
 1 

Raport științific si tehnic 

Etapa a 2-a intermediară 

Titlul Proiectului: Investigarea proceselor neurocognitive în depresia la 
adolescenți cu scopul eficientizării răspunsului terapeutic” (cod COFUND-
NEURON III-ADORe, contract de finanțare nr. 102/2019) 

Acronim: ADORe 

Director de proiect: Conf. univ. dr. Florin Liviu Țibu 

 

 

Cuprins 

Introducere.......................................................................................................... 2  

Obiectivele etapei a 2-a intermediare................................................................. 3 

Rezumatul etapei a 2-a intermediare.................................................................. 3 

Impactul pandemiei COVID-19 în derularea proiectului ADORe......................... 4 

Descrierea științifică și tehnică ........................................................................... 5 

Întâlnirile consorțiului ....................................................................................... 10 

Activitate de formare profesională ................................................................... 11 

Concluzii ............................................................................................................ 11 

Bibliografie ........................................................................................................ 12 

 

 

 

Decembrie 2020  



 2 

Introducere  

Scopul general al proiectului ADORe este investigarea corelatelor 
neuropsihologice și a mecanismelor neurocognitive care pot interveni în 
manifestările depresive la vârsta adolescenței. Împreună cu partenerii externi 
ai proiectului, ne propunem să elucidam, în manieră translațională, funcții 
neurale și cognitive implicate în dezvoltarea depresiei la vârstă adolescenței și 
în răspunsul la intervenție și tratament. Pe întreg parcursul proiectului, folosim 
aceste informații și date în scopul dezvoltării de noi intervenții neurocognitive 
pentru a preveni și/sau trata depresia. Pentru a face acest lucru, toți partenerii 
consorțiului ADORe adoptă o abordare multidisciplinară și integrată care 
combină studiile preclinice și clinice. Procedurile și analizele pe care le punem 
în aplicare în proiect variază de la metode neuroimagistice la electrofiziologie, 
fenotipare comportamentală, învățare automată și intervenție clinică. 
Caracterul de noutate și al proiectului transnațional ADORe constă în 
următoarele: 1) Proiectul contribuie la identificarea de markeri neurocognitivi 
cu rol esențial în depresia rezistentă la tratament la vârstă adolescenței; 2) 
Armonizarea datelor obținute din proiecte individuale naționale permite 
analize de date inovatoare prin identificarea factorilor de risc și a mediatorilor 
simptomatologiei depresive; 3) Studiile experimentale preclinice permit 
relevarea markerilor cognitivi candidați cu potențial maxim de intervenție 
terapeutică în eșantioane clinice în studii tip validare de concept. 

În vederea elucidării mecanismelor neurocognitive în depresie și manifestările 
psihopatologice de internalizare în general, o componentă importantă a 
proiectului implementat de către partenerul din România o reprezintă analiza 
de date colectate în cadrul unui studiu clinic randomizat de excepție, și anume 
Bucharest Early Intervention Project (BEIP), analiză implementată în primii doi 
ani ai proiectului. Începând cu anul 2020, în paralel cu analiza de date BEIP, 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a început implementarea unui studiu 
de intervenție de tip validare de concept, desfășurat prin recrutarea de 
participanți adolescenți la risc de depresie și alte manifestări psihopatologice, 
copii cu istoric de instituționalizare și/sau îngrijire non-parentală aflați în 
prezent în sistemul de protecție a copilului din județul Suceava și care locuiesc 
în centre de plasament, apartamente sociale, asistență maternală, etc. Acest 
studiu de intervenție de tip validare de concept este implementat cu sprijinul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava și a 
primit aviz favorabil de desfășurare din partea Comisiei de Etică a Cercetării de 
la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. 
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Proiectul ADORe este finanțat prin programul ERA-NET NEURON și 
implementat de către cei 5 parteneri din Europa și Canada:  

