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CURRICULUM VITAE 

 

 INFORMAȚII GENERALE  

Nume/ prenume   Musienco Natalia 

Telefon + 373 69 222 132 

Adresă de serviciu R.Moldova, mun.Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, b. 347, ULIM 

R.Moldova, mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 132 

E-mail natalia.musienco@gmail.com  

Cetățenia MDA 

 

EXPERIENȚĂ DE MUNCĂ  

Perioada (de la-până la) 01.11.2019-prezent 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Consiliere și Formare psihologică ”Reflexie”, Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 132 

Domeniul/ Sectorul de activitate Servicii psihologice 

Ocupaţia sau poziţia deţinută psiholog 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Consiliere, Psihoterapie, Cursuri de formare, Seminare informative 

  

Perioada (de la-până la) 01.09.2015- prezent 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea  Liberă  Internațională  din  Moldova,  Chișinău,  str.  Vlaicu  Pîrcălab  52,  et.  3, 

Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Catedra Psihologie și Științe ale Educației 

Domeniul/ Sectorul de activitate Educație 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Lector universitar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. activități de curs, seminar, lucrări practice și de laborator. 

2. activitati de evaluare a performantelor prin note sau calificative 

3. alte activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de studii. 

  

Perioada (de la-până la) 13.01.2015-01.03.2019 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea  Liberă  Internațională  din  Moldova,  Chișinău,  str.  Vlaicu  Pîrcălab  52,  et.  3, 

Facultatea Științe Sociale și ale Educației 

Domeniul/ Sectorul de activitate Educație 

Ocupaţia sau poziţia deţinută prodecan 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. Motitorizarea procesului educational 

2. Elaborarea graficelor, orarelor curente și orarelor de sesiuni 

3. Elaborarea ordinelor, borderourilor, eliberarea certificatelor, chemărilor, confirmărilor 

  

Perioada (de la-până la) 01.09.2015-30.08.2016 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Studii Politice, Economice și Europene ”Constantin Stere”, Chișinău, Ștefan cel 

Mare și Sfînt, 200 

Domeniul/ Sectorul de activitate Educație 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Lector universitar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. activități de curs, seminar, lucrări practice și de laborator. 

2. activitati de evaluare a performantelor prin note sau calificative 

3. alte activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de studii. 

  

Perioada (de la-până la) 01.09.2013- 01.09.2015 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea  Liberă  Internațională  din  Moldova,  Chișinău,  str.  Vlaicu  Pîrcălab  52,  et.  3, Facultatea 

Științe Sociale și ale Educației, Catedra de Psihologie și Științe ale Educației 

Domeniul/ Sectorul de activitate Educație 

Ocupaţia sau poziţia deţinută asistent universitar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. activități de curs, seminar, lucrări practice și de laborator. 

2. activitati de evaluare a performantelor prin note sau calificative 

3. alte activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de studii. 

  

Perioada (de la-până la) 01.04.2013- 13.01.2015 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea  Liberă  Internațională  din  Moldova,  Chișinău,  str.  Vlaicu  Pîrcălab  52,  et.  3, 

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială Catedra de Psihologie și Științe ale Educației 

Domeniul/ Sectorul de activitate Educație 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Secretar  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. Elaborarea și păstrarea documentației catedrei.( orare, ordine, rapoarte) 

2. Elaborarea procesului-verbal al Ședinței Catedrei. 

3. Verificarea periodică a registrelor( absențe, consultații curente) 

  

Perioada (de la-până la) 01.05.2012- 31.07.2012 

Numele şi adresa angajatorului AO „Demos”, Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa”, str. Alexandru cel Bun, 18 „A”, or. 

Edineţ, 4601 – MD, R. Moldova   

Domeniul/ Sectorul de activitate Asociativ: social 
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Ocupaţia sau poziţia deţinută Trainer, Tabăra de vară «AVIS» , pentru copiii ai căror părinți sunt plecați peste hotare. 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. Elaborarea suportului de curs pentru activitățile taberei de vară”AVIS” 

2. Activitatea cu copii propriu-zisă, trening + activități la aer liber 

  

Perioada (de la-până la) 01.10.2010- 14.09.2012 

Numele şi adresa angajatorului AO „Demos”, Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa”, str. Alexandru cel Bun, 18 „A”, or. 

