
Fișa de verificare 

a îndeplinirii standardelor Universităţii de prezentare la concurs pentru posturile de 

profesor universitar, conferențiar universitar, 

cercetător științific gradul I și cercetător științific gradul II 

 

 

CANDIDAT: Conf. dr. habil. Laura Visu-Petra 

 

a) î ndeplinirea standardelor minimale nat ionale specifice acestor funct ii, stabilite prin Ordinul 

Ministrului Educației și Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea standardelor minimale 

necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare 

nr. 6129/2016; 

 

 

b) î ndeplinirea, acolo unde este cazul, a standardelor minimale ale Universita t ii, stabilite prin 
aprobarea de ca tre Senatul UBB, la propunerea faculta t ilor; 

 

  Criteriu 
Indicatori esențiali 

/  
suma indicatorilor 

Standard minimal  
profesor / CS I / 

abilitare 

Punctaj 
calculat candidat 

Realizări 
științifice  

(A 1) 

C1 I1 25.00 238.587 

C2 I3 + I4 12.00 69 

C3 
Total A1 
(I1+...+I15) 

100.00 454.653 

Vizibiliate și 
impact  
(A 2) 

C4 I16 15.00 191.5 

C5 I27 9.00 45 

C6 
Total A2 
(I16+...+I35) 

60.00 503.45 

  C7 Total general 160.00 958.103 

  Criteriu 
Indicatori esențiali 

/  
suma indicatorilor 

Standard minimal  
profesor / CS I / 

abilitare 

Punctaj 
calculat candidat 

Realizări 
științifice  

(A 1) 

C1 I1 30.00 238.587 

C2 I3 + I4 14.00 69 

C3 
Total A1 
(I1+...+I15) 

120.00 454.653 

Vizibiliate și 
impact  
(A 2) 

C4 I16 15.00 191.5 

C5 I27 9.00 45 

C6 
Total A2 
(I16+...+I35) 

60.00 503.45 

  C7 Total general 248.00 958.103 



c) det inerea calita t ii de director al cel put in unui grant sau proiect de cercetare obt inut prin 

competit ie sau de membru î n minimum trei astfel de granturi;  

I. Director de grant/Mentor/Coordonator          

2022 - Present: Type: Young Teams Projects (Grant Director: Lect. univ. dr. Lavinia Cheie, Member: 

Conf. univ. dr. Laura Visu-Petra), Title: "Multifinality of parental migration: longitudinal interaction 

between risk and resilience factors in predicting children's well-being", (Project PN-III-P1-1.1.-TE-

20211051). 

2020 – 2022: Human Resources Program, Projects for Young Independent Research Teams (grant 

director), Title: „Strategic deception as a marker of Theory of Mind development during early to middle 

childhood: A microgenetic approach” STRATOM, Grant PN-III-P1-1.1-TE-2019-1075, Funding: 

428.000 RON  

2020 – 2022: Grant EIT Health InnoStars RIS Innovation project (partner coordinator). Title: „TULLY 

– Wearable device for emotion monitoring and control for children diagnosed with ADHD (Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder)”, (Project 6017/22.04.2020), Total funding: 50. 000 EURO. 

2020 - 2021: Research scholarship awarded by The Scientific Research Management Center, Babes -

Bolyai University (research coordinator) Title: „Dispositional and situational constraints affecting self-

concept maintenance: a cheating opportunity”, to student Andreea Alexandra Bulbuc. 

2019 - present: Collaborative Research Project, Project funded from the EEA Financial Mechanism 

2013-2021 (grant director: dr. Dacian Dolean, team member/ mentor: conf. univ. dr. Laura Visu-Petra) 

(2019 – 2023), Title: „Early literacy of Roma children from Romania: Bridging the socio-economic 

divide (ELIRA 2.0) (Alfabetizarea timpurie a copiilor romi din Roma nia: Strategii de eliminare a 

barierelor socio-economice (ELIRA 2.0)”, Grant EEA-RO-NO-2018-0026, Funding: 1.479.433 Euro 

2019- Subprogram 1.1. Type - Project mobility for researchers (grant director), Title: Mobility project 

for researchers, PN-III-P1-1.1-MC-2019-1251, Funding: 7416,20 RON (~1552,15 Euro) Spain 

2019 – EEA Grant. Project mobility (grant director), Title: EEA/NO Mobility Grant, RO-NO-MG-2019-

0172, Funding: ~5000 RON (~1046.36 Euro) Olso. 

2019 – 2020: Mentor in a Postdoctoral Research Project ”Researcher, future entrepreneur – The new 

generation”. Title: ”The effect of productive versus non-productive concerns on adolescents' cognitive 

flexibility”. project code: 123793/POCU, Postdoctoral researcher: Oana Ma rcus . Funding: 30. 000 RON 

(~6307.30 Euro). 

2018 - 2020: Project for young independent research teams (grant director), Title: Reducing math 

anxiety during early elementary school: An intervention based on cognitive tutoring versus a working 

memory training program and their impact on number sense development, Titlu: Diminuarea anxietatii 

de matematica in perioada scolara timpurie: O interventie de tip tutoring cognitiv versus 

antrenamentul memoriei de lucru in dezvoltarea conceptului de numar.  Grant PN-III-P1-1.1-TE-2016-

2170 Financed by UEFISCDI, Funding: 448.500 RON (~99.666,67 Euros).  

2018 – 2019: Research scholarship No. 36.011/28.11.2018 awarded by The Scientific Research 

Management Center, Babes -Bolyai University (research coordinator) Title: Bilingualism and theory of 

mind: implications for children’s deceptive behaviour („Bilingvism și teoria minții. Implicații pentru 

comportamentul simulant al copiilor”), to student Simina Cacuci. 



2017 - 2020: Grant PCE 2016 (partner team leader): Title: ”͞Differential susceptibility in the making: 

Genetic moderators of maternal prenatal affect on stress reactivity and temperament in infants”. Titlu: 

Susceptibilitatea diferentiala inainte de nastere: Moderatori genetici ai afectivitatii materne prenatale 

asupra reactivitatii la stres si temperamentului la sugari, Director dr. Andrei Miu, Funding: 849,375 

RON (~178.781,54 Euros). 

2017 - 2018: Insitutional Project, Subprogram 1.1. Type - Project mobility for researchers (grant 

director) Title: Mobility project for researchers, Titlu: Proiect de mobilitate pentru cercetători PN-III-

P1-1.1-MC-2017-1107, Funding: 6331 RON (~1.332,59 Euros) 

2016 - 2018: Human Resources Project, "Postdoctoral research project (PD)", (team member/mentor 

postdoctoral program) Title: Homeschool volume regulation for primary school children: How much is 

too much? Titlu: Reglementarea volumului temei de casa la elevii din clasele primare: Cat de mult este 

prea mult?, Grant PN-III-P1-1.1-PD2016-0164 , Funding: 250,000.00 RON (~52,621.50 Euros). 

2014 - 2015: Research scholarship, awarded by The Scientific Research Management Center, Babes -

Bolyai University (research coordinator), Title: Cognitive flexibility training, to student Melania 

Moldovan. 

2013 - 2016: Human Resources Program - Projects for Young Research Teams (grant director), Title: 

The connected lie: Longitudinal links between early deception skills, sociocognitive development and 

problematic behaviors in young children (www.decade.ro), Titlu: Conexiuni longitudinale între abilități 

de simulare, dezvoltare sociocognitivă și comportament problematic în copilăria timpurie. Grant PNII-

RU-TE-2012-3-0323, Financed by UEFISCDI, Funding: 645,165 RON (~149000 Euros). 

2013 - 2015: Project for young research teams (grant director). Title: Cognitive control of fears from 

early childhood to adolescence. Interrelationships with executive functioning and self-evaluation of 

personal competencies. Titlu: Controlul cognitiv al fricilor din copilăria timpurie în adolescență. 

Interrelații cu funcționarea executivă și autoevaluarea competențelor personale. Financing source: 

Babes -Bolyai University, Grant GTC_34042/2013, Funding: 20000 RON (~4,209.72 Euros). 

2013 - 2014: Research scholarship No. 34829-52/2013 awarded by The Scientific Research 

Management Center, Babes -Bolyai University (research coordinator), Title: Deceptive behavior in 

relation with emotional development and internalizing/externalizing problems (Comportamentul 

simulant în relație cu dezvoltarea emoțională și problemele de internalizare/externalizare), to student 

Monica Buta. 

2012 - 2016: Ideas Project, type Complex Exploratory Research Projects (Team coordinator, PI: Prof. 

Colin MacLeod & dr. Andrei C. Miu), Title: Genetic and environmental factors in emotion regulation 

development during adolescence: Implications for anxiety disorders and depression, Titlu: Factori 

genetici și din mediu în dezvoltarea reglării emoționale în perioada adolescenței: Implicații pentru 

tulburarările de anxietate și depresie. Grant PNII-ID-PCCE-2011-2-0045, Financed by UEFISCDI, 

Funding (total): 6.085.043 RON (~1.300.000 Euros). 

2012 - 2013: International research grant (Co-director of the Romanian team), Title: Symbolic 

mediation, self-control and anxiety: Research methods development and adaptation on Russian and 

Romanian sample of preschool children and elementary school children, Titlu: Mediere simbolică, auto-

control și anxietate: Dezvoltarea și adaptarea metodelor de cercetare într-un eșantion de preșcolari și 

copii din clasele primare din Rusia și România. Russian fund of humanities research, Moscow State 

University, Funding: 43,245.13 RON (~10000 USD). 

http://www.decade.ro/


2012: Ideas Project, Exploratory Workshop (grant director, co-organizer dr. Julie Hadwin, University 

of Southampton), Title: Attention and executive functioning in high-trait anxiety: Implications for 

cognitive and academic performance.  Titlu: Atent ia si funct iile executive î n cazul anxieta t ii ca 

tra sa tura  accentuata . Grant PN-II-ID-WE-2012-4-068, Financed by UEFISCDI, Funding: 29282 RON 

(~6500 Euros). 

2010 - 2012: National Research Council Post-doctoral grant (director). Title: Working memory 

development in relation to executive functions and school performance, Titlu: Dezvoltarea memoriei de 

lucru î n relat ie cu funct iile executive s i performant a s colara , CNCSIS PNII-427/2010, Funding: 

335000 RON, (~80000 Euros). 

2006 - 2008 Grant CNCSIS, TD (grant director) Title: The neuropsychological assessment of working 

memory in atypical development: Implications for the analysis of cognitive-behavioral profiles, Titlu: 

Evaluarea neuropsihologică a memoriei de lucru în cazul traseelor atipice de dezvoltare: implicații 

pentru evidențierea unor profile cognitiv-comportamentale. Funding: ~100000 RON (~23000 Euros). 

 

II. Membru al echipelor de cercetare 

 

2017 - 2019: Exploratory Project Type (team member). Title: Individual differences in early childhood 

parenting: Multilevel maternal and child-related factors, Titlu: Diferent e interindividuale privind 

abilita t ile parentale î n copila ria timpurie: O analiza  multinivelara  centrata  pe mama  s i copil. PNIII - 

P4 - Fundamentally and frontier research, Director Prof. dr. Oana Benga, Funding: 850000 RON 

(~178,955.38 Euros). 

2013 - 2016: Exploratory Research Project Type PCE (team member): Title: Maternal Self-regulation, 

parental practices, and child self-regulation in early childhood: implications for developmental 

psychology. Titlu: Autoreglarea materna, practicile parentale si autoreglarea copilului in copilaria 

timpurie: implicatii pentru psihopatologia dezvoltarii, PNII - IDEI, Director Prof. dr. Oana Benga, 

Funding:1194569,00 RON (~25,149,946.92 Euros). 

2009 - 2011: Grant POSDRU 7859 (consultant), Title: Modernizing and adapting preschool education 

in order to prevent early school leaving, Titlu: Modernizarea și adaptarea educației preșcolare în 

vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii. 

2009 - 2011: Grant CNCSIS, Ideas (team member), Title: Critical aspects in the computer-mediated 

psychotherapy of anxiety disorders, Titlu: Factorii critici în psihoterapia mediată de calculator a 

tulburărilor de anxietate. Director dr. Mircea Miclea, no. 2440.   

2006 - 2008: Grant CEEX, ET (team member), Title: Developmental trajectories and neurobiological 

correlates of cognitive-emotional processes in typical and atypical populations, Tilu: Traiectorii de 

dezvoltare și corelate neurobiologice ale procesărilor cognitive-emoționale in populații normale sau 

atipice. Director: dr. Oana Benga. no. 54. 

2006 - 2008 (consulting team member). Title: Cognitive and language development in children at 

neurodevelopmental risk, Titlu: Dezvoltarea cognitivă și a limbajului la copii cu risc 

neurodevelopmental, part of Neurobiological foundations of cognitive, mental and neurological 

disorders, Program coordinated by Prof. Ivica Kostovic, Croatian Institute for Brain Research. 



2006 - 2008: Grant CEEX (team member). Title: The neurocognitive and developmental analysis of 

anxiety. Applications in optimizing the diagnosis and psychotherapy methods. Titlu: Analiza 

neurocognitivă și developmentală a anxietății. Aplicații în optimizarea metodelor de diagnoză și 

psihoterapie. Director: dr. Mircea Miclea / code MEC 3543, Module 1. 

2006 - 2008 Grant CEEX, ET (team member). Title: Critical periods in the development of executive 

functions. Titlu: Perioade critice în dezvoltarea funcțiilor executive. Director dr. Oana Benga, no. 131. 

2004: Grant CNCSIS (team member). Title: Developing the research infrastructure of the cognitive 

neuroscience laboratory of the Center for applied cognitive psychology. Titlu: Dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare a laboratorului de neuroștiinte cognitive al centrului de psihologie cognitivă 

aplicată. Director: dr. Mircea Miclea, no. 62 

2004 - 2007: Executive coordinator of the project of adapting for the Romanian population for the 

NEPSY battery tests (NEPSY: A Developmental Neuropsychological Assessment; Korkman, Kirk & 

Kemp, 1998; executive coordinator). 

2003 - 2005: Collaborating with the Clinic of Neuropediatric, Cluj-Napoca. 

2002: Participating at the research project “The Development of Autobiographical Memory”, led by 

dr. Oana Benga, project financed as part of the McDonnell Foundation Initiative for the Development 

of Psychology in Romania. 

 

d) det inerea atestatului de abilitare sau a calita t ii de conduca tor de doctorat (exclusiv pentru funct ia 

de profesor universitar). 

Titlul tezei: Individual differences in executive functioning: Interactions with socio-emotional 

development and early vulnerability to psychopathology (Diferent e individuale î n funct ionarea 

executive: Interact iuni cu dezvoltarea socio-emot ionala  s i vulnerabilitatea timpurie pentru 

psihopatologie). 

Comisia de abilitare: Prof. Nazanin Derakshan, Department of Psychological Science, Birkbeck, 

University of London, Prof. Michael Eysenck, Royal Holloway, University of London, Prof. La cra mioara 

Perju - Dumbrava , Department of Neuroscience, ”Iuliu Hat ieganu” University of Medicine and 

Pharmacy, Cluj-Napoca. 

 

 

Data                                                                                                                                                     Semnatura 

10.01.2023                                                                                            Conf. dr. Habil. Laura Alexandra Visu-Petra 



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.9840 3 3 3 + (3 x IF) 8.95 Articol

Turi, A., Rebeleș, M-R., & Visu-Petra, 

L.* (2022).The tangled webs they 

weave: A scoping review of 

deception detection and production 

in relation to Dark Triad traits. Acta 

Psychologica, 226,  103574.
IF: factorul de impact

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.0530 3 3 3 + (3 x IF) 6.16 Articol

Opriș, A. M., Visu-Petra, L.*, & 

Brown, N. R. (2022). Living in history 

and by the cultural life script: What 

events modulate autobiographical 

memory organization in a sample of 

older adults from Romania?. 