1. Unité INSERM 1000 “Neuroimaging & Psychiatry”, Paris Saclay University 
(coordonator; PI: Jean-Luc Martinot) 

2. Unité Inserm 1253 Imaging and Brain (iBrain), University of Tours (PI: 
Catherine Belzung) 

3. Université de Montréal (PI: Patricia Conrod) 
4. Istituto Superiore di Sanità, Center for Behavioral Sciences and Mental 

Health (PI: Igor Branchi) 
5. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (PI: Florin Țibu) 

Pe fondul pandemiei COVID-19, perioada de desfășurare a proiectului ADORe în 
România a fost prelungită, prin act adițional semnat de către Autoritatea 
Contractantă UEFISCDI și Contractorul USV, cu perioada stării de urgență de 2 
luni, decretată în România în perioada martie-mai 2020, astfel că noul termen 
de finalizare a proiectului ADORe de către partenerul român este 31 mai 2022. 

Obiectivele etapei a 2-a intermediare 

În anul 2020, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și-a propus în proiectul 
ADORe două obiective majore, și anume: 1) continuarea analizei de date din 
proiectul BEIP; și 2) dezvoltarea intervenției de tip validare de concept pentru 
adolescenții cu istoric de instituționalizare și/sau îngrijire non-parentală și cu 
simptomatologie depresivă curentă. Complementare acestor două obiective au 
fost participările la întâlnirile de proiect cu partenerii internaționali desfășurate 
online, precum și participarea la un congres internațional de psihologie clinică 
organizat online, de către AITANA-UMH și Universitatea Miguel Hernandez din 
Elche, Spania. 

Rezumatul etapei a 2-a intermediare 

Perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 a constituit etapa a 2-a intermediară 
a proiectului ADORe. Scopurile principale ale acestei etape au fost continuarea 
derulării de analize statistice ale datelor colectate în proiectul BEIP în care a 
fost implicat anterior directorul de proiect, studiu cu relevanță deosebită 
pentru tematica mecanismelor neurocognitive prezente în depresia la 
adolescenți și complementară proiectului ADORe. Noile analize de date au fost 
desfășurate conform contractului, ele producând o serie de rezultate valoroase 
și obiectivate într-o nouă publicație științifică apărută în prestigioasa revistă 
Journal of Child Psychology and Psychiatry (factor de impact 2019 = 7,035, locul 
1/11 în categoria Psychology, Developmental, conform  Journal Citation 
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Reports, publicat în 2019 de către Clarivate Analytics). În plus, unul dintre 
articolele aflate în evaluare la începutul etapei a 2-a intermediare a fost 
acceptat spre publicare în respectiva revistă, de asemenea prestigioasa Journal 
of Consulting and Clinical Psychology (factor de impact 2019 = 4,632, locul 
9/131 în categoria Psychology, Clinical). În plus față de această activitate de 
analiză statistică a datelor și redactare și revizuire de publicații științifice, etapa 
curentă a mai inclus două întâlniri de lucru cu partenerii consorțiului (ambele 
desfășurate online) și participarea online la o conferință internațională cu 
relevanță semnificativă pentru obiectivul proiectului de implementare a 
intervenției de tip validare de concept, în scop de formare profesională. 

Impactul pandemiei COVID-19 în derularea activităților în proiectul ADORe 

În data de 15 Martie a fost decretată starea de urgență pe întreg teritoriul 
României, măsură care a avut un impact major asupra tuturor activităților 
desfășurate în instituțiile publice din România, inclusiv în Universitatea Ștefan 
cel Mare din Suceava și, implicit, în Laboratorul de cercetare al proiectului 
ADORe, amenajat într-o clădire aflată în imediata vecinătate a campusului 
universitar și a Spitalului Județean de Urgență Suceava, devenit epicentrul 
infecției cu noul coronavirus din întreaga țară. Întreruperea tuturor activităților 
față-în-față de pe raza campusului universitar din municipiul Suceava a avut 
următoarele urmări: 1) amânarea cu 3 ½ luni a angajărilor celor 2 Laboranți în 
vederea implementării studiului de intervenție de tip validare de concept; 2) 
amânarea și îngreunarea semnificativă a desfășurării procesului de recrutare în 
studiu a participanților pe fondul limitării drastice a contactului fizic direct 
dintre membrii echipei de cercetare și participanți și accesul restricționat în 
instituțiile rezidențiale unde locuiesc adolescenții potențial participanți în 
studiu; 3) mutarea unor activități în mediul virtual/online și achiziționarea de 
echipamente electronice suplimentare în eventualitatea desfășurării predilect 
sau exclusiv online a viitoarelor evaluări și ședințe de intervenție de tip 
psihoterapie scurtă pentru participanții studiului. 

