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Informație personală 

Nume/Prenume  RUSNAC SVETLANA 

Adresă  52 Vlaicu Parcalab str., Chisinau, Republic of Moldova  

Telefon  +37368850250  

Fax  +37222220029 

E-mail  srusnac58@mail.ru 

Cetățenie  Republica Moldova 

Data nașterii  25 mai 1958 

 Sex  feminin 

 Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

 Psiholog, psihoterapeut, conferențiar universitar, șef Catedră Psihologie și 

Științe ale Educației, decan Facultate Științe Sociale și ale Educației – 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

Experiență de muncă 

Perioada  2011- present 

Funcția sau postul ocupat  Decan 

Activități și responsabilități 

principale 

 Managementul activităților curriculare și extracurriculare 

Numele și adresa 

angajatorului  

 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Științe Sociale 

și ale Educației, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău, Republica Moldova 

Tipul sau sectorul activității   Subdiviziune a instituției de învățământ superior, cu licență în pregătirea 

specialiștilor la ciclul I – Licență, ciclul II – Masterat, ciclul III – Doctorat 

în domeniul Științelor Sociale și Comportamentale, ale Educației  

   

Perioada  2003 – august 2019 

Funcția sau postul ocupat  Șef Catedră Psihologie și Științe ale Educației 

Activități și responsabilități 

principale 

 Managementul activității curriculare și extraccurriculare a catedrei, 

proiectare didactică, planificarea și monitorizarea actiității de predare-

învățare-evaluare a cadrelor didactice în domeniul formării specialiștilor la 

la ciclul I – Licență, ciclul II – Masterat, ciclul III – Doctorat în domeniul 

Științelor Sociale și ale Educației. 

Numele și adresa 

angajatorului  

 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Științe Sociale 

și ale Educației, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău, Republica Moldova 
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Tipul sau sectorul activității   Subdiviziune a instituției de învățământ superior, cu licență în pregătirea 

specialiștilor la ciclul I – Licență, ciclul II – Masterat, ciclul III – Doctorat 

în domeniul Științelor Sociale, ale Educației și Asistenței Sociale. 

   

Perioada  2003 -2015 

Funcția sau postul ocupat  Director al Centrului de Formare și Cercetare Socială   

Activități și responsabilități 

principale 

 Planificarea și monitorizarea activității de cercetare, maanagementul 

activității de formare postuniversitară a specialiștilor, , reprezentarea 

instituției în relațiile cu comunitatea, organizații și instituții de nivel local și 

central 

Numele și adresa 

angajatorului  

 Universitatea Liberă Internațională din Moldova,Centrul de Formare și 

Cercetare Socială, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău, Republica Moldova 

Tipul sau sectorul activității   Subdiviziune a instituției de învățământ superior acreditată în activitatea de 

cercetare științifică 

   

Perioada  1995 - present 

Funcția sau postul ocupat  Lector-asistent, lector, lector superior, conferențiar universitar  

Activități și responsabilități 

principale 

 Activitate de proiectare-predare-evaluare la diferite cursuri: 

Psihologie juridică, Psihologie socială, Psihologie relațiilor interculturale, 

Psihologia comportamentului deviant și delincvent, Expertiza psihologic-

judiciară,  Consiliere și psihoterapii de grup, Asistența psihologică a 

fenomenului violenței în familie, Educație de gen, Teoria și metodologia 

consilierii psihologice umaniste, etc. 

