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Informaţii personale  

Nume / Prenume LUPU VIOREL 

Adresă(e) Cluj Napoca,Str.Ospătăriei F.N. 

Telefon(oane) 0264428491 Mobil: 0722325366 

Fax(uri) 0264428491 

E-mail(uri) violupu@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 

  

Data naşterii 14.12.1960 

  

Sex Masculin 

  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2004-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar Dr. Titular, La Disciplina de Psihiatrie pediatricã,Şeful Disciplinei din 2008 k 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instituţie a Ministerului Educaţiei,Cercetãrii,Tineretului şi Sportului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicinã şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca ,Str.V.Babeş Nr.8,Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitate didacticã cu studenţii Facultãţii de Medicinã şi cu masteranzii, cercetare ştiinţificã  

Perioada 2001-2004 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrãri Dr. Titular, La Disciplina de Psihiatrie pediatricã 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instituţie a Ministerului Educaţiei,Cercetãrii,Tineretului şi Sportului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicinã şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca ,Str.V.Babeş Nr.8,Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitate didacticã cu studenţii Facultãţii de Medicinã, cercetare ştiinţificã 

Perioada 1995-2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar Dr. Titular, La Disciplina de Psihiatrie pediatricã 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instituţie a Ministerului Educaţiei,Cercetãrii,Tineretului şi Sportului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicinã şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca ,Str.V.Babeş Nr.8,Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitate didacticã cu studenţii Facultãţii de Medicinã, cercetare ştiinţificã 

Perioada 1989-1995 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  Titular, La Disciplina de Fiziologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instituţie a Ministerului Educaţiei,Cercetãrii,Tineretului şi Sportului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicinã şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca ,Str.V.Babeş Nr.8,Cluj-Napoca 



DATA 
 

SEMNĂTURA  

24.04.2018 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitate didacticã cu studenţii Facultãţii de Medicinã, cercetare ştiinţificã 

Perioada 1993-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar Dr. Asociat, La Catedra de Psihologie clinicã şi Psihoterapii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instituţie a Ministerului Educaţiei,Cercetãrii,Tineretului şi Sportului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  ”Babeş-Bolyai”Cluj-Napoca ,Str.M.Kogãlniceanu Nr.1,Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitate didacticã cu studenţii şi masteranzii Facultãţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei(cursuri şi seminarii de 
Psihiatrie, Psihoterapii şi Neurofiziologie, cercetare ştiinţificã 

Perioada 1999-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic primar psihiatru, psihoterapeut formator în CBT, La Clinica de Psihiatrie pediatricã cu Compartiment de 
Toxicomanii,din 2008 şeful clinicii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instituţie a Ministerului Sãnãtãţii 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgenţã pentru copii Cluj-Napoca ,Str.Moţilor Nr.68,Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de asistenţã medicalã 

Perioada 1988-1989 

Funcţia sau postul ocupat Medic de medicinã generalã pediatricã la Dispensarul Medical Comunal Moisei,Jud.Maramureş 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instituţie a Ministerului Sãnãtãţii 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Orãşenesc Borşa, Jud.Maramureş, Str Florii de colţ Nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Asistenţã medicalã pentru copii şi adolescenţi 

Perioada 1985-1988 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar la Spitalul de copii Cluj-Napoca 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instituţie a Ministerului Sãnãtãţii 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de  copii Cluj-Napoca,Str.Moţilor Nr.68,Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de asistenţã medicalã 

 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2002-2005 

Calificarea / diploma obţinută Psihoterapeut formator in REBT şi CBT 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Psihoterapii cognitiv-comportamentale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul ”Albert Ellis”,New-York,SUA şi Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România, 
Universitatea ”Babeş-Bolyai”Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Psihoterapeut formator şi supervizor în Psihoterapii cognitiv-comportamentale recunoscut de Colegiul Psihologilor 
din România,Federaţia Românã de Psihoterapie, The National Association of CBT(SUA) şi de Institutul ”Albert 
Ellis”,New York,SUA 

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Medic primar psihiatru 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Psihiatrie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Medicinã şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Medic primar psihiatru 

Perioada 1992-1997 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Medicinã 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Fiziologie,Psihiatrie pediatricã 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Medicinã şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca 

