
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Psiholog 
S.M.F.T./M.Ap.N. [ 01/12/2018 – În curs ] 

Adresă: București (România) 

Formator 
Asociaţia Naţională a Editorilor şi Autorilor de Teste Psihologice şi Educaţionale (Academicus.ro) [ 
01/03/2020 – În curs ] 

Adresă: București 

Dezvoltare cursuri online în domeniile: metode de cercetare, statistică și domeniile apticative ale psihologiei
(comportament organizațional, managementul resurselor umane, psihologia muncii și organizațională, psihologia
traficului rutier etc.).

Psiholog cu drept de liberă practică titular 
Cabinet Individual de Psihologie Gaianu Alexandru [ 15/11/2006 – 01/12/2018 ] 

Adresă: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 55, 500003 Brasov - www.cabinet-psihologic-brasov.ro 

Servicii psihologice individuale:

evaluare psihologica (selectie/angajare, soferi, port arma, diverse);
evaluare si consiliere psihologica in psihologia clinica;
orientare si consiliere in cariera;
expertiza psihologica judiciara/extrajudiciara;
dezvoltare personala si coaching.

Servicii organizationale:

 diagnoza organizationala si evaluare individuala;
analiza motivationala si dezvoltarea programelor motivationala;
formarea si dezvoltarea de abilitati;
gestionarea emotiilor;
stimularea creativitatii angajatilor;
selectie profesionala;
implementarea sistemelor de management a performantei.

Alte atributii: managementul cabinetului, marketingul serviciilor.

PANTILIMON-ALEXANDRU GĂIANU 

 

Data nașterii: 11/11/1968  

Gen: Masculin  

 

 

 

 

(+40) 745521204 

E-mail: alex.gaianu@gmail.ro 

Site de internet: www.info-psiholog.ro 

Skype : alexandru.gaianu 

Adresă : str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 55, 500003 Brașov (România) 
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◦ 
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◦ 
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Formator 
Asociația Psihologilor Brașoveni [ 2011 – În curs ] 

Adresă: Brașov (România) 

Organizarea și desfășurarea programului de formare continuă "Introducere în prelucrarea și analiza
statistică a datelor", creditat de Colegiul Psihologilor din Romania cu 16 credite.
Formator in cadrul programelor de formare complementara ale asociatiei.

Formator 
APTSM - Asociația Psihologilor din Transporturi, Muncă și Servicii [ 2007 – 2015 ] 

Adresă: București (România) 

Formator în cadrul Centrului de Psihologie Aplicată Brașov a APTMS, pentru programul de formare
complementară în psihologia muncii, transporturilor, serviciilor și în domeniul securității naționale.

Formator 
Lectoform Consulting SRL [ 01/10/2011 – 01/01/2018 ] 

Adresă: Bacău (România) 

Furnizare cursuri de formare de competențe de comunicare și antreprenoriat;
Furnizare cursuri de management de proiect.

Administrator societate comercială 
SC Socio Plus SRL [ 01/11/2002 – 01/11/2018 ] 

Adresă: str. Popa Șapcă nr. 4, ap. 16, 500327 Brașov (România) 

Pregătirea, organizarea și furnizarea programelor de formare de competențe;
Realizarea de studii și cercetări în domeniul social;
Dezvoltarea de programe informatice utilizate în diverse domenii;
Cercetare pentru elaborarea sau adaptarea de instrumente de evaluare psihometrică;
Administrarea societății comerciale, pregătirea și promovarea serviciilor, vânzare, coordonarea activității.

Director executiv 
SC Kronvest Consulting SRL [ 01/03/2007 – 31/01/2009 ] 

Adresă: str. Aurel Vlaicu, nr. 40/11, 500178 Brașov (România) 

Administrare societate comercială, consultant, specialist în psihologie organizaţională, formator.

Director executiv 
AMIC – Asociaţia Tinerilor Întreprinzători Braşov [ 01/11/2002 – 30/06/2003 ] 

Adresă: str. Morii nr. 61, 500063 Brașov (România) 

Administrarea asociaţiei, relaţia cu clienţii, urmărirea îndeplinirii obiectivelor asociaţiei, consultanţă, elaborarea şi
realizarea de programe.
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Facilitator comunitar 
FRDS - Fondul Român de Dezvoltare Socială [ 01/03/2001 – 30/06/2002 ] 

Adresă: București (România) 

Facilitarea comunităților pentru a-și descoperi problemele, pentru a se organiza și rezolva aceste probleme.
Consultanță pentru scrierea unui proiect și solicitarea de finanțare de la FRDS (Fondul Român de Dezvoltare
Socială).

Director cabinet psiho-sociologic 
SC Socio Pro SRL [ 01/03/2000 – 30/06/2002 ] 

Adresă: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, 332024 Petroșani (România) 

Coordonator proiecte de cercetare, selecţie şi recrutare de personal pentru clienţi (organizaţii), consultanţă privind
legislaţia muncii, consultanţă privind relaţiile între angajaţi şi organizarea muncii, consiliere privind evaluarea
personalului, consultanţă privind instruirea şi dezvoltarea personalului, coordonarea activităţii de evaluare
psihoprofesională.

Psihosociolog 
SC Grup 95 SA [ 01/12/1998 – 28/02/2000 ] 

Adresă: str. Mihai Viteazul nr. 3, 332014 Petroșani (România) 

Specialist în departamentul de resurse umane.

ofițer activ 
Unitate militară a Ministerului Apărării Naționale [ 01/08/1990 – 31/08/1998 ] 

Adresă: (România) 

Activitati specifice serviciului militar.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Doctorand în domeniul PSIHOLOGIE 
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației [ 01/10/2016 – În curs ] 

Adresă: București (România) 

Titlul tezei: ”Prediction and mediation effect in traffic violations”.

Notă de progres:

Cei 3 ani de studii doctorale s-au desfășurat în perioada 2016 - 2019, cu 4 referate prezentate în fața
comisiei de îndrumare;
Am solicitat o extensie (perioadă de grație) pentru finalizarea tezei și pentru publicarea a celor două
articolelor submise (unul a fost publicat în Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, nr.
70, aprilie 2020, jurnal cu factor de impact 2.4, iar celălat este în revizuire la Journal of Safety Research,
jurnal cu factor de impact 2.7).

