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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Petcu, Marioara 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 28.01.1947 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Artă şi Design –profesor universitar (titular) 
 Facultatea de DREPT Dimitrie Cantemir- profesor universitar asociat 
 

  

Experienţa profesională  
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Perioada - Profesor universitar dr. din aprilie  2000  până în prezent 2016 
- Cercetător ştiinţific dr. gradul I din mai 1997 -  2013  
 

1. În învăţământul universitar: 

- lector (asociat) între 1986-1990 la Institutul de Arte Plastice "Ion Andreescu" Cluj; 

- lector (cumul) 1990-1996 la Academia de Arte Vizuale "Ion Andreescu" Cluj; 

- lector (cumul) 1991-1996 Facultatea de drept "Dimitrie Cantemir" Cluj; 

- lector (cumul) 1992-1994 la Facultatea de drept "Avram Iancu" Cluj; 

- lector (plata cu ora) 1995-1996 la Facultatea de drept "Bogdan Vodă" Cluj; 

- conferenţiar la catedra de drept public între 1997-1999 la Facultatea de drept 

"Dimitrie Cantemir" Cluj, atestat prin concurs de C.N.A.T.D.C.U; 

- conferenţiar la disciplina de psihologie juridică între 1997-1998 la Facultatea de 

drept "Bogdan Vodă" Baia Mare 

- conferenţiar la catedra de discipline teoretice între 1997-1999 la Academia de Arte 

Vizuale "Ion Andreescu" Cluj, atestat prin concurs de C.N.A.T.D.C.U.; 

- profesor universitar (titular) din 2000 pana in prezent(2016) la catedra de 

discipline teoretice a Academiei de Arte Vizuale “Ion Andreescu” Cluj atestat prin 

concurs de C.N.A.T.D.C.U. 

- profesor universitar (cumul) din 2000 pana in prezent(2016)  la catedra de drept 

 Public, Facultatea de Drept Dimitrie Cantemir Cluj- Napoca; 

 

2. În domeniul cercetării: 

- ce.rcetător stagiar între 1971-1973 la Filiala Academiei din Cluj prin repartiţie 

guvernamentală; 

- cercetător ştiinţific între 1973-1990 la Filiala Academiei Cluj, prin concurs; 

- cercetător ştiinţific principal III între 1990-1993 la Filiala Academiei Cluj; 

- cercetător ştiinţific principal II între 1993-1997 la Filiala Academiei Cluj;  

- cercetător ştiinţific principal I  din 1997 – 2013 cu jumatate de norma la Filiala 

Academiei Cluj, Departamentul de Cercetări  Socio- Umane prin concurs; 

- director de programe de cercetare contractate cu Prezidiul Academiei din 1996. 

                 - coordonator şi colaborator la granturi de cercetare (CNCSIS ) 
 

 
  

- Profesor universitar dr. - Titular 
   - Cercetător ştiinţific dr. gradul I- Cumul jumătate de normă 

Activităţi şi responsabilităţi principale  -    Activitate didactică în învăţământul superior 
    - Coordonare în calitate de director al Departamentului pentru Pregătire şi Perfecţionare Didactică la       
       UAD  2000- 2012 

 -  Activitate de cercetare in calitate de cercetator stiintific si director de contracte de cercetare cu   
   Academia Română  din 1971-2013 
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Numele şi adresa angajatorului - Universitatea de Arte şi Design ,Piaţa Unirii, Nr.31, Cluj-Napoca, România. 
 - Facultatea de Drept Dimitrie Cantemir Str. Burebista Nr 2, , Cluj-Napoca, România 
 - Institutul de Istorie „G.Bariţ” Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Str.Napoca Nr.11,Cluj-
Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Activitate didactică 
- Activitate de cercetare 

  

Educaţie şi formare  
  

Calificarea / diploma obţinută - Doctorat în psihologie  februarie 1983-1985 
- doctor în psihologie din 1985 cu teza "Probleme psihologice ale orientării şcolare ale elevilor în 

şcolile profesionale". 
- Licenţiata în istorie-filosofie sectia psihopedagogie octombrie 1966- iunie 1971- diplomă de studii  
        universitare  
       Premiul  Academiei Române  „Constantin Rădulescu Motru” 2003 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  - Discipline generale studiate: psihologie generală ,pedagogie, psihologia copilului.  
- Competenţe în: 
      - Psihologie juridica 
      - Retorica juridica 
      - Psihologia educaţiei 
      - Pedagogie 
      - Consiliere şi orientare 
      - Managementul educatiei   
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea  „Babeş-Bolyai”, Facultatea de istorie filosofie, secţia psihopedagogie  

  

          Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  Română    
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B2 Franceză B2 Franceză B1 Franceză B1 Franceză B1 Franceză 

Limba  B2 Engleză B2 Engleză B1 Engleză A2 Engleză B1 Engleză 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale -       capacitate de comunicare si consiliere didactica dobândită in activitatea universitara  
- abilitate foarte bună manageriala  dobândită prin coordonarea  departamentului de DSPP în 

calitate de director . 
-  capacitate de adaptare la medii cultural artistice 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-         coordonator în funcţia de director al Departamentului pentru Pregătire Didactică 
-         coordonator în funcţia de director de programe de cercetare încheiate cu Academia Română 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Foarte bună stăpânire a calculatorului (Word, Power-Point ) în proiectare şi construire de slide-uri. 
- Aplicaţii de grafică de calculator în PhotoShop pentru imaginile de la cursuri  de creativitate   

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Aptitudinea de interpretare a lucrărilor de artă, de coordonare a activităţii de dezvoltarea creativităţii 
  

