
In f o r m a ţ ii per so n a le

Nume
Adresă

Telefon
Fax

E-mail

Naţionalitate 

Data naşterii

E x per ien ţă  pr o fesio n a lă

• Perioada (de la - până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
• Funcţia sau postul ocupat

* Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

MOLDOVAN OLGA DOMNICA
Bdl J uliu Maniu Bl 22 a p . 8 Arad  Rom ania  

0742354566

od_moldovan@yahoo .corn

română 

07,10,1953

9 AUGUST 1976 -  20 FEBR.1992
Spitalul Clinic Judeţean, Clinica Psihiatrică Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 43
Examinări psihologice pentru precizare de diagnostic, expertiza capacităţii de muncă,
supraexpertize medico-legale psihiatrice; psihoterapie
Psiholog principal, şefa laboratorului de psihologie, coordonatorul activităţii
psihologilor clinicieni din Forul Metodologic Cluj
Examinări psihologice în scopul precizării diagnosticului psihiatric
Examinări pentru expertiza capacităţii de muncă
Examinări pentru supraexpertizele medico-legale psihiatrice
Expertize în scop de cercetare pe probleme de psihofarmacologie (contracte cu diferii 
fírme de medicamente / Terapia/Cluj, Polfa /Polonia) şi în vederea stabilirii unor 
profile psihologice caracteristice anumitor boli somatice (cancer mamar, insuficienţă 
renală), cercetări pentru studiul actului suicidar.
Psihoterapie individuală şi de grup, art-terapie, meloterapie.
Preşedinta Cercului de Psihologie clinică din cadrul Uniunii Societăţilor de Ştiinţe 
Medicale Cluj

* Perioada (de la - până la)
• Numele şi adresa angajatorului

1992-1999
Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca, str. M.Kogălniceanu nr. 1



Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi

• Perioada (de la - până la) 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
• Funcţia sau postul ocupat

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la - până Ia) 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
• Funcţia sau postul ocupat

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la - până la)
• Numele şi adresa

Educaţie,

lector universitar doctorand
Susţinerea cursurilor / seminariilor de: Psihologie clinică, Planning famil 
Psihoterapii individuale şi de grup, Psihosociologia delincvenţei 
Tutore de an pentru studenti 
îndrumător ştiintific lucrări de licenţă

1999-2007
Universitatea Aurel Vlaicu Arad, str. Elena Drăgoi nr. 2-4 Arad 
Educaţie,

Lector universitar, doctor in psihologie
Cursurile şi seminariile de: Psihologie cognitivă, Psihopedagogia copiilor cu deficien 
de vedere, Fundamente de psihologie, Psihologia adolescentului, Sisteme de asistenţ 
socială, Psihoterapia cognitiv -  comportamentală 
Tutore de an pentru studenţi 
Organizarea cercului ştiinţific studenţesc
Din 2007 până în prezent Redactor şef al Revistei trimestriale AGORA, revistă 
trimestrială de ştiinţele psihologiei şi asistenţă socială 
Din 2007 până în prezent, membru CopyRo (Societate de gestiune colectivă a 
dreprurilor de autor)
2007 - 2014
Universitatea Aurel Vlaicu Arad, str. Elena Drăgoi nr. 2-4, Arad 
Educaţie,Psihologie

conferenţiar
Cursuri de: Psihologia adolesceţei şi vârstei adulte, Psihologia copilului,
Psihopedagogia deficienţilor de vedere, Istoria psihologiei, Fundamentele psihologiei
Cursuri la maşter
Tutore de an pentru studenţi
Tutore de an la maşter anul I
Redactor şef al Revistei trimestriale AGORA
Referent la Editura SPER, Bucureşti
Membru în consiliul Departamentului
Membru în Consiliul Facultăţii
Membru al Comisie de Calitate pentru învăţământul superior a Facultăţii
Şef de catedră la Catedra Psihopedagogie socială în perioada februarie 2008-iulie 200Î
Membru în comisia de licenţă
Membru în comisiile de acordare a gradului didactic I în învăţământul preuniversitar 
îndrumător ştiinţific pentru lucrări de licenţă, disertaţii pentru maşter şi lucrări 
metodico-ştiinţifice de obţinere a gradului didactic I în învăţământul preuniversitar 
Membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor în învăţământul superior şi 
la Spitalul Judeţean Arad
Membru în Asociaţia Psihologilor din România din 2004
Membru în Colegiul psihologilor din 2011
Membru CopyRo din 2007
Expert ARACIS, din 2011
2014 -  până în prezent
Universitatea Aurel Vlaicu Arad, str. Elena Drăgoi nr. 2-4, Arad



angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate
• Funcţia sau postul ocupat

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Ed u c a ţie  ş i f o r m a r e