Întârzieri similare în derularea activităților din proiectele transnaționale au fost 
raportate de către toți ceilalți parteneri ai consorțiului ADORe din Franța, Italia 
și Canada, ceea ce a condus la mutarea întâlnirilor de proiect în mediul online și 
la unele întârzieri sau tranziții către mediul online în ceea ce privește derularea 
studiilor preclinice din laboratoarele din Roma, Italia și Tours, Franța și a celor 
clinice din Paris, Franța și Montreal, Canada. Impactul acestor întârzieri  pentru 
derularea studiului din România a fost, însă, unul nesemnificativ. 
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Descrierea științifică și tehnică 

Primul obiectiv al proiectului ADORe derulat de către partenerul din România 
pe parcursul etapei a 2-a intermediare (întreg anul 2020) a fost continuarea 
analizei de date din proiectul The Bucharest Early Intervention Project (BEIP), în 
scopul înțelegerii dezvoltării simptomatologiilor psihiatrice de externalizare și 
internalizare (inclusiv a celei depresive) la vârsta de 16 ani, într-un lot de 
adolescenți cu istoric de instituționalizare timpurie. Motivația principală în 
continuarea analizei statistice a acestor date a fost cel al extinderii investigației 
modalității prin care diversele funcții executive (în special, în această etapă, 
sistemul de recompensă, dar și indici globali ai funcțiilor executive) pot 
interveni în fenomenul sau explica relația dintre experiențele adverse timpurii 
și dezvoltarea simptomelor de psihopatologie de internalizare și externalizare 
în perioada adolescenței. 

Proiectul BEIP este primul și singurul studiu clinic randomizat controlat, derulat 
în România începând cu anul 2001 de către o echipă de investigatori principali 
din Statele Unite ale Americii, Dr. Florin Țibu activând în acest proiect pe postul 
de asistent de cercetare între anii 2003-2007, iar ulterior ca cercetător 
postdoctoral între anii 2011-2019. Scopul principal al proiectului BEIP a fost 
acela de a investiga efectele biologice, psihologice și psihiatrice ale 
abandonului și instituționalizării la copii și adolescenți, ca și examinarea 
potențialelor remedieri ale acestor efecte ce pot surveni ca urmare a 
plasamentului timpuriu al acestor copii în asistență maternală (detalii cu privire 
la designul studiului BEIP, participanții și ariile de evaluare sunt incluse în 
Zeanah et al., 2003). Rezultatele acestei cercetări au fost publicate în peste 120 
de articole științifice din jurnale internaționale de top precum Science, 
Molecular Psychiatry, Proceedings of the Național Academy of Sciences of the 
UȘA, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Nature Communications, etc., 
iar publicația cu impactul cel mai mare în lumea științifică rămâne, probabil, 
articolul redactat de către Nelson et al., 2007 și publicat în revista Science, care 
indică scoruri ale dezvoltării cognitive semnificativ crescute la copiii plasați în 
asistență maternală, comparativ cu cei crescuți în continuare în instituții, cu 
precădere dacă plasamentul familial a avut loc înainte de împlinirea vârstei de 
2 ani. 

În secțiunea următoare prezint activitatea desfășurată în proiectul ADORe în 
anul 2020 aferentă continuării analizelor de date BEIP și redactării și revizuirii 
de publicații științifice redactate la etapa precedentă, urmând ca în a doua 
parte a prezentului capitol să includ informații sintetice în ceea ce privește 
stadiul implementării intervenției de tip validare de concept în lotul de 
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adolescenți nou-recrutat prin intermediul sistemului de protecție a copilului din 
județul Suceava. 