Permis(e) de conducere    - Permis auto  Categoria B 
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Informaţii suplimentare      -      -9 cărţi de autor  în specialitate si 7 reeditari in editii revizuite, la edituri recunoscute   

      CNCSIS:  

 

         1.  Psihologie judiciara – Mecanisme psiho-sociale, (2016) Editura Alma Mater, Cluj 

             -  Napoca, ISBN 978-606-504-201-8  

         2.   Mecanismele psihologiei juridice, Editie   revizuita, (2016), Cluj- Napoca, 

                ISBN  978-606-504-189-9 

         3.    Mecanismele psihologiei  juridice Editie   revizuita, (2015), Cluj- Napoca, 

                ISBN 978-606-504-176-9 

         4.    Abordari psihosociale ale domeniului juridic ,(2014), Editie revizuita, Editura  

               Alma Mater,Cluj- Napoca, ISBN 978-606-504-167-7. 

         5.    Retorica Juridica, (2014), Editie revizuita , Editura Alma  Mater, Cluj- Napoca,  
                ISBN  978-606-504-168-4 . 

         6.    Abordari psiho-sociale ale domeniului juridic, (2012), Editie   revizuita ,  

                Editura Alma Mater, Cluj- Napoca, ISBN  078-606-504-127-1. 

         7.    Retorica Juridica,  (2012), Editie revizuita , Editura Alma Mater, ISBN   

                978-606-504-132-5. Cluj-Napoca, 486 pag., ISBN 978-973-650-254-5.    

        8.     Indrumător de dezvoltare și deblocare a creativității , (2010), Editura   Alma  

                Mater,Cluj—Napoca, ISBN 978-606-504-095-3. 

        9.    Abordări psiho-sociale ale domeniului juridic”, Editura Argonaut,( 2009), Cluj- 

        Napoca, 365. pag., ISBN 978-973-109-142-6 

        10.   Psihologia educatiei – pentru domeniul artelor plastice”, ( 2009), Editura albastra, 

                Cluj-Napoca, 486 pag., ISBN-278-973-650-254-5 

        11.   Delincvenţa. Repere psiho-sociale"(1999) Editura Dacia, Cluj-Napoca, Colecţia  

                 psihologie, 1999, 215 pag ISBN 973-35-0827-6.                  

12.  Retorică juridică , Editura  Argonaut, 2007,  Cluj- Napoca, 160 pag. 

        ISBN-978-973-109-043-6   

         13.   Mecanisme psiho-sociale ale juridicului,  Editura Argonaut ,2005, Cluj-Napoca, 

        350 pag, ISBN-973-7710-81-9 

         14    Psihologie juridică",(1997),editie revizuita si adaugita, Editura Argonaut Cluj,  

                 200 pag., ISBN 973-9350-00-3          

         15.   Psihologie juridică,(1992), Editura Daco Press Ledoc, Cluj, 155 pag.,  

                ISBN 973-95712-3-9. 

16.   Eficienţa cunoaşterii factorilor de personalitate în orientarea şcolară  

        şi profesională a elevilor", (1990), Editura Dacia Cluj,  225 pag., 

        ISBN 973-35-0127-1.  

   -      71 studii de psihopedagogie în reviste de specialitate 

   -      76 comunicari stiintifice la simpozioane nationale si internationale 
- 5 contracte de cercetare coordonate in calitate de director de program incheiate cu Academia 

Româna Intre 2003-2013 
- 25 de contracte anuale in calitate de autor unic incheiate cu Academia Româna intre 1971-2013 
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Premii, distinctii Premiului Academiei Romane „Constantin Radulescu Motru" pe anul 2002 

la sectia de Filozofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie 

 

  

Experienta acumulata in 
programe 

nationale/internationale 

   I  Activitatea de cercetare desfasurata intre 1971 - 2013 s-a desfasurat sub forma de 

    contracte incheiate cu Prezidiul Academiei Romane, dupa cum urmeaza: 

- teme de cercetare pe probleme de psihologie juridica, psihologie industriala, 

psihologia reclamei, psihologia comerciala, de psihologie scolara, terapia prin 

arta, O.S.P.,materializate in lucrari inaintate Prezidiului Academiei Romane in 

urma atestarii calitatii lor  de referenti stiintific: 

- teme de cercetare contractate cu terti beneficiari vizand eficientizarea procesului 

     de productie: contract cu NETEX Bistrita (autor unic); contract cu Industria   

     Sarmei Turda (lucrare colectiva); contract cu 16 Februarie (lucrare colectiva) 

-    elaborari de referate de cercetare si sinteze inaintate Prezidiului Academiei. 

-    colaborari la granturi - proiect C.N.C.S.I.S. "Imagine artistica si creativitate     

      vizual-plastica" nr. 489/2002-11-26 

   II.Activitate de cercetare desfasurata in Facultatea  de Drept D. Cantemir,   

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Bucuresti, in cadrul temei  „Mecanisme 

psihosociale ale juridicului valorificata in carte de autor „Mecanismele psihologiei 

juridice” Editura Alma Mater, Cluj –Napoca 2015, 366 pag.,  ISBN 978-606-

5040176-9   
  

Membru al asociatiilor 
profesionale 

-Director de DPPD de la  Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca 2000-2012 

-Membru în colectivul de redacţie al unei reviste ştiinţifice, „Fiat Justitia”, revistă 

semestrială de studii şi cercetări juridice, Cluj-Napoca, 1996-2000 

-Membru din 1980- a Asociaţiei psihologilor din România 

-Membru între 1975-1990 al Centrului de Cercetãri cu Problemele Tineretului 

Bucureşti şi Filiala Cluj 

-Secretar ştiinţific din 1998-2000 al Consiliului Ştiinţific al Facultãţii de Drept D. 

Cantemir, Cluj-Napoca 

-Membru din 1999 în Comisia Naţionalã a Bibliotecilor din învatamânt din cadrul 

Ministerului Educaţiei Naţionale 

-Recenzii ale cărţilor: 

 -Membru in Comisia de licenta si de masterat de la Facultatea de Drept „Dimitrie 

Cantemir" Cluj-Napoca; 

-Membru in Comisia de licenta de la Universitatea de Arta si Design din Cluj; 

- Presedinte de comisie si membru examinator in comisiile de calificare postuniversitara 

prin grade didactice definitivat, gradul II si gradul I  ;  

 

. 

 
 În anul 2  
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                                                                                                                    ANEXE 
 

Activitatea didactică şi profesională   
 

A. TRATATE, CĂRŢI, MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE-autor unic si coautor    

Psihologie judiciara – Mecanisme psiho-sociale, (2016), Editura Alma Mater, Cluj- Napoca, ISBN 978-606-504-201-8  

   - carte de autor- 

  

Mecanismele psihologiei juridice, (2016), reeditare, Editura Alma Mater, Cluj- Napoca, ISBN 978-606-504-189-9 

     -carte de autor-         

  

Mecanismele psihologiei juridice, (2015), editie revizuita, Editura Alma Mater, Cluj- Napoca,     ISBN 978-606-504-176-9 

-carte de autor 

  

Retorica Juridica, (2014), editie revizuita , Editura Alma  Mater, Cluj- Napoca, ISBN  978-606-504-168-4 

     -carte de autor-         

  

Abordari psihosociale ale domeniului juridic, (2014), editie revizuita, Editura Alma Mater,  Cluj- Napoca, ISBN 978-606-504-167-

7 

-carte de autor-         

  

Retorica Juridica, (2012). editie revizuita , Editura Alma Mater, Cluj- Napoca , ISBN  978-606-504-132-5.   

    -carte de autor-         

  

Abordari psihosociale ale domeniului juridic, (2012), editie revizuita, Editura Alma Mater, Cluj- Napoca, ISBN  978-606-504-127-

1.                             

-carte de autor 

  

Îndrumător de deblocare şi dezvoltare a creativităţii, (2010), Editura „Alma Mater  ,Cluj-Napoca,156 pag, ISBN 978-606-504-

095-3 

  -carte de autor 

  

Abordãri psihosociale ale domeniului juridic, ( 2009), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 365 pag., ISBN-978-973-109-142-6 

   -carte de autor- 

  

Psihologia educaţiei pentru domeniul artelor plastice, (2009), Editura Albastrã, Cluj-Napoca, 486 pag., ISBN-278-973-650-254-5 

   -carte de autor- 

  

Retorică juridică, (2007), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 160 pag., ISBN-978-973-109-043-6 

   -carte de autor- 

  

Mecanisme psiho- sociale ale juridicului, (2005), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 350 pag, ISBN-973-7710-81-9 

    -carte de autor 

  

Mecanismele psihologiei juridice, (2001), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, , 272 pag., ISBN - 973 - 9350-57-7. 

   - carte de autor 

  

Delincvenţa - repere psihosociale,  (1999), Editura Dacia, Cluj-Napoca, Colecţia psihologie, 215 pag., ISBN 973-35-0827-6. 

  - carte de autor 

  

Psihologie juridică, (1997), Editura Argonaut Cluj, 200 pag., ISBN 973-9350-00-3. 

  - carte de autor 

  

Eficienţa cunoaşterii factorilor de personalitate în orientarea şcolară şi profesională, (1990), Editura Dacia Cluj ,225 pag. ISBN 

973-35-0127-1. 

 -carte de autor 

  

Actualitatea problematicii de psihologie juridică,  coautor, 1995, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane - 

culegere de studii, coautor, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 62-65pag,  ISBN- 973-7710-17-7.. 
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Abordări metodologice în psihologia juridică, coautor, 1995, în Studii şi  Cercetări  din domeniul ştiinţelor socio-umane, Editura 

Argonaut, Cluj-Napoca, 221-225 pag., ISBN- 973-7710-17-7. 

  

Personalitatea creatoare,  în Studii şi cercetări din domeniul  ştiinţelor socio-umane , coautor, 1998, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 

81-86, ISBN- 973-7710-17-7.  

  

Interferenţe psihologice între personalitate şi creaţie, coautor, 1999,în  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, 

Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 132-134 pag.,, ISBN- 973-7710-17-7.   

  

Abordări teoretice ale devianţei, -coautor- 2000, în Studii şi cercetări din domeniul, ştiinţelor socio-umane,  Editura Argonaut, 

Cluj-Napoca, 190-203 pag., ISBN- 973-7710-17-7.    

  

Devianţa ca problemă socială,  coautor,  2000, in Studii şi cercetări din   domeniul  ştiinţelor socio-umane , Editura Argonaut, Cluj-

Napoca, 186-190pag, ISBN- 973-7710-17-7. 

  

Abordarea psihologică a fenomenului de delincvenţă tipologii  ale delincvenţei”, coautor,  2001, în Studii şi cercetări în domeniul 

ştiinţelor socio- umane, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 125-132pag, ISBN- 973-7710-17-7.   

  

Reacţii psihosociale faţă de fenomenul de devianţă  socială, coautor,  2001,în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-

umane , Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 105-115pag, ISBN- 973-7710-17-7.  

  

Etiologia psihosocială a delincvenţei juvenile”, coautor,  2002, în  Studii  şi Cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane,   vol. 

10, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 74-84pag, ISBN- 973-7710-17-7.   

  

Dimensiunea psiho-socială a fenomenului de   delincventa” coautor,  2003, în Studii şi Cercetări din domeniul Ştiinţelor Socio-

Umane, vol. 11, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 82-94pag, ISBN- 973-7710-17-7.       

  

Determinări psihologice ale creativităţii artistice , coautor , 2003, in Imagini artistice, Creativitate vizual plastica, Editura Dacia, 

139-146pag., ISBN 973-35-1771-2. 

  

Teorii societale privind geneza delincventei”, coautor, 2003 ,in Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţ” Series Humanistica, vol. 1, 

Editura Academiei, 87-100, ISSN: 1584 -4404 . 

  

Categoria de normă socială, dimensiune a integrării şi  devianţei sociale, coautor, 2004, Studii şi Cercetări din domeniul Ştiinţelor 

Socio-Umane, vol.XII, Editura Argonaut, Cluj- Napoca, 114-124pag., ISBN-973-7710-17-7. 

  

Orientări psihologice privind etiologia fenomenului infracţional”, coautor, 2005,Studii şi Cercetări din domeniul Ştiinţelor Socio-

Umane, vol XIV, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 114-124pag,  ISBN-973-7710-53-3.  

  

„Conformitate şi devianţă de la normele sociale – categorii    ale Integrării şi  devianţei sociale”, coautor, 2005  ,în Anuarul 

Institutului de Istorie „G.Bariţ” Series Humanistica, Vol. 3, Editura Academiei, 29-41pag., ISSN: 1584 -4404.. 

  

Creativitate artistică, terapia prin artă”, coautor,  2007 , in Studii şi Cercetări în domeniul Ştiinţelor Socio-Uman e,  vol XVI  , 

Editura Argonaut, Cluj-Napoca, ,134-136pag,  

 ISSN: 1584 -4404. 

  

Artistic Personality Expressiveness in Decoding the Cognitive Psychological Means", coautor, 2008,in Anuarul Institutului de 

Istorie “George Bariţ” VI, Series humanistica, coautor, Editura Academiei, 69-86,  pag, ISSN 1584 -4404. 

  

Elemente de retorica juridica in coautor, 2009, Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ, VI, Series humanistica, Editura 

Academiei, 349-356, ISSN 1584 -4404. 

  

 „Metode si tehnici psihologice de cercetare a delincventei” Studii şi cercetări din domeniul dreptului, coautor, 2011, Academia 

Româna-filiala Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetari socio-umane, Edit. Argonaut, 232-234pag, ISBN 978-973-109-279-9. 

  

Material didactic/lucrări didactice   

1.2.1 Manuale didactice/monografii-Minim 2 

ca prim autor pentru profesor /CS I 
 

25 100 

Psihologie juridică, note de curs, Editura Daco Pres-Ledoc, Cluj, 1994, 155 pag. - ediţia a II-a 

ISBN 973-95712-3-9.  

  

Retorica Juridica, note de curs (2014),  Editura Alma Mater, Cluj- Napoca,  ISBN  978-606-504-168-4    

Abordari psihosociale ale domeniului juridic, note de curs, (2014), Editie revizuita , Editura Alma Mater,  Cluj- Napoca, ISBN 

978-606-504-167-7.  

  

Psihologia educaţiei pentru domeniul artelor plastice, carte de autor, Editura Albastrã, Cluj-Napoca, 2009, 486 pag., ISBN-278-   
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973-650-254-5 

1.2.2 Îndrumătoare de laborator/aplicaţii; 

Profesor-minim 1, prim autor 
 

25 25 

Îndrumător de deblocare şi dezvoltare a creativităţii Editura „Alma Mater 2010 ,Cluj-Napoca,156 pag, ISBN 978-606-504-095-3   

 

 

Activitatea de cercetare 
 

         CONTRACTE de cercetare cu ACADEMIA  ROMANA, in cadrul  Filialei Academiei si a Institutului de 

Istorie“George Barit” sectorul DCSU Cluj-Napoca, CPI, (cumul) 

 – director de contract de cercetare- 

 

  

Programul de cercetare numărul IV pe 2003-2007: 

 „Mecanisme psihosociale ale structurii personalităţii la vârsta adolescenţei  şi tinereţii” 

La tema de plan:  

„Traseul expresivităţii personalităţii artistice în decodificarea mecanismelor psihologice cognitive”  

  

CONTRACT DE CERCETARE NR. 14 pe 2007-2008 

Denumirea contractului: 

„Mecanisme psihologice ale procesului de creaţie vizual-plastică, mediate prin art-terapie” 

  

CONTRACT DE CERCETARE NR. VI 2 pe 2009- 2012 

a)Denumirea programului:  

     „ Factorii psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală şi estetică în condiţiile societăţii româneşti actuale”.  

Denumirea proiectului   Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei visual-plastice la tineri prin art-terapie  

  

CONTRACT DE CERCETARE NR.2/2013-2014 

a)Denumirea programului:  

„Caracteristici ale comportamentului moral in conditiile societatii romanesti contemporane”    

b)Denumirea proiectului: 

 „Decodificarea imaginii de sine prin art-terapie” 

  

      CONTRACTE de cercetare cu ACADEMIA  ROMANA,  in cadrul  Filialei Academiei si a Institutului de 

Istorie “George Barit” sectorul DCSU Cluj-Napoca 

                                 - autor unic in calitate de cercetator stiintific grad III, II I. 
 

  

Aspecte psihologice ale formării profesionale a vânzătorilor, 1975.   

Aptitudini speciale şi interesele profesionale ale vânzătorilor,1976.   

Formarea profesională a lucrătorilor din comerţ ,1976.   

Metodica cercetării problemei orientării elevilor în şcoala cu profil economico-comercial,1977.   

Date experimentale pre liminare în problema orientării elevilor cu profil commercial, 1977.   

Orientarea profesională a elevilor din şcolile cu profil commercial, 1978.   

Identificarea condiţiilor socio-profesionale şi a unui sistem formativ direcţionat spre dezvoltarea participării maselor la asimilarea şi 

crearea de valori cultural-artistice şi tehnico-ştiintifice, 1978. 

  

Atitudinea faţă de actul vânzării la elevii liceului economic (elaborarea scării de atitudine) ,1979.   

Validarea scării de atitudine faţă de actul vânzării la elevii liceului economic (prima treaptă),1980.   
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Autocunoaşterea în con diţiile învăţării şcolare ca factor direcţional al aspiraţiilor profesionale,1981.   

Factorul motivaţional în opţiunea profesională, 1982.   

Relaţia factorului motivaţional cu unele variabile de personalitate în opţiunea profesională la elevi, 1983.   

Interacţiunea unor factori de personalitate din perspectiva aspiraţiilor profesionale, 1984.   

Sinteza rezultatelor investigaţiilor factorilor de personalitate implicaţi în orientarea şcolară şi profesională a elevilor de la liceul 

economic (profil comercial), 1985. 

  

Variabile de personalitate implicate în cristalizarea proiectului profesional la diferite categorii de vârstă-aspecte teoretice şi 

metodologice, 1986. 

  

Particularităţi ale personalităţii implicate în schiţarea proiectului profesional la elevii preadolescenţi, 1987.   

Variabile de personalitate implicate în schiţarea proiectului profesional la adolescenţi, 1988.   

Orientarea aspiraţională ca factor determinant în structurarea personalităţii tânărului, 1989.   

Sinteza rezultatelor investigării variabilelor de personalitate implicate în schiţarea proiectelor profesionale la diferite categorii de 

vârstă, 1990. 

  

Aspecte teoretic-metodologice ale mecanismelor cognitive compensatorii, 1991.   

Dimensiuni psihologice ale structurării proceselor cognitive vicariante la nivel inter şi intra individual,1992.   

Stiluri comportamentale cognitive; diferenţe interindividuale şi intersituaţionale,1993- coordonator de tema   

Structurarea unor strategii cognitive şi dinamica personalităţii, 1994-1997.-coordonator de tema   

Studiul sintetic privind manifestările diferenţiale ale personalităţii în structuri şi strategii cognitive constituite ontogenetic, 1997- 

coordonator de tema 

  

Fundamente valorice ale personalităţii implicate în comportamentul individual şi de grup,1998-2002 - coordonator de tema   

 

 

Manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
 

Monografia profesională a liniei tehnologice vată-tapiţerie, Simpozion "Igiena muncii" ,Institutul de igienă,1972,Cluj-Napoca.   

Unele aspecte ale motivaţiei receptării reclamelor de către tineri Simpozion "Locul şi rolul tineretului în făurirea s.s.m.d", 22-23 

noiembrie, 1973 ,Centrul de Cercetări cu probleme de tineret ,Bucureşti". 

  

Psihologia reclamei, Simpozion "Simpozion de psihologia muncii",15 martie, 1974, Univ.populară, Salonta   

Unele aspecte psihologice ale limbajului reclamelor ,Sesiunea ştiinţifică a institutelor de cercetare din Cluj-Napoca, Arad, RSR, 

Acad. de Şt. Soc. şi Pol., Acad. de Şt. Medicale, 21-22 iunie, 1974,Cluj-Napoca. 

 

  

Note asupra psihosociologiei politice, Sesiunea festivă a cadrelor didactice a Univ. "Babeş-Bolyai", iunie 1974,Cluj-Napoca.   

Studiul ergonomic al principalelor posturi de muncă dintr-o fabrică de textile neţesute, Sesiunea festivă a cadrelor didactice a Univ. 

"Babeş-Bolyai", martie 1974, Univ.populară Oradea. 

  

Probleme de psihologia reclamei, Simpozion de psihologia muncii, martie 1974 , 

Univ. populară Oradea. 

  

Studiul psihologic al profesiunii de vânzător, important factor de orientare şi selecţie profesională, Simpozionul Centrului de 

Cercetări cu problemele tineretului, 7-8 iunie 1975, 

Ploieşti. 

  

Cunoaşterea particularităţilor psihologice ale profesiunii de vânzător, factor de integrare Simpozion "Integrarea şi mobilitatea 

socio-profesională a tineretului"7-8 iunie, 1975, Ploieşti. 

  

Probleme metodologice ale orientării elevilor în şcolile cu profil comercial, mijloc de educare pentru muncă, Simpozion "Formarea 

şi dezvoltarea conştiinţei tinerilor",13-14 februarie, 1976,Cluj-Napoca. 

  

Relaţia factorilor psihici de risc în accidentele de muncă Sesiunea ştiinţifică a cadrelor  

didactice de la Univ. "Babeş-Bolyai"26-27 octombrie,1978,Cluj-Napoca. 

  

Atitudinea elevilor de la liceul economic faţă de actul vânzării, Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice de la Univ. "Babeş-

Bolyai"26-27 octombrie, 1979Cluj-Napoca. 

  

Autocunoaşterea în condiţiile învăţării şcolare ca factor direcţional al aspiraţiilor profesionale,   
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Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor din Cluj-Napoca,24-25 octombrie,1980,Cluj-Napoca. 