• Perioada (dc la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale
• Tipul calificării/ diploma

obţinută
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/invatamant

• Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini

Educaţie,Psihologie 

profesor
Cursuri de: Psihologia adolesceţei şi vârstei adulte, Fundamentele psihologiei,
Intoducere in psihologie, Statistica
Cursuri la maşter
Tutore de an pentru studenţi
Tutore de an la maşter anul I
Redactor şef al Revistei trimestriale AGORA
Referent la Editura SPER, Bucureşti
Membru în consiliul Departamentului
Membru în Consiliul Facultăţii
Membru al Comisie de Calitate pentru învăţământul superior a Facultăţii
Şef de catedră la Catedra Psihopedagogie socială în perioada februarie 2008-iulie 2C
Membru în comisia de licenţă
Membru în comisiile de acordare a gradului didactic I în învăţământul preuniversitai 
îndrumător ştiinţific pentru lucrări de licenţă, disertaţii pentru maşter şi lucrări 
metodico-ştiinţifice de obţinere a gradului didactic I în învăţământul preuniversitar 
Membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor în învăţământul superioi 
la Spitalul Judeţean Arad
Membru ]n comisii de acordare a titlului de doctor in psihologie 
Membru în Asociaţia Psihologilor din România din 2004 
Membru în Colegiul psihologilor din 2011 
Membru CopyRo din 2007 
Expert ARACIS, din 2011

1968-1972
Liceul Teoretic EMIL RACOVIŢĂ , Cluj-Napoca

Cultură generală, profil real 

Diplomă de bacalaureat 

Studii liceale

1972-1976
Universitatea Babeş Bolyai Cluj/Napoca
Facultatea de Istorie-Filosofie, Specializarea Psihologie

Psihologie



ocupaţionale
• Tipul calificării/ diploma

obţinută
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/invatamant

• Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini

ocupaţionale
• Tipul calificării/ diploma

obţinută
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/invaiamant

• Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale
• Tipul calificării/ diploma

obţinută
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/invaiamant

Dilplomă de licenţă 

Studii universitare

Nov. -  dec./ 1985 
Spitalul nr. 9 Bucureşti,
Centrul de Perfecţionare a personalului superior sanitar 

Psihoterapiile de grup

Adeverinţă de absolvire a cursului de perfecţionare

Curs post-universitar de formare în psihoterapii de grup, acreditat de Centrul < 
Perfecţionare a Personalului Superior Sanitar

Aprilie/mai 1991
Centrul pentru problemele tineretui Edinburgh 
Scotland-Romanian MedicAid

Intervenţie în criză pentru adolescenţi, terapii individuale şi de grup
Planning familial
specializare

Schimb de experienţă postuniversitar

• Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini

ocupaţionale
• Tipul calificării/ diploma

obţinută
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/invaiamant

• Perioada (de Ia - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini

ocupaţionale
• Tipul calificării/ diploma

Nov.-dec. 1992
University of East Anglia, Norwich 
School of Social Work 
UNICEF

Formarea profesorilor care predau în asistenţă socială 

Diplomă de participare 

Specializare postuniversitară

Ian. -febr. 1994
Université Libre de Bruxelles
TEMPUS

Intervenţie în criză pentru adolescenţi, terapii individuale şi de grup
Planning familial
Specializare



obţinută
Nivelul de clasificare a formei de Specializare postuniversitară

instruire/imatamant

• Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale
• Tipul calificării/ diploma

obţinută
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/invatamant

2002/2005
Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca 
Facultatea de Psihologie

Psihologie

Diplomă de doctor în psihologie 

doctorale

APTIDUNI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

dobândite în cursul vieţii şi 
carierei dar care nu sunt 

recunoscute neapărat 
printr-un certificat sau o diplomă

LIMBA MATERNĂ ROMÂNĂ

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleză
• abilitatea de a citi excelent

• abilitatea de a scrie excelent
• abilitatea de a vorbi excelent

Italiană
• abilitatea de a citi excelent

• abilitatea de a scrie bine
• abilitatea de a vorbi excelent

Franceză
• abilitatea de a citi excelent

• abilitatea de a scrie excelent
• abilitatea de a vorbi excelent

APTITUDINI ŞI 
COMPETENTE ARTISTICE



APTITUDINI ŞI 
COMPETENTE SOCIALE

APTITUDINI SI 
COMPETENTE 

ORGANIZATORICE

APTITUDINI SI 
COMPETENTE TEHNICE

Permis de conducere

ALTE APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE

I n fo r m a ţii su pl im en ta r e

A nex e

Activitatea de coordonare a Revistei Agora a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei 
Psihologie şi Asistenţă socială
Organizarea cercului ştiintific studenţesc 2003 până în prezent
Organizator al unor Concerte de binefacere „Glasuri pentru Crăciun” in perioada 199'
2003
Organizarea sesiunii ştiinţifice anuale a studenţilor

Cunoştinţe PC, Windows XP, Microsoft Office, Internet, Power Point 
Utilizare baze de date SPSS

Permis de conducere Categoria B din 2007

- Certificat de Competenţă Lingvistică acordat de Centrul de Limbi Modeme ALPHA 
Cluj-Napoca
- Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici - Program de formare pentru 
cadrele didactice implicate în implementarea programului de studii de masterat, 
Universitatea Transilvania din Braşov, 19-23 aprilie 2012
Academia de vară -  „Perspective noi în didactică. De Ia centrarea pe elev la abordare; 
prin competenţe” -  Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, perioada 1-9 augus 
2012
- Program de formare a didacticienilor din învăţământul superior, - Universitatea din 
Bucureşti, Sinaia 11-18 februarie 2013

Persoană de contact:
Prof.dr. Gabriela Kelemen
Facultatea de Stiinte ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă socială

Activitate ştiinţifică: 14 cărţi şi 62 de articole şi studii publicate în ţară şi străinătate

Data completării: 19 ianuarie2016 

Semnătura:


