
 
 

Curriculum vitae 
 
 
 
Informaţii personale________________________________________________________ 

Aurel Ion Clinciu 
Adresa: Calea Bucureşti Nr. 102, Braşov 
Telefon: 0740 176697 
Adresa de e-mail: aclinciu@unitbv.ro 
 
Studii_____________________________________________________________________ 

 2004 – Doctorat în psihologie obţinut la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Universitatea din Bucureşti, domeniul Psihologie 

 1972-1976 – Facultatea de Filosofie, specializarea Psihologie, Universitatea din 
Bucureşti  

 
Experienţă profesională şi didactică___________________________________________ 

 2007 Conferenţiar la Universitatea Transilvania din Braşov, titular al disciplinelor 
Fundamentele psihologiei, Baze teoretice ale evaluării psihologice, Statistică aplicată 
pentru psihologie, Metodologia cercetării psihopedagogice, Introducere în psihanaliză, 
Statistici multivariate, Metode de cercetare cantitativă 

 2010 Coordonator al programului de studii Psihologie din cadrul Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

 2008 Iniţiator şi coordonator al masterului de Psihologia personalităţii 
 1998-2006 Lector la Universitatea Transilvania din Braşov 
 1981-1998 Psiholog practician la secţia de Neuropsihiatrie infantilă din cadrul 

Spitalului Municipal de Pediatrie Braşov 
 1976-1981 Psiholog la Igiena Copilului şi Tineretului din cadrul Centrului Sanitar 

Antiepidemic din Braşov 
 
Experienţă managerială_____________________________________________________ 

 2012 Membru în senatul Universităţii Transilvania din Braşov 
 2012 Membru în Consiliul Facultăţii  de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
 2005-2008 Secretar ştiinţific al specializătii Psihologie a Facultăţii de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei 
 2004-2005 Cancelar al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
 2002 Coordonator al laboratorului de psihodiagnostic 

 
 



Experienţă în peer-review şi comitete ştiinţifice__________________________________ 

 Membru în Comitetul ştiinţific al primei Conferinţe Naţionale Psihoterapie 
Experienţială şi Hipnoterapie – Dezvoltre, cuplu, sexualitate, Braşov, 30-31 mai 2015 

 Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei Naţionale de Psihologie, ediţia a VI-a, 
Braşov, 25-29 septembrie 2012 

 Membru în Comitetul de recenzori al Conferinţei Internaţionale Psychology and the 
realities of the contemporary world – PSIWORLD 2011, 2012, 2013, 2014 

 Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale AFASES-2011 
 Membru în Comitetul ştiinţific al Simpozionului Naţional al Consilierilor Şcolari –

Braşov 2011, 2012, 2013 
 Membru în colegiul de redacţie al revistei de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – 2005-

2008 
 Referent AFASES în 2011 
 Referent BIBLIO în anii 2011 şi 2012 
 Referent al Editurii Universităţii Transilvania din Braşov din anul 2013 

 
Membru în asociaţii profesionale______________________________________________ 

 Membru al Asociaţiei Psihologilor (APR) din România din 2004 
 Membru al Colegiului Psihologilor din România (COPSI) din 2006, cu atestarea 

dreptului de liberă practică şi a celui de supervizare pe psihologie clinică şi 
educaţională, din 2007 

 Membru al SRS (Society for Romanian Study) din 2014 
 Membru fondator al Asociaţiei KRONPSY din 2013 
 Membru al EHPS (European Health Psychology Society) din 2013 
 Membru al RSM (Romanian Society of Maternology) din 2012 

 
Granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică____________________________________ 

 2008-2009 – Cercetător în  proiectul  PN-II-ID-PCE-2008-2: Cercetări privind noi 
sisteme cognitive bazate pe experimentarea relaţiilor cauzale  

 2008-2009 – Cercetător în proiectul CNCSIS tip A 6GR/2008, cod 943: EMMS – 
Evaluare şi microviolenţă în mediul şcolar. Relaţii, prevenţie şi intervenţie  

 2007-2008 – Cercetăror în proiectul CEEX PROCED 12 78941: Promovarea 
cercetării privind calitatea vieţii la nivelul comunităţilor locale şi implicaţiile 
asupra educaţiei 

 2006-2008 – Cercetător în proiectul CEEX, Nr 2-Cex06-8-85/19.09.2006: Modele şi 
indicatori de evaluare a calităţii cercetării ştiinţifice în universităţi în cadrul 
societăţii bazate pe cunoaştere  

 2005-2006 – Cercetător în proiectul nr. 720/ 04.10. 2005: Proiectul pentru 
învăţământul rural (PIR)  

 2003-2004 – Cercetător în proiectul  nr. 44829: Lucrător in domeniul tineretului 



 2003-2004 – Cercetător în proiectul Generalizarea grupei pregătitoare în 
învăţământul preşcolar în România, aprobat cu ordinul MEdC nr. 3799 din 22. 05. 
2002 

 
Participări la activităţi didactice în universităţi din ţară şi străinătate________________ 

 Membru în comisii de susţinere a tezei doctorale (2012, 2013, 2015). 
 Stagiul de formare pe problematica învăţământului special şi a integrarii persoanelor 

cu nevoi speciale în Hillerod – Danemarca, ianuarie 2003 
 Stagiu de documentare pe problematica învăţământului special şi a persoanelor cu 

nevoi speciale în Stoke on Trent – Anglia, iulie-august 2005 
 
Organizare de evenimente ştiinţifice (conferinţe, workshop-uri)_________________ 

 Membru în Comitetul de organizare al Conferinţei Naţionale de Psihologie, ediţia a 
VI-a, Braşov, 25-29 septembrie 2012. 

 Coordonator al workshop-ului „Memoria de lucru” din cadrul Conferinţei Naţionale de 
Psihologie ediţia a VI-a, Braşov, 26-29 septembrie 2012. 

 Coordonator al workshop-ului W15 „Microviolenţa în şcoală – diagnoză şi intervenţie” 
în cadrul Conferinţei Internaţionale „Psihologia şi realităţile lumii contemporane” 
Bucureşti, 18-21 noiembrie 2010. 

 Membru în comitetul de organizare şi în comitetul ştiinţific al Conferinţei Naţionale a 
Psihologilor Şcolari CJRAE, Braşov 2011, 2012, 2013. 

 Coordonator al programelor de formare acreditate C.N.F.P. de Casa Corpului 
Didactic Braşov: „Atelier inovativ”, „Grădiniţa metodică inovativă”, „Profesorul azi”. 

 Formator în cadrul programului de formare continuă acreditat DFCPIP-MECT 
„Împreună schimbăm mentalitatea şi atitudinea faţă de droguri”. 

 
Activitate ştiinţifică_________________________________________________________ 

 11 articole in-extenso publicate în fluxul ştiinţific internaţional principal, proceedings 
cu peer-review ale conferinţelor internaţionale indexate ISI Thomson 

 4 articole in-extenso publicate în reviste indexate BDI 
 9 rezumate în jurnale indexate ISI 
 12 articole publicate în reviste cu peer-review 
 44 de lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale sau 

naţionale neindexate. 