Memory Studies, 

https://doi.org/10.1177/175069802

21108476

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

2.784 3 2 3 + (3 x IF) 11.35 Articol

Moldovan, M., Visu-Petra, L. Theory 

of Mind, Anxiety, and Interpretive 

Bias During Middle Childhood. J 

Child Fam Stud 31, 99–113 (2022). 

https://doi.org/10.1007/s10826-021-

02023-0



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

2.0860 3 4 3 + (3 x IF) 9.26 Articol

Cacuci, S. A., Bull, R., Huang, C. Y., & 

Visu-Petra, L. (2021). Criteria-Based 

Content Analysis in Child Sexual 

Abuse Cases: A Cross-Cultural 

Perspective. Child Abuse 

Review, 30(6), 520-535.

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.807 3 5 3 + (3 x IF) 8.42 Articol

Buta, M., Visu-Petra, G., Opre, A., 

Koller, S., & Visu-Petra, L.* (2021). 

Individual predictors of lie 

acceptability across 

development. European Journal of 

Developmental Psychology, 1-15.

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.8970 3 3 3 + (3 x IF) 8.6910 Articol

Cheie, L., Opriș, A., M., & Visu-Petra, 

L.* (2021). Remembering the future: 

Age-related differences in 

schoolchildren’s prospective 

memory depend on the cognitive 

resources employed by the task. 

Cognitive Development, 58. 

https://doi.org/10.1016/j.cogdev.20

21.101048



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

2.5190 3 3 3 + (3 x IF) 10.5570 Articol

Opriș, A., M., Cheie, L., & Visu-Petra, 

L.* (2021). Back to the future: 

relating the development of episodic 

future thinking to cognitive and 

affective individual differences and 

to motivational relevance in 

preschoolers, Memory, 

https://doi.org/10.1080/09658211.2

021.1896734
m: coeficient de multiplicare, are următoarele valori

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.4300 3 3 3 + (3 x IF) 7.2900 Articol

Mărcuș, O., Martins, E. C.,Sassu R., & 

Visu-Petra, L. (2020) On the 

importance of being flexible: early 

interrelations between affective 

flexibility, executive functions and 

anxiety symptoms in preschoolers, 

Early Child Development and 

Care.doi:10.1080/03004430.2020.18

16995 



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

2.9450 3 6 3 + (3 x IF) 11.8350 Articol

Petra, C. V., Visu-Petra, L., Buta, M., 

Tămaș, M. M., Benga, O., & Rednic, 

S. (2020). A computerized 

assessment of verbal and 

visuospatial memory (dis)functions 

in patients with rheumatoid arthritis. 

Psychology Research and Behavior 

Management, 13, 619-

629.doi:10.2147/PRBM.S261312 

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.5500 3 3 3 + (3 x IF) 7.6500 Articol

Moldovan, M., Seucan, D.T., & Visu-

Petra, L. (2019). Pre-and post-theory 

of mind and deception: Commentary 

on Walczyk and Fargerson. New 

Ideas in Psychology, doi: 

10.1016/j.newideapsych.2019.1007

54



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.6080 3 4 3 + (3 x IF) 7.8240 Articol

Opriș, M., A., Cheie, L., Trifan, C., M., 

& Visu-Petra, L. (2018). Internalising 

symptoms and verbal working 

memory in school-age children: A 

processing efficiency analysis. 

International Journal of Psychology, 

doi: 10.1002/ijop.12537

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.4080 3 4 3 + (3 x IF) 7.2240 Articol

Visu-Petra, L., Jurje, O., Ciornei, O., & 

Visu-Petra, G. (2016). Can you Keep 

a Secret? Introducing the RT-based 

Concealed Information Test to 

Children. Psychology, Crime & Law, 

22(3), 276-301. DOI: 

10.1080/1068316X.2015.1109085 n: numărul de autori ai unei publicații

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

3.6150 3 5 3 + (3 x IF) 13.8450 Articol

Mărcuș, O., Stanciu, O., MacLeod, C., 

Liebregts, H., & Visu-Petra, L. (2016). 

A FISTful of emotion: Individual 

differences in trait anxiety and 

cognitive-affective flexibility during 

preadolescence, Journal of 

Abnormal Child Psychology, 44(7), 

1231-1242, DOI: 10.1007/s10802-

015-0110-z NC: număr citări



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

3.0570 3 4 3 + (3 x IF) 12.1710 Articol

Varga M, Visu-Petra G, Miclea M, 

Visu-Petra L (2015) The “Good Cop, 

Bad Cop” Effect in the RT-Based 

Concealed Information Test: 

Exploring the Effect of Emotional 

Expressions Displayed by a Virtual 

Investigator. PLoS ONE 10(2): 

e0116087. DOI: 

10.1371/journal.pone.0116087

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.1830 3 3 3 + (3 x IF) 6.5490 Articol

Buta, M., Leva, D. S., & Visu-Petra, L. 

(2015). Who Is the Tattletale? 

Linking Individual Differences in 

Socioemotional Competence and 

Anxiety to Tattling Behavior and 

Attitudes in Young Children. Early 

Education and Development, 0: 1-

21. DOI: 

10.1080/10409289.2015.1000717. 



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

2.0340 3 5 3 + (3 x IF) 9.1020 Articol

Cheie, L., Veraksa, A., Zinchenko, Y., 

Gorovaya, A., & Visu-Petra, L. (2015). 

A cross-cultural investigation of 

inhibitory control, generative 

fluency, and anxiety symptoms in 

Romanian and Russian preschoolers. 

Child Neuropsychology, 21(2), 121-

149. 

DOI:10.1080/09297049.2013.87911

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

2.5330 3 5 3 + (3 x IF) 10.5990 Articol

Visu-Petra, L., Stanciu, O., Benga, O., 

Miclea, M., & Cheie, L. (2014). 

Longitudinal and concurrent links 

between memory span, anxiety 

symptoms, and subsequent 

executive functioning in young 

children. Frontiers in Psychology, 5: 

443. DOI:  

10.3389/fpsyg.2014.00443

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.7790 3 3 3 + (3 x IF) 8.3370 Articol

Mocan, O., Stanciu, O., & Visu-Petra, 

L. (2014). Relating individual 

differences in internalizing 

symptoms to emotional attention 

set-shifting in children. Anxiety, 

stress and coping, 27(5):509-26. DOI 

:10.1080/10615806.2014.888419



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.3160 3 3 3 + (3 x IF) 6.9480 Articol

Cheie, L., Miclea, M., & Visu-Petra, L. 

(2014). What was I supposed to do? 

Effects of individual differences in 

age and anxiety on preschoolers' 

prospective memory. International 

Journal of Behavioral Development, 

38(1), 1-10. DOI: 

10.1177/0165025413506132

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.0630 3 4 3 + (3 x IF) 6.1890 Articol

Visu-Petra, G., Miclea, M., Buş, I., & 

Visu-Petra, L. (2014). Detecting 

concealed information: The role of 

individual differences in executive 

functions and social desirability. 

Psychology, Crime and Law, 20(1), 1-

7. DOI: 10.1080/ 

1068316X.2012.736509

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

2.8430 3 4 3 + (3 x IF) 11.5290 Articol

Visu-Petra, G., Varga, M., Miclea, M., 

& Visu-Petra, L.* (2013). When 

interference helps: increasing 

executive load to facilitate deception 

detection in the concealed 

information test. Frontiers in 

Psychology, 4: 146. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.

00146



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.2260 3 3 3 + (3 x IF) 6.6780 Articol

Visu-Petra, L.*, Miclea, M., & Visu-

Petra, G. (2013). Individual 

differences in anxiety and executive 

functioning: A multidimensional 

view. International Journal of 

Psychology, 48(4), 1-

11.https://doi.org/10.1080/ 

00207594.2012.656132+J25

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.4690 3 3 3 + (3 x IF) 7.4070 Articol

Visu-Petra, G., Miclea, M., & Visu-

Petra, L.* (2012). Reaction Time-

based Detection of Concealed 

Information in Relation to Individual 

Differences in Executive Functioning. 

Applied Cognitive Psychology, 26(3), 

342-351. 

https://doi.org/10.1002/acp.1827

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.5790 3 4 3 + (3 x IF) 7.7370 Articol

Visu-Petra, L.*, Cheie, L., Benga, O., 

Alloway, T. P. (2011). Effects of 

anxiety on memory storage and 

updating in young children. 

International Journal of Behavioral 

Development, 35(1) 38–47. 

https://doi.org/ 

10.1177/0165025410368945



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

2.0830 3 4 3 + (3 x IF) 9.2490 Articol

Visu-Petra, L.*, Ţincaş, I, Cheie, L., & 

Benga, O. (2010). Anxiety and visual-

spatial memory updating in young 

children: An investigation using 

emotional facial expressions. 

Cognition & Emotion [Emotional 

states, attention, and working 

memory], Editori: N. Derakshan, 

M.W. Eysenck, 24(2), 223-240. 

https://doi.org/ 

10.1080/02699930903387546

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

2.2420 3 4 3 + (3 x IF) 9.7260 Articol

Visu-Petra, L.*, Miclea, M., Cheie, L., 

& Benga, O. (2009). Processing 

efficiency in preschoolers' memory 

span: A longitudinal investigation of 

individual differences related to age 

and anxiety. Journal of Experimental 

Child Psychology, 103(1), 30-

48.https://doi.org/10.1016/j.jecp.20

08.09.002



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.1    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de autor principal

1.4360 3 4 3 + (3 x IF) 7.3080 Articol

Visu-Petra, L.*, Benga, O., Tincas¸ I. 

& Miclea, M. (2007). Visual-spatial 

processing in children and 

adolescents with Down's syndrome: 

A computerized assessment of 

memory skills. Journal of Intellectual 

Disability Research, 51(12), 942-952. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-

2788.2007.01002.x

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

0.5710 3 4 3 + IF 3.5710 Articol

Moldovan, M., Prodan, N., Coman, 

A. D., & Visu-Petra, L.* (2022). Deep 

dive into the constructive mind. 

Relating interpretive diversity 

understanding to anxiety symptoms 

and parental practices in middle 

childhood. Journal of Evidence-

Based Psychotherapies, 22 (1), 55-

86. 

https://doi.org/10.24193/jebp.2022.

1.4



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 2 3 + IF 3.0000 Articol

Petruț, A. I. & Visu-Petra, L. (2022). 

O sintenză a literaturii privind 

factorii emoționali, cognitivi și 

comportamentali implicați în 

asocierea intergenerațională a 

anxietății față de matematică 

părinte-copil. Journal of Psychology, 

68(1), 75-85.

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 2 3 + IF 3.0000 Articol

Anbar, N. & Visu-Petra, L. (2021). 

Intersecting parent and child math 

anxiety, parental math-gender 

stereotypes, and children’s math 

performance: A Scoping Review. 

Journal of Psychology, 67(4), 363-

377.

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 2 3 + IF 3.0000 Articol

Prodan, N., Visu-Petra, L.* (2022). 

The art of telling the truth to 

deceive: a matter of intent. Studia 

UBB Pscychol.-Paed, LXVII, 1, 87-98. 

https://doi.org/10.24193/subbpsype

d.2022.1.05  



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 2 3 + IF 3.0000 Articol

Moldovan, M., Coman, A. D., Visu-

Petra, L.* (2022). Advanced Theory 

of Mind and executive functions 

during middle childhood. Studia UBB 

Pscychol.-Paed, LXVII, 1, 25-40. 

https://doi.org/10.24193/subbpsype

d.2022.1.02

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

0.2100 3 4 3 + IF 3.2100 Articol

Buta, M., Visu-Petra, G., Koller, S. H., 

Visu-Petra, L. (2020). A Little Lie 

Never Hurt Anyone: Attitudes 

towards Various Types of Lies over 

the Lifespan, Psychology in Russia: 

State of the Art, 13(1), 70 - 81

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 2 3 + IF 3.0000 Articol

Petruț, A., & Visu-Petra, L. (2020). 

Self-reported Mathematics Anxiety: 

Conceptual and psychometric 

considerations. Journal of 

Psychology, Vol.66 (3), pp. 259- 279



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 2 3 + IF 3.0000 Articol

Petruț, A., & Visu-Petra, L. (2020). 

Computerized math tutoring 

programs designed to reduce math 

anxiety and improve math 

performance in primary and 

secondary school children. 

Romanian Journal of School 

Psychology, 13(25), 7-31

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 2 3 + IF 3.0000 Articol

Petruț, A.,  & Visu-Petra, L. (2019). 

The efficiency of cognitive tutoring 

programs in reducing math anxiety 

for primary school children. 

Romanian Journal of School 

Psychology, 12(24), 27-39

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

0.7130 3 5 3 + IF 3.7130 Articol

 Visu-Petra, L., Cheie, L., Câmpan, 

M., Scutelnicu, I., & Benga, O. 

(2018). Identifying early links 

between temperament, short-term 

and working memory in 

preschoolers. Early Child 

Development and Care, 1-14. 

doi:10.1080/03004430.2016.124644

5



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 4 3 + IF 3.0000 Articol

Liștea, R., Ducrocq, E., Siminiceanu, 

A., Visu-Petra, L.(2017). Getting the 

butterflies to fly in formation: A 

review on the modulating effect of 

attentional control on motor and 

visual aspects of sport performance 

under pressure. In Special Issue: 

Mental aspects of sport 

performance. Cognition, Brain, 

Behaviour, An Interdisciplinary 

Journal, 21(4), 249-27

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 5 3 + IF 3.0000 Articol

Visu-Petra, G.,  Jurje, O., Opre, A., 

Miclea, M. & Visu-Petra, L.* (2014). 

Which came first, the truth or the 

lie? Effects of order and habituation 

in the reaction time-based 

concealed information test. 

Cognition, Brain, Behaviour, An 

Interdisciplinary Journal, 18(4), 283-

297.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 3 3 + IF 3.0000 Articol

Visu-Petra, L*., Jurje, O., & Fizesan, 

C. (2014). Deceptive Behavior in 

Young Children Confronted with 

Physical Evidence of their 

Transgressions: Links with Executive 

Functioning and Internalizing or 

Externalizing Symptoms. Procedia - 

Social and Behavioural Sciences, 

140, 599-604. https://doi.org/ 

10.1016/j.sbspro.2014.04.477

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 4 3 + IF 3.0000 Articol

Sabou, A., Moldovan, M., Cosma, A., 

& Visu-Petra, L.* (2012). Working 

memory training in typical and 

atypical development: Revisiting the 

evidence. Cognition, Brain, Behavior. 

An Interdisciplinary Journal, 16(1), 1-

47



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 4 3 + IF 3.0000 Articol

Visu-Petra, L.*, Cheie, L., Benga, O., 

& Miclea, M. (2012). The structure 

of executive functions in 

preschoolers: an ınvestıgatıon usıng 

the NEPSY Battery. Procedia - Social 

and Behavioural Sciences, 33, 

627–631. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20

12.01.197.

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 4 3 + IF 3.0000 Articol

Visu-Petra, L.*, Cheie, L., Benga, O., 

& Miclea, M. (2011). Cognitive 

control goes to school: The impact of 

executive functions on academic 

performance. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 11, 240 - 244

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 3 3 + IF 3.0000 Articol

Visu-Petra, L.*, Cheie, L., & Benga, O. 

(2008). Short-term memory 

performance and metamemory 

judgments in preschool and early 

school-age children: A quantitative 

and qualitative analysis. Cognition, 

Brain, Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 12(1), 71-101



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 3 3 + IF 3.0000 Articol

Visu-Petra, L.*, Benga, O. & Miclea, 

M. (2007). Dimensions of attention 

and executive functioning in 5- to 12-

years-old children: 

Neuropsychological assessment with 

the NEPSY battery. Cognition, Brain, 

Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 11(3), 539-553.

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 2 3 + IF 3.0000 Articol

Visu-Petra, L. & Cheie, L. (2007). 

Investigarea memoriei de scurtă 

durată la copiii cu simptome de 

anxietate. Revista de Neurologie și 

Psihiatrie a Copilului si 

Adolescentului din România, 10(4), 

36-43. 

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 3 3 + IF 3.0000 Articol

Visu-Petra, L., Ciairano, S., Miclea, 

M. (2006). Neurocognitive correlates 

of child anxiety: A review of working 

memory research. Cognition, Brain, 

Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 4, 517-541.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 1 3 + IF 3.0000 Articol

Petra, L. (2004). The dynamic 

systems approach: theoretical and 

therapeutic implications for the 

study of atypical developmental 

trajectories. Cognitie, Creier, 

Comportament / Cognition, Brain, 

Behavior, 3-4, 381-397.