Numele și adresa 

angajatorului  

 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Științe Sociale 

și ale Educației, str. Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău, Republica Moldova 

Tipul sau sectorul activității   Instituție de învățământ superior, acreditată cu dreptul de pregătire a 

specialiștilor la ciclul I – Licență, ciclul II – Masterat, ciclul III – Doctorat  

   

Perioada  1984-1991 

Funcția sau postul ocupat  Profesoare, director-adjunct 

Activități și responsabilități 

principale 

 Predare, managementul colectivului didactic, planificare, implementare și 

monitorizare a acti vității curriculare și extracurriculare, reprezentarea 

instituției în relațiile cu comunitatea, organizații și instituții de nivel local și 

central 

Numele și adresa 

angajatorului  

 Școala-internat medie, Orhei, Republica Moldova 

Tipul sau sectorul activității   Instituție de nivelul 1-3 ISCED 

   

Perioada  1980-1984 

Funcția sau postul ocupat  Profesoare, director-adjunct  

Activități și responsabilități 

principale 

 Predare, managementul colectivului didactic, planificare, implementare și 

monitorizare a acti vității curriculare și extracurriculare, reprezentarea 

instituției în relațiile cu comunitatea, organizații și instituții de nivel local și 

central  

Numele și adresa 

angajatorului  

 Școala medie din Mingir, raionul Hâncești, Republica Moldova 

 

Tipul sau sectorul activității   Instituție de nivelul 1-3 ISCED 
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Educație și formare  

Perioada  2012-2014 

Calificarea / Diploma  Master în Științe Sociale 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Psihologie clinciă și consiliere psihologică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

Nivelul educațional / Tipul 

de formare 

 Ciclul II al studiilor universitare – masterat  (Diplomă de master) 

   

Perioada  1991-1995 

Calificarea / Diploma  Doctor în psihologie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Psihologie, teza de doctor „Percepția reciprocă între etnii în comunitățile 

mixte”  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie, Sectia 

Psihologie  

Nivelul educațional / Tipul 

de formare 

 Ciclul III al studiilor universitare – doctorat  (Diplomă de doctor) 

   

Perioada  1988-1991 

Calificarea / Diploma  Științe Politice   

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Psihologie socială 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Științe Politice, Sankt-Petersburg, Rusia  

Nivelul educațional / Tipul 

de formare 

 Studii postuniversitare  (Diplomă de licență) 

   

Perioada  1975-1980 

Calificarea / Diploma  Filolog, Profesor 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Filologie  

Nivelul educațional / Tipul 

de formare 

 Studii universitare (Diplomă de licență) 

 Abilități și competențe 

pertsonale 

Limba(i) maternă(e)  Română 

Limba(i) străină(e) 
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cunoscută(e) 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire  Participare la 

conversație 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

 

Limba engleză   A1  A2  A1  A1  A1 

Limba franceză   B2  B2  B1  B1  B1 

Limba rusă   C3  C3  C3  C3  C3 

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

 

Competențe și abililtăți 

sociale 

 Abilități de conducere, capacități de comunicare, aptitudini de motivare a 

echipei: competențe dezvoltate în perioada de studenție și în activitățile 

profesionale prin participare la activități curriculare și extracurriculare, 

profesionale și sociale. Competențe manageriale dezvoltate pe parcursul a 

aproximativ 40 de ani de ocupare a posturilor de conducere. Adaptabilitate 

la mediul intercultural, aspirația permanent de perfecționare a 

competențelor sociale și profesionale, spirit de inovație.  

   

Participare în proiecte (selectiv):  
1999 –  elaborarea manualelor pentru învățământul universitar (finanțare:  

Fundația Soros-Moldova):  publicarea manualului Psihologia dreptului. 

Chişinău: Arc‚ 2000‚ ed. I - 311 p.; ed. II - 312 p. 

2000 – consultant în proiectul “To adolescents about the rights of women” 

(finanțare: Mama Cash‚ Netherlands): workshop “Femeia și drepturile ei”‚ 

rezultatele au fost publicate în Viitorul ne aparţine. Indicaţii metodice în 

vederea instruirii juridice a adolescentelor, Chişinău: The Helsinki Youth 

Organisation of Citizens Meeting from Moldova‚ 2000‚ p.12-24‚ 55-67; 

2000 – educația juridică (finanțare UNDP)‚ schimb de experiență în cadrul 

Ministrului Justiției, Netherlands; 