Atitudinea faţă de actul vânzării, Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor din Cluj-Napoca, Sesiunea 

"Acţiuni, atitudini şi valori în rândul tinerei generaţii  4-5 aprilie,1980,Cluj-Napoca. 

  

Metodologia validării unei scări de atitudine faţă de actul vânzării-elaborată pentru elevii liceului economic, Sesiunea ştiinţifică 

"Umanismul socialist şi ştiinţa socialistă", a Centrului de Cercetare cu problemele de tineret, 19-20 decembrie,1980, Cluj-Napoca. 

  

Motivaţia intrinsecă factor de orientare profesională ,Tineretul şi valorile socialiste" organizat de Centrul de Cercetare cu 

problemele de tineret,19-20 decembrie,1980,Cluj-Napoca. 

  

Atitudinea elevilor faţă de actul vânzării-validitatea şi fidelitatea scării de atitudine ,Sesiunea cadrelor didactice şi cercetătorilor din 

Cluj-Napoca, octombrie ,1982 ,Cluj-Napoca. 

  

Implicarea particularităţilor fundamentale ale personalităţii în orientarea şcolară (profil comercial), Simpozionul Centrului cu 

problemele tineretului Noiembrie,1984,Cluj-Napoca. 

  

Interacţiunea unor factori de personalitate din perspectiva aspiraţiilor profesionale ,Simpozionul "Dimensiuni ale particularităţilor 

tineretului la dezvoltarea economico-socială a patriei" ,Centrul de Cercetare cu problemele tineretului noiembrie,1985, Braşov. 

  

Autocunoaşterea elevilor ca factor direcţional al o.s.p. Simpozionul "Dimensiuni ale particularităţilor tineretului la dezvoltarea 

economico-socială a patriei", Centrul de Cercetare cu problemele tineretului, noiembrie ,1985, Braşov. 

  

Factori direcţionali şi dinamizatori ai orientării şcolare şi profesionale, Sesiunea stiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor şi 

studenţilor de la Univ. Cluj-Napoca, noiembrie, 1985, Cluj-Napoca. 

  

Sinteza trăsăturilor de personalitate în o.s.p a elevilor de la liceul economic, Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor 

şi studenţilor de la Univ. Cluj-Napoca, Octombrie,1986.Cluj-Napoca. 

  

Particularităţi ale personalităţii preadolescenţilor implicate în schiţarea proiectelor profesionale, Sesiunea stiinţifică a cadrelor 

didactice, cercetătorilor şi studenţilor de la Univ. Cluj-Napoca,1987,Cluj-Napoca. 

  

Schiţarea proiectelor profesionale la adolescenţi (variabile de personalitate), Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor 

şi studenţilor de la Univ. Cluj-Napoca1988,Cluj-Napoca. 

  

Dimensiuni ale personalităţii implicate în schiţarea proiectului profesional la tineri, Sesiunea Centrului de Cercetări cu problemele 

tineretului, filiala Cluj1,989,Cluj-Napoca. 

  

Orientarea aspiraţională ca factor determinant în structurarea personalităţii, Zilele Academice Clujene Octombrie, 1990 ,Cluj-

Napoca. 

  

Unele dimensiuni cognitive implicate în psihologia formelor, Sesiunea Institutului de Cercetări Socio-Umane, Mai, 1991, Cluj-

Napoca . 

  

Actualitatea problemelor de psihologie juridică, Sesiunea "Probleme actuale ale reglementării relaţiilor sociale ", sesiunea de 

comunicări ştiinţifice a Fac. de Drept "D. Cantemir", 2 iunie, 1992, Cluj-Napoca. 

  

Problematica psihologiei juridice domeniu de interferenţă în contextul socio-uman, Zilele Academice clujene,25-30 octombrie 

,1993, Cluj-Napoca. 

  

Tehnici de integrare a percepţiei formelor"Actualitate şi perspectivă în psihologie" Sesiunea Academiei, 17-19 octombrie, 1994 , 

Cluj-Napoca. 

  

Probleme metodologice ale psihologiei juridice"Dinamica instituţiilor în perspectiva evoluţiei societăţii româneşti" Sesiunea 

cadrelor didactice la Univ. "D.Cantemir" Fac. de drept, 25 mai,  1995, Cluj-Napoca. 

  

Dimensiuni ale personalităţii implicate în psihologia formelor, Sesiunea Academiei de Arte Vizuale, 29 octombrie, 1996, Cluj-

Napoca. 

  

Abordări metodologice în psihologia juridică, Sesiunea ştiinţifică  Zilele Clujene, 17-18 mai 1996,  Cluj-Napoca.   

Detectorul de minciuni - eficienţă şi limite, Zilele Academice Clujene dedicate celei de-a 130-a aniversări a Academiei Române,18-

23 noembrie, 1996, Cluj-Napoca. 

  

Personalitatea creatoare, Sesiunea ştiinţifică anuală a Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca Inst. de Cercetare Socio-umană, 16-

17 noembrie,  1997, Cluj-Napoca. 

  

Necesitatea abordării interdisciplinare a problematicii delicvenţei, Sesiunea ştiinţifică Anuală a cadrelor didactice şi a cercurilor 

Ştiinţifice Studenţeşti, 27 mai 1998, Cluj-Napoca. 

  

Dimensiuni psihosociale ale delicventei Zilele Academice Clujene dedicate a 150 de ani de la Revoluţia de la 1848, 25 mai – 10 

iunie ,1998, Cluj-Napoca. 

  

Interferenţe psihologice între personalitate şi creaţie Aisthesis – Persona, Simpozion Interdisciplinar Naţional, 27-28 mai, 1998,   
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Cluj-Napoca. 