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 1 3 + IF 3.0000 Articol

Petra, L. (2004). O perspectiva critica 

asupra neuropsihologiei. Implicatii si 

aplicatii pentru studiul dezvoltarii 

atipice. Cognition, Brain, Behavior. 

An Interdisciplinary Journal, 8 (1), 1-

19



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 2 3 + IF 3.0000 Articol

Petra, L., & Benga, O., (2004). 

Methodological Controversies In The 

Neuropsychological Assessment Of 

Atypical Development. Implications 

For The Study Of Autism. Part I: The 

Developmental Neuropsychological 

Assessment Method: Flaws And 

Assets, Studia Universitatis Babeş-

Bolyai: Psychologia-Paedagogia, 1, 

93-107.

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 1 3 + IF 3.0000 Articol

Petra, L. (2004). Contribuţia 

tehnicilor cognitiv-comportamentale 

la ameliorarea unor probleme legate 

de simptomatologia epileptică la 

copii şi adulţi. Revista Societăţii de 

Neurologie şi Psihiatrie pentru copii 

şi adolescenţi din România, 7(1), 33-

42



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.2    Contribuții in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexat Web of Science (IF=0), dar 

indexate în cel puțin două baze de date 

internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

una se regăsește în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de autor principal

3 2 3 + IF 3.0000 Articol

Petra, L., & Benga, O. (2003). 

Evaluarea neuropsihologică a 

copiilor cu epilepsie: Sugestii pentru 

un plan terapeutic individualizat. 

Revista Societăţii de Neurologie şi 

Psihiatrie pentru copii şi adolescenţi 

din România, Vol. 6(2), 70-79

I.3    Cărţi publicate în calitate de autor principal 

în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m A2 

= 1)

1 12 x m 12.0000 Carte

Visu-Petra, G., Buta, M., Visu-Petra, 

L. (2016). Psihologia copilului în 

context judiciar. Fundamente 

teoretice și aplicative. (Handbook of 

Child psychology in a legal context) 

Editura ASCR, Cluj-Napoca.

I.3    Cărţi publicate în calitate de autor principal 

în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m A2 

= 1)

1 12 x m 12.0000 Carte

Visu-Petra, L. & Cheie, L. (2012) 

Dezvoltarea memoriei de lucru. 

Exerciții pentru preșcolari și școlari. 

[Working memory development. 

Activities for preschoolers and 

school-age children]. Romanian 

Association of Cognitive Science 

Publishing House, Cluj-Napoca



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.3    Cărţi publicate în calitate de autor principal 

în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m A2 

= 1)

1 12 x m 12.0000 Carte

Visu-Petra, L. (2008). The 

Multidimensional Development of 

Executive Functioning: A 

Neuropsychological Approach. ASCR, 

Cluj-Napoca

I.4    Capitole în cărţi publicate în calitate de 

autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 

(m A1 = 3; m A2 = 1)

1 5 3 x m 3.0000 Capitol

Buta, M., Ciornei, O, Fizeșan, C., 

Jurje, O., & Visu-Petra, L.* (2015). 

Anxiety symptoms in primary school-

age children: Relation with emotion 

understanding competences. In 

Moore, K., Buchwald, P., & Howard, 

S. (Eds) Stress and Anxiety. 

Applications to Schools, Well-Being, 

Coping, and Internet Use. Berlin: 

Logos Verlag;

I.4    Capitole în cărţi publicate în calitate de 

autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 

(m A1 = 3; m A2 = 1)

3 3 3 x m 9.0000 Capitol

Visu-Petra, L., Prodan N. &, Talwar, 

V. (2022). Children’s Lies: 

Intersecting Cognitive Development, 

Theory of Mind, and Socialization in  

P. K. Smith & C.H. Hart (Eds.) The 

Wiley-Blackwell Handbook of 

Childhood Social Development. 

Second Edition (p. 668-687) Wiley-

Blackwell, UK



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.4    Capitole în cărţi publicate în calitate de 

autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 

(m A1 = 3; m A2 = 1)

1 3 3 x m 3.0000 Capitol

Visu-Petra, L., Cheie, L., & Mocan, O. 

(2013). Executive functioning in high-

trait anxious children: A cognitive 

vulnerability factor? In Kathleen A. 

Moore, Krzysztof Kaniasty, Petra 

Buchwald, Albert Sesé (Eds.) Stress 

and Anxiety: Applications to Health 

and Well-Being, Work Stressors, and 

Assessment, (pp 153-160), Berlin: 

Logos Verlag

I.4    Capitole în cărţi publicate în calitate de 

autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 

(m A1 = 3; m A2 = 1)

1 3 3 x m 3.0000 Capitol

Visu-Petra, L., Cheie, L., & Miu, A. C. 

(2013). Working Memory and 

Anxiety: Exploring the Interplay of 

Individual Differences across 

Development. In Alloway, T. P. & 

Alloway, R. G. (Eds) Working 

Memory: The New Intelligence (pp. 

187-216). Frontiers in Cognitive 

Psychology series; Series Editors: 

Nelson Cowan and David Balota, 

New-York: Psychology Press.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.4    Capitole în cărţi publicate în calitate de 

autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 

(m A1 = 3; m A2 = 1)

1 2 3 x m 3.0000 Capitol

Visu-Petra, L. & Benga, O. (Eds.) 

(2007). Developmental Cognitive 

Neuropsychology. Special volume of 

Cognition, Brain, Behavior, 

Romanian Association of Cognitive 

Science Publishing House.

I.4    Capitole în cărţi publicate în calitate de 

autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 

(m A1 = 3; m A2 = 1)

1 2 3 x m 3.0000 Capitol

Visu-Petra, L. & Benga, O. (2007). 

Particular aspects in the executive 

functioning of atypical 

developmental profiles revealed by 

the neuropsychological assessment 

of working memory. In M. Aniţei, M. 

Popa, C.L. Mincu şi A.M. Pap (Eds.) 

Centenary of Psychology at the 

University of Bucharest (pp. 1075-

1085), 26-29 October 2006, Ed. 

Univ. Bucureşti, Bucureşti



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.4    Capitole în cărţi publicate în calitate de 

autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 

(m A1 = 3; m A2 = 1)

1 3 3 x m 3.0000 Capitol

Petra, L., Benga, O. & Ţincaş, I. 

(2005). A dynamic approach to the 

co-construction of autobiographical 

memory: Insights from dyadic 

conversations about the past. 

Proceedings of the CogSci 2005, 

XXVII Annual Conference of the 

Cognitive Science Society, Bruno G. 

Bara, Lawrence Barsalou, & Monica 

Bucciarelli (Editori), Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc., New 

Jersey, 1732-1738.

I.4    Capitole în cărţi publicate în calitate de 

autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 

(m A1 = 3; m A2 = 1)

1 1 3 x m 3.0000 Capitol

Petra, L. (2005). Aspects related to 

memory functioning, attention and 

executive functioning revealed by 

the neuropsychological assessment 

of children with epilepsy. Studies in 

social sciences of the Romanian 

Academy, Argonaut, Cluj-Napoca, 

Vol. 13, 109-117



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.4    Capitole în cărţi publicate în calitate de 

autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 

(m A1 = 3; m A2 = 1)

1 1 3 x m 3.0000 Capitol

Petra, L. (2004). The 

neuropsychological assessment of 

visuospatial and visuoconstructive 

abilities in epileptic children (In 

Romanian). Studies in social sciences 

of the Romanian Academy, Vol. 12, 

Editura Argonaut, Cluj-Napoca

I.5    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de co-autor

5.5640 3 4
3 + [(3 x IF) 

/n]
7.1730 Articol

Rudaizky, D., Mărcuș, O., Visu-Petra, 

L., & MacLeod, C. (2022). Anxiety-

linked impairment in the ability to 

recode stimuli. Emotion. Advance 

online publication. 

https://doi.org/10.1037/emo000109

3

I.5    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de co-autor

4.0480 3 3
3 + [(3 x IF) 

/n]
7.0480 Articol

Ionel, M. S., Ion, A., & Visu-Petra, L. 

(2022). Personality, grit, and 

performance in rock-climbing: down 

to the nitty-gritty. International 

Journal of Sport and Exercise 

Psychology, 1-

23.https://doi.org/10.1080/1612197

X.2022.2044368



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.5    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de co-autor

2.7950 3 4
3 + [(3 x IF) 

/n]
5.0963 Articol

Dolean, D., D., Lervåg, A., Visu-Petra, 

L., & Melby-Lervåg, M., (2021). 

Language skills, and not executive 

functions, predict the development 

of reading comprehension of early 

readers: evidence from an 

orthographically transparent 

language, Reading and Writing. 

doi:10.1007/s11145-020-10107-4 

I.5    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de co-autor

2.1750 3 4
3 + [(3 x IF) 

/n]
4.6313 Articol

Butean, I., Buta, M., Visu-Petra, L., & 

Opre, A. (2020). Moral Stories and 

Young Children’s Confession of 

Misdeeds in Relation to Their 

Perception of Honesty and Its 

Consequences. Early Education and 

Development, 1-15. 

doi:10.1080/10409289.2020.179608

9 



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.5    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de co-autor

1.9110 3 4
3 + [(3 x IF) 

/n]
4.4333 Articol

Cheie, L., Macleod, C., Miclea, M., 

Visu-Petra, L. (2017). When children 

forget to remember: Effects of 

reduced working memory availability 

on prospective memory 

performance. Memory & Cognition, 

45(4), 651-663, doi: 10.3758/s13421-

016-0682-z

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

0.5160 3 5 (3 + IF)/n 0.7032 Articol

Hadwin, J.A., Visu-Petra, L., Muris, 

P., Derakshan, N. & Macleod, C. 

(2016). Introduction to the Special 

Issue: Understanding the Role of 

Attentional Control in the 

Development of Anxiety in 

Childhood, Adolescence and Across 

the Lifespan [Special Issue], Journal 

of Experimental Psychopathology, 

7(3), 277-295



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

0.5160 3 5 (3 + IF)/n 0.7032 Articol

Grafton, B., Visu-Petra, L., Mărcuș, 

O., Liebregts, H., & MacLeod, C. 

(2016). Controlling the bias: 

Inhibitory attentional control 

moderates the association between 

social anxiety and selective 

attentional responding to negative 

social information in children and 

adolescents, Journal of Experimental 

Psychopathology, 7(3), 423-436, DOI 

i:10.5127/jep.055916

I.5    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal 

cu p, realizate în calitate de co-autor

1.2080 3 2
3 + [(3 x IF) 

/n]
4.8120 Articol

Cheie, L. & Visu-Petra, L. (2012). 

Relating individual differences in 

trait-anxiety to memory functioning 

in young children: An investigation 

with task-irrelevant emotional 

stimuli. Journal of Individual 

Differences, 33(2), 109-118. DOI: 

10.1027/1614-0001/a000079



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

0.3420 3 4 (3 + IF)/n 0.8355 Articol

Butean, I., Mone, I., Visu-Petra, L., 

Opre, A., (2020). "Predictors of 

individual differences in lie 

acceptability in adolescence: 

Exploring the influence of social 

desirability, callous unemotional 

traits and somatization", Journal of 

Evidence-Based Psychotherapies

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

0.7130 3 4 (3 + IF)/n 0.9283 Articol

Martins, E., Marcus, O., Leal, J., & 

Visu-Petra, L. (2018). Assessing Hot 

and Cool Executive Functions in 

Preschoolers: Affective Flexibility 

Predicts Emotion Regulation.  1-15.  

Early Child Development and Care, 

doi: 

10.1080/03004430.2018.1545765

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

3 8 (3 + IF)/n 0.3750 Articol

Opre, A., Buzgar, R., Dumulescu, D., 

Visu-Petra, L., Opre, D., Macavei, B., 

... & Pintea, S. (2016). Assessing Risk 

Factors and the Efficacy of a 

Preventive Program for School 

Dropout. Cognitie, Creier, 

Comportament/Cognition, Brain, 

Behavior, 20(3), 185.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

3 2 (3 + IF)/n 1.5000 Articol

Kallay, E. & Visu-Petra, L. (2014). 

Indicators of cognitive and 

emotional functioning in first-year 

master students in conference 

interpreting: A focus on individual 

differences. Cognition, Brain, 

Behaviour. An Interdisciplinary 

Journal, 18(3), 209-228

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

3 3 (3 + IF)/n 1.0000 Articol

Cheie, L., Visu-Petra, L., & Miclea, M. 

(2012). Trait-anxiety, visual search 

and memory for facial identities in 

preschoolers: An investigation using 

task-irrelevant emotional 

information. Procedia - Social and 

Behavioural Sciences, 33, 622–626. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20

12.01.196.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

3 3 (3 + IF)/n 1.0000 Articol

Benga, O., Ţincaş, I. & Visu-Petra, L. 

(2010). Investigating the structure of 

anxiety symptoms among Romanian 

preschoolers using the Spence 

Preschool Anxiety Scales. Cognition, 

Brain, Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 14, 159-182

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

3 3 (3 + IF)/n 1.0000 Articol

Boroş, S., Visu-Petra, L, & Cheie, L. 

(2007), A Q-Sort analysis 

investigating the social perception of 

a chronic disease: Between 

sympathy and stigma. Cognition, 

Brain, Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 11 (2), 437-459

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

3 4 (3 + IF)/n 0.7500 Articol

Benga, O., Visu-Petra, L., Palade, S., 

& Benga, I. (2007). Profiluri 

neurocognitive CANTAB – studiu 

comparativ al unor populaţii 

pediatrice. (in Romanian) Revista 

Română de Sănătate Mintală, 15(1), 

10-14



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

3 2 (3 + IF)/n 1.5000 Articol

Benga, O. & Petra, L. (2005). Social 

cognition and executive functioning: 

A constructivist developmental 

approach. Cognition, Brain, 

Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 2, 301-317

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

3 5 (3 + IF)/n 0.6000 Articol

Anton, R., Bian, A., Cristea, I., Petra, 

L., & Benga, O. (2004). Memoria 

autobiografică. O analiză a 

conţinutului şi emoţiilor primei 

amintiri. Cognition, Brain, Behavior. 

An Interdisciplinary Journal, 3-4, 279-

301.

I.6    Contribuţii in extenso de tip article sau 

review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau 

în reviste neindexate Web of Science (IF = 0), 

dar indexate în cel puţin două baze de date 

internaţionale recunoscute, din care în cel puţin 

una se regăseşte în format in extenso (full-text), 

realizate în calitate de co-autor

3 2 (3 + IF)/n 1.5000 Articol

Benga, O., & Petra, L. (2002). 

Integrating biological constraints and 

socialization: A developmental 

perspective upon autobiographical 

memory. Cognition, Brain, Behavior. 

An Interdisciplinary Journal, 6(2), 

107-155



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.7    Cărţi publicate în calitate de co-autor în 

edituri clasificate A1 sau A2

(m A1 = 3; m A2 = 1)

1 5 12 x m/n 2.4000 Carte

Benga, O. (Ed.), Boroş, S., Petra, L., 

Pop, M., Bogdan, R. (co-authors). 

(2002). Therapeutic Games for 

Children, 2nd revised Edition (In 

Romanian), ASCR, Cluj-Napoca

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 2 3 x m/n 1.5000 Capitol

Mărcuș, O. & Visu-Petra, L. (2019). 

Cognitive (in)flexibility: potential risk 

factor for internalizing 

psychopathology across 

development?  In Buchwald, P., 

Moore, K., & Krzysztof, K. (Eds). 

Stress and Anxiety - Contributions of 

the STAR Award Winners, Berlin: 

Logos

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 2 3 x m/n 1.5000 Capitol

Opriș, A.M. & Visu-Petra, L. (2019). 

Episodic future thinking: early 

development and relation with 

anxiety and depression symptoms. 

In Buchwald, P., Moore, K., & 

Krzysztof, K. (Eds). Stress and 

Anxiety - Contributions of the STAR 

Award Winners, Berlin: Logos.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 3 3 x m/n 1.0000 Capitol

Moldovan, M., Ionel, M.S., & Visu-

Petra, L. (2019). Autoranirea 

nonsuicidala. In Enea, V. (Eds) 

Interventii psihologice in scoala: 

Manualul consilierului școlar, 

Polirom, Iași

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 3 3 x m/n 1.0000 Capitol

Cristescu, D., Visu-Petra, L. & Băban, 

A. (2017). Evaluarea copilului 

maltratat. In Enea, V. & Dafinoiu, I. 