Într-o analiză a datelor privind calitatea timpurie și curentă de îngrijire, indicii 
globali ai funcțiilor executive și scorurile la o probă de recompensă amânată, în 
raport cu simptomele de internalizare și externalizare la vârstele de 8, 12 și 16 
ani, am verificat ipoteza conform căreia calitatea crescută a îngrijirii se asociază 
cu scoruri ridicate de căutare a recompensei și de indici globali ai funcțiilor 
executive, ca și cu niveluri scăzute ale scorurilor de psihopatologie de 
internalizare și externalizare. O altă ipoteză a fost aceea că aceste asociații au 
fost mai puternice pe parcursul ferestrei de dezvoltare de la vârsta 
adolescenței (12 și 16 ani) în raport cu etapa anterioară (8 ani). Rezultatele au 
arătat, mai întâi, o asociere pozitivă între calitatea mediului curent de îngrijire 
și scorurile la proba de recompensă amânată atât la vârsta de 12 ani, cât și la 
16 ani (vezi Figura 1), ceea ce indică faptul că un mediu calitativ de îngrijire 
facilitează o performanță superioară la proba ce măsoară recompensa amânată 
pe întreaga durată a adolescenței. 

 

Figura 1. Asociații între calitatea îngrijirii și scorurile la proba de recompensă 
amânată la evaluările de 12 ani (cu albastru) și 16 ani (cu roșu). 
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De asemenea, în ceea ce privește relația dintre mediul de îngrijire și scorurile 
funcțiilor executive, s-a observat o creștere a puterii asociației dintre aceste 2 
variabile pe măsură cu creșterea vârstei (Figura 2). 

 

Figura 2. Asociații între calitatea îngrijirii și scorurile la probele de funcționare 
executivă la vârstele de 8 ani (cu negru), 12 ani (cu albastru) și 16 ani (cu roșu). 

În ceea ce privește legătura dintre calitatea mediului de îngrijire și 
psihopatologia de internalizare (ce include simptomele de depresie) s-a 
remarcat că asociația dintre aceste 2 variabile este nesemnificativă statistic 
pentru vârstele de 8 și 12 ani; în schimb, o legătură statistic semnificativă a fost 
constatată între mediul curent de îngrijire și nivelul de psihopatologie de 
internalizare măsurat la vârsta de 16 ani (Figura 3). Acest rezultat indică faptul 
că adolescenții de 16 ani care beneficiază de un mediu calitativ de îngrijire 
curentă manifestă mai puține probleme psihiatrice de internalizare (spre 
exemplu, anxietate și depresie), indiferent de nivelul de calitate a îngrijirii de 
care au beneficiat la vârste timpurii. Acest rezultat este unul remarcabil 
întrucât confirmă faptul că vârsta de 16 ani este una la care, potențial, există un 
efect de remediere al mediului curent de creștere în ceea ce privește 
problemele de internalizare apărute ca urmare, probabil, a unor medii de 
îngrijire deficitare la vârste mai mici. Aceasta oferă indicii suplimentare cu 
privire la potențialul de refacere cerebrală și comportamentală pe care îl 
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conferă vârsta adolescenței copiilor cu istoric de instituționalizare și neglijare 
psihosocială. 

 

Figura 3. Asociații între calitatea îngrijirii și scorurile de psihopatologie de 
internalizare la vârstele de 8 ani (cu negru), 12 ani (cu albastru) și 16 ani (cu 
roșu). Singura legătură statistic semnificativă (în sensul unei corelații negative) 
este observată pentru vârsta de 16 ani. 

Aceste rezultate remarcabile pentru literatura științifică, privind impactul 
traumelor timpurii asupra legăturii dintre calitatea mediului de îngrijire și 
dezvoltarea funcțiilor executive și a psihopatologiei, au fost acceptate pentru a 
fi publicate în lucrarea Colich et al. (in press) în revista Journal of Child 
Psychology and Psychiatry. 