2001 – consultant în proiectul “Psychologia în arealul problemelor 

juridice” (finanțare: ULIM); 

2002-2003 – expert în proiectele (2) “Inițiative studențești” (finanțare: 

Fundația Soros-Moldova): cercetare “Copierea: influențe asupra formării 

personalității”‚ publlicată în  Cunoştinţe versus copiere. Analiza unei 

cercetări. Chișinău: ULIM‚ 2003‚ p. 3-55;  

2002-2003 –  elaborarea manualelor pentru învățământul universitar 

(finanțare:  Fundația Soros-Moldova):  publicarea manualului Preocupări 

contemporane ale psihologiei sociale. Chișinău:  RvR Consulting Grup, 

2007. 264 p.; 

2002-2003 – Prevenirea traficului de ființe umane (ONG Gender-Centru‚ 

finanțare Ambasada SUA); 

2003-2006 – expert-consultant în elaborarea proiectului de lege privind 

prrevenirea și combaterea violenței în familie  (ONG Gender-Centru‚ 

finanțare Ambasada SUA); 

2003-prezent – expert și supervisor în formarea psihoterapeutică conform 

modelului SFBT (Solution Focused Brief Therapy), Karmiel College, 

Israel, ULIM; 

2005 – expert și formator în proiectul GLOW (Girls Leading our World) 

(ONG Gender-Centru‚ finanțare Ambasada SUA); 

2006 – expert în proiectul Specificul activității poliției cu abuzatorii 

familiali (ONG Gender-Centru‚ Ministerul Afacerilor Interne al RM, 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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finanțare - misiunea OSCE în Moldova); 

2006 – expert în proiectul Survey on the responsibilities of service 

providers regarding the identification, registration and reporting the cases 

of child abuse (ONG Gender-Centru‚ finanțare - UNICEF Moldova). 

2007, mai – expert în proiectul Eradication of family violence through 

rehabilitation of family abuser programs and involvement of men in 

fighting the phenomenon, formator în seminarul The work with family 

abuser/potential abuser,  (National Survey and Information Center for 

women „Partnership for Development”‚ finanțare: Open Society 

Foundation, New York); 

2007, septembrie-decembrie – expert în proiectul de cercetare 

psihosociologică «Minorităţile sexuale: atitudini sociale şi informarea 

comunităţii” (GenderDoc-M, Institutul de formare și cercetare socială 

(ULIM) cu suportul financiar al Fundației Cordaid); 

2007, octombrie – 2008, ianuarie – expert în proiectul de cercetare 

psihosociologică ”Investigaţia particularităţilor orientărilor valorice şi 

trebuinţelor valorice ale tinerilor din comunitatea LGBT ca o condiţie a 

organizării activităţii de consiliere a beneficiarilor” (GenderDoc-M, 

Institutul de formare și cercetare socială (ULIM) cu suportul financiar al 

Fundației Cordaid); 

2007, noiembrie-decembrie – expert în proiectul de cercetare 

psihosociologică “Atitudini şi opinii ale populaţiei RM faţă de violenţa în 

familie” (Institutul de formare și cercetare socială (ULIM), suport financiar 

UNFPA Moldova CO); 

2008, iulie-decembrie – expert în proiectul «Dezvoltarea unui sistem 

integrat de informaţii pentru gestionarea datelor despre violenţa în familie 

în Republica Moldova” (finanțare: UNFPA Moldova CO, Ministerul 

Afacerilor Externe din România); 

2008, iulie-decembrie – expert în proiectul ”Strategia Naţională de 

asigurare a egalităţii de gen în Republica Moldova”. Grupul tematic 

„Violenţa şi traficul de fiinţe umane – consecinţe ale inegalităţii de gen în 

societate” (finanțare: UNIFPA); 

2009, ianuarie-decembrie – expert în proiectul „ Protecţia şi abilitarea 

victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie” (Finanțare: 

Guvernul Japoniei, OSCE, UNDP, UNIFPA); 