(Eds) Evaluarea psihologica: 

Manualul psihologului clinician, 

Polirom, Iași

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 4 3 x m/n 0.7500 Capitol

Buta, M., Prodan, N, Opre, D., & Visu-

Petra, L. (2016). Minciuna în 

perioada dezvoltării: între tipic și 

atipic. În Visu-Petra, G., Buta, M., 

Visu-Petra, L. (coord.). Psihologia 

Copilului în Context Judiciar: 

Fundamente Teoretice și Aplicative. 

Cluj-Napoca: Editura ASCR.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 2 3 x m/n 1.5000 Capitol

Jurje, O. & Visu-Petra., L. (2016). 

Prerechizite. Dezvoltarea cognitiva si 

a limbajului. În Visu-Petra, G., Buta, 

M., Visu-Petra, L. (coord.). Psihologia 

Copilului în Context Judiciar: 

Fundamente Teoretice și Aplicative. 

Cluj-Napoca: Editura ASCR.

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 3 3 x m/n 1.0000 Capitol

Visu-Petra, G., Opre, O., & Visu-

Petra, L. (2015). Evaluarea riscului 

infracțional: de la abordări statice la 

mecanisme dinamice. In 

Havarneanu, C. & Havarneanu, G. 

(Eds) Psihologia riscului, Editura 

Polirom, Iasi.

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 2 3 x m/n 1.5000 Capitol

Miu, A. C. & Visu-Petra, L. (2011). 

Computer-assisted evaluation of 

attentional biases in anxiety. In The 

Computer-Mediated Therapy of 

Anxiety. (pp.28-46). Romanian 

Association of Cognitive Science 

Publishing House, Cluj-Napoca.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

3 2 3 x m/n 4.5000 Capitol

Miu, A. C., & Visu-Petra, L. (2009). 

Anxiety disorders in children and 

adults: A cognitive, 

neurophysiological and genetic 

characterization. In R. Carlstedt 

(Ed.), Handbook of Integrative 

Clinical Psychology, Psychiatry, and 

Behavioral Medicine: Perspectives, 

Practices, and Research. (pp. 309-

351). New York: Springer.

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 3 3 x m/n 1.0000 Capitol

Benga, O., Petra, L. & Miu, A. C. 

(2005). Electrophysiological 

correlates of typical and atypical 

development. The developmental 

cognitive neuroscience perspective 

(In Romanian). In L. Zagrean (Ed.), 

Clinical Neuroelectrophysiology (In 

Romanian), Bucuresti: Editura 

Universitara “Carol Davila”, 381-418.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 2 3 x m/n 1.5000 Capitol

Boroş, S. & Petra, L. (2004). 

Comunicare şi relaţii interpersonale. 

În Lemeni, G & Miclea, M. (Editori), 

Consiliere şi Orientare – Ghid de 

educaţie pentru carieră, Editura 

ASCR, Cluj-Napoca.

I.8    Capitole în cărţi publicate în calitate de co-

autor în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; 

m A2 = 1) 

1 2 3 x m/n 1.5000 Capitol

Benga, O., Petra, L. (2003). The 

emergence of autobiographical 

memory at the interplay of biological 

factors and socialization (In 

Romanian). Studies in social sciences 

of the Romanian Academy, Vol. 11, 

Editura Argonaut, Cluj-Napoca

I.9    Lucrări in extenso (tip proceedings) 

indexate WoS sau altă BDI recunoscută, 

realizate în calitate de autor principal, publicate 

în volumele unor conferinţe internaţionale, cu 

relevanţă pentru domeniul de abilitare, 

disponibile în format full-text în cel puţin o BDI 

(în cazul I9 şi I10 se pot puncta cumulat cel mult 

două

contribuţii /ediţie conferinţă)

1 1.0000 Lucrare

Seucan, D. T., Cristea, S., & Visu-

Petra, L. (2019). Teoria minții și 

dezvoltarea socio-emoțională la 

preșcolari. Exemple de bună practică 

în dezvoltarea competenţelor socio-

emoţionale la preşcolari. Ediția a IV-

a, CAER 2019, ISSN 2501-6660, 374-

378



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.9    Lucrări in extenso (tip proceedings) 

indexate WoS sau altă BDI recunoscută, 

realizate în calitate de autor principal, publicate 

în volumele unor conferinţe internaţionale, cu 

relevanţă pentru domeniul de abilitare, 

disponibile în format full-text în cel puţin o BDI 

(în cazul I9 şi I10 se pot puncta cumulat cel mult 

două

contribuţii /ediţie conferinţă)

1 1.0000 Lucrare

Cheie, L., & Visu-Petra, L. (2012). 

Relating individual differences in 

trait-anxiety to children's memory 

for emotional information: An 

investigation using illustrated 

emotional stories. International 

Journal of Psychiatry in Clinical 

Practice, 16, 20-20

I.9    Lucrări in extenso (tip proceedings) 

indexate WoS sau altă BDI recunoscută, 

realizate în calitate de autor principal, publicate 

în volumele unor conferinţe internaţionale, cu 

relevanţă pentru domeniul de abilitare, 

disponibile în format full-text în cel puţin o BDI 

(în cazul I9 şi I10 se pot puncta cumulat cel mult 

două

contribuţii /ediţie conferinţă)

1 1.0000 Lucrare

Mocan, O., Stanciu, O., & Visu-Petra, 

L. (2012). Attentional set-shifting in 

children: Effects of individual 

differences in anxiety and 

attentional control. International 

Journal of Psychiatry in Clinical 

Practice, 16, 38-39.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.9    Lucrări in extenso (tip proceedings) 

indexate WoS sau altă BDI recunoscută, 

realizate în calitate de autor principal, publicate 

în volumele unor conferinţe internaţionale, cu 

relevanţă pentru domeniul de abilitare, 

disponibile în format full-text în cel puţin o BDI 

(în cazul I9 şi I10 se pot puncta cumulat cel mult 

două

contribuţii /ediţie conferinţă)

1 1.0000 Lucrare

Visu-Petra, L., Cheie, L., & Benga, O. 

(2010) Short-term and long-term 

remembering in children with high 

trait anxiety: An investigation using 

emotional stimuli, 'Symposia (In 

alphabetical order by convener)', 

Psychology & Health, 25(6), 

101—131,https://doi.org/10.1080/0

8870446.2010.502660.

I.11   Alte articole in extenso publicate în 

calitate de autor/ co-autor în reviste ştiinţifice, 

cu condiţia ca revistele să fie indexate la nivel 

de rezumat în cel puţin o bază de date 

internaţională recunoscută

3 1/n 0.3333 Articol

Hurezan, L. A., Turi, A., Visu-Petra, L. 

(2020). Trăsăturile de personalitate 

întunecată, factorul D și conduita 

infracțională. Revista de Practică 

Penitenciară, 3, 13-25.

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

1 NC/2 0.5000 Citare

Petra, C. V., Visu-Petra, L., Buta, M., 

Tămaș, M. M., Benga, O., & Rednic, 

S. (2020). A computerized 

assessment of verbal and 

visuospatial memory (dis)functions 

in patients with rheumatoid arthritis. 

Psychology Research and Behavior 

Management, 13, 619-

629.doi:10.2147/PRBM.S261312



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

2 NC/2 1.0000 Citare

Opriș, M., A., Cheie, L., Trifan, C., M., 

& Visu-Petra, L. (2018). Internalising 

symptoms and verbal working 

memory in school-age children: A 

processing efficiency analysis. 

International Journal of Psychology, 

doi: 10.1002/ijop.12537

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

2 NC/2 1.0000 Citare

Martins, E., Marcus, O., Leal, J., & 

Visu-Petra, L. (2018). Assessing Hot 

and Cool Executive Functions in 

Preschoolers: Affective Flexibility 

Predicts Emotion Regulation.  1-15.  

Early Child Development and Care, 

doi: 

10.1080/03004430.2018.1545765

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

4 NC/2 2.0000 Citare

Cheie, L., Macleod, C., Miclea, M., 

Visu-Petra, L.* (2017). When 

children forget to remember: Effects 

of reduced working memory 

availability on prospective memory 

performance. Memory & Cognition, 

45(4), 651-663, doi: 10.3758/s13421-

016-0682-z



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

4 NC/2 2.0000 Citare

Visu-Petra, L., Jurje, O., Ciornei, O., & 

Visu-Petra, G. (2016). Can you Keep 

a Secret? Introducing the RT-based 

Concealed Information Test to 

Children. Psychology, Crime & Law, 

22(3), 276-301. DOI: 

10.1080/1068316X.2015.1109085

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

3 NC/2 1.5000 Citare

Hadwin, J.A., Visu-Petra, L., Muris, 

P., Derakshan, N. & Macleod, C. 

(2016). Introduction to the Special 

Issue: Understanding the Role of 

Attentional Control in the 

Development of Anxiety in 

Childhood, Adolescence and Across 

the Lifespan [Special Issue], Journal 

of Experimental Psychopathology, 

7(3), 277-295.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

1 NC/2 0.5000 Citare

Grafton, B., Visu-Petra, L., Mărcuș, 

O., Liebregts, H., & MacLeod, C. 

(2016). Controlling the bias: 

Inhibitory attentional control 

moderates the association between 

social anxiety and selective 

attentional responding to negative 

social information in children and 

adolescents, Journal of Experimental 

Psychopathology, 7(3), 423-436, DOI 

i:10.5127/jep.055916

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

6 NC/2 3.0000 Citare

Mărcuș, O., Stanciu, O., MacLeod, C., 

Liebregts, H., & Visu-Petra, L. (2016). 

A FISTful of emotion: Individual 

differences in trait anxiety and 

cognitive-affective flexibility during 

preadolescence, Journal of 

Abnormal Child Psychology, 44(7), 

1231-1242, DOI: 10.1007/s10802-

015-0110-z



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

4 NC/2 2.0000 Citare

Varga, M., Visu-Petra, G., Miclea, M., 

& Visu-Petra, L.* (2015). The “Good 

Cop, Bad Cop” Effect in the RT-Based 

Concealed Information Test: 

Exploring the Effect of Emotional 

Expressions Displayed by a Virtual 

Investigator. PLoS ONE, 10(2), 

e0116087. 

https://doi.org/10.1371/journal.pon

e.0116087

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

3 NC/2 1.5000 Citare

Buta, M., Leva, D. S., & Visu-Petra, 

L.* (2015). Who Is the Tattletale? 

Linking Individual Differences in 

Socioemotional Competence and 

Anxiety to Tattling Behavior and 

Attitudes in Young Children. Early 

Education and Development, 0: 1-

21. 

https://doi.org/10.1080/10409289.2

015.1000717



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

14 NC/2 7.0000 Citare

Cheie, L., Veraksa, A., Zinchenko, Y., 

Gorovaya, A., & Visu-Petra, L.* 

(2015). A cross-cultural investigation 

of inhibitory control, generative 

fluency, and anxiety symptoms in 

Romanian and Russian preschoolers. 

Child Neuropsychology, 21(2), 121-

149. 

https://doi.org/10.1080/09297049.2

013.879111

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

13 NC/2 6.5000 Citare

Visu-Petra, L.*, Stanciu, O., Benga, 

O., Miclea, M., & Cheie, L. (2014). 

Longitudinal and concurrent links 

between memory span, anxiety 

symptoms, and subsequent 

executive functioning in young 

children. Frontiers in Psychology, 5: 

443. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.

00443



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

7 NC/2 3.5000 Citare

Mocan, O., Stanciu, O., & Visu-Petra, 

L.*(2014). Relating individual 

differences in internalizing 

symptoms to emotional attention 

set-shifting in children. Anxiety, 

stress and coping, 27(5):509-26. 

https://doi.org/10.1080/10615806.2

014.888419

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

8 NC/2 4.0000 Citare

Cheie, L., Miclea, M., & Visu-Petra, 

L.* (2014). What was I supposed to 

do? Effects of individual differences 

in age and anxiety on preschoolers' 

prospective memory. International 

Journal of Behavioral Development, 

38(1), 1-

10.https://doi.org/10.1177/0165025

413506132

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

6 NC/2 3.0000 Citare

Visu-Petra, G., Miclea, M., Buş, I., & 

Visu-Petra, L.* (2014). Detecting 

concealed information: The role of 

individual differences in executive 

functions and social desirability. 

Psychology, Crime & Law, 20(1), 1-7. 

https://doi.org/10.1080/ 

1068316X.2012.736509



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

29 NC/2 14.5000 Citare

Visu-Petra, G., Varga, M., Miclea, M., 

& Visu-Petra, L.* (2013). When 

interference helps: increasing 

executive load to facilitate deception 

detection in the concealed 

information test. Frontiers in 

Psychology, 4: 146. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.

00146

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

28 NC/2 14.0000 Citare

Visu-Petra, L., Miclea, M., & Visu-

Petra, G. (2013). Individual 

differences in anxiety and executive 

functioning: A multidimensional 

view. International Journal of 

Psychology, 48(4), 1-

11.https://doi.org/10.1080/ 

00207594.2012.656132

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

23 NC/2 11.5000 Citare

Visu-Petra, G., Miclea, M., & Visu-

Petra, L.* (2012). Reaction Time-

based Detection of Concealed 

Information in Relation to Individual 

Differences in Executive Functioning. 

Applied Cognitive Psychology, 26(3), 

342-351. 

https://doi.org/10.1002/acp.1827



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

4 NC/2 2.0000 Citare

Cheie, L. & Visu-Petra, L. (2012). 

Relating individual differences in 

trait-anxiety to memory functioning 

in young children: An investigation 

with task-irrelevant emotional 

stimuli. Journal of Individual 

Differences, 33(2), 109-118. DOI: 

10.1027/1614-0001/a000079

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

25 NC/2 12.5000 Citare

Visu-Petra, L., Cheie, L., Benga, O., 

Alloway, T. P. (2011). Effects of 

anxiety on memory storage and 

updating in young children. 

International Journal of Behavioral 

Development, 35(1) 38–47. 

https://doi.org/ 

10.1177/0165025410368945



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

14 NC/2 7.0000 Citare

Visu-Petra, L., Ţincaş, I, Cheie, L., & 

Benga, O. (2010). Anxiety and visual-

spatial memory updating in young 

children: An investigation using 

emotional facial expressions. 

Cognition & Emotion [Emotional 

states, attention, and working 

memory], Editori: N. Derakshan, 

M.W. Eysenck, 24(2), 223-240. 

https://doi.org/ 

10.1080/02699930903387546

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

9 NC/2 4.5000 Citare

Visu-Petra, L., Miclea, M., Cheie, L., 

& Benga, O. (2009). Processing 

efficiency in preschoolers' memory 

span: A longitudinal investigation of 

individual differences related to age 

and anxiety. Journal of Experimental 

Child Psychology, 103(1), 30-

48.https://doi.org/10.1016/j.jecp.20

08.09.002



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

52 NC/2 26.0000 Citare

Visu-Petra, L., Benga, O., Tincas¸ I. & 

Miclea, M. (2007). Visual-spatial 

processing in children and 

adolescents with Down's syndrome: 

A computerized assessment of 

memory skills. Journal of Intellectual 

Disability Research, 51(12), 942-952. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-

2788.2007.01002.x

I.16   Citări ale publicaţiilor candidatului în 

lucrări indexate Web of Science (autocitările 

sunt excluse)

54 NC/2 27.0000 Citare

Ciairano, S., Visu-Petra, L., & Settani, 

M. (2007). Executive inhibitory 

control and cooperative behavior 

during early school years: a follow-

up study. Journal of Abnormal Child 

Psychology, 35(3), 335-345. 

https://doi.org/10.1007/s10802-006-

9094-z



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 1 (m/10)*NC 0.0500 Citare

Cacuci, S. A., Bull, R., Huang, C. Y., & 

Visu-Petra, L. (2021). Criteria-Based 

Content Analysis in Child Sexual 

Abuse Cases: A Cross-Cultural 

Perspective. Child abuse 

review, 30(6), 520-535.