În ceea ce privește stadiul implementării studiului de intervenție de tip validare 
de concept la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, pe parcursul anului 
2020 au fost realizați următorii pași: 

• În data de 22 iunie a fost semnată o convenție de colaborare între 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava, scopul principal al 
acestui document fiind facilitarea implementării studiului de intervenție 
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prin accesul la subiecți adolescenți de 11-17 ani aflați actualmente în 
sistemul de protecție a copilului; 

• În luna iulie au fost angajate 2 persoane (psihologii Romina Bondor și 
Alina Ionescu-Corbu) pe posturile vacante de Laborant, acestea 
beneficiat de instruire din partea directorului de proiect în ceea ce 
privește planificarea implementării studiului de intervenție și instruire în 
administrarea instrumentelor de evaluare; 

• În data de 4 septembrie a fost obținut avizul favorabil de desfășurare a 
studiului de intervenție din partea Comisiei de Etică a Cercetării de la 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava; 

• În luna octombrie a demarat studiul de intervenție printr-o primă etapă 
de screening de psihopatologie, scopul acestei etape fiind acela de a 
identifica și recruta în studiu adolescenți cu simptome de depresie ce 
urmează a fi invitați în etapele ulterioare de evaluare pre-intervenție, 
cele 2 ședințe de psihoterapie scurtă și evaluarea post-intervenție; la 
data redactării acestui raport au fost culese date pentru un număr de 31 
de adolescenți, etapa de screening urmând să continue și în prima parte 
a anului 2021, urmând ca fazele ulterioare ale studiului să se desfășoare 
în perioada 2021-2022; 

• În perioada 4-6 noiembrie toți cei 3 membri ai echipei de proiect au 
participat la o instruire online în metoda de psihoterapie scurtă ce 
urmează a fi utilizată în studiul de intervenție; această metodă, denumită 
Preventure și desfășurată de către Laurie Bedard, Lead Expert  
PreVenture Trainer (Montreal), planning, programming and research 
officer în cadrul Centre de Research, CHU Sainte-Justine, Canada, 
reprezintă un model inovativ de prevenție de tip personality-based a 
tulburărilor psihice și care a fost utilizată cu succes în reducerea 
simptomatologiei de adicție la adolescenți cu risc ridicat de 
psihopatologie, de către partenerul din Canada din consorțiul ADORe. 

Așadar, rezultatele principale ale etapei 2020 constau în: 1) continuarea 
analizei de date BEIP și a redactării/revizuirii de articole științifice; și 2) debutul 
implementării studiului de intervenție de tip validare de concept pe un lot nou-
recrutat de adolescenți cu istoric de îngrijire non-parentală din județul Suceava. 
La momentul redactării acestui raport științific, situația curentă a fiecăreia 
dintre publicațiile la care proiectul ADORe a contribuit este următoarea: 

▪ Guyon-Harris, K.L., Humphreys, K.L., Miron, D. M., Tibu, F., Fox, N.A., 
Nelson, C.A., & Zeanah, C.H. (In press). Early caregiving quality predicts 
consistency of competent functioning from middle childhood to 
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adolescence following early psychosocial deprivation. Development and 
Psychopathology. https://doi.org/10.1017/S0954579419001500. 

▪ Wade, M., Zeanah, C.H., Fox, N.A., Tibu, F., Ciolan, L., & Nelson, C.A. 
(2019). Stress sensitization among severely neglected children and 
protection by social enrichment. Nature Communications 10, 5771. 
https://doi:10.1038/s41467-019-13622-3. 

▪ Humphreys, K.L., Guyon-Harris, K.L., Tibu, F., Wade, M., Nelson, C.A., 
Fox, N.A., & Zeanah, C.H. (In press). Psychiatric Outcomes Following 
Severe Deprivation in Early Childhood: Follow-up of a Randomized 
Controlled Trial at Age 16. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 
https://doi.org/10.1037/ccp0000613. (Data acceptării: 8 Septembrie 
2020). 