Formare complementară în psihoterapie adleriană 
APAR - Asociația de Psihoterapie Adleriană din Romania [ 01/10/2015 – 30/09/2018 ] 

Adresă: Brașov (România) 

◦ 

◦ 
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”Expertiza psihologică și psihologia clinică” 
Institutul de Psihologie Judiciară [ 01/10/2013 – 31/07/2015 ] 

Adresă: București (România) 

Psiholog expert, în evaluarea discernământului, comportamentului și/sau motivației suspecţilor, învinuiţilor,
inculpaţilor, victimelor, martorilor, reclamanților și pârâților.

Manager de proiect 
Fundația Terra Mileniul III [ 13/04/2011 – 15/04/2011 ] 

Adresă: Bucurețti 

Domeniul (domeniile) de studiu: Formarea profesională continuă 

Clasificare națională : ISCED 5 

Formator 
SN Crucea Roșie [ 20/12/2010 – 10/01/2011 ] 

Adresă: Brașov 

Domeniul (domeniile) de studiu: Formarea profesională continuă 

Clasificare națională : ISCED 4 

NLP – Practitioner IANLP 
NLP ArtGrup [ 10/08/2007 – 03/02/2008 ] 

Adresă: Brașov (România) 

Domeniul (domeniile) de studiu: Dezvoltare personală 

Clasificare națională : IANLP 

Programare neuro-lingvistică (comunicare verbală şi non-verbală, determinarea, utilizarea şi modificarea structurii
experienţei subiective, standarde pentru ecologia schimbării la nivel personal).

Certificat de competenţă lingvistică 
Facultatea de Limbi Străine, Universitatea Transilvania din Braşov [ 01/10/2006 – 30/06/2007 ] 

Adresă: Brașov (România) 

Domeniul (domeniile) de studiu: Limbi străine 

Limba engleză

Master în management organizațional și al resurselor umane 
Universitatea ”Spiru Haret”, Facultatea de Psihologie-Sociologie [ 01/10/2004 – 15/03/2006 ] 

Adresă: București (România) 

Domeniul (domeniile) de studiu: Psihologie 

Psihologie organizaţională, recrutare şi selecţie a personalului, managementul resurselor umane, legislaţia
muncii, psihologie managerială, evaluarea performanţelor profesionale, evaluarea şi stimularea creativităţii, teoria
comunicării, conflicte şi negocieri intra şi interorganizaţională, psihologia economică şi a reclamei, aplicaţii ale
psihologiei muncii, analiza datelor.
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engleză 

COMPREHENSIUNE ORALĂ: B2  CITIT: B2  

COMPREHENSIUNE: B2  EXPRIMARE SCRISĂ: B2  

CONVERSAȚIE: B2  

Formator de formatori 
Opportunity Associates Romania [ 01/10/2003 – 30/06/2004 ] 

Adresă: București 

Domeniul (domeniile) de studiu: Formare 

Formator (training experienţial) – 4 faze a câte 40 ore de formare. Total ore formare: 160.

Formare - facilitator comunitar 
FRDS - Fondul Român de Dezvoltare Socială [ 15/03/2001 – 30/05/2001 ] 

Adresă: București (România) 

Domeniul (domeniile) de studiu: Dezvoltare comunitară 

Facilitarea comunitară - un ansamblu de acțiuni menite să determine o comunitate să-și descopere problemele și
să se organizeze în vederea rezolvării acestora, fără ca aceasta să depindă de cel care intervine inițial
(facilitatorul comunitar).

Licențiat în psihosociologie 
Universitetea din Petroșani, Facultatea de Științe [ 01/10/1994 – 30/06/1998 ] 

Adresă: Petroșani (România) 

Domeniul (domeniile) de studiu: Studii universitare 

Diplomă de absolvire 
Școala de ofițeri activi ”Nicolae Bălcescu” [ 01/09/1987 – 31/07/1990 ] 

Adresă: Sibiu (România) 

Domeniul (domeniile) de studiu: Studii militare 

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e): 

română 

COMPETENȚE ORGANIZATORICE

Consultanță organizațională 

Abordarea temelor de consultanță, coaching și training orientate pe stabilirea și monitorizarea obiectivelor,
auditul convingerilor, gestionarea timpului, planificare, coordonare și control, organizarea muncii, rezolvarea
problemelor etc.
Coordonarea de proiecte de consultanță și intervenție organizațională.

◦ 

◦ 
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Managementul proiectelor 

Construirea și gestionarea bugetelor (am administrat bugete de peste 200.000 euro);
Experiență în managementul de proiecte (două proiecte finanțate prin programul POSDRU în valoare totală
de 200.000 de euro, un proiect finanțat de AMIC - Asociația Tinerilor Întreprinzatori Brașov în 2002, un
proiect finanțat de DJTS Brașov în 2003 și mai multe proiecte de cercetare care au avut bugete proprii);
Coordonarea de echipe de experți (economiști, sociologi, psihologi, formatori) - mărime variabilă, până la
40 demembri;
Contract de management pentru mai multe organizații, în aprox. 10 ani.

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ

Dezvoltarea de sisteme informatice 

Cercetare şi dezvoltare de sisteme informatice utilizate în evaluarea psihologică și organizaţională (metodologie),
sau în administrarea serviciilor psihologice:

2017 –  DIR - Data Integration Report - Sistem de creare și editarea rapoartelor de evaluare;
2016 –  Register-ONE - Sistem de gestionare a actelor profesionale și emitere a avizul psihologic;
2015 – X-Sort - Sistem de evaluare a criteriului (performanță profesională în sarcină și performanță
contextuală);
2014 –  REAP - Registrul de evidență a actelor profesionale on-line;
2011 –  SAS - Skills Analyssis System - evaluarea competențelor profesionale; 
 2007 – Odisy – Aplicaţie on-line suport pentru culegerea şi prelucrarea datelor;

 2005 – HR Middle Evaluation – instrument de evaluare organizaţională;
2001 –  PS2001.1 – 12 probe pentru evaluarea aptitudinilor cognitive, senzoriale şi psihomotorii.

Studii organizaţionale 

Coordonator pentru următoarele studii:

2017 "Evaluare psihologică și predicție în psihologia transporturilor în România" (în curs de realizare);
2015 "Psihodiagnoză organizațională și intervenție pentru dezvoltarea abilităților angajaților cu accent pe
diminuarea comportamentului contraproductiv și creșterea angajamentului în muncă";
2011 "Analiza competențelor profesionale la nivelul angajatorilor";
2008 "Studiu asupra relaţiilor interpersonale" – determinarea relaţiilor deficitare şi pregătirea unui program
de restructurare a acestor relaţii;
2007 "Harta motivaţională – Analiza factorilor de personalitate ce stau la baza formării motivelor şi
adoptarea din partea managementului a unor modelelor de comportament care să facilitează motivaţia";
2007 "Evaluarea psiho-aptitudinală în scopul descoperirii ariilor de abilităţi necesare a fi dezvoltate prin
training sau coaching";
2006 "Facilitare organizaţională – o modalitate eficientă de dezvoltare a activităţilor de management al
resurselor umane";
2005 "Studii de validare a unor baterii de teste psihologice utilizate în selecţia anumitor profesii";
2005 "Elaborarea fişelor de evaluare cu ancore comportamentale";
2004 "Diagnoză organizaţională – îmbunătăţirea climatului de muncă";
1999 "Analize psihosociale într-un grup de muncă".

