
A V- a  CONFERINTĂ NATIONALĂ DE PSIHOGERIATRIE  

cu participare internationala  

“ IMBATRANIREA  ACTIVA “ 
Piatra-Neamt,   21 – 23 septembrie 2012 

 

 
„ La adânci bătrâneti se desfasoară viata cea mai pretioasă, cea mai utilă pentru tine si pentru altii”              

                                                                                                                           Lev Nicolaevici Tolstoi 

 

 

 

Manifestare creditată  de Colegiul Psihologilor din România şi Colegiul Medicilor din 

România, Ordinul Asistenţilor Medicali din România 
 

 
 

 

PROFESORI   INVITATI  

 

acad. prof. 
univ. dr. 
Constantin 
Romanescu 

Reputat psihiatru al Spitalului de 

Psihiatrie „Socola“ din Iaşi, membru 

emerit al Academiei de Ştiinţe Medicale 

din România, este cel care în 1975 a 

iniţiat şi înfiinţat Catedra de psihologie 

medicală (prima din ţară) la UMF Iaşi. 

Între 1959-1968 a fost şeful Secţiei 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

(OMS) de malario-terapie, al doilea 

centru de acest profil din lume. A fost 

bursier OMS la Paris (cinci teme în 

patru ani), Liverpool, Roma. De-a 

lungul carierei universitare şi medicale a 

publicat 15 cărţi şi 250 de lucrări de 

specialitate, iar din anul 1989 a început 

să se afirme ca eseist. În anul 2003 

ainiţiat „Centrul de Neuroştiinţe“ al 

Academiei de Ştiinţe Medicale 

(„Socola“), al cărui coordonator este şi 

în prezent 



 
 

acad. prof. 
univ. dr. hab. 
Nicolae 
Bucun 

Profesor universitar, medic, doctor 

habilitat in psihologie, director adjunct  

ISE Chisinau, membru al Academiei de 

Ştiinţe a Rep.Moldova , ex-viceministru 

al Educaţiei, 

 
 

 

acad. dr. 
Virgil Razesu 

Medic primar chirurg, doctor in stiinte 
medicale, membru al Academiei Oamenilor 
de Stiinta din Romania,  Cetatean de 
Onoare al municipiului Piatra Neamt, 
cunoscut atat prin lucrari stiintifice de 
referinta in medicina “Chirurgie generala. 
Vademecum pentru examene si 
concursuri”, cat si prin beletristica publicata 
fiind totodata si membru al Uniunii 
Scriitorilor din Romania. 

 
 

 

acad. dr. 
Costache 
Andone 

Ultimul reprezentant al generaţiei de aur 

a medicinii nemţene, cea care a închegat 

aici, la Piatra Neamţ, vatra unui centru 

medical de prestigiu, personalitate 

complexă şi polivalentă, decan de vârstă 

al Cetăţenilor de Onoare ai Municipiului 

şi membru fondator al Academiei 

Oamenilor de Ştiinţă. 

 

prof. univ. dr. 
Tiberiu 
Rudica 

Profesor universitar doctor la Facultatea 

de Psihologie si Stiinte ale Educatiei a 

Universitatii „Petre Andrei” din Iasi, 

autor al multor carti de specialitate, 

pintre care Aspecte psihologice in 

mituri, legende si credinte populare 

(2003), Psihologia omului in proverbe 

(2004), Psihologie umana si paradoxuri 

ale existentei (2006), Psihologia 

frustratiei (ed. a II-a revazuta si 



adaugita, 2006), Aforismele din 

perspectiva psihologica (2008), Din 

psihologia contrariilor si a 

paradoxurilor (2009). 

 

prof. univ. dr. 
hab. Aglaida 
Bolboceanu 

Profesor universitar la ISE Chisinau, 

Rep. Moldova, doctor habilitat in 

psihologie, profesor cercetator, expert 

coordonator al Departamentului de 

Psihologie scolara. Domeniile de 

cercetare: Psihologie pedagogică, 

Psihologia dezvoltării, Psihologia 

personalităţii 

 

prof. univ.dr. 
Ion Mânzat 

Presedinte al Asociatiei Romane de 

Psihologie Transpersonala.  

Seful catedrei de psihologie al 

Universitatii Titu Maiorescu 

Profesor invitat la Universitatea din 

Milano si Universitatea din Lecco cu 

teme de Psihologie sinergetica 

Profesor asociat la Universitatea Petre 

Andrei din Iasi : Psihologia 

Transpersonala 

Profesor asociat la Universitatea din 

Bucuresti : Istoria Psihologiei 

Universale 

 

 

prof. univ. dr. 
Jan Hurjui 

Numit si parintele geriatriei iesene, 

medic si scriitor, doctor in medicinǎ, 

medic primar geriatru, profesor la 

Facultatea de Medicinǎ și Farmacie 

Gr.T Popa din Iași, vicepreședinte și 
președinte ale unor asociații și secții de 

medicinǎ precum:Academia de Studii 

Inalte Iasi (Presedinte de onoare), 

Uniunea Scriitorilor din România, 

Societatea Medicilor Scriitori și 

Publiciști din România, Cenaclul literar 

“Vasile Voiculescu” de pe langa 

Universitatea de Medicinǎ și Farmacie 

din Iași, și membru al unor societǎți 

medicale din strǎinǎtate și in colevtivele 

de redacție ale unor reviste de 

specialitate. Este cetatean de onoare a 

orasului Tecuci. 