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 1 (m/10)*NC 0.0500 Citare

Buta, M., Visu-Petra, G., Opre, A., 

Koller, S., & Visu-Petra, L. (2021). 

Individual predictors of lie 

acceptability across 

development. European Journal of 

Developmental Psychology, 1-15.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Opriș, M., A., Cheie, L., Trifan, C., M., 

& Visu-Petra, L. (2018). Internalising 

symptoms and verbal working 

memory in school-age children: A 

processing efficiency analysis. 

International Journal of Psychology, 

doi: 10.1002/ijop.12537

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Martins, E., Marcus, O., Leal, J., & 

Visu-Petra, L. (2018). Assessing Hot 

and Cool Executive Functions in 

Preschoolers: Affective Flexibility 

Predicts Emotion Regulation.  1-15.  

Early Child Development and Care, 

doi: 

10.1080/03004430.2018.1545765



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 2 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Visu-Petra, L., Cheie, L., Câmpan, M., 

Scutelnicu, I., & Benga, O. (2018). 

Identifying early links between 

temperament, short-term and 

working memory in preschoolers. 

Early Child Development and Care, 1-

14. 

doi:10.1080/03004430.2016.124644

6

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 2 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Cheie, L., Macleod, C., Miclea, M., 

Visu-Petra, L. (2017). When children 

forget to remember: Effects of 

reduced working memory availability 

on prospective memory 

performance. Memory & Cognition, 

45(4), 651-663, doi: 10.3758/s13421-

016-0682-z



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Cheie, L., Macleod, C., Miclea, M., 

Visu-Petra, L. (2017). When children 

forget to remember: Effects of 

reduced working memory availability 

on prospective memory 

performance. Memory & Cognition, 

45(4), 651-663, doi: 10.3758/s13421-

016-0682-z

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Hadwin, J.A., Visu-Petra, L., Muris, 

P., Derakshan, N. & Macleod, C. 

(2016). Introduction to the Special 

Issue: Understanding the Role of 

Attentional Control in the 

Development of Anxiety in 

Childhood, Adolescence and Across 

the Lifespan [Special Issue], Journal 

of Experimental Psychopathology, 

7(3), 277-295



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 3 (m/10)*NC 0.1500 Citare

Hadwin, J.A., Visu-Petra, L., Muris, 

P., Derakshan, N. & Macleod, C. 

(2016). Introduction to the Special 

Issue: Understanding the Role of 

Attentional Control in the 

Development of Anxiety in 

Childhood, Adolescence and Across 

the Lifespan [Special Issue], Journal 

of Experimental Psychopathology, 

7(3), 277-295

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Grafton, B., Visu-Petra, L., Mărcuș, 

O., Liebregts, H., & MacLeod, C. 

(2016). Controlling the bias: 

Inhibitory attentional control 

moderates the association between 

social anxiety and selective 

attentional responding to negative 

social information in children and 

adolescents, Journal of Experimental 

Psychopathology, 7(3), 423-436, DOI 

i:10.5127/jep.055916



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 1 (m/10)*NC 0.0500 Citare

Grafton, B., Visu-Petra, L., Mărcuș, 

O., Liebregts, H., & MacLeod, C. 

(2016). Controlling the bias: 

Inhibitory attentional control 

moderates the association between 

social anxiety and selective 

attentional responding to negative 

social information in children and 

adolescents, Journal of Experimental 

Psychopathology, 7(3), 423-436, DOI 

i:10.5127/jep.055916

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 2 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Opre, A., Buzgar, R., Dumulescu, D., 

Visu-Petra, L., Opre, D., Macavei, B., 

... & Pintea, S. (2016). Assessing Risk 

Factors and the Efficacy of a 

Preventive Program for School 

Dropout. Cognitie, Creier, 

Comportament/Cognition, Brain, 

Behavior, 20(3), 185



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Mărcuș, O., Stanciu, O., MacLeod, C., 

Liebregts, H., & Visu-Petra, L. (2016). 

A FISTful of emotion: Individual 

differences in trait anxiety and 

cognitive-affective flexibility during 

preadolescence, Journal of 

Abnormal Child Psychology, 44(7), 

1231-1242, DOI: 10.1007/s10802-

015-0110-z

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 1 (m/10)*NC 0.0500 Citare

Mărcuș, O., Stanciu, O., MacLeod, C., 

Liebregts, H., & Visu-Petra, L. (2016). 

A FISTful of emotion: Individual 

differences in trait anxiety and 

cognitive-affective flexibility during 

preadolescence, Journal of 

Abnormal Child Psychology, 44(7), 

1231-1242, DOI: 10.1007/s10802-

015-0110-z



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 3 (m/10)*NC 0.1500 Citare

Liștea, R., Ducrocq, E., Siminiceanu, 

A., Visu-Petra, L. (2017). Special 

Issue: Mental aspects of sport 

performance. Getting the butterflies 

to fly in formation: A review on the 

modulating effect of attentional 

control on motor and visual aspects 

of sport performance under 

pressure. Cognition, Brain, 

Behaviour, An Interdisciplinary 

Journal, 21(4), 249-274.

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Varga, M., Visu-Petra, G., Miclea, M., 

& Visu-Petra, L.* (2015). The “Good 

Cop, Bad Cop” Effect in the RT-Based 

Concealed Information Test: 

Exploring the Effect of Emotional 

Expressions Displayed by a Virtual 

Investigator. PLoS ONE, 10(2), 

e0116087. 

https://doi.org/10.1371/journal.pon

e.0116087



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 4 (m/10)*NC 0.2000 Citare

Varga, M., Visu-Petra, G., Miclea, M., 

& Visu-Petra, L.* (2015). The “Good 

Cop, Bad Cop” Effect in the RT-Based 

Concealed Information Test: 

Exploring the Effect of Emotional 

Expressions Displayed by a Virtual 

Investigator. PLoS ONE, 10(2), 

e0116087. 

https://doi.org/10.1371/journal.pon

e.0116087

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 5 (m/10)*NC 0.2500 Citare

Buta, M., Leva, D. S., & Visu-Petra, 

L.* (2015). Who Is the Tattletale? 

Linking Individual Differences in 

Socioemotional Competence and 

Anxiety to Tattling Behavior and 

Attitudes in Young Children. Early 

Education and Development, 0: 1-

21. 

https://doi.org/10.1080/10409289.2

015.1000717



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 2 (m/10)*NC 0.2000 Citare

Cheie, L., Veraksa, A., Zinchenko, Y., 

Gorovaya, A., & Visu-Petra, L.* 

(2015). A cross-cultural investigation 

of inhibitory control, generative 

fluency, and anxiety symptoms in 

Romanian and Russian preschoolers. 

Child Neuropsychology, 21(2), 121-

149. 

https://doi.org/10.1080/09297049.2

013.879111

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 20 (m/10)*NC 1.0000 Citare

Cheie, L., Veraksa, A., Zinchenko, Y., 

Gorovaya, A., & Visu-Petra, L.* 

(2015). A cross-cultural investigation 

of inhibitory control, generative 

fluency, and anxiety symptoms in 

Romanian and Russian preschoolers. 

Child Neuropsychology, 21(2), 121-

149. 

https://doi.org/10.1080/09297049.2

013.879111



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 2 (m/10)*NC 0.2000 Citare

Visu-Petra, L.*, Stanciu, O., Benga, 

O., Miclea, M., & Cheie, L. (2014). 

Longitudinal and concurrent links 

between memory span, anxiety 

symptoms, and subsequent 

executive functioning in young 

children. Frontiers in Psychology, 5: 

443. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.

00443

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 10 (m/10)*NC 0.5000 Citare

Visu-Petra, L.*, Stanciu, O., Benga, 

O., Miclea, M., & Cheie, L. (2014). 

Longitudinal and concurrent links 

between memory span, anxiety 

symptoms, and subsequent 

executive functioning in young 

children. Frontiers in Psychology, 5: 

443. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.

00443



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 2 (m/10)*NC 0.2000 Citare

Mocan, O., Stanciu, O., & Visu-Petra, 

L.*(2014). Relating individual 

differences in internalizing 

symptoms to emotional attention 

set-shifting in children. Anxiety, 

stress and coping, 27(5):509-26. 

https://doi.org/10.1080/10615806.2

014.888419

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 6 (m/10)*NC 0.3000 Citare

Cheie, L., Miclea, M., & Visu-Petra, 

L.* (2014). What was I supposed to 

do? Effects of individual differences 

in age and anxiety on preschoolers' 

prospective memory. International 

Journal of Behavioral Development, 

38(1), 1-

10.https://doi.org/10.1177/0165025

413506132



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Visu-Petra, G., Miclea, M., Buş, I., & 

Visu-Petra, L.* (2014). Detecting 

concealed information: The role of 

individual differences in executive 

functions and social desirability. 

Psychology, Crime & Law, 20(1), 1-7. 

https://doi.org/10.1080/ 

1068316X.2012.736509

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 35 (m/10)*NC 1.7500 Citare

Visu-Petra, G., Miclea, M., Buş, I., & 

Visu-Petra, L.* (2014). Detecting 

concealed information: The role of 

individual differences in executive 

functions and social desirability. 

Psychology, Crime & Law, 20(1), 1-7. 

https://doi.org/10.1080/ 

1068316X.2012.736509



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 2 (m/10)*NC 0.2000 Citare

Visu-Petra, G., Varga, M., Miclea, M., 

& Visu-Petra, L.* (2013). When 

interference helps: increasing 

executive load to facilitate deception 

detection in the concealed 

information test. Frontiers in 

Psychology, 4: 146. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.

00146

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 20 (m/10)*NC 1.0000 Citare

Visu-Petra, G., Varga, M., Miclea, M., 

& Visu-Petra, L.* (2013). When 

interference helps: increasing 

executive load to facilitate deception 

detection in the concealed 

information test. Frontiers in 

Psychology, 4: 146. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.

00146



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 2 (m/10)*NC 0.2000 Citare

Visu-Petra, L.*, Miclea, M., & Visu-

Petra, G. (2013). Individual 

differences in anxiety and executive 

functioning: A multidimensional 

view. International Journal of 

Psychology, 48(4), 1-

11.https://doi.org/10.1080/ 

00207594.2012.656132

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 32 (m/10)*NC 1.6000 Citare

Visu-Petra, L.*, Miclea, M., & Visu-

Petra, G. (2013). Individual 

differences in anxiety and executive 

functioning: A multidimensional 

view. International Journal of 

Psychology, 48(4), 1-

11.https://doi.org/10.1080/ 

00207594.2012.656132



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 4 (m/10)*NC 0.4000 Citare

Visu-Petra, G., Miclea, M., & Visu-

Petra, L.* (2012). Reaction Time-

based Detection of Concealed 

Information in Relation to Individual 

Differences in Executive Functioning. 

Applied Cognitive Psychology, 26(3), 

342-351. 

https://doi.org/10.1002/acp.1827

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 24 (m/10)*NC 1.2000 Citare

Visu-Petra, G., Miclea, M., & Visu-

Petra, L.* (2012). Reaction Time-

based Detection of Concealed 

Information in Relation to Individual 

Differences in Executive Functioning. 

Applied Cognitive Psychology, 26(3), 

342-351. 

https://doi.org/10.1002/acp.1827



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 4 (m/10)*NC 0.2000 Citare

Cheie, L. & Visu-Petra, L. (2012). 

Relating individual differences in 

trait-anxiety to memory functioning 

in young children: An investigation 

with task-irrelevant emotional 

stimuli. Journal of Individual 

Differences, 33(2), 109-118. DOI: 

10.1027/1614-0001/a000079

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 37 (m/10)*NC 1.8500 Citare

Visu-Petra, L.*, Cheie, L., Benga, O., 

Alloway, T. P. (2011). Effects of 

anxiety on memory storage and 

updating in young children. 

International Journal of Behavioral 

Development, 35(1) 38–47. 

https://doi.org/ 

10.1177/0165025410368945



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 2 (m/10)*NC 0.2000 Citare

Visu-Petra, L.*, Ţincaş, I, Cheie, L., & 

Benga, O. (2010). Anxiety and visual-

spatial memory updating in young 

children: An investigation using 

emotional facial expressions. 

Cognition & Emotion [Emotional 

states, attention, and working 

memory], Editori: N. Derakshan, 

M.W. Eysenck, 24(2), 223-240. 

https://doi.org/ 

10.1080/02699930903387546

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 15 (m/10)*NC 0.7500 Citare

Visu-Petra, L.*, Ţincaş, I, Cheie, L., & 

Benga, O. (2010). Anxiety and visual-

spatial memory updating in young 

children: An investigation using 

emotional facial expressions. 

Cognition & Emotion [Emotional 

states, attention, and working 

memory], Editori: N. Derakshan, 

M.W. Eysenck, 24(2), 223-240. 

https://doi.org/ 

10.1080/02699930903387546



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 3 (m/10)*NC 0.3000 Citare

Visu-Petra, L.*, Miclea, M., Cheie, L., 

& Benga, O. (2009). Processing 

efficiency in preschoolers' memory 

span: A longitudinal investigation of 

individual differences related to age 

and anxiety. Journal of Experimental 

Child Psychology, 103(1), 30-

48.https://doi.org/10.1016/j.jecp.20

08.09.002

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 20 (m/10)*NC 1.0000 Citare

Visu-Petra, L.*, Miclea, M., Cheie, L., 

& Benga, O. (2009). Processing 

efficiency in preschoolers' memory 

span: A longitudinal investigation of 

individual differences related to age 

and anxiety. Journal of Experimental 

Child Psychology, 103(1), 30-

48.https://doi.org/10.1016/j.jecp.20

08.09.002



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 20 (m/10)*NC 2.0000 Citare

Visu-Petra, L.*, Benga, O., Tincas¸ I. 

& Miclea, M. (2007). Visual-spatial 

processing in children and 

adolescents with Down's syndrome: 

A computerized assessment of 

memory skills. Journal of Intellectual 

Disability Research, 51(12), 942-952. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-

2788.2007.01002.x

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 43 (m/10)*NC 2.1500 Citare

Visu-Petra, L.*, Benga, O., Tincas¸ I. 

& Miclea, M. (2007). Visual-spatial 

processing in children and 

adolescents with Down's syndrome: 

A computerized assessment of 

memory skills. Journal of Intellectual 

Disability Research, 51(12), 942-952. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-

2788.2007.01002.x



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Ciairano, S., Visu-Petra, L., & Settani, 

M. (2007). Executive inhibitory 

control and cooperative behavior 

during early school years: a follow-

up study. Journal of Abnormal Child 

Psychology, 35(3), 335-345. 

https://doi.org/10.1007/s10802-006-

9094-z

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 76 (m/10)*NC 3.8000 Citare

Ciairano, S., Visu-Petra, L., & Settani, 

M. (2007). Executive inhibitory 

control and cooperative behavior 

during early school years: a follow-

up study. Journal of Abnormal Child 

Psychology, 35(3), 335-345. 

https://doi.org/10.1007/s10802-006-

9094-z



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Visu-Petra, G.,  Jurje, O., Opre, A., 

Miclea, M. & Visu-Petra, L.* (2014). 

Which came first, the truth or the 

lie? Effects of order and habituation 

in the reaction time-based 

concealed information test. 

Cognition, Brain, Behaviour, An 

Interdisciplinary Journal, 18(4), 283-

297

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Kallay, E. & Visu-Petra, L. (2014). 

Indicators of cognitive and 

emotional functioning in first-year 

master students in conference 

interpreting: A focus on individual 

differences. Cognition, Brain, 

Behaviour. An Interdisciplinary 

Journal, 18(3), 209-228.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 3 (m/10)*NC 0.1500 Citare

Kallay, E. & Visu-Petra, L. (2014). 

Indicators of cognitive and 

emotional functioning in first-year 

master students in conference 

interpreting: A focus on individual 

differences. Cognition, Brain, 

Behaviour. An Interdisciplinary 

Journal, 18(3), 209-228.

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 1 (m/10)*NC 0.0500 Citare

Sabou, A., Moldovan, M., Cosma, A., 

& Visu-Petra, L.* (2012). Working 

memory training in typical and 

atypical development: Revisiting the 

evidence. Cognition, Brain, Behavior. 