◦ 
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◦ 
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◦ 

◦ 

◦ 
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◦ 
◦ 
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Cercetări de natură psiho-socială şi analiză a comportamentului consumatorului 

Realizator şi coordonator al următoarelor studii:

2008 „Residence – Studiu de măsurare a comportamentului de cumpărare a locuinţelor", eșantion
reprezentativ pentru Brașov, client – Kronvest Group of Companies Braşov;
2008 „Studiu de marketing politic, cu segmentare psihografică", pe eşantioane reprezentative pentru mun.
Ploieşti şi judeţul Prahova;
2007 „Cercetare calitativă – testarea campaniei publicitare", client – Constam Construcţii şi Ambient
Buzău;
2006 „Studiul cu privire la investiţiile imobiliare şi aspectul locuinţei" (eşantion reprezentativ pentru
populaţia cu venituri mari din Braşov), client – investitor spaniol (prin FPIMM Braşov);
2005 „Salary Survey – Studiul condiţiilor de muncă ale muncitorilor din domeniul construcţiilor şi nivelul de
salarizare" (eşantion reprezentativ la nivelul judeţului Braşov), client SC Scorillo Intercom SA (antreprenor
în domeniul construcţiilor);
2005 "Analiza comportamentului de cumpărare şi atitudinea faţă de bijuterii şi magazinele de bijuterii"
(eşantion reprezentativ al vizitatorilor magazinelor de bijuterii la nivel regional), client SC Cashmir SRL
(producător şi distribuitor de bijuterii);
2002 „Analiza mediului de afaceri şi nevoia de asistenţă în afaceri în Braşov" (eşantion reprezentativ în
funcţie de cifra de afaceri pentru firmele din judeţul Braşov), client FPIMM (centru de consultanţă în
afaceri);
2002 „Realităţi şi perspective în Valea Jiului" (eşantion multistadial, reprezentativ la nivelul Văii Jiului, dar şi
cu reprezentativitate la nivelul fiecărei localităţi în parte), client USAID;
2001 „Analiza comportamentului de utilizare a serviciilor GSM în Petroşani", Petroşani;
2001 „Măsurarea audienţei media în judeţul Hunedoara", Petroşani;
2000 „Studii socio-politice în judeţele Alba, Hunedoara şi Vâlcea", Alba Iulia, Deva şi Rm. Vâlcea.

Coordonator pentru următoarele studii realizate de IRSOP 

studii naţionale lunare privind consumul de tutun şi comportamentul consumatorilor de tutun;
studii naţionale lunare privind consumul de cafea şi comportamentul consumatorilor de cafea;
studii naţionale privind consumul de servicii pentru telefonie mobilă;
studii naţionale privind consumul de servicii bancare şi atitudinea faţă de bănci şi serviciile bancare oferite;
studii naţionale lunare privind consumul de carburant;
studii naţionale lunare privind consumul de ulei de motor;
studii naţionale lunare privind comportamentul de cumpărare a produselor de folosinţă îndelungată
(produse electrocasnice, mobilă etc.);
studii calitative (produse de larg consum).

Coordonarea proiectelor de recrutare şi selecţie profesională 

top management (general manager, project manager);
middle management (şef departament, team leader, assistant manager);
domeniul IT şi publicitate (programator, art director, grafic designer, copywriter, cont planner);
domeniul vânzărilor (personal vânzări);
domeniul construcţiilor (specialişti, personal executant).

Trainer/formator 

Programe de perfecţionare profesională: dezvoltarea de competențe comune (social-civice,
antreprenoriale, de învățare și informatice), resurse umane, cercetarea de marketing, vânzări.
Programe de dezvoltare: leadership, negociere, managementul conflictelor, dezvoltarea creativităţii,
professional skills, presentation skills, team building.
Programe de formare continuă și complementară în specialități psihologice;
Discipline teoretice: metode și tehnici de cercetare, psihologie experimentală, statistica aplicată în ştiinţele
sociale.
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Coordonarea unui centru de aistență şi dezvoltare de competențe 

Dezvoltarea sistemelor de evaluare în centrul de asistență (instrumente, fişe de observaţie, teste situaţionale etc.)
şi în centrul de dezvoltare de competențe (roluri de coach, trainer sau facilitator).

Facilitare comunitară 

proiecte de dezvoltare comunitară finanţate de Parcul Naţional Retezat (2002);
proiecte finanţate prin intermediului Fondul Român de Dezvoltare Socială (2001-2002).

Servicii psihologice individuale 

Evaluare psihologică clinică (în expertiză judiciară și extrajudiciară, psihodiagnostic, pentru dobândirea
certificatuui de handical și pentru pensionare pe caz de boală);
Evaluare psihologică pentru angajare, selecţie profesională, orientare profesională, dezvoltarea de abilităţi,
analiză de leadership, evaluarea comportamentului;
Evaluare psihologică în prihologia transportului;
Orientarea și consilierea carierei;

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE, PARTICIPARE LA CONFERINȚE ȘI WORKSHOP-URI
REALIZATE

Lista lucrărilor publicate 

Găianu, P. A., Giosan, C., & Sârbescu, P. (2020). From Trait Anger to Aggressive Violations in Road Traffic.
 Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 70, 15-24;
Găianu, P. A., Giosan, C., & Sârbescu, P. (under review). Theory of Planned Behavior: A Path from
Personality Traits to Traffic Violations. Journal of Safety Research;
Gaianu, P. A. (2016). Self-control and its influence upon the origin and growth of occupational stress. 9th
International Conference on Modern research in psychology, November 2016, Sibiu, Romania (ISSN
2559-2947, indexat BDI);
Gaianu, P. A. (2016). "Motivational map". Romanian journal of experimental applied psychology. Volume 7,
Issue 3 – 2016 (ISSN 2286-1831);
Găianu, P. A. (2016). Ghid practic pentru evaluarea psihologică a persoanelor care solicită permisul port
armă. Editura Universitară;
Gaianu, P. A. (2009). Testare, examinare, evaluare. Asociația Psihologilor din Transporturi, Muncă și
servicii. PsihoJurnal, Anul I, nr. 1 (ISSN 2066-8740).