 

prof. univ. dr. 
Rodica 
Ghiuru 

Profesor universitar doctor la 

Universitatea de Medicina si Farmacie 

“Gr.T. Popa” Iasi, medic primar 

medicina interna si cardiologie, medic 

specialist Geriatrie – Gerontologie, Sef 

de Clinica a V-a Medicala si de 

Geriatrie - Gerontologie, Spitalul CFR 

Iasi. Presedinte al  Asociatiei 

"Societatea Universitara de Medicina 

Interna, Geriatrie si Gerontologie" lasi, 

Vicepresedinte al Societatii Romane de 

Geriatrie si Gerontologie “Ana Aslan" 

Bucuresti 

 

prof. univ. dr. 
Mariana 
Caluschi 

Profesor universitar doctor, Decan al 

Facultatii de Psihologie si Stiintele 

Educatiei la Universitatea “Petre 

Andrei” din Iasi, fondator si Presedinte 

a Asociatiei Nationale a Psihologilor de 

Familie Profesor invitat la Universitatea 

Pedagogica "Ion Creanga" din Chisinau, 

Universitatea de Stat "Al.Russo" din 

orasul Balti, Centrul Educational 

Prodidactica, Chisinau. Titular al marcii 

inregistrate Modelul Creativ Brancusian  

   

 

prof. univ. dr. 
Constantin 
Bogdan 

Presedinte al "Comitetul National 

Roman de Bioetica UNESCO" 

(CNRBU), este totodata membru al 

"Academiei Oamenilor de Stiinta din 

Romania" si presedintele si fondatorul 

Societatii de Paliatologie si Tanatologie 

si vicepresedintele Ligii Romane de 

Sanatate Mintala, prof. dr. Constantin 

Bogdan, medic primar medicina interna, 

geriatrie-gerontologie, este renumit 

pentru modul in care are grija de 

pacientii sai defavorizati sau vulnerabili. 

Pe plan international este membru 

titular "Societatea Franceza de 

Gerontologie si Geriatrie" , Membru 

"International Psychogeriatric 

Association"(IPA) si Membru al 

"European Association for Palleative 

Care" (EAPC)  



 
 

prof. univ. dr. 
Dumitru 
Motet 

Profesor universitar specialitatea 

kinetoterapie, Cercetător ştiinţific gradul 

I, iniţiatorul introducerii Educaţiei fizice 

şi a Corectării deficienţelor fizice în 

Învăţământul Special din România, 

membru fondator al Federaţiei Române 

a Sportului pentru persoane cu handicap 

Membru fondator al secţiei de 

kinetoterapie de laUniversitatea din 

Bacău, militant pentru înfiinţarea 

învăţământului superior de kinetoterapie 

în România (1991). Membru fondator al 

Federaţiei Române de kinetoterapie. 

 

prof. dr. Florin 
Gheorghita 

Este primul cercetător care a scris 

despre fenomenele paranormale. Acesta 

a colecţionat sute de poze, mărturii ale 

existenţei OZN-urilor. La congresul 

internaţional din Barcelona, din anul 

1978, toată sala a fost impresionată de 

cercetările lui Florin Gheorghiţă. El a 

ales să vorbească despre faptul că OZN-

urile sunt corpuri care se bazează pe alte 

legi şi principii fizice. Prezenţa la 

congresele internaţionale, sau 

„farfuristice“, aşa cum le numeşte el, i-

au adus o recunoaştere pe plan 

european, A publicat peste 30 de cărţi 

din 1973 până în 2012, a tradus în limba 

română alte şase cărţi şi a obţinut multe 

alte premii 

 

prof. univ. dr. 
Doina  Marza 

Profesor universitar doctor la Catedra de 

Kinetoterapie, a Facultăţii de Ştiinţe ale 

Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din 

Universitatea din Bacău, Membru în 

ECSS (European College of Sport 

Science); Membru în ENPHE (Reţeaua 

Europeană de Învăţământ Superior de 

Kinetoterapie), Membru în ENOTHE 

(Reţeaua Europeană de Învăţământ 

Superior de Terapie Ocupaţională), 

Membru în Asociaţia Română de 

Algeziologie (AAR), Expert evaluator 

ARACIS 
 