An Interdisciplinary Journal, 16(1), 1-

47.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 4 (m/10)*NC 0.4000 Citare

Cheie, L., Visu-Petra, L., & Miclea, M. 

(2012). Trait-anxiety, visual search 

and memory for facial identities in 

preschoolers: An investigation using 

task-irrelevant emotional 

information. Procedia - Social and 

Behavioural Sciences, 33, 622–626. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20

12.01.196.

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 3 (m/10)*NC 0.1500 Citare

Cheie, L., Visu-Petra, L., & Miclea, M. 

(2012). Trait-anxiety, visual search 

and memory for facial identities in 

preschoolers: An investigation using 

task-irrelevant emotional 

information. Procedia - Social and 

Behavioural Sciences, 33, 622–626. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20

12.01.196.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 14 (m/10)*NC 1.4000 Citare

Visu-Petra, L.*, Cheie, L., Benga, O., 

& Miclea, M. (2012). The structure 

of executive functions in 

preschoolers: an ınvestıgatıon usıng 

the NEPSY Battery. Procedia - Social 

and Behavioural Sciences, 33, 

627–631. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20

12.01.197

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 15 (m/10)*NC 0.7500 Citare

Visu-Petra, L.*, Cheie, L., Benga, O., 

& Miclea, M. (2012). The structure 

of executive functions in 

preschoolers: an ınvestıgatıon usıng 

the NEPSY Battery. Procedia - Social 

and Behavioural Sciences, 33, 

627–631. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20

12.01.197



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 19 (m/10)*NC 1.9000 Citare

Visu-Petra, L.*, Cheie, L., Benga, O., 

& Miclea, M. (2011). Cognitive 

control goes to school: The impact of 

executive functions on academic 

performance. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 11, 240 - 244

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 45 (m/10)*NC 2.2500 Citare

Visu-Petra, L.*, Cheie, L., Benga, O., 

& Miclea, M. (2011). Cognitive 

control goes to school: The impact of 

executive functions on academic 

performance. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 11, 240 - 244



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 20 (m/10)*NC 1.0000 Citare

Benga, O., Ţincaş, I. & Visu-Petra, L. 

(2010). Investigating the structure of 

anxiety symptoms among Romanian 

preschoolers using the Spence 

Preschool Anxiety Scales. Cognition, 

Brain, Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 14, 159-182. 

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 12 (m/10)*NC 0.6000 Citare

Visu-Petra, L.*, Cheie, L., & Benga, O. 

(2008). Short-term memory 

performance and metamemory 

judgments in preschool and early 

school-age children: A quantitative 

and qualitative analysis. Cognition, 

Brain, Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 12(1), 71-101.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 23 (m/10)*NC 1.1500 Citare

Visu-Petra, L.*, Benga, O. & Miclea, 

M. (2007). Dimensions of attention 

and executive functioning in 5- to 12-

years-old children: 

Neuropsychological assessment with 

the NEPSY battery. Cognition, Brain, 

Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 11(3), 539-553

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 7 (m/10)*NC 0.3500 Citare

Boroş, S., Visu-Petra, L, & Cheie, L. 

(2007), A Q-Sort analysis 

investigating the social perception of 

a chronic disease: Between 

sympathy and stigma. Cognition, 

Brain, Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 11 (2), 437-459.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 15 (m/10)*NC 0.7500 Citare Visu-Petra, L., Ciairano, S., Miclea, 

M. (2006). Neurocognitive correlates 

of child anxiety: A review of working 

memory research. Cognition, Brain, 

Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 4, 517-541.

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 4 (m/10)*NC 0.2000 Citare

Benga, O. & Petra, L. (2005). Social 

cognition and executive functioning: 

A constructivist developmental 

approach. Cognition, Brain, 

Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 2, 301-317



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 1 (m/10)*NC 0.0500 Citare

Buta, M., Ciornei, O, Fizeșan, C., 

Jurje, O., & Visu-Petra, L.* (2015). 

Anxiety symptoms in primary school-

age children: Relation with emotion 

understanding competences. In 

Moore, K., Buchwald, P., & Howard, 

S. (Eds) Stress and Anxiety. 

Applications to Schools, Well-Being, 

Coping, and Internet Use. Berlin: 

Logos Verlag

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 2 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Visu-Petra, L., Cheie, L., & Mocan, O. 

(2013). Executive functioning in high-

trait anxious children: A cognitive 

vulnerability factor? In Kathleen A. 

Moore, Krzysztof Kaniasty, Petra 

Buchwald, Albert Sesé (Eds.) Stress 

and Anxiety: Applications to Health 

and Well-Being, Work Stressors, and 

Assessment, (pp 153-160), Berlin: 

Logos Verlag



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

1 1 (m/10)*NC 0.1000 Citare

Visu-Petra, L., Cheie, L., & Miu, A. C. 

(2013). Working Memory and 

Anxiety: Exploring the Interplay of 

Individual Differences across 

Development. In Alloway, T. P. & 

Alloway, R. G. (Eds) Working 

Memory: The New Intelligence (pp. 

187-216). Frontiers in Cognitive 

Psychology series; Series Editors: 

Nelson Cowan and David Balota, 

New-York: Psychology Press

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 5 (m/10)*NC 0.2500 Citare

Visu-Petra, L., Cheie, L., & Miu, A. C. 

(2013). Working Memory and 

Anxiety: Exploring the Interplay of 

Individual Differences across 

Development. In Alloway, T. P. & 

Alloway, R. G. (Eds) Working 

Memory: The New Intelligence (pp. 

187-216). Frontiers in Cognitive 

Psychology series; Series Editors: 

Nelson Cowan and David Balota, 

New-York: Psychology Press



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 14 (m/10)*NC 0.7000 Citare

Miu, A. C., & Visu-Petra, L. (2009). 

Anxiety disorders in children and 

adults: A cognitive, 

neurophysiological and genetic 

characterization. In R. Carlstedt 

(Ed.), Handbook of Integrative 

Clinical Psychology, Psychiatry, and 

Behavioral Medicine: Perspectives, 

Practices, and Research. (pp. 309-

351). New York: Springer.

I.17   Alte citări ale publicaţiilor candidatului 

(autocitările sunt excluse)

I17.1 Disponibile în lucrări clasificate A1 (m = 3)

I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 

baza de date Scopus (altele decât cele deja 

incluse la I16) (m = 1)

I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 

alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse) (m = 0.5)

0.5 5 (m/10)*NC 0.2500 Citare

Petra, L., Benga, O. & Ţincaş, I. 

(2005). A dynamic approach to the 

co-construction of autobiographical 

memory: Insights from dyadic 

conversations about the past. 

Proceedings of the CogSci 2005, 

XXVII Annual Conference of the 

Cognitive Science Society, Bruno G. 

Bara, Lawrence Barsalou, & Monica 

Bucciarelli (Editori), Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc., New 

Jersey, 1732-1738.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.19   Membru în comitetul ştiinţific (A) / 

Referent ştiinţific pentru evaluarea şi selecţia 

lucrărilor unei conferinţe (B) / Membru în 

comitetul de organizare (C) / Coordonator 

simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură 

calitate / conferinţă)

19.1 Conferinţe internaţionale (m = 3)

19.2 Conferinţe naţionale (m = 1)

3 1 x m 3.0000 Conferinţă

Visu-Petra, L. & Ding, X. P. (2021) 

Simpozion: Deception as theory of 

mind in action: Developmental and 

methodological considerations, The 

SRCD Biennial Meeting 2021, 7 - 9 

Aprilie, Virtual

I.19   Membru în comitetul ştiinţific (A) / 

Referent ştiinţific pentru evaluarea şi selecţia 

lucrărilor unei conferinţe (B) / Membru în 

comitetul de organizare (C) / Coordonator 

simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură 

calitate / conferinţă)

19.1 Conferinţe internaţionale (m = 3)

19.2 Conferinţe naţionale (m = 1)

3 1 x m 3.0000 Conferinţă

Hadwin, J. & Visu-Petra, L. (2016). 

Symposium: Exploring attentional 

control in development and 

psychopathology, The 24th Biennial 

Meeting of the International Society 

 for the Study of Behavioural 

Development, July 10-14, Vilnius, 

Lithuania.

I.19   Membru în comitetul ştiinţific (A) / 

Referent ştiinţific pentru evaluarea şi selecţia 

lucrărilor unei conferinţe (B) / Membru în 

comitetul de organizare (C) / Coordonator 

simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură 

calitate / conferinţă)

19.1 Conferinţe internaţionale (m = 3)

19.2 Conferinţe naţionale (m = 1)

3 1 x m 3.0000 Conferinţă

Visu-Petra, L. (2015). Typical and 

atypical development of executive 

functions. 17th European 

Conference on Developmental 

Psychology, Braga, Portugalia



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.19   Membru în comitetul ştiinţific (A) / 

Referent ştiinţific pentru evaluarea şi selecţia 

lucrărilor unei conferinţe (B) / Membru în 

comitetul de organizare (C) / Coordonator 

simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură 

calitate / conferinţă)

19.1 Conferinţe internaţionale (m = 3)

19.2 Conferinţe naţionale (m = 1)

1 1 x m 1.0000 Conferinţă

Hadwin, J., & Visu-Petra, L. (2014). 

Simpozion: Relating individual 

differences in anxiety and 

attentional control to facial emotion 

processing in children and 

adolescents. Stress and Anxiety 

Research Society International 

Conference, Cluj-Napoca, Romania

I.19   Membru în comitetul ştiinţific (A) / 

Referent ştiinţific pentru evaluarea şi selecţia 

lucrărilor unei conferinţe (B) / Membru în 

comitetul de organizare (C) / Coordonator 

simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură 

calitate / conferinţă)

19.1 Conferinţe internaţionale (m = 3)

19.2 Conferinţe naţionale (m = 1)

3 1 x m 3.0000 Conferinţă

Visu-Petra, L., & Lee, K (2011). 

Simpozion: Working memory and 

executive functioning: exploring 

individual differences and learning 

outcomes, The XV European 

Conference on Developmental 

Psychology, Bergen, Norvegia.

I.19   Membru în comitetul ştiinţific (A) / 

Referent ştiinţific pentru evaluarea şi selecţia 

lucrărilor unei conferinţe (B) / Membru în 

comitetul de organizare (C) / Coordonator 

simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură 

calitate / conferinţă)

19.1 Conferinţe internaţionale (m = 3)

19.2 Conferinţe naţionale (m = 1)

3 1 x m 3.0000 Conferinţă

2020 - Conference Chair, European

Association of Psychology and Law

Conference (www.eapl2020.ro)



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.19   Membru în comitetul ştiinţific (A) / 

Referent ştiinţific pentru evaluarea şi selecţia 

lucrărilor unei conferinţe (B) / Membru în 

comitetul de organizare (C) / Coordonator 

simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură 

calitate / conferinţă)

19.1 Conferinţe internaţionale (m = 3)

19.2 Conferinţe naţionale (m = 1)

1 1 x m 1.0000 Conferinţă

2018- member in the award

committee of The 39th Stress and

Anxiety Research Society (STAR)

Conference

I.19   Membru în comitetul ştiinţific (A) / 

Referent ştiinţific pentru evaluarea şi selecţia 

lucrărilor unei conferinţe (B) / Membru în 

comitetul de organizare (C) / Coordonator 

simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură 

calitate / conferinţă)

19.1 Conferinţe internaţionale (m = 3)

19.2 Conferinţe naţionale (m = 1)

1 1 x m 1.0000 Conferinţă

2017- member in the award

committee of The 38th Stress and

Anxiety Research Society (STAR)

Conference

I.19   Membru în comitetul ştiinţific (A) / 

Referent ştiinţific pentru evaluarea şi selecţia 

lucrărilor unei conferinţe (B) / Membru în 

comitetul de organizare (C) / Coordonator 

simpozion (Chair) (D) (se punctează o singură 

calitate / conferinţă)

19.1 Conferinţe internaţionale (m = 3)

19.2 Conferinţe naţionale (m = 1)

1 1 x m 1.0000 Conferinţă

2014- membru în comitetul de 

organizare a conferinței the 35th 

Stress and Anxiety Research Society 

(STAR) Conference, Cluj-Napoca, 

Romania.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.21   Premii şi distincţii

I21.1. Premii pentru activitatea ştiinţifică oferite 

de către instituţii sau asociaţii 

ştiinţifice/profesionale internaţionale (m = 3) 

sau naţionale de prestigiu (CNCS, etc.) (m = 1) 

(nu sunt incluse granturile de deplasare sau 

premierea articolelor din zona roşie, galbenă 

etc.)

I21.2. Premii pentru activitatea didactică oferite 

de către instituţii/asociaţii de profil 

internaţionale sau naţionale de prestigiu (ex. 

profesor Bologna etc.) (m = 1)

I21.3. Obţinerea în activitate a unor rezultate de 

prestigiu privind promovarea ţării şi a 

învăţământului românesc (de exemplu 

distincţiile, medaliile primite de către sportivi, 

antrenori, alţi specialişti pentru rezultate la JO, 

CM, CE etc., oferite de Preşedinţia României, 

MENCS, MTS etc.) (m= 1)

1 4 x m 4.0000 Premiu

2021: Award for Excellence in 

Scientific Research offered by Babeș-

Bolyai University.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.21   Premii şi distincţii

I21.1. Premii pentru activitatea ştiinţifică oferite 

de către instituţii sau asociaţii 

ştiinţifice/profesionale internaţionale (m = 3) 

sau naţionale de prestigiu (CNCS, etc.) (m = 1) 

(nu sunt incluse granturile de deplasare sau 

premierea articolelor din zona roşie, galbenă 

etc.)

I21.2. Premii pentru activitatea didactică oferite 

de către instituţii/asociaţii de profil 

internaţionale sau naţionale de prestigiu (ex. 

profesor Bologna etc.) (m = 1)

I21.3. Obţinerea în activitate a unor rezultate de 

prestigiu privind promovarea ţării şi a 

învăţământului românesc (de exemplu 

distincţiile, medaliile primite de către sportivi, 

antrenori, alţi specialişti pentru rezultate la JO, 

CM, CE etc., oferite de Preşedinţia României, 

MENCS, MTS etc.) (m= 1)

1 4 x m 4.0000 Premiu

2016: : Premiul pentru Excelență în 

Cercetarea Stiințifică oferit de 

Universitatea Babeș Bolyai           



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.21   Premii şi distincţii

I21.1. Premii pentru activitatea ştiinţifică oferite 

de către instituţii sau asociaţii 

ştiinţifice/profesionale internaţionale (m = 3) 

sau naţionale de prestigiu (CNCS, etc.) (m = 1) 

(nu sunt incluse granturile de deplasare sau 

premierea articolelor din zona roşie, galbenă 

etc.)

I21.2. Premii pentru activitatea didactică oferite 

de către instituţii/asociaţii de profil 

internaţionale sau naţionale de prestigiu (ex. 

profesor Bologna etc.) (m = 1)

I21.3. Obţinerea în activitate a unor rezultate de 

prestigiu privind promovarea ţării şi a 

învăţământului românesc (de exemplu 

distincţiile, medaliile primite de către sportivi, 

antrenori, alţi specialişti pentru rezultate la JO, 

CM, CE etc., oferite de Preşedinţia României, 

MENCS, MTS etc.) (m= 1)

3 4 x m 12.0000 Premiu

2015-2016: Developing Country 

Fellowship- oferita de International 

Society for the Study of Behavioral 

Development pentru proiectul 

intitulat : “A cross-cultural 

perspective on lie acceptability 

across development. A proxy for 

actual deceptive behaviour?” 



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.21   Premii şi distincţii

I21.1. Premii pentru activitatea ştiinţifică oferite 

de către instituţii sau asociaţii 

ştiinţifice/profesionale internaţionale (m = 3) 

sau naţionale de prestigiu (CNCS, etc.) (m = 1) 

(nu sunt incluse granturile de deplasare sau 

premierea articolelor din zona roşie, galbenă 

etc.)