Edineţ, 4601 – MD, R. Moldova   

Domeniul/ Sectorul de activitate Asociativ: social 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Psiholog , proiectul „START 2” ; proiectul „Accent pe TIneri”; Accent-2. 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. Cotarea testelor psihologice conform procedurii  

2. Realizarea profilelor psihologice conform procedurii  

3. Participarea la susţinerea unor seminarii de instruire vocaţională (la cererea explicită a colegelor sau 

superiorilor) conform procedurii aferente; 

4. Căutarea informaţiilor necesare pentru realizarea unor cursuri de instruire vocaţională (căutare pe 

internet, cărţi, alte surse de informaţii); 

5. Informarea beneficiarilor privind: serviciile oferite, piaţa muncii; 

6. Consilierea profesională a beneficiarilor (completarea fişei de monitorizare (raport de interventie), a 

chestionarului de evaluare, a planului individualizat de intervenţie, instruire în metode şi tehnici de 

căutare a unui loc de muncă, orientarea persoanelor consiliate către o altă măsură activă). 

7. Consiliere individuală folosind tehnici de lucru productive. 

8. Organizarea treningurilor in cadrul activităților DVI( Deprinderi de Viață Independentă) 

  

Perioada (de la-până la) 01-07-2010 – 01.10.2010 

Numele şi adresa angajatorului AO „Demos”, Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa”, str. Alexandru cel Bun, 18 „A”, or. 

Edineţ, 4601 – MD, R. Moldova   

Domeniul/ Sectorul de activitate Asociativ: social 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Asistent-social, in proiectul „ START in viaţa independentă”/Caritas Elveţia 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
1. planificarea activităţilor specifice de consiliere socială şi orientare profesională  

2. informarea tinerilor privind: serviciile comunitare, piaţa muncii; 

3.    organizarea de aplicatii practice pentru insusirea tehnicilor si instrumentelor de cautare a unui loc de 

trai, de  munca: intocmirea  unui C.V, a scrisorii de intentie, prezentarea la interviu; 

4. medierea în muncă a şomerilor, 

5. contactarea potenţialilor angajatori pentru plasarea în muncă a persoanelor consiliate, 

6. menţinerea colaborării cu instituţiile publice şi private de protecţie şi asistenţă socială, care asistă 

persoane defavorizate, 

7. participarea la seminarii, conferinţe, evenimente, 

8. evidenţa dosarelor beneficiarilor, 

9. întocmirea corectă şi la termen a materialelor solicitate de coordonatorul serviciului/proiectului.  

10. completarea şi prelucrarea bazelor de date necesare desfăşurării activităţii. 

  

EDUCATIE SI FORMARE/ 

INSTRUIRI 

 

Perioada (de la-până la) 27-29 septembrie 2019 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Ассоциация организаций развития символдрамы — Кататимно-имагинативной психотерапии, 

Chișinău, Moldova, ULIM 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

ХХ-a Conferință științifico-practică internațională în domeniul psihoterapiei Catatim-Imaginative 

„Sexualitatea și relațiile de familie în lumea contemporană” 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 25 septembrie 2019 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Ассоциация организаций развития символдрамы — Кататимно-имагинативной психотерапии, 

Chișinău, Moldova, ULIM 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Международный семинар доцента МОКПО, д.мед.н. Харальда Ульманна (Германия) «Имагинация как 

театральная сцена живых конфликтов в семейных отношениях. Центральная тема конфликтных 

отношений (ЦТКО) и символдрама». 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 1.12.2018-27.06.2019 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Ассоциация организаций развития символдрамы — Кататимно-имагинативной психотерапии, Reflexie 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Terapie de grup 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare ( 100 ore) 

  

Perioada (de la-până la) 13-14 aprilie, 2019 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Lvov 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Кататимно-имагинативная психотерапия психической травмы, IV часть, „Cтыд имеет много лиц. 

