ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22
Fax: 40 - 264 - 59.19.06
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

RECTORATUL

Universitatea Babeş-Bolyai
Competiţia Excelenţei 2010
Dosar individual
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009
Nume, prenume, grad did.
Facultatea, Catedra
Domeniul ştiinţific
Adresa paginii web personale
Adresa e-mail

ADELA RALUCA MOLDOVAN, ASISTENT CERCETARE
DRD.
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Psihologie
Clinică şi Psihoterapie
Psihologie
adelamoldovan@psychology.ro

Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)

Moldovan, A.R., Onac I.A., Vantu, M., Szentagotai, A., Onac, I. (2009), Emotional distress, pain
catastrophizing and expectancies in patients with low back pain, Journal of Cognitive and
Behavioral Psychotherapies, vol. IX, no 1., p. 83-94
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings

Moldovan, A., Anton R., Dobrean, A. Parenting styles of children with ADHD (abstract). 38th
International Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive
Therapy, Helsinki, 10-13 Septembrie 2008, Helsinki, Finlanda, pg. 134.
Moldovan, A.R., Anton A.R., Szentagotai A.R., David, D. - Irrational Food Beliefs and eating
behavior in obese and normal weight individuals (abstract). European Health Psychology
Society, 23rd Annual Conference, Pisa, Italy, 23-26 Septembrie, 2009, pg. 276.
Anton A.R., Moldovan, A.R., David, D. – Development of perinatal rational and irrational
beliefs scale (abstract). European Health Psychology Society, 23rd Annual Conference, Pisa, Italy,
23-26 Septembrie, 2009, pg. 82.
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

Bian Moldovan, A., Anton, R., Cristea I., Gherman, A., Ones, M., Sucala M., Dobrean, A.,
David. D. (2007) The role of psychotherapy in the management of pain in amputees: implications

for the improvement of the quality of life, Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery,
vol.8, No 3-4, p. 111- 115.
Anton, R., Bian, A. Cristea, I, Heilman, R., Paulescu, S., Memoria autobiografică şi stilurile
narative ale copiilor, Parallaxis, no. IX, 2005, p. 36-43
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

David, D., Dobrean, A., Bian Moldovan, A., Anton, R., Cristea C., Sucală M., Onesc, C. Rolul
psihoterapiei în durerea postoperatorie a pacienţilor amputaţi: implicaţii pentru creşterea calităţii
vieţii, capitol în ”Ischemia Critica aterosclerotică a membrelor inferioare”, Editor: Aurel
Mironiuc, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
8. Brevete internaţionale
9. Brevete naţionale
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu

economia
11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
-
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Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale

Bursă doctorală oferită de CNCSIS (2008-2010)
Bursă de performanţă în cercetarea ştiinţifică studenţească, Universitatea Babeş-Bolyai (20052006)
Bursă de performanţă în cercetarea ştiinţifică studenţească, Universitatea Babeş-Bolyai (20072008)
Bursă Integrală pentru participarea la Şcoala de Vară în Ştiinţe Cognitive, New Bulgarian
University şi Central and Eastern European Center for Cognitive Science, Sofia, Bulgaria, 25
iulie – 13 august 2005 oferită de New Bulgarian University
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Post-doctoranzi (lista nominală)

6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Post-doctoranzi (lista nominală)

7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)

Rational emotive behavior therapy versus cognitive therapy versus acceptance and commitment
therapy in the treatment of generalized anxiety disorder. – Director: Daniel David, Albert Ellis
Institute, 2009-2011, 14 600 USD.
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

Cercetare exploratorie analitica şi proteomică în plasma şi lichidul cefalorahidian la pacienţii
vârstnici cu disfuncţie cognitivă postoperatorie. Director: Bodolea Constantin, CNCSIS II, 20092011, 100 000 RON
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Rolul psihoterapiei cognitiv-comportamentale în tratamentul chirurgical parodontal: un studiu
clinic controlat. Director: Daniel David, CNMP, 2009- 2011, 200 000 RON.
Implementarea de noi metode diagnostice neinvazive în scopul optimizării perioperatorii a
funcţiei cognitive la vârstnici, implicaţii asupra calităţii vieţii si performanţei psihosociale.
Director: Bodolea Constantin, CNMP, 2007-2010, 2 000 000 RON
Elaborarea unor noi metode de prevenţie şi intervenţie pentru ischemia critică din ateroscleroza
membrelor inferioare. Director: Aurel Mironiuc, CNMP, 2007-2010, 2 000 000 RON.
Eficacitatea psihoterapiei versus medicaţiei non-stimulante în ADHD la copiii cu vârsta între 6 şi
11 ani; Un studiu clinic controlat multicentric. Director: Daniel David, CEEX, 2006- 2008,
1189577 RON.
Corelaţii între markerii biologici, particularităţi clinice şi terapie în depresia copilului şi
adolescentului. Director: Felicia Iftene, CEEX, 2006-2008, 1.500.000 RON.
Ameliorarea calităţii vieţii la pacienţii cu disfuncţie erectilă şi optimizarea tratamentului
medicamentos. Director: Coman Ioan, CEEX, 2006-2008, 1.500.000 RON.
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
15. Conferinţe invitate internaţionale
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Conferinta Internaţională Diagnostic şi Intervenţie Validate Ştiinţific în Autism şi Tulburări Comorbide,
Cluj Napoca, 13-14 noiembrie 2009 – membru în comitetul de organizare
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III. Realizare remarcabilă
(Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă
realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.)
Cele mai importante realizări din ultimii ani se leagă de intrarea la Şcoala Doctorală

„Psihodiagnostic si Interventii Psihologice Validate Stiintific”. În cadrul acestei şcoli am
beneficiat de o pregătire la un înalt nivel ştiinţific. Afilierea la acest grup a facilitat participarea
într-o serie de conferinţe ştiinţifice, training-uri profesionale şi workshopuri care mi-au permis
să-mi dezvolt o gamă largă de competenţe şi abilităţi. Prin urmare, din anul 2008, coordonez, în
calitate de director executiv, activitatea Clinicii Universitare de Psihologie Babeş-Bolyai Psytech,
unde o echipă de specialişti în psihoterapie oferă servicii clinice avansate spre publicul larg.
Această activitate m-a ajutat să îmi dezvolt atât competenţele în psihoterapie (în baza dreptului de
liberă practică obţinut la Colegiul Psihologilor din România) cât şi competenţele în management
şi administraţie.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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