I21.2. Premii pentru activitatea didactică oferite 

de către instituţii/asociaţii de profil 

internaţionale sau naţionale de prestigiu (ex. 

profesor Bologna etc.) (m = 1)

I21.3. Obţinerea în activitate a unor rezultate de 

prestigiu privind promovarea ţării şi a 

învăţământului românesc (de exemplu 

distincţiile, medaliile primite de către sportivi, 

antrenori, alţi specialişti pentru rezultate la JO, 

CM, CE etc., oferite de Preşedinţia României, 

MENCS, MTS etc.) (m= 1)

3 4 x m 12.0000 Premiu

2012: Premiul Early Career Award, 

oferit de Stress and Anxiety 

Research Society (http://www.star-

society.org/html/star_awards.html)



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.21   Premii şi distincţii

I21.1. Premii pentru activitatea ştiinţifică oferite 

de către instituţii sau asociaţii 

ştiinţifice/profesionale internaţionale (m = 3) 

sau naţionale de prestigiu (CNCS, etc.) (m = 1) 

(nu sunt incluse granturile de deplasare sau 

premierea articolelor din zona roşie, galbenă 

etc.)

I21.2. Premii pentru activitatea didactică oferite 

de către instituţii/asociaţii de profil 

internaţionale sau naţionale de prestigiu (ex. 

profesor Bologna etc.) (m = 1)

I21.3. Obţinerea în activitate a unor rezultate de 

prestigiu privind promovarea ţării şi a 

învăţământului românesc (de exemplu 

distincţiile, medaliile primite de către sportivi, 

antrenori, alţi specialişti pentru rezultate la JO, 

CM, CE etc., oferite de Preşedinţia României, 

MENCS, MTS etc.) (m= 1)

1 4 x m 4.0000 Premiu

2003: Premiul “Al. Roșca”, oferit de 

Departamentul de Cercetări Socio-

Umane a Institutului de Istorie 

„George Bariţiu” , filiala Cluj-Napoca 

a Academiei Române.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.21   Premii şi distincţii

I21.1. Premii pentru activitatea ştiinţifică oferite 

de către instituţii sau asociaţii 

ştiinţifice/profesionale internaţionale (m = 3) 

sau naţionale de prestigiu (CNCS, etc.) (m = 1) 

(nu sunt incluse granturile de deplasare sau 

premierea articolelor din zona roşie, galbenă 

etc.)

I21.2. Premii pentru activitatea didactică oferite 

de către instituţii/asociaţii de profil 

internaţionale sau naţionale de prestigiu (ex. 

profesor Bologna etc.) (m = 1)

I21.3. Obţinerea în activitate a unor rezultate de 

prestigiu privind promovarea ţării şi a 

învăţământului românesc (de exemplu 

distincţiile, medaliile primite de către sportivi, 

antrenori, alţi specialişti pentru rezultate la JO, 

CM, CE etc., oferite de Preşedinţia României, 

MENCS, MTS etc.) (m= 1)

1 4 x m 4.0000 Premiu

2002: Diplomă de contribuţie la 

reforma universitară, Universitatea 

Babeș-Bolyai, România.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.21   Premii şi distincţii

I21.1. Premii pentru activitatea ştiinţifică oferite 

de către instituţii sau asociaţii 

ştiinţifice/profesionale internaţionale (m = 3) 

sau naţionale de prestigiu (CNCS, etc.) (m = 1) 

(nu sunt incluse granturile de deplasare sau 

premierea articolelor din zona roşie, galbenă 

etc.)

I21.2. Premii pentru activitatea didactică oferite 

de către instituţii/asociaţii de profil 

internaţionale sau naţionale de prestigiu (ex. 

profesor Bologna etc.) (m = 1)

I21.3. Obţinerea în activitate a unor rezultate de 

prestigiu privind promovarea ţării şi a 

învăţământului românesc (de exemplu 

distincţiile, medaliile primite de către sportivi, 

antrenori, alţi specialişti pentru rezultate la JO, 

CM, CE etc., oferite de Preşedinţia României, 

MENCS, MTS etc.) (m= 1)

3 4 x m 12.0000 Premiu

2008: Bursă pentru a participa la cea 

de-a 20-a ȋntȃlnire a International 

Society for the Study of Behavioural 

Development (ISSBD) ȋn Würzburg

I.24   Redactor şef/editor sau membru în 

comitetul editorial al unei reviste cu comitet 

ştiinţific şi peer-review

I24.1. Revistă indexată Web of Science (m = 3) 

I24.2. Revistă indexată în cel puţin două BDI (m 

= 1) I24.3 Revistă indexată întrun BDI (m = 0.5)

1 4 x m 4.0000 Revistă

Membru al Colectivului Editorial 

Psychology in Russia: State of the 

Art, Russian Psychological Society 

(începând cu 2013)



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.24   Redactor şef/editor sau membru în 

comitetul editorial al unei reviste cu comitet 

ştiinţific şi peer-review

I24.1. Revistă indexată Web of Science (m = 3) 

I24.2. Revistă indexată în cel puţin două BDI (m 

= 1) I24.3 Revistă indexată întrun BDI (m = 0.5)

1 4 x m 4.0000 Revistă

Membru al Colectivului Științific 

Research Foundation Flanders 

(Fonds Wetenscappelijk Onderzoek) 

Review College (perioada 2021 – 

2023).

I.24   Redactor şef/editor sau membru în 

comitetul editorial al unei reviste cu comitet 

ştiinţific şi peer-review

I24.1. Revistă indexată Web of Science (m = 3) 

I24.2. Revistă indexată în cel puţin două BDI (m 

= 1) I24.3 Revistă indexată întrun BDI (m = 0.5)

1 4 x m 4.0000 Revistă

Membru al Colectivului Editorial 

Journal of Educational and 

Developmental Psychology, 

Canadian Center of Science and 

Education (începând cu 2012)

I.24   Redactor şef/editor sau membru în 

comitetul editorial al unei reviste cu comitet 

ştiinţific şi peer-review

I24.1. Revistă indexată Web of Science (m = 3) 

I24.2. Revistă indexată în cel puţin două BDI (m 

= 1) I24.3 Revistă indexată întrun BDI (m = 0.5)

1 4 x m 4.0000 Revistă

Membru al Colectivului Editorial 

Cognition, Brain, Behavior. An 

interdisciplinary journal, revista 

Asociației de Științe Cognitive din 

România (începând cu 2005)



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.24   Redactor şef/editor sau membru în 

comitetul editorial al unei reviste cu comitet 

ştiinţific şi peer-review

I24.1. Revistă indexată Web of Science (m = 3) 

I24.2. Revistă indexată în cel puţin două BDI (m 

= 1) I24.3 Revistă indexată întrun BDI (m = 0.5)

1 4 x m 4.0000 Revistă

Membru al Colectivului Științific 

International Journal of 

Developmental Science, 

Akademische Verlagsgesellschaft 

AKA, Heidelberg (începând cu 2014).

I.24   Redactor şef/editor sau membru în 

comitetul editorial al unei reviste cu comitet 

ştiinţific şi peer-review

I24.1. Revistă indexată Web of Science (m = 3) 

I24.2. Revistă indexată în cel puţin două BDI (m 

= 1) I24.3 Revistă indexată întrun BDI (m = 0.5)

1 0.2*NC 4.0000 Articol

Forensic and Legal Psychology, part 

of the journal(s) Frontiers in 

Psychology

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol
Journal of Experimental Psychology: 

General

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol
Journal of Experimental Psychology: 

General

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol
Journal of Experimental Psychology: 

General

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol Learning and individual differences



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol Learning and individual differences

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.3*NC 0.0000 Articol Learning and individual differences

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Journal of child psychology and 

psychiatry, Wiley-Blackwel

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Personality and Social Psychology 

Bulletin, Sage

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Infant and Child Development, Wiley 

Online Library

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Infant and Child Development, Wiley 

Online Library

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Emotion, APA

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Emotion, APA

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Emotion, APA



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Thinking and Reasoning, Taylor & 

Francis Group

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Personality and Individual 

Differences, Elsevier

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Personality and Individual 

Differences, Elsevier

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Journal of Neurodevelopmental 

Disorders, Wiley-Blackwell

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Journal of Experimental Child 

Psychology, Elsevier

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Journal of Experimental Child 

Psychology, Elsevier

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol Social Development

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol Social Development

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol Social Development



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.2*NC 0.0000 Articol Social Development

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol Frontiers Psychiatry

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol Frontiers Psychology

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol Frontiers Psychology

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol Frontiers Psychology

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol Frontiers Psychology

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol Child Neuropsychology

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol Psychological Research

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.2*NC 0.0000 Articol Psychological Research



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.25.2  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review

I25.2. Revistă indexată BDI (alta decât WoS)

0.3*NC 0.0000 Articol Psychological Research

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol Cognition & Emotion

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol Cognition & Emotion

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol European Journal Of Sport Science

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol
Journal of Applied Research in 

Memory and Cognition

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol Applied Neuropsychology-Child

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol British Journal of Psychology

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

0.3*NC 0.0000 Articol Plos one

I.25.1  Referent ştiinţific ad hoc pentru reviste 

cu comitet ştiinţific şi peer-review I25.1. Revistă 

indexată Web of Science

9 x m 0.0000 Grant Child Development



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.27   Director al unui grant finanţat/instituţia 

coordonată

I27.1 Director grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă obţinut prin competiţie 

internaţională, acordat de către o 

agenţie/instituţie internaţională (m = 3)

I27.2. A. Director grant de cercetare cu 

relevanţă publică largă obţinut prin competiţie 

naţională/B. Coordonator echipă România 

pentru un grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă, obţinut prin competiţie 

internaţională (m = 1)

I27.3. A. Director sau coordonator partener al 

unui grant de dezvoltare instituţională (de 

exemplu tip POSDRU, Erasmus + etc.)/B. 

Director sau coordonator partener al unui grant 

de cercetare cu relevanţă specifică (de exemplu 

finanţat de către o companie), obţinut prin 

competiţie naţională sau internaţională/C. 

Coordonator partener pentru un grant de 

cercetare cu relevanţă publică largă, obţinut 

prin competiţie naţională (m = 0.5)

1 9 x m 9.0000 Grant

2020 - prezent –Proiect Resurse 

Umane, tip proiect de cercetare 

pentru stimularea tinerelor echipe 

independente (director grant), Titlu: 

„Minciuna strategica: Indicator al 

dezvoltării Teoriei Minții în copilăria 

timpurie și mijlocie din perspectivă 

microgenetică” (Strategic deception 

as a marker of Theory of Mind 

development during early to middle 

childhood: A microgenetic 

approach), Grant PN-III-P1-1.1-TE-

2019-1075, Suma acordată: 428.000 

RON



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.27   Director al unui grant finanţat/instituţia 

coordonată

I27.1 Director grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă obţinut prin competiţie 

internaţională, acordat de către o 

agenţie/instituţie internaţională (m = 3)

I27.2. A. Director grant de cercetare cu 

relevanţă publică largă obţinut prin competiţie 

naţională/B. Coordonator echipă România 

pentru un grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă, obţinut prin competiţie 

internaţională (m = 1)

I27.3. A. Director sau coordonator partener al 

unui grant de dezvoltare instituţională (de 

exemplu tip POSDRU, Erasmus + etc.)/B. 

Director sau coordonator partener al unui grant 

de cercetare cu relevanţă specifică (de exemplu 

finanţat de către o companie), obţinut prin 

competiţie naţională sau internaţională/C. 

Coordonator partener pentru un grant de 

cercetare cu relevanţă publică largă, obţinut 

prin competiţie naţională (m = 0.5)

3 27.0000

2020 – prezent: Grant EIT Health 

InnoStars RIS Innovation project 

(partner coordinator). Titlu: „TULLY – 

Wearable device for emotion 

monitoring and control for children 

diagnosed with ADHD (Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder)”, 

Suma acordată: 50. 000 EURO



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.27   Director al unui grant finanţat/instituţia 

coordonată

I27.1 Director grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă obţinut prin competiţie 

internaţională, acordat de către o 

agenţie/instituţie internaţională (m = 3)

I27.2. A. Director grant de cercetare cu 

relevanţă publică largă obţinut prin competiţie 

naţională/B. Coordonator echipă România 

pentru un grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă, obţinut prin competiţie 

internaţională (m = 1)

I27.3. A. Director sau coordonator partener al 

unui grant de dezvoltare instituţională (de 

exemplu tip POSDRU, Erasmus + etc.)/B. 

Director sau coordonator partener al unui grant 

de cercetare cu relevanţă specifică (de exemplu 

finanţat de către o companie), obţinut prin 

competiţie naţională sau internaţională/C. 

Coordonator partener pentru un grant de 

cercetare cu relevanţă publică largă, obţinut 

prin competiţie naţională (m = 0.5)

1 9.0000

2018-2020: Proiect Resurse Umane, 

tip proiect de cercetare pentru 

stimularea tinerelor echipe 

independente (director de grant), 

Titlu: Diminuarea anxietatii de 

matematica in perioada scolara 

timpurie: O interventie de tip 

tutoring cognitiv versus 

antrenamentul memoriei de lucru in 

dezvoltarea conceptului de numar, 

Grant PN-III-P1-1.1-TE-2016-2170, 

Suma acordata: 448.500 lei



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.27   Director al unui grant finanţat/instituţia 

coordonată

I27.1 Director grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă obţinut prin competiţie 

internaţională, acordat de către o 

agenţie/instituţie internaţională (m = 3)

I27.2. A. Director grant de cercetare cu 

relevanţă publică largă obţinut prin competiţie 

naţională/B. Coordonator echipă România 

pentru un grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă, obţinut prin competiţie 

internaţională (m = 1)

I27.3. A. Director sau coordonator partener al 

unui grant de dezvoltare instituţională (de 

exemplu tip POSDRU, Erasmus + etc.)/B. 

Director sau coordonator partener al unui grant 

de cercetare cu relevanţă specifică (de exemplu 

finanţat de către o companie), obţinut prin 

competiţie naţională sau internaţională/C. 

Coordonator partener pentru un grant de 

cercetare cu relevanţă publică largă, obţinut 

prin competiţie naţională (m = 0.5)

1 9.0000

2013 - 2016: Proiect Resurse 

Umane, tip Stimularea constituirii de 

tinere echipe de cercetare 

independentă  (director de grant), 

Titlu: Minciuna relaționată: 

Conexiuni longitudinale între abilități 

de simulare, dezvoltare 

sociocognitivă și comportament 

problematic în copilăria timpurie, 

Grant PNII-RU-TE-2012-3-0323, 

Suma acordată: 645.165 RON.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.27   Director al unui grant finanţat/instituţia 

coordonată

I27.1 Director grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă obţinut prin competiţie 

internaţională, acordat de către o 

agenţie/instituţie internaţională (m = 3)

I27.2. A. Director grant de cercetare cu 

relevanţă publică largă obţinut prin competiţie 

naţională/B. Coordonator echipă România 

pentru un grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă, obţinut prin competiţie 

internaţională (m = 1)

I27.3. A. Director sau coordonator partener al 

unui grant de dezvoltare instituţională (de 

exemplu tip POSDRU, Erasmus + etc.)/B. 

Director sau coordonator partener al unui grant 

de cercetare cu relevanţă specifică (de exemplu 

finanţat de către o companie), obţinut prin 

competiţie naţională sau internaţională/C. 

Coordonator partener pentru un grant de 

cercetare cu relevanţă publică largă, obţinut 

prin competiţie naţională (m = 0.5)

1 9.0000

2012 - 2016: Proiect Idei, tip 

Proiecte Complexe de Cercetare 

Exploratorie (coordonator echipă, PI: 

Prof. Colin MacLeod & dr. Andrei C. 

Miu), Titlu: Genetic and 

environmental factors in emotion 

regulation development during 

adolescence: Implications for anxiety 

disorders and depression, Titlu: 

Factori genetici și din mediu în 

dezvoltarea reglării emoționale în 

perioada adolescenței: Implicații 

pentru tulburarările de anxietate și 

depresie.PNII-ID-PCCE-2011-2-0045, 

Finanțator UEFISCDI, Suma (total pe 

echipe & ani): 6.085.043 RON



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.27   Director al unui grant finanţat/instituţia 

coordonată

I27.1 Director grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă obţinut prin competiţie 

internaţională, acordat de către o 

agenţie/instituţie internaţională (m = 3)

I27.2. A. Director grant de cercetare cu 

relevanţă publică largă obţinut prin competiţie 

naţională/B. Coordonator echipă România 

pentru un grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă, obţinut prin competiţie 

internaţională (m = 1)

I27.3. A. Director sau coordonator partener al 

unui grant de dezvoltare instituţională (de 

exemplu tip POSDRU, Erasmus + etc.)/B. 