◦ 
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Comunicări științifice prezentare la conferințe/congrese/simpozioane 

2019, ”Emoționalitate și leadership. Revizuire de literatură și studii de caz” [coautor, lucrare publicată la
Editura Militară în volumul conferinței Info-Psiho, organizată de D.G.I.A. în București];
2019, "De la furia ca trăsătură a șoferului la șofatul agresiv în traficul rutier", Conferința APIO "Horia
Pitariu", Iași;
2018, "Medierea constructelor TPB în relația dintre trăsăturile de personalitate ale șoferilor și
comportamentele aberante în trafic", Conferința APIO "Horia Pitariu", Constanța;
2017, ”Evaluare și predicție în psihologia transporturilor în România”, Conferința APIO "Horia Pitariu",
București;
2016, „Controlul de sine și influența sa asupra apariției și creșterii spresului ocupațional", Congresul
international Cercetare modernă în științele sociale, educație și sănătate, Sibiu;
2013, "Bilanțul de competențe profesionale, demers necesar în consilierea carierei", Conferința APIO
"Horia Pitariu", Brașov;
2013, "Harta motivațională – Studiu organizațional privind stimularea motivațională a angajaților",
Conferința APIO "Horia Pitariu", Brașov;
2012, "Bilanțul de competențe profesionale, demers necesar în consilierea carierei", Conferința Națională
de Psihologie, Brașov;
2006 „HR Middle Evaluation – Instrument utilizat în diagnoza organizaţională", Conferinţa Internaţională
„Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti", Bucureşti;
2006 „Realizarea unui sistem de selecţie profesională în contextul facilitării organizaţionale", Conferinţa
Naţională de Psihologie, Cluj-Napoca;
2006 „Instrument de evaluare post-integrare pentru personalul recent angajat într-o organizaţie cu activitate
preponderent industrială", Conferinţa Naţională de Psihologie, Cluj-Napoca.

Workshop-uri realizate 

"Criterii de evaluare psihologică și modele de predicție comportamentală în traficul rutier", 2019, București;
"Criterii de performanță, evaluare și intervenție în scopul dobândirii abilităților suplimentare de către
angajați" și "De la modele de predicție comportamentală la evaluare psihologică, interpretare și feedback",
2017, București;
"Evaluarea psihologică pentru deţinerea, portul şi utilizarea armelor de foc. Criteriile de evaluare, modelul
de predicţie şi interpretarea rezultatelor la teste, în funcţie de modelul de predicţie", 2017, Brașov;
"Intervenție psihologică la nivel organizațional în scopul dezvoltării personale și a dobândirii de abilități
suplimentare de către angajați", workshop itinerant;
"Criteriile de performanță ale conducătorii auto, elementele centrale ale analizei compatibilității cu postul de
muncă", workshop itinerant;

"Acordarea feedback-ului în urma unei evaluări psihologice și strategii de intervenție psihologică pentru
dezvoltarea personală și profesională"; "Un model practic de consiliere vocațională și orientare în carieră";
"Abordarea selecției profesionale dintr-o perspectivă utilitară, de la evaluarea competențelor și predicția
performanței in-role, la comportamentul cetățenesc (OCB) și cel contraproductiv (CWB)" și "Diagnoza
comportamentului organizațional – un barometru al sănătății organizaționale", 2016, București;
"Intervenția psihologică la nivel organizațional în scopul dezvoltării personale și dobândirii de abilități
suplimentare de către angajați" și „Explorarea personalității - în evaluarea psihologică pentru port armă -
exerciții de interpretare comportamentală", 2016, Brașov;
"Evaluarea psihologică - De la informații cantitative la compensabilitatea aptitudinilor și la interpretarea
calitativă", 2014, București;
"Etalonarea testelor psihologice" și "Analiza și gestionarea emoțiilor în context organizațional", 2013,
București;
''Introducere în prelucrarea și analiza datelor", workshop itinerant.

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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ALTE INFORMAȚII

Afiliere 

Asociația Psihologilor din România, din 2001
APTMS - Asociația Psihologilor din Transporturi, Muncă și Servicii, din 2004
Colegiul Psihologilor din România, din 2006
Membru al comisiei de Psihologie pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și al Comitetului
Director, mandatul 2013 - 2017
Asociația Psihologilor Brașoveni, din 2011
APIO - Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională, din 2013

ATESTATE DE LIBERĂ PRACTICĂ ȘI TREAPTA DE SPECIALIZARE

Atestate de liberă practică și treapta de specializare 

Psihologia muncii şi organizaţională, principal - autonom (2006) 
Psihologia transportului, principal - autonom (2006) 
Psihologia serviciilor, principal - autonom (2006) 
Psihologia pentru apărare şi siguranţă naţională, principal - autonom (2006) - supervizor
Psihologia clinică, specialist- autonom (2009) - supervizor

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

10 / 10


	PANTILIMON-ALEXANDRU
        GĂIANU
	EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
	Psiholog
	Formator
	Psiholog cu drept de liberă practică titular
	Formator
	Formator
	Formator
	Administrator societate comercială
	Director executiv
	Director executiv
	Facilitator comunitar
	Director cabinet psiho-sociologic
	Psihosociolog
	ofițer activ

	EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
	Doctorand în domeniul PSIHOLOGIE
	Formare complementară în psihoterapie adleriană
	”Expertiza psihologică și psihologia clinică”
	Manager de proiect
	Formator
	NLP – Practitioner IANLP
	Certificat de competenţă lingvistică
	Master în management organizațional și al resurselor umane
	Formator de formatori
	Formare - facilitator comunitar
	Licențiat în psihosociologie
	Diplomă de absolvire

	COMPETENȚE LINGVISTICE
	engleză

	COMPETENȚE ORGANIZATORICE
	Consultanță organizațională
	Managementul proiectelor

	COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
	Dezvoltarea de sisteme informatice
	Studii organizaţionale
	Cercetări de natură psiho-socială şi analiză a comportamentului consumatorului
	Coordonator pentru următoarele studii realizate de IRSOP
	Coordonarea proiectelor de recrutare şi selecţie profesională
	Trainer/formator
	Coordonarea unui centru de aistență şi dezvoltare de competențe
	Facilitare comunitară
	Servicii psihologice individuale

	LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE, PARTICIPARE LA CONFERINȚE ȘI WORKSHOP-URI REALIZATE
	Lista lucrărilor publicate
	Comunicări științifice prezentare la conferințe/congrese/simpozioane
	Workshop-uri realizate

	ALTE INFORMAȚII
	Afiliere

	ATESTATE DE LIBERĂ PRACTICĂ ȘI TREAPTA DE SPECIALIZARE
	Atestate de liberă practică și treapta de specializare




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 PANTILIMON-ALEXANDRU
                 GĂIANU
            
             
                 Email
                 alex.gaianu@gmail.ro
            
        
         1
    
     
         
             PANTILIMON-ALEXANDRU
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                     Psiholog
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                 Asociaţia Naţională a Editorilor şi Autorilor de Teste Psihologice şi Educaţionale (Academicus.ro)
                 
                     
                         
                             București
                        
                    
                
                 
                     Formator
                     
                         
                             2020-03-01
                        
                         true
                    
                     <p>Dezvoltare cursuri online în domeniile: metode de cercetare, statistică și domeniile apticative ale psihologiei (comportament organizațional, managementul resurselor umane, psihologia muncii și organizațională, psihologia traficului rutier etc.).</p>
                
            
             
                 Cabinet Individual de Psihologie Gaianu Alexandru
                 
                     
                         
                             Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 55
                             Brasov
                             500003
                        
                    
                     
                         Web
                         www.cabinet-psihologic-brasov.ro
                    
                
                 
                     Psiholog cu drept de liberă practică titular
                     
                         
                             2006-11-15
                        
                         
                             2018-12-01
                        
                         false
                    
                     <p>Servicii psihologice individuale:</p>
<ul>
 <li>evaluare psihologica (selectie/angajare, soferi, port arma, diverse);</li>
 <li>evaluare si consiliere psihologica in psihologia clinica;</li>
 <li>orientare si consiliere in cariera;</li>
 <li>expertiza psihologica judiciara/extrajudiciara;</li>
 <li>dezvoltare personala si coaching.</li>
</ul>
<p>Servicii organizationale:</p>
<ul>
 <li>diagnoza organizationala si evaluare individuala;</li>
 <li>analiza motivationala si dezvoltarea programelor motivationala;</li>
 <li>formarea si dezvoltarea de abilitati;</li>
 <li>gestionarea emotiilor;</li>
 <li>stimularea creativitatii angajatilor;</li>
 <li>selectie profesionala;</li>
 <li>implementarea sistemelor de management a performantei.</li>
</ul>
<p>Alte atributii: managementul cabinetului, marketingul serviciilor.</p>
                
            
             
                 Asociația Psihologilor Brașoveni
                 
                     
                         
                             Brașov
                             ro
                        
                    
                
                 
                     Formator
                     
                         
                             2011
                        
                         true
                    
                     <ul>
 <li>Organizarea și desfășurarea programului de formare continuă "Introducere în prelucrarea și analiza statistică a datelor", creditat de Colegiul Psihologilor din Romania cu 16 credite.</li>
 <li>Formator in cadrul programelor de formare complementara ale asociatiei.</li>
</ul>
                
            
             
                 APTSM - Asociația Psihologilor din Transporturi, Muncă și Servicii
                 
                     
                         
                             București
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                     Formator
                     
                         
                             2007
                        
                         
                             2015
                        
                         false
                    
                     <p>Formator în cadrul Centrului de Psihologie Aplicată Brașov a APTMS, pentru programul de formare complementară în psihologia muncii, transporturilor, serviciilor și în domeniul securității naționale.</p>
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                             2018-01-01
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                     <ul>
 <li>Furnizare cursuri de formare de competențe de comunicare și antreprenoriat;</li>
 <li>Furnizare cursuri de management de proiect.</li>
</ul>
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                             2018-11-01
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                     <ul>
 <li>Pregătirea, organizarea și furnizarea programelor de formare de competențe;</li>
 <li>Realizarea de studii și cercetări în domeniul social;</li>
 <li>Dezvoltarea de programe informatice utilizate în diverse domenii;</li>
 <li>Cercetare pentru elaborarea sau adaptarea de instrumente de evaluare psihometrică;</li>
 <li>Administrarea societății comerciale, pregătirea și promovarea serviciilor, vânzare, coordonarea activității.</li>
</ul>
                
            
             
                 SC Kronvest Consulting SRL
                 
                     
                         
                             str. Aurel Vlaicu, nr. 40/11
                             Brașov
                             ro
                             500178
                        
                    
                
                 
                     Director executiv
                     
                         
                             2007-03-01
                        
                         
                             2009-01-31
                        
                         false
                    
                     <p>Administrare societate comercială, consultant, specialist în psihologie organizaţională, formator.</p>
                
            
             
                 AMIC – Asociaţia Tinerilor Întreprinzători Braşov
                 
                     
                         
                             str. Morii nr. 61
                             Brașov
                             ro
                             500063
                        
                    
                
                 
                     Director executiv
                     
                         
                             2002-11-01
                        
                         
                             2003-06-30
                        
                         false
                    
                     Administrarea asociaţiei, relaţia cu clienţii, urmărirea îndeplinirii obiectivelor asociaţiei, consultanţă, elaborarea şi realizarea de programe.
                
            
             
                 FRDS - Fondul Român de Dezvoltare Socială
                 
                     
                         
                             București
                             ro
                        
                    
                
                 
                     Facilitator comunitar
                     
                         
                             2001-03-01
                        
                         
                             2002-06-30
                        
                         false
                    
                     Facilitarea comunităților pentru a-și descoperi problemele, pentru a se organiza și rezolva aceste probleme. Consultanță pentru scrierea unui proiect și solicitarea de finanțare de la FRDS (Fondul Român de Dezvoltare Socială).
                
            
             
                 SC Socio Pro SRL
                 
                     
                         
                             str. 1 Decembrie 1918, nr. 100
                             Petroșani
                             ro
                             332024
                        
                    
                
                 
                     Director cabinet psiho-sociologic
                     
                         
                             2000-03-01
                        
                         
                             2002-06-30
                        
                         false
                    
                     Coordonator proiecte de cercetare, selecţie şi recrutare de personal pentru clienţi (organizaţii), consultanţă privind legislaţia muncii, consultanţă privind relaţiile între angajaţi şi organizarea muncii, consiliere privind evaluarea personalului, consultanţă privind instruirea şi dezvoltarea personalului, coordonarea activităţii de evaluare psihoprofesională.
                
