Evaluarea psihologică a persoanelor dependente 

emoţional şi metode de intervenţie” 

35. LECA (ANGHEL) Ruxandra, masterand, „Rescrierea imaginară a scenariului și 

folosirea dialogului imaginar pentru schimbarea emoțiilor la persoanele cu tulburări 

de anxietate” 

36. SIMION Iuliana, student anul II, „Metode și instrumente de măsurare din psihologie 

utilizate în cercetarea științifică în domeniul securității naționale” 

37. VACEA Ștefan Mihai, student anul III, „Creșterea performanțelor prin îmbunătățirea 

stării de wellbeing a angajaților. Studiu de caz” 

38. LUSTĂ Alina-Gabriela, student anul I, „Relația dintre timiditate, stima de sine și 

rețelele de socializare în perioada pandemiei” 

39. GHELASE (ACORNICESEI) Ani, student anul I, „Forme ale comunicării” 

40. STOICA (BEJENARU) Adina, student anul I, „Sinele oglindă, între reflecție și 

proiecție” 