Director sau coordonator partener al unui grant 

de cercetare cu relevanţă specifică (de exemplu 

finanţat de către o companie), obţinut prin 

competiţie naţională sau internaţională/C. 

Coordonator partener pentru un grant de 

cercetare cu relevanţă publică largă, obţinut 

prin competiţie naţională (m = 0.5)

1 9 x m 9.0000 Grant

2010 - 2012: Grant CNCSIS-PD-

427/2010: Dezvoltarea memoriei de 

lucru în relație cu funcțiile executive 

și performanța școlară (director de 

grant, 

http://www.devpsychology.ro/echip

a/visu-petra/proiectpd/), Suma 

acordată: 335.000 RON



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.27   Director al unui grant finanţat/instituţia 

coordonată

I27.1 Director grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă obţinut prin competiţie 

internaţională, acordat de către o 

agenţie/instituţie internaţională (m = 3)

I27.2. A. Director grant de cercetare cu 

relevanţă publică largă obţinut prin competiţie 

naţională/B. Coordonator echipă România 

pentru un grant de cercetare cu relevanţă 

publică largă, obţinut prin competiţie 

internaţională (m = 1)

I27.3. A. Director sau coordonator partener al 

unui grant de dezvoltare instituţională (de 

exemplu tip POSDRU, Erasmus + etc.)/B. 

Director sau coordonator partener al unui grant 

de cercetare cu relevanţă specifică (de exemplu 

finanţat de către o companie), obţinut prin 

competiţie naţională sau internaţională/C. 

Coordonator partener pentru un grant de 

cercetare cu relevanţă publică largă, obţinut 

prin competiţie naţională (m = 0.5)

1 3 x m 9.0000 Grant

2006 - 2008 Grant CNCSIS, TD. 

Evaluarea neuropsihologică a 

memoriei de lucru în cazul traseelor 

atipice de dezvoltare: implicații 

pentru evidențierea unor profile 

cognitiv-comportamentale, nr. 210 

(director de grant), Suma acordată: 

~100000 RON



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2022-prezent: Tip Proiecte Tinere 

Echipe (membru): Multifinalitatea 

migrației parentale: Interacțiunea 

longitudinală dintre factorii de risc și 

reziliență în predicția stării de bine a 

copiilor (PN-III-P1-1.1-TE-2021-

1051), Director de proiect: Lect.dr. 

Lavinia Cheie. Suma 449620 lei

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2017 - 2019: Tip Proiecte de 

Cercetare Exploratorie (membru): 

Diferente interindividuale privind 

abilitatile parentale in copilaria 

timpurie: O analiza multinivelara 

centrata pe mama si copil, PNIII - P4 - 

Cercetare fundamentala si de 

frontiera, Director Prof. dr. Oana 

Benga, Funding: 850000 RON



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2017: Grant PCE 2016 (team 

member): Susceptibilitatea 

diferentiala inainte de nastere: 

Moderatori genetici   ai afectivitatii 

materne prenatale asupra 

reactivitatii la stres si 

temperamentului la sugari, Director 

dr. Andrei Miu, Funding: 849,375 lei

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2016 - 2018: Proiect Resurse 

Umane, "Proiecte de cercetare 

postdoctorala (PD)", (team 

member/mentor postdoctorat) Titlu: 

Reglementarea volumului temei de 

casa la elevii din clasele primare: Cat 

de mult este prea mult?, Grant PN-III-

P1-1.1-PD2016-0164 , Suma 

acordată: 250,000.00 RON.



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2013 - 2016: Tip Proiecte de 

Cercetare Exploratorie tip PCE 

(membru): Autoreglarea materna, 

practicile parentale si autoreglarea 

copilului in copilaria timpurie: 

implicatii pentru psihopatologia 

dezvoltarii, PNII - IDEI, Director Prof. 

dr. Oana Benga, 

Funding:1194569,00 RON

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2009 - 2011: Grant POSDRU 7859, 

Modernizarea și adaptarea educației 

preșcolare în vederea prevenirii 

fenomenului de părăsire timpurie a 

școlii (expert consultant).



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2009 - 2011: Grant CNCSIS 2440, 

Program Idei, Factorii critici în 

psihoterapia mediată de calculator a 

tulburărilor de anxietate, Director 

grant: Prof. dr. Mircea Miclea 

(cercetător).

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2006 - 2008: Grant CEEX nr. 54: 

Traiectorii de dezvoltare și corelate 

neurobiologice ale procesărilor 

cognitive-emoționale in populații 

normale sau atipice, Director grant: 

Conf.  dr. Oana Benga (cercetător)



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2006 - 2008: Cognitive and language 

development in children at 

neurodevelopmental risk, parte a 

unui program complex intitulat 

Neurobiological foundations of 

cognitive, mental and neurological 

disorders, Director de proiect Prof. 

Dr. Ivica Kostovic, Croatian Institute 

for Brain Research (consultant)

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2006 - 2008: Grant CEEX cod MEC 

3543: Analiza neurocognitivă și 

developmentală a anxietății. Aplicații 

în optimizarea metodelor de 

diagnoză și psihoterapie. Director: 

Prof. dr. Mircea Miclea, Modul 1 

(cercetător)



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2006 - 2008: Grant CEEX nr. 131, tip 

ET : Perioade critice în dezvoltarea 

funcțiilor executive. Director: Conf. 

dr. Oana Benga  (cercetător).

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2004: Grant CNCSIS nr. 62 (tip E). 

Dezvoltarea infrastructurii de 

cercetare a laboratorului de 

neuroștiinte cognitive al centrului de 

psihologie cognitivă aplicată. 

Director: Prof. Univ. Dr. Mircea 

Miclea (cercetător)



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 3 x m 3.0000 Grant

2004 - 2007: Proiect de adaptare 

pentru populaţia românească a 

Bateriei de Teste NEPSY (NEPSY: A 

Developmental Neuropsychological 

Assessment; Korkman, Kirk & Kemp, 

1998; coordonator executiv)

I.28   Membru în echipa unui grant 

finanţat/instituţia coordonată

I28.1 Membru în echipa unui grant de cercetare 

cu relevanţă publică largă obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 1)

I28.2. Membru în echipa unui grant de 

cercetare cu relevanţă specifică sau a unui grant 

de dezvoltare instituţională obţinut prin 

competiţie internaţională sau naţională (m = 

0,5)

1 1 3.0000 Grant

2002: Grant finanţat de The 

McDonnell Foundation for the 

Development of Psychology in 

Romania: Dezvoltarea memoriei 

autobiografice, Director: dr. Oana 

Benga, (cercetător)

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator teza de doctorat-

doctor Oana Marcus



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand

Coordonator pentru teza de 

doctorat- doctor Alexandra Opris 

(Sabou)  

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Monica Buta                                                                                                                                                                                                                

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Dana Seucan

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Melania Moldovan

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Maria Ștefania Ionel



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Narcisa Prodan

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand

Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Mara Georgiana 

Moldoveanu

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Liliana Anca Hurezan

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Andreea Turi

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Nagham Anbar



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand

Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Simina Alexandra 

Cacuci

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Andreea Petruț

I.29.11 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.1 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 1.0000 Doctorand
Coordonator pentru teza de 

doctorat a drd. Laura Opris

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru în comisia de îndrumare a 

drd. Domocuș Iulia-Mihaela                                                                                                                                                                         

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie

Membru în comisia de îndrumare a 

drd.Horoiță (Pop-Horoiță) Andreea 

Cristina                                                                                                                                                  



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru în comisia de îndrumare a 

drd.Medrea Lăcrămioara Flavia                                                                                                                                                                             

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru în comisia de îndrumare a 

drd. Moldovanu Ana Eligia                                                                                                                                                                 

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru în comisia de îndrumare a 

drd. Rogobete Doris-Antonia                                                                                                                                                                                  

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru în comisia de îndrumare a 

drd. Bunea I. Ioana - Maria

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie

Membru în comisia de îndrumare a 

drd. Iclozan (căs. Lungu) A. Dana - 

Andreea



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru în comisia de îndrumare a 

drd. Fechete G. Gabriela - Leorina

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru în comisia de îndrumare a 

drd.  Costea V. Andrei - Răzvan

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru al comisiei de evaluare a 

tezei dr. Iulia Butean

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru al comisiei de evaluare a 

tezei dr. Angela Conejero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru al comisiei de evaluare a 

tezei dr. Andrada Mihaela Cosma 



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru al comisiei de evaluare a 

tezei dr. Octav Sorin Candel

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru al comisiei de evaluare a 

tezei dr. Mirela Bîlc

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru al comisiei de evaluare a 

tezei dr. Lorena Antonovici

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru al comisiei de evaluare a 

tezei dr. Anca Bălaj

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

0.5 0.5000 comisie
Membru al comisiei de evaluare a 

tezei dr. Ionutiu Raluca Dafina  



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.29.12 Activitate de mentorat/îndrumare

29.1.2 Conducător ştiinţific/membru în comisia 

de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 

doctorat (punctajul total la 29.1 este plafonat la 

maximum 10 puncte)

1 0.5000 Îndrumat
Membru al comisiei de evaluare a 

tezei dr. Ella Louisa Beth Chadwick        

I.29.2  Activitate de mentorat/îndrumare

29.2. Mentor cu rol oficial de îndrumare a unor 

cercetători postdoctorali

1 1.0000 Îndrumat
Dacian Dolian post-doctorant prin 

gantul PN-III-P1-1.1-PD2016-0164

I.29.2  Activitate de mentorat/îndrumare

29.2. Mentor cu rol oficial de îndrumare a unor 

cercetători postdoctorali

2 1.0000 Program
Oana Mărcuș post-doctorant prin 

gantul nr. 123793/POCU

I.30.1  Iniţierea sau coordonarea unor programe 

de studii

universitare sau post-universitare

1 2.0000 Curs
Initierea si coordonarea Masterului 

Psihologie Judiciara

I.30.2  Publicarea unor cursuri universitare (nu 

pot fi punctate aici

contribuţii ce au fost incluse la indicatorii I3, I7 

sau I12)

1 1.0000 Curs

Suport de curs pentru IDD pentru 

materia Profile Atipice de 

dezvoltare: copilăria timpurie (nivel 

licenţă)

I.30.2  Publicarea unor cursuri universitare (nu 

pot fi punctate aici

contribuţii ce au fost incluse la indicatorii I3, I7 

sau I12)

1 1.0000 Curs

Suport de curs pentru IDD pentru 

materia Profile Atipice de 

dezvoltare: perioada școlară și 

adolescența (nivel licenţă)

I.30.2  Publicarea unor cursuri universitare (nu 

pot fi punctate aici

contribuţii ce au fost incluse la indicatorii I3, I7 

sau I12)

0.5 1.0000 Disciplină

Suport de curs pentru materia 

Psihologia copilului în context 

judiciar (nivel licență si nivel master)



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.30.3  Introducerea unor discipline noi în planul 

de învăţământ
0.5 0.5000 Disciplină

Disciplină iniţiată/promovată: 

Psihologia copilului în context 

judiciar (nivel licență)

I.30.3  Introducerea unor discipline noi în planul 

de învăţământ
0.5 0.5000 Disciplină

Disciplină iniţiată/promovată: 

Particularități de dezvoltare. Aplicații 

în context judiciar (nivel master)

I.30.3  Introducerea unor discipline noi în planul 

de învăţământ
0.5 0.5000 Disciplină

Disciplină iniţiată/promovată: 

Evaluarea funcționării cognitive și 

socio-emoționale a copilului și 

adolescentului (nivel master) 

I.30.3  Introducerea unor discipline noi în planul 

de învăţământ
0.5 0.5000 Disciplină

Disciplină iniţiată/promovată: 

Particularităţi de dezvoltare ale 

copilului şi adolescentului (nivel 

master)

I.30.3  Introducerea unor discipline noi în planul 

de învăţământ
2 0.5000 Centru

Inițierea disciplinei Profile atipice de 

dezvoltare: perioada școlară și 

adolescența (nivel licență)

I.31   Coordonarea unui centru sau laborator de 

cercetare, recunoscut de către Senatul 

Universităţii sau Consiliul Ştiinţific al Institutului 

de cercetare

1 x m 2.0000
Ediție 

competiție

Laboratorul de Cercetare în 

Psihologie Judiciară și Diferențe 

Interindividuale ((Research in 

Individual Differences and Legal 

Psychology – RIDDLE)

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

1 1 x m 1.0000
Ediție 

competiție

Babeș-Bolyai University, Romania, 

POC ID 108473 în cadrul Centrului 

Suport Orizont 2020-UBB (CeSo2020-

UBB) - expert științific



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

National Science Center, Poland 

(2020: Octombrie, OPUS grant) - 

member of expert panel

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

National Science Center, Poland 

(2019: Aprilie, OPUS grant) - 

member of expert panel

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

National Science Center, Poland 

(2019: Februarie, OPUS grant) - 

member of expert panel

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

Marie Skłodowska-Curie Individual 

Fellowships (2018)- remote 

evaluation

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

European Research Council (Starting 

grant, 2018, Panel “Human Mind 

and its complexity”) - Shadow Panel 

Member

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

National Science Center, Poland 

(2018: Noiembrie, OPUS grant) - 

member of expert panel



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

National Science Center, Poland 

(2018: Septembrie, OPUS grant) - 

member of expert panel

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

European Research Council (Grant e 

consolidare, 2017, Panelul “Human 

Mind and its complexity”

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

Ministry of Education and Science of 

the Russian Federation (2017, 

Megagrants Program);

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

National Science Center, Poland 

(2017, Preludium grants)

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

Research Foundation Flanders – 

FWO, Application type: Red nose 

(2016);

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000
Ediție 

competiție

Australian Research Council (since 

2013) - remote evaluation



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.32   Evaluator proiecte/membru în Panel în 

competiţii internaţionale (m

= 3)/naţionale (m = 1) de granturi de cercetare

3 1 x m 3.0000 Comisie

Bulgarian National Science Fund, 

program Stimulating Research & 

Development in Universities (2008)

I.33   Membru în grupul de experţi

33.1. Comisii/consilii ştiinţifice sau organisme 

internaţionale (de exemplu UNESCO, UNICEF, 

CIO, Federaţii internaţionale pe ramuri de sport 

etc.) (m = 3)

33.2. Comisii/consilii ştiinţifice sau organisme 

naţionale (CNATDCU, CNCS, ANCS, ARACIS sau 

alt grup de lucru consultativ/de lucru la nivelul 

MENCS sau la nivel interministerial, alcătuit ca 

urmare a unui ordin emis de MENCS sau de 

către un alt for ministerial (m = 1)

1 1 x m 1.0000 Comisie

Membru in cadrul Consiliului 

National de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor si Certificatelor 

Universitare (CNATDCU, 2016-2020; 

2020- 2024)



Standarde minimale obligatorii pentru 

domeniul Psihologie

Denumirea indicatorului IF m n NC
Punctaj 

(formulă)

Punctaj 

(calculat)

Unitatea de 

măsură

Referință articol, conferință/funcția 

în diferite comisii/recenzor reviste

I.33   Membru în grupul de experţi

33.1. Comisii/consilii ştiinţifice sau organisme 

internaţionale (de exemplu UNESCO, UNICEF, 

CIO, Federaţii internaţionale pe ramuri de sport 

etc.) (m = 3)

33.2. Comisii/consilii ştiinţifice sau organisme 

naţionale (CNATDCU, CNCS, ANCS, ARACIS sau 

alt grup de lucru consultativ/de lucru la nivelul 

MENCS sau la nivel interministerial, alcătuit ca 

urmare a unui ordin emis de MENCS sau de 

către un alt for ministerial (m = 1)

1 1.0000

Membru al Comisiei de Curriculum, 

Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, Universitatea Babeș-

Bolyai Cluj-Napoca (2020 – prezent)
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