▪ Colich, N. L., Sheridan, M. A., Humphreys, K. L., Wade, M., Tibu, F., 
Nelson, C. A., Zeanah, C. H., Fox, N. A., & McLaughlin, K. A. (In press). 
Heightened sensitivity to the caregiving environment during 
adolescence: Implications for recovery following early-life 
adversity. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry. https://doi.org/10.1111/jcpp.13347. (Data acceptării: 22 
Septembrie 2020) 

▪ Tibu, F., Nedelcu, A., Ulrich Hygum, C., & Ciolan, L. (Under preparation to 
resubmit). Effects of a multi-focused teacher professional development 
intervention on Romanian preschool children’s development and social 
skills. 

Întâlnirile consorțiului  

Prima întâlnire din etapa curentă a membrilor consorțiului a constat într-o 
videoconferință prin Skype în data de 17 martie 2020. Cu ocazia acestei 
conferințe s-au discutat următoarele aspecte: 

▪ Situația curentă a publicațiilor și activităților din proiecte; 
▪ Posibilul impact al pandemiei COVID-19 asupra desfășurării activităților 

echipelor. 

A doua întâlnire (de asemenea online) a membrilor consorțiului ADORe a avut 
loc în data de 22 septembrie 2020. Principalele activități și puncte de discuție 
din agenda întâlnirii au fost următoarele: 

▪ Impactul pandemiei COVID-19 asupra activităților din proiecte; 
▪ Posibile soluții privind prelungirea perioadei de implementare a 

proiectului; 
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▪ Prezentări PowerPoint ale partenerilor, progresul investigațiilor și 
planificări ale activităților viitoare. 

Activități de formare profesională 

• Participarea online a echipei de 3 membri din România la instruirea 
Preventure (4-6 noiembrie 2020) a constituit o oportunitate de formare 
profesională compatibilă cu profilurile de formare academică și/sau 
clinică ale echipei și cu obiectivele proiectului; această metodă de 
psihoterapie scurtă va fi utilizată în studiul de intervenție ce se 
desfășoară în Suceava 

• Participarea online a directorului de proiect la conferința internațională 
„A 6-a Ediție a Congresului Internațional de Psihologie Clinică și a 
Sănătății Copiilor și Adolescenților” organizat de catre AITANA-UMH si 
Universitatea Miguel Hernandez din Elche, Spania. Similar congresului 
din anul 2019, conferința din anul curent a reunit nume de prestigiu din 
psihologia clinică și psihiatria adolescentului din Europa și America de 
Nord, iar una dintre prezentările cele mai relevante pentru obiectivele 
proiectului ADORe a fost cea susținută de către Dr. Cathy Creswell, care a 
oferit detalii despre un program de cercetare pe care îl coordonează și 
care vizează investigarea efectelor unei noi psihoterapii adresate copiilor 
cu tulburări anxioase. 

Concluzii 

În proiectul ADORe, la etapa a 2-a intermediară, aferentă anului 2020, 
Partenerul de consorțiu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava împreună cu 
directorul de proiect Conf. univ. dr. Florin Țibu si-au propus 2 obiective majore, 
ambele fiind îndeplinite integral. Rezultatele etapei curente constau în 
contribuția în calitate de co-autor a directorului de proiect, la redactarea unui 
nou articol științific (și care a fost publicat în cea mai prestigioasă revistă din 
categoria Psychology, Developmental, conform Journal Citation Reports, 
Clarivate Analytics), 2 întâlniri de grup (desfășurate online în contextul 
pandemiei COVID-19) cu partenerii din consorțiu și participarea la 2 instruiri 
profesionale (din care una cu toți membrii echipei de proiect). În etapele 
următoare, partenerul din Romania va continua să implementeze studiul de 
intervenție cu adolescenți aflați în îngrijire non-parentală din județul Suceava, 
să analizeze și să armonizeze seturi de date colectate de către partenerii 
consorțiului, activități care să contribuie la înțelegerea modului în care 
deficitele neuropsihice contribuie la simptomatologia depresivă în adolescență.  
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