Работа с чуством вины и стыда” 
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Diploma sau certificatul 

obţinute 

Курс повышения квалификации (30 академических часов) 

  

Perioada (de la-până la) 7-8 decembrie 2018 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

ULIM, FSSE, Chișinău 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Conferința științifică internațională Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Ediția a VIII-a. 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 21-23 Septembrie 2018 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Ассоциация организаций развития символдрамы — Кататимно-имагинативной психотерапии, Одессa.  

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

XIX Международная научно-практическая конференция по символдраме. 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 18 mai, 2017- 9 decembrie 2018 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

АОРС- КИП, Reflexie, Chișinău 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Осноы символдрамы А1-А2. 

Углублённое прорабатывание основной ступени символдрамы B1-B2. 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Курс повышения квалификации (120 академических часов) 

  

Perioada (de la-până la) 24 aprilie 2018 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Formator: PhD Livius Percy, Universitatea ”Babeș Bolyai”, Cluj Napoca, România, ULIM 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Bătălia pentru minte-luarea deciziilor 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 21 aprilie 2018 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Formatori: Frances L. Murthy,David Gragon, Estern Illinois University, SUA, ULIM 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

James A. Banks and multicultural education paradigms 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 21 aprilie 2018 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Formator: Keith Gillespie, University of Nebraska, ULIM 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Cum să fii un agent al schimării 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 23-24 martie 2018 

 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Kreatikon-Creativitate-Formare-Performanță 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Workshop: Managementul succesului în activitatea educațională, Workshop:Repere practice ale comunicării 

eficiente în relațiile cotidiene 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 17-19 ноября, 2017 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Инновационная сексология 21 века 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Курс лекции: Современная наука об интимной жизни: успехи, достижения, проблемы, 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 8-10 iunie 2017 
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Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

LUMEN, ULIM Chișinău, 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 
3rd Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference. NASHS 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 4-5 May 2017 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Chișinău, ULIM 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

International Scientific Colloquium "Social Psychology in the 21st Century: Challenges, Trends, and 

Perspectives 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 8-10 decembrie, 2016 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Facultatea PȘEAS în parteneriat cu universitățile din țară și de peste hotare cu care avem semnate contracte 

de colaborare 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Conferință științifică internațională Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Ediția a VII-a. 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 17-18 November 2016 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Targoviște, România, LUMEN 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference. MEPDEV. 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 29 decembrie 2015 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Universitatea  Liberă  Internațională  din  Moldova 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Managementul stresului și tehnicile de coping 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 11-12 decembrie 2015 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Universitatea  Liberă  Internațională  din  Moldova 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Conference  ”  Contemporary  issues  of  social  sciences:  The  mentalities  of  society  in 

transformation” 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificate of attendance with paper 

Certificate of attendance  the  workshop :  Methods  and  technics  of planning the  activity and 

personal development” 

  

Perioada (de la-până la) 18 septembrie 2015 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Project „ Casa Mare” 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Workshop ” Family Violence Prevention Services” 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 25 iunie 2015 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Project „ Casa Mare” 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

International Conference on Advancement of Social Work in Countries with Transition Economy 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificate of Attendance 

  

Perioada (de la-până la) 24-25 aprilie 2015 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

III International scientific and practical seminar „Psychology of economic self-determinant of person and 

community 
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Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) 25-28 februarie 2015 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Organizația ”Slovenska Filantropija” și AO ” Interacțiune”, în parteneriat cu CR și DÎTS Călărași 

 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Training: Consolidarea capacităților școlii întru prevenirea abandonului școalr și a consecințelor sărăciei în 

cazul copiilor din raionul Călărași 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare (32 ore) 

  

Perioada (de la-până la) 22.10.14 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Conferință ”Sănătatea psihologică- o prerogativă a contemporaneității” 

