
 
 

 

ASOCIAŢIA PENTRU STUDIUL JOCURILOR DE NOROC – RASG – Romanian Association for 

the Study of Gambling 

 

 

Conform Hotărârii Comitetului Director publicate în M.O. 0348/26.05.2010 – Anexele 2 şi 3, prin 

prezenta vă facem cunoscut că Asociaţia pentru studiul jocurilor de noroc – RASG – Romanian Association 

for the Study of Gamgling este înscrisă în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională, partea a II-a cu 

avizul nr. RF-II.CJ-98. Conform Anexei 5/22.09.2018 se aprobă și se creditează 

 

Cursul de formare profesională continuă „Evaluarea psihologică complexă și diagnosticul pozitiv 

și diferențial la copil și adult – completarea fișei psihologice și a raportului de evaluare psihologică” 8 

credite Comisia de Psihologie clinică și psihoterapie 

Cursul invită psihologi clinicieni, psihoterapeuţi, psihologi școlari şi absolvenţi ai facultăţilor conexe 

(asistenţă socială, psihopedagogie, sociologie), medici rezidenți, studenţi în ani terminali, masteranzi.  

Cursul durează 10 ore: 

• 8 ore de predare față în față – aplicații practice și  

• 2 ore de studiu individual și realizare a portofoliului de evaluare 

 

Formatorii: 

Prof. Dr. Viorel Lupu, Medic primar psihiatru, formator și supervizor în Psihoterapii cognitiv-

comportamentale, acreditat de Albert Ellis Institute, New York, Federaţia Română de Psihoterapii, Colegiul 

Psihologilor din România, vicepreşedintele Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din 

România – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, profesor asociat la 

Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, şeful secţiei de psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului clinic 

de urgenţă pentru copii, președintele RASG 

Psiholog Dr. Izabela Ramona Lupu, Psihoterapeut principal în psihoterapii cogntiv-comportamentale, 

Supervizor și psiholog principal în psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor și 

psihologia aplicată în servicii, Psiholog principal și supervizor în psihopedagogie specială, Psiholog 

clinician principal și logoped – CJRAE Școala ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Centrul de Sănătate Mintală 

Cluj, vice-președinte RASG. 

Date de contact: Adresa Asociației RASG 

Calea Mănăștur, nr. 44, cod 400372, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România, CIF: 28997429 Cont bancar 

(RON): RO10 BTRL 0130 1205H74501XX deschis la BT - Sucursala Cluj-Napoca, Str. Eroilor Nr.36, cod 

400129 Cluj-Napoca, Romania 

E-mail: office@rasgcluj.org, ramonatodirita@yahoo.com 

Cursul se va desfășura cu perceperea unei taxe de participare. 

PREŞEDINTE,  

Prof. Univ. Dr. Viorel Lupu 

Vicepreședinte Psih. Dr. Ramona Lupu 

mailto:office@rasgcluj.org
mailto:ramonatodirita@yahoo.com
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Obiectivele cursului: 

• Informare si formare a psihologilor clinicieni, consilierilor educaționali și școlari și a 

psihoterapeuților în domeniul psihologiei clinice, cu scopul unei evaluări complexe și a unui 

diagnostic acurat.  

• Trasarea sarcinilor și a competențelor specifice fiecărei specializări 

• Procedura de evaluare și obținere a Certificatului de orientarea școlară și profesională de la 

CJRAE/CMBRAE 

• Completarea fișei psihologice Anexa 8 din Ordinului 5805/2016 

 

PROGRAMA CURSULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

„Evaluarea psihologică complexă și diagnosticul pozitiv și diferențial la copil și adult – 

completarea fișei psihologice și a raportului de evaluare psihologică” 

Cursul se va focusa pe: 

1. însușirea modului de realizare a unei evaluării complexe a copilului și adultului, 

2. stabilirea diagnosticului pozitiv și diferențial 

3. întocmirea documentației eliberate clientului – inclusiv aspecte legate de managementul cabinetului 

în cazul unor astfel de solicitări 

 

 

Probe de evaluare psihologică validate științific – parte a portofoliului de evaluare a copilului și adultului 

Raportul de evaluare psihologică – adeverință de evaluare psihologică a adultului 

DSM 5 – diagnostice pozitive și diferențiale 

Fișa psihologică Anexa 8 din Ordinului 5805/2016 

Dosarul clientului solicitant 

Documente emise și registre completate de către psihologul clinician în cazul unei astfel de solicitări 

Aplicații practice și supervizarea realizării protofoliului de evaluare 
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Adresabilitate: 
Cursul se adresează în principal psihologilor clinicieni, psihoterapeuţilor, psihologilor școlari şi 

absolvenţilor facultăţilor conexe (asistenţă socială, psihopedagogie, sociologie), medicilor rezidenți, 

studenţilor în ani terminali, masteranzilor.  

Cursul durează 10 ore, format din predare față în față, evaluare și studiu individual al materialelor 

puse la dispoziție. 

Criteriile de selecție se referă la apartenența la unul din grupurile menționate mai sus, iar limita 

maximă de participanți (pentru cursurile față în față) este de 40 de persoane pentru fiecare curs. 

 

  

 

Credite CPR – 8 credite Comisia de Psihologie clinică și psihoterapie 

 

 

Plata taxei de participare se face în contul RASG Asociație RO10 BTRL 0130 1205H74501XX deschis la 

BT - Sucursala Cluj-Napoca, Str. Eroilor Nr.36, cod 400129 Cluj-Napoca, Romania cu mențiunea 

EVENIMENT PROFESIONAL CLINICA!!! 

 

După achitarea taxei trimiteți un mail la office@rasgcluj.org și ramonatodirita@yahoo.com cu CEREREA 

COMPLETATĂ + o copie a chitanței + copia atestatului de liberă practică (dacă este cazul) și specificați 

datele pentru FACTURA (o veți primi prin posta în original, dacă este nevoie) 

1. Nume și prenume persoană/Cabinet/Instituția care decontează costurile cursului 

2. Adresa din buletin/Adresa cabinetului 

3. CNP/CIF 

4. Localitatea din Județul  

5. CNP, seria și nr de buletin și nume complet dacă diferă de cel de la punctul 1 – pentru diploma 

6. Telefon  

7. Adresa de mail (chiar daca trimiteți mail-ul de pe acea adresă, vă rog rescrieți-o) 
 

mailto:office@rasgcluj.org
mailto:ramonatodirita@yahoo.com