Perioada 1991-1994 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist Psihiatru 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Psihiatrie 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Medicinã şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Medic psihiatru 

Perioada 1979-1985 

Calificarea / diploma obţinută Doctor-Medic  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Facultatea de Medicina, specializarea Pediatrie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul de Medicinã şi Farmacie Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Medic  

Perioada 1975-1979 

Calificarea / diploma obţinută Diplomã de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Liceul de Matematicã-Fizicã ”Nicolaie Bãlcescu”Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Liceal, Bacalaureat 

 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Românã 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba francezã   excelent  excelent  Foarte bunã  Foarte bun  Mediu 

Limba englezã   Foarte bunã  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Perseverenţă, dinamism şi adaptabilitate, 
echilibrare emoţională, încredere, înţelegere,flexibilitate, deschidere la dialog 

 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice lider de grup şi bun organizator în calitate de şef de clinicã şi de disciplinã,implicare în organizare de manifestãri 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

CUNOŞTINŢE DE OPERARE ÎN SISTEME CA MICROSOFT  

. OFFICE (WORD, POWERPOINT), SPSS, INTERNET 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - membru al Asociaţiei Medicilor Plasticieni din România, participant la 20 ediţii ale Salonului de iarnă al  medicilor 
din România, între 1980-2010, cu lucrãri de picturã, fotografie şi graficã, și cu picturi la expozitia organizata de The 
Romanian Medical Society in UK la Londra , în perioada 14-21 Mai 2011.  
 
 

 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Permis de conducere Categoria B din 01.10.1981. 
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Informaţii suplimentare - menţionat în Enciclopedia Personalitãţilor din România ,”Who is Who”Ediţia 2009,la pagina 759-760, Editura 
Verlag,Elveţia 
-membru al Association for Psychological Science-USA din anul 2010 
 - preşedinte al Romanian Association for the Study of Gambling (RASG) din 2011; 
 - membru al ”European Association for the Study of Gambling " ,din anul 2008. 
 - membru în board-ul   Societãţii Naţionale de Neurologie şi Psihiatrie a copilului şi adolescentului 
 -vicepreşedinte al Asociaţiei de  Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale din România din anul 2000 până în prezent;  
 -membru al “The National Association of Cognitive-Behavioral Therapists”-USA din anul 2001; 
-coautor la Tratatul de explorãri functionale apărut sub redacţia F. Marin, la Ed. Dacia, 1998;coautor la Tratatul de 
Medicinã a adolescentului, sub redacţia N. Miu, 1999 – Casa Cãrţii de ştiinţã; coautor la Neurofiziologia sistemelor 
senzitivo-senzoriale împreună cu A.Olteanu, Ed. Presa Universitară Clujeană,2000; coautor la Neurofiziologia 
comportamentului uman  împreună cu A.Olteanu şi A.Miu, Ed. Presa Universitară Clujeană ,2001;autor la 
“Introducere în hipnoterapia şi în psihoterapia cognitiv-comportamentală a copilului şi adolescentului şi a CD-ului : 
“Demonstraţii practice de hipnoterapie cognitiv-comportamentală ,“Ed. ASCR,Cluj-Napoca,2003 şi reeditatã în 
2009;”Abordarea cognitiv-comportamentalã în sexologie”,Ed.Risoprint,2007, şi reeditatã în 2010.,”Jocul patologic de 
noroc la adolescenţi” Ed.Risoprint,2008. 
-Cele 2 cãrţi de Neurofiziologie fac parte din bibliografía suplimentarã de admitere la doctorat în domeniul Fiziologiei 
în Republica Moldova,avizatã de CNAA. 

-autor a 62 de lucrãri publicate in extenso, 30 ca prim autor, 32 coautor, 5 în strãinãtate ,(1 ca prim autor ), 6 articole 
indexate ISI ,3 articole indexate pe Medline şi 3 articole indexate în PsychInfo; autor a 45 de lucrãri publicate în 
rezumat , 2 în strãinãtate.  
-Premiul III la Secţiunea Poster de Pediatrie-Zilele UMF “I.Haţieganu” Cluj-Napoca , 5 Decembrie 2002 cu 
lucrarea:”Aportul Hipnoterapiei Cognitiv-comportamentale într-un caz de dependenţă de solvenţi volatili”.  
-Menţiune la Secţiunea Poster de Pediatrie-Zilele UMF “I.Haţieganu” Cluj-Napoca , 9 Decembrie 2006, cu lucrarea:  
”Utilizarea psihoterapiei cognitiv-comportamentale la adolescenţii cu tulburări anxioase”, împreună cu Florin Bengea.  
-Diploma de consultant “Summa cum laude” din partea Catedrei de Psihologie clinicã şi psihoterapii-Universitatea 
“Babeş-Bolyai”Cluj-Napoca, Prof.Dr.Daniel David, octombrie 2010,pentru merite deosebite în activitatea ştiinţificã şi 
didacticã. 