2009, mai-august – expert în proiectul “Psychological assistance in cases 

of family violence: programs of psycho-diagnostic and rehabilitation of 

victims and abusers”  (finanțare: UNFPA); 

2009, septembrie-decembrie – expert în proiectul “Elaborarea şi 

promovarea programelor pentru studii de masterat privind asistenţa 

multidisciplinară a VF”  (finanțare: UNFPA); 

2009 mai-decembrie – expert în proiectul Elaborarea şi validarea 

programelor de asistenţă psihologică a victimelor VF şi abuzatorilor 

(finanțare: UNFPA); 

2009 octombrie – formator în trainingul “Capacităţi orgnizaţionale şi 

communicative în ONG” (Funanțare - Николаевская ассоциация "ЛиГА" 

(Ukraina), Fundaţia PRECIS); 

2010, ianuarie-martie – expert și formator în proiectul „Asistenţa 

psihologică a cazurilor de violenţă în familie: psihodiagnostic şi reabilitare 

a victimelor şi abuzatorilor” - work-shop pentru psihologii din centele 

specializate în domeniu (finanțare: UNFPA); 

2010, mai – expert și formator în proiectul “Advocacy pentru bibliotecari: 
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conţinut şi comportamente” (Ambasada SUA, Fundația Soros-Moldova, 

Asociația bibliotecarilor Moldova) 

2010, iunie – expert și formator în proiectul “Предотвращение случаев 

семейного насилия посредством развития услуг психосоциальной 

поддержки для агрессоров” (finanțare: UNFPA, NGO „Viaţa Nouă”); 

2011, februarie-mai – Rolul audiovizualului în formarea atitudinilor 

electoratului (Activitate de cercetare şi formare în proiectul “Promoting 

Democracy and Human Right in Moldovan Media-System-Based 

Approached”) – finanțare Consiliul Europei; 

2011 – prezent  – implementarea prrogramului de masterat Economia 

socială – model inovator pentru promovarea incuziunii active a persoanelor 

defavorizate – finanțare: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

România, Fondul Social European; 

2011, ianuarie – 2012, aprilie – proiect de cercatare Necesităţile familiilor 

adoptive în RM (finanțare - Ambasada Norvegiei, Ambasada Drepturilor 

Omului Moldova); 

2013, iunie – 2016, septembrie – expert și formator în proiectul Integrarea 

respectării drepturilor persoanei la etapa reținerii în activitatea profesională 

a ofițerilor de poliţie (finanțare - Fundația Soros-Moldova, MAI, IGP). 

 

Competențe și aptitudini 

organizaționale 

 Lider (manager) – din 1981 până în present am deținut poziții de 

conducere. Trainer – permanent sunt solicitată în calitate de trainer, 

formator în seminare, traininguri, workshopuri organizate de instituții și 

organizații guvernamentale și non-guvernamentale.  

 

Participări la conferințe 

naționale și internaționale 

(selectiv, pentru ultimii 5 

ani) 

 

 22 octombrie 2014 - Conferinţa naţională Sănătatea psihologică - o 

prerogativă a contemporaneității (ULIM), comunicare Concepţia de 

sănătate psihologică în paradigma umanistă; 

15 Mai 2014 - Conferinţa internaţională știinţifico-practică Păstrarea 

integrităţii familiei – politică prioritară pentru protecţia copilului (MMPSF, 

Caritas &ULIM), comunicare Asistența psiho-socială a familiei și copilului 

– direcție prioritară în programele universitare; 

24-27 iunie, 2014 - 5
th   

International Congress on Interpersonal Acceptance 

and Rejection Interpersonal Acceptance and Rejection (Casa 

Mare&ULIM&ISIPAR), comunicare Work-related Stress of University 

Didactic Personnel as a Factor of Communication Difficulties; 

11-12 decembrie 2014 - Conferință științifică internațională Eficientizarea 

învățământului – vector al politicilor educaționale moderne (IȘE, ME al 

RM), comunicare Manifestarea stresului profesional la cadrele didactice 

universitare; 