Creativitatea artistică şi personalitatea ,Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Filiala Academiei 

Române, 23-24 octombrie, 1998, Cluj-Napoca. 

  

Delincvenţa juvenilă, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a cadrelor didactice şi a studenţilor Facultăţii de Drept "Dimitrie Cantemir", 

"Reglementarea juridică a relaţiilor economice" 14 mai 1999, Cluj-Napoca. 

  

Implicaţiile psihice ale personalităţii în creaţie, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Inst. de Cercet. Socio Umane, Fliala Acaemiei 

Române, 22-23 oct.1999, Cluj-Napoca. 

  

Decodarea empatică a mesajului imaginii artistice, Sesiunea Ştiinţifică Surse şi resurse ale imaginii în arta contemporană , 22-23 

oct., 1999, Cluj-Napoca. 

  

Caracteristicile fenomenului de devianţă socială, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a cadrelor didactice şi a studenţilor Facultăţii de Drept 

"Dimitrie Cantemir, Rolul dreptului la începutul mileniului trei, 25-26 mai, 2000, Cluj-Napoca. 

  

Reacţii psihosociale faţă de domeniul devianţei, Zilele Academice Clujene ale Filialei Academiei Române din Cluj-Napoca, 9-11 

iun., 2000, Cluj-Napoca. 

  

Fenomenul psihosocial al devianţei. Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Acedemia Română, Filiala 

Cluj, 27-28 octombrie, 2000, Cluj-Napoca. 

  

Abordarea psihologică a fenomenului de delincvenţă - tipologii ale delincvenţei, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de 

Cercetări Socio-Umane, Acedemia Română, Filiala Cluj. 26-27 octombrie, 2001, Cluj-Napoca. 

  

Problematica delincvenţei juvenile, Zilele Academice Clujene ale Filialei Academiei Române, din Cluj-Napoca, 14-22 iunie, 2002, 

Cluj-Napoca. 

  

Etiologia psihosocială a delincvenţei juvenile, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane, Acedemia 

Română, Filiala Cluj, 25-26 octombrie, 2002,Cluj-Napoca. 

  

Categoria de normă socială, dimensiunea integrării şi devianţei sociale, Sesiunea ştiinţifică anuală a Academiei Române, Filiala 

Cluj-Napoca, Institutul de Istorie Geroge Bariţ, Departamentul de cercetări Socio-Umane, 7-8 noiembrie, 2003, Cluj-Napoca. 

  

Dimensiuni psiho-comporta-mentale ale copiilor supra dotaţi şi sistemul actual de învăţământ. Al IV-lea ,Simpozion Naţional 

Interdisciplinar, Imagine artistică; Comunicare, finalitate, 21-22 mai, 2004, Cluj-Napoca. 

  

The category of social rule, integration and social deviation dimension, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Academiei Române, filiala 

Cluj Napoca-rezumatul comunicărilor, 7-8 noembrie 2003, Cluj Napoca. 

  

Creativitatea artistică. Terapia prin artă, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Academiei Române, colectivul de cercetări socio-umane, 

filiala Cluj Napoca, 20- 21 octombrie 2006, Cluj-Napoca. 

  

Artistic creativity. Art therapy, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Academiei Române, filiala Cluj Napoca, Institutul de istorie “George 

Bariţ”, Departamentul de cercetări socio umane-rezumatul comunicărilor, 20 octombrie 2006, Cluj-Napoca. 

  

Fenomenul infracţional – fenomen de disfuncţie socială, Sesiune ştiinţifică anuală a cadrelor didactice şi a cercurilor ştiinţifice 

studenţeti, Facultatea de drept a Universităţii “Dimitrie Cantemir , 20 mai 2007, Cluj-Napoca. 

  

„Elemente de retorică juridică”, Sesiune ştiinţifică „Zilele Academice Clujene”, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca.   

„Caracteristici ale pledoariei juridice, Probleme actuale ale statului şi dreptului în contextul integrării în UE”, Facultatea de Drept 

D.Cantemir, 23 mai 2008, Cluj-Napoca. 

  

Metode si tehmici psihologice utilizate in psihologiajuridica ,Sesiunea stiintifica a Departamentului de Cercetari Socio- Umane, al 

Institutului de Istorie „George Barit, 

18-19 noiembrie, 2011, Cluj-Napoca. 

  

Tehnici de psihodiagnoza personalitatii delincvente, Sesiunea anuala a CSU a Academiei Romane Filiala Cluj- Napoca, 20 

noiembrie, 2013, Cluj-Napoca. 
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Activitate 1971-2000  
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B. STUDII ŞI ARTICOLE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ 

1.  Operatorul de la linia tehnologică vată-

tapiţerie de la Fabrica de textile-neţesute 

Bistriţa 

 Monografii profesionale Bistriţa-
Năsăud, 1972, 38 pag. 
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2.  Adaptarea conţinutului reclamelor la cerinţele 

publicului cumpărător 

 Comerţ modern, Bucureşti, 
nr.2, 1972 

3.  Mass-media şi reclama 

  

 Comerţ modern, Bucureşti nr.1, 1973 

4.  O cercetare de psihologia consumului privind 

confecţii tricotate 

E.Krau 

R.Teodorescu 

Revista de psihologie nr.1, 1974  
pag. 81-93 

5.  Influenţa motivaţiei asupra perceperii reclamei R.Teodorescu Revista de psihologie nr.4, 1974, 
pag.461-473 

6.  Cunoaşterea particularităţilor psihologice ale 

profesiunii de vânzător, factor de integrare   

 Tineret-integrare, ed. de Centrul de 
Cercetare cu probleme de tineret, 
1977, pag.75-84 