Workshop ” Educația pentru un time-management eficient” 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare la conferință, cu comunicare, moderator, 10 credite profesionale 

Certificat de participare la workshop, 6 credite profesionale 

  

Perioada (de la-până la) 14.07.14- 25.07.14 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

EACEA( Education, Audiovisual&Culture Executive Agency)/ USPEE 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Summer School Session: ”European Integration, human rights, immigration, asylum and labour market” 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificate of completion 

  

Perioada (de la-până la) 24.06.14-27.06.14 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

ULIM/ ISIPAR/ Project Casa Mare 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

5th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat of Participation 

  

Perioada (de la-până la) Mai 2014 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

USPEE ” Constantin Stere” 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Negotiation skills 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat of Completion( 2 credits) 

  

Perioada (de la-până la) 02.12.13-19.12.13 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

ULIM 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Formarea inițială a mediatorilor 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat/ Atestat 

  

Perioada (de la-până la) 21.11.13- 11.12.13 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

ULIM 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Workshop : Qualitative Methods: Storytelling 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificate of Participation( 8 profesional credits) 

  

Perioada (de la-până la) 11.04.2013  

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

ULIM/ CDR ”ARMONIE” 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

”ADHD în cadrul societății moderne. Metode de identificare și asistență psihologică” 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare( 6 credite profesionale) 

  

Perioada (de la-până la) 5-6 aprilie 2013 
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Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

ULIM/ Universitatea ”Petre Andrei” din Iași. Simpoziul național cu participare internațională ”KREATIKON. 

Creativitate- Formare- Performanță”,ed. a X-a. 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

”Psihoterapii pozitive în realizarea performanței” 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Diplomă 

  

Perioada (de la-până la) 06.09.2012- 13.09.2012 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM"  , programul Youth in Action. 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Active  Citezien, of Europe, Turkey, Istambul. 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Youthpass 

  

Perioada (de la-până la) 13.08.2012- 17.08.2012 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Fundația Est-Europeană. 

Școală de vară. 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

- Abilități de lider 

- Politicile de tineret din Moldova 

- Planificarea strategică a vieții 

- Influența mass-media asupra sistemului politic 

- Colectarea de fonduri și modalități de finanțare a inițiativelor de tineret 

- Elaborarea propunerilor de proiect :aspecte teoretice și practice 

- Tehnica dezbaterilor și arta oratoriei 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare 

  

Perioada (de la-până la) Noiembrie 2011- iunie 2012 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Programul psihologilor locali( PPL). Formare/Supervizare ( IOM/Medecine du Monde/ Uniunea Europeană) 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

- Traficul de fiinţe umane. Training de grup pentru prevenirea şi asistenţă victimelor 

- Violenţa in familie. Training de grup pentru prevenirea şi asistenţă victimelor 

- Consilierea psihologică a victimelor şi terapiile utilizate 

- Trauma psihologică şi prevenirea arderii profesionale 

- Terapia de scurtă durată axată pe soluţii 

- Terapia sistemică de familie 

- Noţiunea de sănătate mintală. Importanţa sănătăţii mintale.  

- Tulburările psihice şi drepturile persoanelor cu tulburări 

- Sistemul Naţional de Referire. Supervizarea cazurilor 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat ( 150 ore ) 

  

Perioada (de la-până la) 24 .10 - 04. 11. 2011 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)  

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor ( PNAET) 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat 

  

Perioada (de la-până la) 21.10 - 30. 10. 2011 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Cabinetul de Psihologie, în colaborare cu Institutul de Formare şi Cercetare Socială al ULIM  

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

EMDR 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat( 2 credite) 

  

Perioada (de la-până la) 8-10 decembrie 2010 ; 9-11 februarie 2011 ; 16-18 martie 2011 ; 14-16 iunie 2011. 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Fundaţia Est-Euroapeana, Programul de dezvoltare instutiţională. 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

- Planificarea strategică şi colectarea de fonduri 

- Elaborarea proiectelor 

- Advocacy, mobilizare comunitară şi organizarea dezbaterilor 

- Relaţii publice şi comunicare cu mass- media 
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Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de participare. 