24
th

 April, 2015  - The 3
rd

 international scientific and practical seminar: 

Psychology of economic self-determination of person and community (Free 

International University of Moldova, Institute of Social and Political 

Psychology NAPS of Ukraine, Department of Masses and Communities 

Psychology Lucian Blaga University of Sibiu, CISES s. r. l. & PSIOP 

Economic Psychology International Association), comunicări: Welfare 

perceptions in the holistic approach of quality of life; Assessment of quality 

of life by young contemporaries: experimental research; 
5 februarie 2015 - Conferință Științifică Internațională Rolul științei și 

educației în implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană 

(USPEE, ASE, UTM), comunicări: Efectele violenței în familie asupra 

copiilor; Политическая социализация; Оценка трудности и 

неопределенности ситуации трудоустройства, как основа социального 

  



Pag 7 - Curriculum vitae  

Svetlana Rusnac 

  

 

стресса студентов выпускных  курсов; Психологическое исследование 

свойств личности при приеме на работу страховых агентов; De la 

identitatea personală la identitatea colectivă  în contextul integrării 

europene 

Anual, decembrie: Preocupări contemporane ale științelor socioumane 

În comitetul organizatoric 

22 octombrie 2014 - Conferinţa naţională Sănătatea psihologică - o 

prerogativă a contemporaneității (ULIM) 

15 Mai 2014 - Conferinţa internaţională știinţifico-practică Păstrarea 

integrităţii familiei – politică prioritară pentru protecţia copilului (MMPSF, 

Caritas &ULIM) 

24-27 iunie, 2014 - 5
th   

International Congress on Interpersonal Acceptance 

and Rejection Interpersonal Acceptance and Rejection (Casa 

Mare&ULIM&ISIPAR) 

24
th

 April, 2015  - The 3
rd

 international scientific and practical seminar: 

Psychology of economic self-determination of person and community (Free 

International University of Moldova, Institute of Social and Political 

Psychology NAPS of Ukraine, Department of Masses and Communities 

Psychology Lucian Blaga University of Sibiu, CISES s. r. l. & PSIOP 

Economic Psychology International Association) 

Anual, decembrie: Preocupări contemporane ale științelor socioumane 

Stagii de specializare 

 

 2003-2004 – Psihoterapia SFBT (Solution focused brief therapy) - Karmiel 

College, Israel 

2006 – Psihoterapia corporală, Universitatea de Madicină, Sankt-

Petersburg, Russia 

2007 – Psihoterapia EMDR (Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing), Universitatea de Stat din Minsk, Balarusi  

2009 – Psihoterapia SBT (Strategic Brief Psychotherapies), Universitatea 

de Stat din Minsk, Balarusi 

2011 – Psihoterapia Reflection Psychotherapy, Universitatea Pedagogică de 

Stat din Moscova, Rusia  

Pubicații (pentru ultimii 5 

ani) 

 Volume coordonate (în țară și peste hotare) – 9 

Broșuri - 3 

Articole în reviste, culegeri (în țară, peste hotare) – 88 

Rezumate ale comunicărilor științifice (în țară, peste hotare) – 22 

Competențe și abilități 

tehnice 

 Reparații simple ale unor utilaje tehnice în mediul casnic, administrarea 

diferitor utilaje și instalații tehnice casnice. 

 

Utilizarea computerului   Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SPSS etc. 

 

Aptitudini artistice   Canto, dans, teatru (în aniii de școală, studenție și ulterior).  

 

Alte competențe și abilități   Empatie, comprehensiune în comunicarea interpersonală, creativitate și 

inovație în orice activitate, permanenta tentație de a cunoaște și dezvolta 

abilități noi, spirit de echipă, capacitate de elaborare a ideilor și proiectelor 

noi, implicare activă în proiecte sociale și psihosociale etc. 

.  

Permis de conducere  Categoria B 

 