7.  Aplicări ale unei ergonomii de corecţie într-o 

fabrică de textile neţesute  

E. Krau 

L. Czitrom 

N. Jurcău 

I. Latiş 

Ergonomie, vol.II, 1975, 
pag. 58-65 

8.  Probleme metodologice ale orientării elevilor  

în şcolile cu profil comercial, mijloc de 

educare pentru muncă 

 Dimensiuni ale formării şi dezvoltării 
conştiinţei tinerilor Cluj-Napoca, 
1979, pag.90-98  

9.  Interesul profesional factor psihologic al 

orientării şcolare şi profesionale 

 Educaţie socialistă a tineretului. 
Cercetare ştiinţifică şi activitate 
practică. Cluj-Napoca, 1981 
pag.54-60 

10.  Motivaţia-factor dinamizator al orientării 

profesionale a tinerilor 

 Tineret,angajare, responsabilitate, 
Cluj-Napoca, 1983, pag.161-168 

11.  Motivaţia intrinsecă factor de orientare 

profesională 

 Tineretul şi valorile, Cluj Napoca, 
1984, pag.85-97 

12.  Autocunoaşterea elevilor factor direcţional al 

orientării şcolare şi profesionale 

 Revista de pedagogie nr.4, 1987, pag. 
36-39 

13.  Variabile de personalitate implicate în 

schiţarea proiectului profesional la adolescenţi 

 Repere psiho-socio-pedagogice în 
formarea profesională, Universitatea 
Cluj-Napoca,1989, pag.80-95 

14.  Actualitatea problematicii de psihologie 

juridică 

 Studii şi cercetări din domeniul 
ştiinţelor socio-umane - culegere de 
studii, Cluj-Napoca, 1995, pag.62-65 

15.  Complexitatea problematicii de psihologie 

juridică 

 Fiat Justitia, revista semestriala de 
studii juridice, nr.1, Cluj, 1996, 
pag.243-249 

16.  Abordări metodologice în psihologia juridică  Studii şi cercetări din domeniul 
ştiinţelor socio-umane Editura 
Argonaut, Cluj-Napoca, 1997 pag.221-
225 

17.  Detectorul de minciuni. Eficienţă şi limite  Fiat Justitia, nr.1(2), 1997, Cluj-
Napoca, pag.197-214 

18.  Personalitatea şi creaţia  Rezumatele comunicării sesiunii 
ştiinţifice anuale Acad. Română, 
Filiala Cluj, Far Consult, 1997, 
pag.29-30 

19.  Personalitatea creatoare  Studii şi cercetări din domeniul 



              
 

 

                                   

16 

ştiinţelor socio-umane, Ed. Argonaut, 
1998, Cluj-Napoca, pag.81-86 

20.  Procese psihologice ale mărturiei juridice  Fiat Justitia, nr.1, 1998, 
Cluj-Napoca, p.245-254 

21.  Caracteristicile personalităţii delincvente   Fiat Justitia, revistă semestrială de 
studii şi cercetări juridice, nr.2/1998, 
Cluj-Napoca, pag.233-245 

22.  Relaţia comportament agresiv - delincvenţă  Fiat Justitia, revistă semestrială de 
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                                                                                                                                                                        ANEXA II 

 

  

 

  

 

 ACTIVITATE LA UNIVERSITĂŢI CULTURALE 

 

1 2 3 4 

1974-1975 lector la Univ.pop. 

Oradea 

Curs şi seminar de psihologia reclamei titular de curs 

1975-1976 

1976-1977 

lector la Univ.pop  

Salonta 

Curs de psihologia  

comercială 

coordonator şi lector 

de curs 

1975 lector la Univ.pop Aleşd Conferinţă pe temă de psihologia 

reclamei 

lector de curs 

1986-1988 lector la Univ. Cultural 

ştiinţifică Cluj 

Conferinţă de psihologie comercială titular 

1988-1989 director de disciplină la 

Univ. Cultural ştiinţifică 

Cluj 

Coordonare curs de psihologie 

comercială 

director coordonator 

cursuri 

1994 Conferenţiere pe teme 

de psihologie juridică 

Radio Bucureşti - 

interviuri 

  

1997 Elaborarea unui 

program de coordonare 

a acţiunii de O.S.D. 

masă rotundă participant 
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ANEXA III 

 

 

 

 

 ALTE ACTIVITĂŢI CU CARACTER DIDACTIC 

ŞI DE CERCETARE 

 

 

 

 

1. Coordonare în calitate de şef de disciplină a cursului de Psihologie comercială şi psihologia reclamei la Universitatea Clutural 

Ştiinţifică Cluj între 1988-1990. 

 

2. Bursier între 1974-1976 al Academiei, Filiala Cluj, pentru învăţarea limbii engleze 

 

3. Schimb de experienţă şi documentare ştiinţifică în Bulgaria, la Sofia în intervalul decembrie 1980-1981. 

 

4. Traducerea şi adaptarea din limba franceză a "Testului de personalitate Bell" (în colaborare). 

 

5. Elaborarea şi validarea unui instrument propriu- "Scara de atitudine faţă de actul vânzării". 

 

6. Elaborarea unui set de probe psihologice pentru examenul de admitere la Grupul Şcolar "Tehnofrig" - probe eliminatorii. 

 

7. Participare la elaborarea unui dicţionar psiho-lingvistic (coordonator Osgooad). 

 

8. Interviuri la Radio Bucureşti pe teme de psihologie juridică. 

 

9. Consiliere pe teme de O.Ş.P. 

 

 

 

 


