
CURRICULUM VITAE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele: Caunenco Irina 

Data naşterii: 29.01.1957 

Cetăţenia: Republica Moldova 

             E-mail: caunencoi@mail.ru 

  
Activitatea de muncă: angajată în cadrul Institutul Patrimoniul Cultural din noembrie 

2008 

Luna şi anul angajării şi Funcţia cu indicarea organizaţiei, întreprinderii, instituţiei 

concedierii  

08.1978 – 09.1979 Educator, metodistă, şefa grădiniţei s.Sarata Nouă, r-l Leova 

10.1979-06.1981 Educator, şefa grădiniţei, Kazahstan 

08.1981-1982 Metodistă la grădiniţa №129 or.Chişinău 

09.1982-06.1986 Laborant, lector la Colegiul Pedagogic Orăşănesc ,or. Chişinău 

06.1986-10.1990 Asistenta catedrei de pedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat 

 „I.Creangă” 

01.1990-10.1993 Doctoranda Centrului de Cercetare a Familiei a Academiei de 

 Ştiinţe Pedagogice a Rusiei (Moscova, Rusia) 

02.1993-08.1998 Lector superior, conferenţiar la catedra psihologie aplicată 

 Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” 

08.1998-08.2000 Lector, conferenţiar la Institutul de Ştiinţe Reale la catedra de 

 Psihologie 

08.2000-08.2005 Conferenţiar la catedra de psihologie, Universitatea Slavonă 

04.2005-11.2008 Cercetător coordonator la Centrul de Cercetări Medicale şi 

 Sociodemografice ale Familiei, Institutul de Filozofie, Sociologie 

 şi Ştiinţe Politice, AŞM 

11.2008-până la prezent Cercetător ştiinţific superior, secţia „Probleme generale ale 

 etnografiei” Secţia de Relaţii Interetnice 

 Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural, AŞM 

2015 -prezent 

Doctor, conferențiar universitar, Facultatea Științe Sociale și ale 

Educației, Catedra Psihologie și Științe ale Educației, ULIM (cumul 

extern) 

Studii: (instituţia de învăţământ superior absolvită, perioada, calificarea 

 obţinută; doctorat, postdoctorat cu cifru şi denumirea Consiliului 

 specializat în care a fost susţinută teza). 

1974-1978 Institutul Pedagogic de Stat „A.Ruso”, calificarea obţinută: lector 

 de pedagogie şi psihologie în colegiu, metodist în domeniul 

 educaţiei preşcolară (cu menţiune). 

1990-1993 Centrul  de  Cercetare  a  Familiei  a  Academiei  de  Ştiinţe 

 Pedagogice a Rusiei (Moscova) 

 Doctor   în   psihologie,   19.00.07.   -   psihologia   pedagogică, 

 psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii 



 

 Consiliului Ştiinţific Specializat K 018.04.01 

2009– 2012 Competitor la Institutul de Psihologie al Academiei de Ştiinţe a 

 Rusiei specializare: psihologie socială. (ordinul №11 din 

 02.04.2009) (postdoctorat) 
 
 

 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice (numărul total de persoane la care aţi fost conducătorul ştiinţific al tezei 
şi lista persoanelor care au susţinut teza) 

 
 A fost susţinută teza „Particularităţile psihologice ale identităţii etnice la adolescenţi”, martie 

2008, Gaşper Lucia. ( teza a fost susţinută la Universitatea Pedagogică „I.Creangă”).
 Conducător la teza L.Horozov „Influenţa migraţiei forţei de muncă asupra identităţii etnice a 

tineretului (cazul UTA Găgăuzia)” (19.00.07.- psihologia pedagogică, psihologia dezvoltării, 
psihologia personalităţii).

Date statistice privind numărul total de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice 
publicate: (monografii, articole de sinteză, articole, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, brevete 
de invenţii, manuale, lucrări metodice etc.). 

Monografii – 1 capitol cu coator; 1 paragraf; 1 paragraf cu coautor. 

Articole – 79 
Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale (membru al 

colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale):  
Membru al colegiului de redacţie ale revistei „ Psihologie” (revistă ştiinţifico-practică). Participare 

în studiul „Sănătatea şi dezvoltarea tinerilor”(studiului de evaluare a  
cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor) UNICEF , 2004-2005.  

Conducător proectului „Şcoala de tolernţă” (organizat cu suportul Ambasadei SUA, nr.grantului 
SMD70003GR016, 2003).  

Proectul individual “Particularităţile psihologice ale identităţii minorităţilor etnice în condiţiile 
transfrontaliere (în baza materialului Republicii Moldova), Centrul studiilor perspective ştiinţifice în 
domeniul ştiinţelor sociale şi umanitare (CASE), fondul Karneghi, SUA, 2007  

Conducător proectului “Toleranţa etnică – probleme şi perspective”(Ambasadei SUA, nr.grantului 
S-MD700-06-GR120, 2007) 

Calificări specifice domeniului, perfecţionări:  
1) „Psihologiа minorităţilor etnice”, laboratorul de psihologie socială, Institutul de Psihologie al 

Academiei de Ştiinţe Ruse (Moscova, 18-26.12.2006)  
2) «Particularităţile psihologice ale identităţii sociale la adolescenţi” laboratorul de psihologie 

socială, Institutul de Psihologie al Academiei de Ştiinţe Ruse (Moscova, 15-29.01.2007)  
3) „Psihologiа identităţii minorităţilor etnice” laboratorul de psihologie socială, Institutul de 

Psihologie al Academiei de Ştiinţe Ruse (Moscova,16.03.-1.04.2007) 

Cunoaşterea calculatorului: 
Windows 2003, Internet, Power Point, Excel, SPSS. 

Limbi cunoscute (cu indicarea gradului de cunoaştere) 

Rusa (excelent), Româna (bine), Engleza (bine). 
Caracterizarea, indicându-se concret meritele deosebite  
Curiozitate, sociabilitate 



 