            
             
                 SC Grup 95 SA
                 
                     
                         
                             str. Mihai Viteazul nr. 3
                             Petroșani
                             ro
                             332014
                        
                    
                
                 
                     Psihosociolog
                     
                         
                             1998-12-01
                        
                         
                             2000-02-28
                        
                         false
                    
                     Specialist în departamentul de resurse umane.
                
            
             
                 Unitate militară a Ministerului Apărării Naționale
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                             1990-08-01
                        
                         
                             1998-08-31
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                     <p>Activitati specifice serviciului militar.</p>
                
            
        
         
             
                 Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
                 
                     
                         
                             București
                             ro
                        
                    
                
                 
                     
                         2016-10-01
                    
                     true
                
                 
                     Doctorand în domeniul PSIHOLOGIE
                     <p>Titlul tezei: ”Prediction and mediation effect in traffic violations”.</p>
<p>Notă de progres:</p>
<ul>
 <li>Cei 3 ani de studii doctorale s-au desfășurat în perioada 2016 - 2019, cu 4 referate prezentate în fața comisiei de îndrumare;</li>
 <li>Am solicitat o extensie (perioadă de grație) pentru finalizarea tezei și pentru publicarea a celor două articolelor submise (unul a fost publicat în Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, nr. 70, aprilie 2020, jurnal cu factor de impact 2.4, iar celălat este în revizuire la Journal of Safety Research, jurnal cu factor de impact 2.7).</li>
</ul>
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                     ”Expertiza psihologică și psihologia clinică”
                     <p>Psiholog expert, în evaluarea discernământului, comportamentului și/sau motivației suspecţilor, învinuiţilor, inculpaţilor, victimelor, martorilor, reclamanților și pârâților.</p>
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                     NLP – Practitioner IANLP
                     
                         
                             Dezvoltare personală
                        
                    
                     <p>Programare neuro-lingvistică (comunicare verbală şi non-verbală, determinarea, utilizarea şi modificarea structurii experienţei subiective, standarde pentru ecologia schimbării la nivel personal).</p>
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                             Brașov
                             ro
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-10-01
                    
                     
                         2007-06-30
                    
                     false
                
                 
                     Certificat de competenţă lingvistică
                     
                         
                             Limbi străine
                        
                    
                     Limba engleză
                
            
             
                 Universitatea ”Spiru Haret”, Facultatea de Psihologie-Sociologie
                 
                     
                         
                             București
                             ro
                        
                    
                
                 
                     
                         2004-10-01
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                     Master în management organizațional și al resurselor umane
                     
                         
                             Psihologie
                        
                    
                     Psihologie organizaţională, recrutare şi selecţie a personalului, managementul resurselor umane, legislaţia muncii, psihologie managerială, evaluarea performanţelor profesionale, evaluarea şi stimularea creativităţii, teoria comunicării, conflicte şi negocieri intra şi interorganizaţională, psihologia economică şi a reclamei, aplicaţii ale psihologiei muncii, analiza datelor.
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                     Formator de formatori
                     
                         
                             Formare
                        
                    
                     <p>Formator (training experienţial) – 4 faze a câte 40 ore de formare. Total ore formare: 160.</p>
                
            
             
                 FRDS - Fondul Român de Dezvoltare Socială
                 
                     
                         
                             București
                             ro
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                         2001-05-30
                    
                     false
                
                 
                     Formare - facilitator comunitar
                     
                         
                             Dezvoltare comunitară
                        
                    
                     Facilitarea comunitară - un ansamblu de acțiuni menite să determine o comunitate să-și descopere problemele și să se organizeze în vederea rezolvării acestora, fără ca aceasta să depindă de cel care intervine inițial (facilitatorul comunitar).
                
            
             
                 Universitetea din Petroșani, Facultatea de Științe
                 
                     
                         
                             Petroșani
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                         1998-06-30
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                     Licențiat în psihosociologie
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                 Școala de ofițeri activi ”Nicolae Bălcescu”
                 
                     
                         
                             Sibiu
                             ro
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                         1990-07-31
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                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
             
             photo
             ProfilePicture
        
         
         
         
         
         
             
                 Consultanță organizațională
                 <ul>
 <li>Abordarea temelor de consultanță, coaching și training orientate pe stabilirea și monitorizarea obiectivelor, auditul convingerilor, gestionarea timpului, planificare, coordonare și control, organizarea muncii, rezolvarea problemelor etc.</li>
 <li>Coordonarea de proiecte de consultanță și intervenție organizațională.</li>
</ul>
            
             
                 Managementul proiectelor
                 <ul>
 <li>Construirea și gestionarea bugetelor (am administrat bugete de peste 200.000 euro);</li>
 <li>Experiență în managementul de proiecte (două proiecte finanțate prin programul POSDRU în valoare totală de 200.000 de euro, un proiect finanțat de AMIC - Asociația Tinerilor Întreprinzatori Brașov în 2002, un proiect finanțat de DJTS Brașov în 2003 și mai multe proiecte de cercetare care au avut bugete proprii);</li>
 <li>Coordonarea de echipe de experți (economiști, sociologi, psihologi, formatori) - mărime variabilă, până la 40 demembri;</li>
 <li>Contract de management pentru mai multe organizații, în aprox. 10 ani.</li>
</ul>
<p><br></p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Dezvoltarea de sisteme informatice
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Cercetare şi dezvoltare de sisteme informatice utilizate în evaluarea psihologică și organizaţională (metodologie), sau în administrarea serviciilor psihologice:</span></p>
<ul>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2017 – DIR - Data Integration Report - Sistem de creare și editarea rapoartelor de evaluare;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2016 – Register-ONE - Sistem de gestionare a actelor profesionale și emitere a avizul psihologic;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2015 – X-Sort - Sistem de evaluare a criteriului (performanță profesională în sarcină și performanță contextuală);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2014 – REAP - Registrul de evidență a actelor profesionale on-line;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2011 – SAS - Skills Analyssis System - evaluarea competențelor profesionale;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2007 – Odisy – Aplicaţie on-line suport pentru culegerea şi prelucrarea datelor;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2005 – HR Middle Evaluation – instrument de evaluare organizaţională;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2001 – PS2001.1 – 12 probe pentru evaluarea aptitudinilor cognitive, senzoriale şi psihomotorii.</span></li>
</ul>
            