- Lucrarea : ”COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY IN THE CASE OF  A TEENAGER  WITH CONVERSION 
DISORDER WITH MIXED PRESENTATION.” publicată în anul 2005 în Journal of Cognitive and Behavioral 
Psychoterapies, 5,2,197-205 , ISSN 1584-7101;indexed for PsychINFO, EBSCO, International Bibliography of Social 
Science, CNCSIS ,a fost inclusă de THE UNIVERISTY OF TENNESSEE /COLLEGE OF SOCIAL WORK (USA) în 
bibliografia obligatorie din programul de studiu  :SW530 - Seminar in Clinical Social Work: Cognitive Behavior 
Therapy, Course Outline,Spring 2006 ,Instructor: Winifred Holcomb CMSW,precum si de catre  LINFIELD 
COLLEGE-OREGON(USA) în bibliografia din programul de studiu  :352:Child and Adolescent Clinical Psychology, 
Prof.Tanya L.Tompkins,Ph.D.,Spring,2008 şi a fost citatã în cartea apãrutã în 2007 la Ed.Wiley&Sons,New 
Jersey,USA.: „Resolving difficult clinical syndromes: a personalized psychotherapy approach”,autori: Theodore 
Millon, Seth Grossman. 

 
 O altă lucrare :” THE PREVALENCE OF PATHOLOGICAL GAMBLING IN ROMANIAN TEENAGERS ”,publicată în 
2002 ,în revista italiană „Minerva Medica ”,indexată pe Medline ,a fost citată în textul raportului OMS despre România 
,care face parte din „Mental Health Atlas ”–WHO-2005. 
-   Autor al capitolului intitulat”Romania” din tratatul  : “Problem Gambling in Europe: Extent and Preventive 
Efforts”,editat de :Gerhard Meyer, Tobias Hayer & Mark Griffiths care a apãrut la editura Springer, New York în  
2009. 
-Colaborator în calitate de coordonator al echipei medicale care a acordat    consultanţă şi tratament medical în 
perioada 2002-2005 ,în grantul de cercetare Nr.101-“Terapia Raţional-Emotiv-Comportamentală în tratamentul 
depresiei ; un studiu clinic randomizat, sposorizat de Institutul “Albert Ellis”,New-York,USA, coordonator principal de 
grant :Conf.univ.Dr.Psih. Daniel David, de la Universitatea “Babeş-Bolyai”Cluj-Napoca. 
-Responsabil din partea UMF “Iuliu Haţieganu “,Cluj-Napoca la grantul CEEX nr.124 :”Analiza neurocognitivă şi 
developmentală a anxietăţii; Aplicaţii în optimizarea metodelor de diagnoză şi psihoterapie”, coordonator de grant , 
Prof.Dr.Mircea Miclea  de la Universitatea “Babeş-Bolyai”Cluj-Napoca,care s-a derulat în perioada 2006-2008. 
-A obţinut prin grantul CNCSIS-Resurse umane , Nr.6/2008/aprilie aprobarea de deplasare la Nova Gorica-Slovenia 
pentru a susţine o prelegere oralã la :7th European Conference on Gambling Studies and Policy Issues,NovaGorica, 
Slovenia,1-4 July 2008 care a fost publicatã pe site-ul European Association for the Study of Gambling: 

Lupu V. Pathological gambling in Romania www.assissa.eu/easg/thursday/1400-ses2/lupu_viorel.pdf . 

- Membru în boardul editorial al revistei “Journal of Cognitive and behavioral psychotherapies “, indexată în ISI, 
PsychInfo ,International Bibliography of Social Science, EBSCO şi CNCSIS-A. 

- Evaluator CNCSIS din 2007. 
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