  

Perioada (de la-până la) 04 - 12.02.2011 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Cabinetul de Psihologie, în colaborare cu Institutul de Formare şi Cercetare Socială al ULIM  

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Terapia de scurtă durata axată pe soluţii 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat( 2 credite) 

  

Perioada (de la-până la) 10.08.2010 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

IDOM 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Seminarul de instruire a observatorilor pe termen scurt la secţiile de votare naţionale.Verificarea listelor. 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

 Acreditare observator naţional pe termen scurt IDOM 

  

Perioada (de la-până la) 29.07.2010 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

UNAIDS 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Consultaţii sectoriale pentru Elaborarea Depozitoriului Naţional de Date HIV/SIDA/ITS 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

 - 

  

EDUCATIE SI FORMARE/ STUDII  

Perioada (de la-până la) 01.10.2014- 01.10.2018 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova(ULIM) din Chişinău 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Psihologie socială 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Studii finalizate de doctorat 

  

Perioada (de la-până la) 01.09.2012- 14.06.14 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova(ULIM) din Chişinău 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Psihologie clinică și Consiliere psihologică 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Diplomă de master 

  

Perioada (de la-până la) 01.09.2009-01.07.2012 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova(ULIM) din Chişinău 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

psihopedagogie 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Diplomă de licenţă 

  

Perioada (de la-până la) 01.09.2001-31.05.2009 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Liceul Teoretic “ Pan Halippa” or. Edineţ 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Profil uman 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Diplomă de BAC 

  

Perioada (de la-până la) 1.09.1997-31.05.2001 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Școala medie nr.1 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Școala primară 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

- 
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ACTIUNI DE VOLUNTARIAT  

Perioada (de la-până la) 25-26 iunie 2012 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Fundaţia Est-Europeană 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Forumul Naţional al Tinerilor din Moldova 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

- 

  

Perioada (de la-până la) 12 aprilie 2012 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Fundaţia Est-Europeană 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Forumul tinerilor pe regiunea de nord, Bălţi 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

- 

  

Perioada (de la-până la) 2009-2010 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Asociaţia „ Medecine Du Monde” 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Axa de prevenire a traficului de fiinţe umane 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de confirmare 

  

Perioada (de la-până la) Anul 2009 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Asociaţia „ Medecine Du Monde” 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Activităţi de sensibilizare şi prevenire a traficului de fiinţe umane 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Diplomă de coordonator de voluntari 

  

Perioada (de la-până la) 2008-2009 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Asociaţia „ Medecine Du Monde” 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Activităţi de sensibilizare şi prevenire a traficului de fiinţe umane 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Certificat de voluntariat 

  

Perioada (de la-până la) 20- 21 noiembrie 2008 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

Asociatia Tinerilor Cercetatori din Moldova  

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Forumul Naţional al Tinerilor 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

- 

  

Perioada (de la-până la) Martie-septembrie 2008 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

USAID/ proiect prevenirea HIV/SIDA, hepatitelor B şi C 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Protejează-ţi sănătatea ta şi a apropiaţilor tăi de hepatitele virale B şi C 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Diplomă 

  

Perioada (de la-până la) 2005-2009 

Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

CPT „ Salve!” 

Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

Participare activă la training-uri şi seminare, Campanii de Informare şi Comunicare 

Diploma sau certificatul 

obţinute 

Diplomă de formator 

  



9 

 

PUBLICATII ȘI ARTICOLE  

ANUL 2019 

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Interdependența dintre evaluarea subiectivă a calității vieții și competențele sociale 

Locul publicării În: Materialele Conferinței științifice internaționale Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. 