        
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Studii organizaţionale
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Coordonator pentru următoarele studii:</span></p>
<ul>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2017 "Evaluare psihologică și predicție în psihologia transporturilor în România" (în curs de realizare);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2015 "Psihodiagnoză organizațională și intervenție pentru dezvoltarea abilităților angajaților cu accent pe diminuarea comportamentului contraproductiv și creșterea angajamentului în muncă";</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2011 "Analiza competențelor profesionale la nivelul angajatorilor";</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2008 "Studiu asupra relaţiilor interpersonale" – determinarea relaţiilor deficitare şi pregătirea unui program de restructurare a acestor relaţii;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2007 "Harta motivaţională – Analiza factorilor de personalitate ce stau la baza formării motivelor şi adoptarea din partea managementului a unor modelelor de comportament care să facilitează motivaţia";</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2007 "Evaluarea psiho-aptitudinală în scopul descoperirii ariilor de abilităţi necesare a fi dezvoltate prin training sau coaching";</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2006 "Facilitare organizaţională – o modalitate eficientă de dezvoltare a activităţilor de management al resurselor umane";</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2005 "Studii de validare a unor baterii de teste psihologice utilizate în selecţia anumitor profesii";</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2005 "Elaborarea fişelor de evaluare cu ancore comportamentale";</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2004 "Diagnoză organizaţională – îmbunătăţirea climatului de muncă";</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1999 "Analize psihosociale într-un grup de muncă".</span></li>
</ul>
            
        
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Cercetări de natură psiho-socială şi analiză a comportamentului consumatorului
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Realizator şi coordonator al următoarelor studii:</span></p>
<ul>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2008 „Residence – Studiu de măsurare a comportamentului de cumpărare a locuinţelor", eșantion reprezentativ pentru Brașov, client – Kronvest Group of Companies Braşov;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2008 „Studiu de marketing politic, cu segmentare psihografică", pe eşantioane reprezentative pentru mun. Ploieşti şi judeţul Prahova;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2007 „Cercetare calitativă – testarea campaniei publicitare", client – Constam Construcţii şi Ambient Buzău;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2006 „Studiul cu privire la investiţiile imobiliare şi aspectul locuinţei" (eşantion reprezentativ pentru populaţia cu venituri mari din Braşov), client – investitor spaniol (prin FPIMM Braşov);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2005 „Salary Survey – Studiul condiţiilor de muncă ale muncitorilor din domeniul construcţiilor şi nivelul de salarizare" (eşantion reprezentativ la nivelul judeţului Braşov), client SC Scorillo Intercom SA (antreprenor în domeniul construcţiilor);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2005 "Analiza comportamentului de cumpărare şi atitudinea faţă de bijuterii şi magazinele de bijuterii" (eşantion reprezentativ al vizitatorilor magazinelor de bijuterii la nivel regional), client SC Cashmir SRL (producător şi distribuitor de bijuterii);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2002 „Analiza mediului de afaceri şi nevoia de asistenţă în afaceri în Braşov" (eşantion reprezentativ în funcţie de cifra de afaceri pentru firmele din judeţul Braşov), client FPIMM (centru de consultanţă în afaceri);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2002 „Realităţi şi perspective în Valea Jiului" (eşantion multistadial, reprezentativ la nivelul Văii Jiului, dar şi cu reprezentativitate la nivelul fiecărei localităţi în parte), client USAID;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2001 „Analiza comportamentului de utilizare a serviciilor GSM în Petroşani", Petroşani;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2001 „Măsurarea audienţei media în judeţul Hunedoara", Petroşani;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2000 „Studii socio-politice în judeţele Alba, Hunedoara şi Vâlcea", Alba Iulia, Deva şi Rm. Vâlcea.</span></li>
</ul>
            
        
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Coordonator pentru următoarele studii realizate de IRSOP
                 <ul>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">studii naţionale lunare privind consumul de tutun şi comportamentul consumatorilor de tutun;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">studii naţionale lunare privind consumul de cafea şi comportamentul consumatorilor de cafea;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">studii naţionale privind consumul de servicii pentru telefonie mobilă;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">studii naţionale privind consumul de servicii bancare şi atitudinea faţă de bănci şi serviciile bancare oferite;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">studii naţionale lunare privind consumul de carburant;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">studii naţionale lunare privind consumul de ulei de motor;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">studii naţionale lunare privind comportamentul de cumpărare a produselor de folosinţă îndelungată (produse electrocasnice, mobilă etc.);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">studii calitative (produse de larg consum).</span></li>
</ul>
            
        
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Coordonarea proiectelor de recrutare şi selecţie profesională
                 <ul>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">top management (general manager, project manager);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">middle management (şef departament, team leader, assistant manager);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">domeniul IT şi publicitate (programator, art director, grafic designer, copywriter, cont planner);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">domeniul vânzărilor (personal vânzări);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">domeniul construcţiilor (specialişti, personal executant).</span></li>
</ul>
            
        
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Trainer/formator
                 <ul>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Programe de perfecţionare profesională: dezvoltarea de competențe comune (social-civice, antreprenoriale, de învățare și informatice), resurse umane, cercetarea de marketing, vânzări.</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Programe de dezvoltare: leadership, negociere, managementul conflictelor, dezvoltarea creativităţii, professional skills, presentation skills, team building.</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Programe de formare continuă și complementară în specialități psihologice;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Discipline teoretice: metode și tehnici de cercetare, psihologie experimentală, statistica aplicată în ştiinţele sociale.</span></li>
</ul>
            
        
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Coordonarea unui centru de aistență şi dezvoltare de competențe
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dezvoltarea sistemelor de evaluare în centrul de asistență (instrumente, fişe de observaţie, teste situaţionale etc.) şi în centrul de dezvoltare de competențe (roluri de coach, trainer sau facilitator).</span></p>
            
        
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Facilitare comunitară
                 <ul>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">proiecte de dezvoltare comunitară finanţate de Parcul Naţional Retezat (2002);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">proiecte finanţate prin intermediului Fondul Român de Dezvoltare Socială (2001-2002).</span></li>
</ul>
            
        
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Servicii psihologice individuale
                 <ul>
 <li>Evaluare psihologică clinică (în expertiză judiciară și extrajudiciară, psihodiagnostic, pentru dobândirea certificatuui de handical și pentru pensionare pe caz de boală);</li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Evaluare psihologică pentru angajare, selecţie profesională, orientare profesională, dezvoltarea de abilităţi, analiză de leadership, evaluarea comportamentului;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Evaluare psihologică în prihologia transportului;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Orientarea și consilierea carierei;</span></li>
</ul>
            
        
         