Ediția a IX-a. Chișinău, decembrie 2018 

Coli de autor 0.5 

Coautor - 

În ţară / Peste hotare În țară 

  

ANUL 2018 

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Competența comunicativă- factor de adaptare la mediul universitar 

Locul publicării În: Preocupări contemporane ale științelor socioumane, 8-9 decembrie 2017, p.251-257 

Coli de autor 0.5 

Coautor - 

În ţară / Peste hotare În țară 

  

ANUL 2017 

Denumirea articolului/ 

rezumatului 

Psihologia socială despre problemele secolului XXI 

Locul publicării International Scientific Colloquium "Social Psychology in the 21st Century: Challenges, Trends, and 

Perspectives", 4-5 May 2017, Chișinău, 2017.  

Coli de autor 0.5 

Coautor Rusnac Svetlana/ Strogotean Silvia/Zmuncila Ludmila/Bîtca Lucia 

În ţară / Peste hotare În țară 

  

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Psychosocial Skills as Determinants of Quality of Life in Young People.  

Locul publicării In: 3rd Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference. NASHS. 8-10 iunie 2017, 

Chișinău. Iași: LUMEN, 2017, p. 177-178 

Coli de autor 0,02 

Coautor - 

În ţară / Peste hotare Peste hotare 

  

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Psychosocial Skills - an Essential Condition to Adapt Students to Academia.  

Locul publicării In:  2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference. MEPDEV. 17-18 November 

2016.Targoviște, România. Târgoviște: LUMEN, 2016, p.  345-347 

Coli de autor 0.07 

Coautor Zmuncila Ludmila, Rusnac Svetlana 

În ţară / Peste hotare Peste hotare 

  

ANUL 2016 

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Dimensiunile și factorii determinanți în evaluarea calității vieții 

Locul publicării In: Preocupări contemporane ale științelor socio-umane.  Materialele conferinței științifice internaționale 

prilejuite aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. 

Ediția a IV-a – Mentalități ale societății în transformare. Chișinău, 11-12 decembrie, 2015. Vol. 2. Chișinău: 

Tipogr. Biodesign, 2016, p. 82-87 

Coli de autor 0.48 

Coautor Rusnac Svetlana 

În ţară / Peste hotare În țară 

  

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Agresivitatea la vîrsta adolescentă 

Locul publicării In: Preocupări contemporane ale științelor socio-umane.  Materialele conferinței științifice internaționale 

prilejuite aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. 

Ediția a IV-a – Mentalități ale societății în transformare. Chișinău, 11-12 decembrie, 2015. Vol. 1. Chișinău: 

Tipogr. Biodesign, 2016, p. 69-72 

Coli de autor 0.4 

Coautor Golovaciuc Larisa 

În ţară / Peste hotare În țară 

  

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Dimensiunile și factorii determinanți în evaluarea calității vieții. 
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Locul publicării In: Conferință Științifică Internațională prilejuită aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, 

Științe ale Educației și Asistență Socială. Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Ediția a VI-a - 

Mentalități ale societății în transformare. 11-12 decembrie, 2015. Program și rezumate. Chișinău: Tipogr. 

Biodesign, 2015, p. 96-97 

Coli de autor 0.07 

Coautor - 

În ţară / Peste hotare În țară 

  

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Agresivitatea la vîrsta adolescentă 

Locul publicării In: Conferință Științifică Internațională prilejuită aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, 

Științe ale Educației și Asistență Socială. Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Ediția a VI-a - 

Mentalități ale societății în transformare. 11-12 decembrie, 2015. Program și rezumate. Chișinău: Tipogr. 

Biodesign, 2015, p. 40-41 

Coli de autor 0.07 

Coautor Golovaciuc Larisa 

În ţară / Peste hotare În țară 

  

ANUL 2015 

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Manifestarea stresului profesional la cadrele didactice universitare. 

Locul publicării În: Eficientizarea învățământului-vector al politicilor educaționale moderne. Materialele Conferinței 
Științifice Internaționale, 11-12 decembrie 2014, partea a II-a, Chișinău: IȘE, 2014, p.  
195-200 

Denumirea articolului/ 

rezumatului 

Welfare perceptions in the holistic approach of quality of life. 

Locul publicării In: Psychology of economic self-determinant of person and community. Proceedings of the III 
International scientific and practical seminar, April, 24, 2015. Chișinău: Elan Poligraf,  p.11-13 

Denumirea articolului/ 

rezumatului 

Assessment of quality of life by young contemporaries: experimental research 
 

Locul publicării In: Psychology of economic self-determinant of person and community. Proceedings of the III 

International scientific and practical seminar, April, 24, 2015. Chișinău: Elan Poligraf,  p.13-15 
Denumirea articolului/ 

rezumatului 

Welfare perceptions in the holistic approach of quality of life.  
 

Locul publicării In: Psychology of economic self-determinant of person and community. Proceedings of the III 
International scientific and practical seminar. Irina Bondarevskaya, Irina Caunenco (eds). Saarbrucken: 
LAP LAMBERT Academic Publishing, p.38-40 
 

Denumirea articolului/ 

rezumatului 

Assessment of quality of life by young contemporaries: experimental research  
 

Locul publicării In: Psychology of economic self-determinant of person and community. Proceedings of the III 
International scientific and practical seminar. . Irina Bondarevskaya, Irina Caunenco (eds). Saarbrucken: 
LAP LAMBERT Academic Publishing, p.41- 45 

  

ANUL 2011 

Denumirea publicației Ghid in viața independentă 

Finanțator Editat in cadrul proiectului «START în viața independentă» și «Școala Deprinderilor de viață independentă» 

Implimentator Caritas Elveția, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională( 

CDS) și Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova. 

Echipa de autori Asociația «Obștească Demos»  

Coordonare- Liliana Samcov 

Text- Natalia Musienco, Viorica Orac, Șoric Cristina, Victor Moroz, Demian Adela. 

  

REDACTARE ȘTIINȚIFICĂ DE 

VOLUME 
 

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane.  Materialele conferinței științifice internaționale 

prilejuite aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. 

Ediția a IV-a – Mentalități ale societății în transformare. Chișinău, 11-12 decembrie, 2015. Vol. 1. 

Locul publicării Chișinău: Tipogr. Biodesign, 2016. 472 p. 

Coli de autor 42.56 

Coautor - 

În ţară / Peste hotare În țară 

  

Denumirea articolului/ 

rezumatului 
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane.  Materialele conferinței științifice internaționale 

prilejuite aniversării a 15 ani de la fondarea Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. 

Ediția a IV-a – Mentalități ale societății în transformare. Chișinău, 11-12 decembrie, 2015. Vol. 2. 

Locul publicării Chișinău: Tipogr. Biodesign, 2016. 263 p. 

Coli de autor 23.01 



11 

 

Coautor - 

În ţară / Peste hotare În țară 

  

ABILITĂTI SI COMPETENTE 

PERSONALE 
 

Limba maternă  rusă 

ALTE LIMBI româna 

• Citit [ Indicaţi nivelul: foarte bine, bine, satisfăcător ] 

• Scris [ Indicaţi nivelul: foarte bine, bine, satisfăcător ] 

• Vorbit [ Indicaţi nivelul: foarte bine, bine, satisfăcător ] 

Engleza 

• Citit [Indicaţi nivelul: foarte bine, bine, satisfăcător ] 

• Scris [Indicaţi nivelul: foarte bine, bine, satisfăcător] 

• Vorbit [Indicaţi nivelul: foarte bine, bine, satisfăcător] 

  

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

Abilitatea de a lucra şi coabita 

împreună cu alte persoane, în 

medii multiculturale, în situaţii 

în care comunicarea şi munca în 

echipă sunt elemente esenţiale ( 

ex: în activităţi culturale, sport) 

etc 

Comunicare eficientă. 

Conduită etică bună.  

Flexibilitate la schimbări. 

Spirit de echipă. 

Toleranţă etnică şi religioasă. 

  

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 

În lucrul cu computerul, cu 

diferite tipuri de echipamente, 

utilaje etc 

Operare PC (Word, Office,PowerPoint, Excel, Internet, e-mail),  

copiator, scanner, fax. 

  

  

 