             Lista lucrărilor publicate, participare la conferințe și workshop-uri realizate
             
                 Lista lucrărilor publicate
                 <ul>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Găianu, P. A., Giosan, C., &amp; Sârbescu, P. (2020).&nbsp;</span><em>From Trait Anger to Aggressive Violations in Road Traffic</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.&nbsp;</span><em>Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 70, 15-24;</em></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Găianu, P. A., Giosan, C., &amp; Sârbescu, P. (under review).&nbsp;</span><em>Theory of Planned Behavior: A Path from Personality Traits to Traffic Violations. Journal of Safety Research;</em></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Gaianu, P. A. (2016). Self-control and its influence upon the origin and growth of occupational stress. 9th International Conference on Modern research in psychology, November 2016, Sibiu, Romania (ISSN 2559-2947, indexat BDI);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Gaianu, P. A. (2016). "Motivational map". Romanian journal of experimental applied psychology. Volume 7, Issue 3 – 2016 (ISSN 2286-1831);</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Găianu, P. A. (2016). Ghid practic pentru evaluarea psihologică a persoanelor care solicită permisul port armă. Editura Universitară;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Gaianu, P. A. (2009). Testare, examinare, evaluare. Asociația Psihologilor din Transporturi, Muncă și servicii. PsihoJurnal, Anul I, nr. 1 (ISSN 2066-8740).</span></li>
</ul>
            
        
         
             Lista lucrărilor publicate, participare la conferințe și workshop-uri realizate
             
                 Comunicări științifice prezentare la conferințe/congrese/simpozioane
                 <ul>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2019, ”Emoționalitate și leadership. Revizuire de literatură și studii de caz” [coautor, lucrare publicată&nbsp;la Editura Militară în volumul conferinței Info-Psiho, organizată de D.G.I.A. în București];</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2019, "De la furia ca trăsătură a șoferului la șofatul agresiv în traficul rutier",&nbsp;Conferința APIO "Horia Pitariu", Iași;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2018, "Medierea constructelor TPB în relația dintre trăsăturile de personalitate ale șoferilor și comportamentele aberante în trafic",&nbsp;Conferința APIO "Horia Pitariu", Constanța;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2017,&nbsp;”Evaluare și predicție în psihologia transporturilor în România”, Conferința APIO "Horia Pitariu", București;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2016, „Controlul de sine și influența sa asupra apariției și creșterii spresului ocupațional", Congresul international Cercetare modernă în științele sociale, educație și sănătate, Sibiu;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2013, "Bilanțul de competențe profesionale, demers necesar în consilierea carierei", Conferința APIO "Horia Pitariu", Brașov;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2013, "Harta motivațională – Studiu organizațional privind stimularea motivațională a angajaților", Conferința APIO "Horia Pitariu", Brașov;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2012, "Bilanțul de competențe profesionale, demers necesar în consilierea carierei", Conferința Națională de Psihologie, Brașov;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2006 „HR Middle Evaluation – Instrument utilizat în diagnoza organizaţională", Conferinţa Internaţională „Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti", Bucureşti;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2006 „Realizarea unui sistem de selecţie profesională în contextul facilitării organizaţionale", Conferinţa Naţională de Psihologie, Cluj-Napoca;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2006 „Instrument de evaluare post-integrare pentru personalul recent angajat într-o organizaţie cu activitate preponderent industrială", Conferinţa Naţională de Psihologie, Cluj-Napoca.</span></li>
</ul>
            
        
         
             Lista lucrărilor publicate, participare la conferințe și workshop-uri realizate
             
                 Workshop-uri realizate
                 <ul>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"Criterii de evaluare psihologică și modele de predicție comportamentală în traficul rutier", 2019, București;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"Criterii de performanță, evaluare și intervenție în scopul dobândirii abilităților suplimentare de către angajați" și "De la modele de predicție comportamentală la evaluare psihologică, interpretare și feedback", 2017, București;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"Evaluarea psihologică pentru deţinerea, portul şi utilizarea armelor de foc. Criteriile de evaluare, modelul de predicţie şi interpretarea rezultatelor la teste, în funcţie de modelul de predicţie", 2017, Brașov;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"Intervenție psihologică la nivel organizațional în scopul dezvoltării personale și a dobândirii de abilități suplimentare de către angajați", workshop itinerant;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"Criteriile de performanță ale conducătorii auto, elementele centrale ale analizei compatibilității cu postul de muncă", workshop itinerant;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"Acordarea feedback-ului în urma unei evaluări psihologice și strategii de intervenție psihologică pentru dezvoltarea personală și profesională"; "Un model practic de consiliere vocațională și orientare în carieră"; "Abordarea selecției profesionale dintr-o perspectivă utilitară, de la evaluarea competențelor și predicția performanței in-role, la comportamentul cetățenesc (OCB) și cel contraproductiv (CWB)" și "Diagnoza comportamentului organizațional – un barometru al sănătății organizaționale", 2016, București;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"Intervenția psihologică la nivel organizațional în scopul dezvoltării personale și dobândirii de abilități suplimentare de către angajați" și „Explorarea personalității - în evaluarea psihologică pentru port armă - exerciții de interpretare comportamentală", 2016, Brașov;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"Evaluarea psihologică - De la informații cantitative la compensabilitatea aptitudinilor și la interpretarea calitativă", 2014, București;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"Etalonarea testelor psihologice" și "Analiza și gestionarea emoțiilor în context organizațional", 2013, București;</span></li>
 <li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">''Introducere în prelucrarea și analiza datelor", workshop itinerant.</span></li>
</ul>
            
        
         
             Alte informații
             
                 Afiliere
                 <ul>
 <li>Asociația Psihologilor din România, din 2001</li>
 <li>APTMS - Asociația Psihologilor din Transporturi, Muncă și Servicii, din 2004</li>
 <li>Colegiul Psihologilor din România, din 2006</li>
 <li>Membru al comisiei de Psihologie pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și al Comitetului Director, mandatul 2013 - 2017</li>
 <li>Asociația Psihologilor Brașoveni, din 2011</li>
 <li>APIO - Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională, din 2013</li>
</ul>
            
        
         
             Atestate de liberă practică și treapta de specializare
             
                 Atestate de liberă practică și treapta de specializare
                 <ul>
 <li>Psihologia muncii şi organizaţională,<em> principal - autonom (2006) </em></li>
 <li>Psihologia transportului, <em>principal - autonom (2006) </em></li>
 <li>Psihologia serviciilor, <em>principal - autonom (2006) </em></li>
 <li>Psihologia pentru apărare şi siguranţă naţională, <em>principal - autonom (2006) - </em><strong><em>supervizor</em></strong></li>
 <li>Psihologia clinică, <em>specialist- autonom (2009) - </em><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>supervizor</em></strong></li>
</ul>
            
        
    




