
 

 

 
Curriculum vitae  

Europass 
 
 

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume Briceag Silvia 

Adresă(e) N. Iorga,  bl 36, ap.30, or Bălți, Republica Moldova, cod 3110 

Telefon(oane) 023141958  Mobil: 078242458 

E-mail(uri) silviabriceag@mail.ru; silviabriceag61@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) mold 

Data naşterii 9 mai 1961 

Sex feminin 
Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
 Conferențiar universitar 

Experienţa profesională  

Perioada 2012- prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Conducător științific la teze de doctorat 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate științifică și de mentorat, respectarea normelor de etică 

profesională și ștințifică. Pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă 

calificare pentru necesităţile ştiinţei, învăţămîntului, şi ale altor 

domenii de activitate, asigurând progresul tehnico-ştiinţific şi 

social-economic al ţării 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Institutul de Științe ale Educației, Doina 104, MD 2059, Chișinău, 
Republica Moldova. 

tel: +373 22 468733, +373 22 400700 

fax:+373 22 459854 

e-mail: ise@ise.md, 

Universitatea Libera Inernationala din Moldova, 52 Vlaicu Parcalab 

street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova 

Tel.: (+373 22) 220029; Tel/Fax.: (+373 22) 220028 

Sectorul de activitate IȘE, RM; ULIM, RM 

Experienţa profesională  

Perioada 2013-prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Șefa Centrului de consiliere psihologică 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate managerială, de suport, activitati de consiliere 

psihologică 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, 

Republica Moldova 

Sectorul de activitate Centrul de consiliere psihologică 

Experienţa 

profesională 

 

mailto:silviabriceag@mail.ru
tel:0037322220029
tel:0037322220028


 

Perioada 2013- prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Șefa Catedrei de psihologie 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate managerială, prin folosirea optimă a resurselor, prin 

capacitatea de a motiva personalul de a-l dirija spre obiective si de 

a-l organiza conform aptitudinilor, buna comunicare pe orizontală și 

pe verticală, evaluări curente, obiective și stimulative pentru întreg 

personalul, colaborare rațională cu partenerii, delegare corectă a 

atribuțiilor subordonaților, utilizarea unor tehnici moderne de 

management 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, 

Republica Moldova 

Sectorul de activitate Catedra  de psihologie 

Experienţa 

profesională 

 

Perioada 2010 – 2013 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Șefa Catedrei de psihologie și asistență socială.  
 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate managerială, prin folosirea optimă a resurselor, prin 

capacitatea de a motiva personalul de a-l dirija spre obiective și de 

a-l organiza conform aptitudinilor, buna comunicare pe orizontală și 

pe verticală, evaluări curente, obiective și stimulative pentru întreg 

personalul, colaborare rațională cu partenerii din diverse domenii: 

educațional, medical, de asistență socială etc., delegare corectă a 

atribuțiilor subordonaților, utilizarea unor tehnici moderne de 

management 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, 

Republica Moldova 

Sectorul de activitate Catedra de psihologie și asistență socială 

Experienţa 

profesională 

 

Perioada 2008 – prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Șefa Laboratorului Stres-Control 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate managerială prin folosirea optima a resurselor, activități 

de ghidare în organizarea de ședințe anti-stres cu diferit contingent, 

comunicare empatică cu angajații și clienții 

Numele si adresa 

angajatorului 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, 

Republica Moldova 

Sectorul de activitate Laboratorul Stres-Control 

Experienţa 

profesională 

 

Perioada 2002- 2006 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Cercetator științific –coordonator 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Coordonarea eficientă a cercetătrilor științifice în domeniul 

psihologiei. Interpretarea și valorificarea rezultatelor obținute de 

pe urma investigațiilor știintifice realizate 



Numele şi adresa 

angajatorului 

Institutul de Științe ale Educației, Doina 104, MD 2059, Chișinău, 

Republica Moldova. 

tel: +373 22 468733, +373 22 400700 

fax:+373 22 459854 

e-mail: ise@ise.md, 

Sectorul de activitate IȘE, RM 

Experienţa 

profesională 

 

Perioada 2002 – prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Conferențiar universitar 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activități didactice și de cercetare științifică. 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, 

Republica Moldova 

Sectorul de activitate Catedra de psihologie 

Experienţa 

profesională 

 

Perioada 1997 – 2002 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Lector superior 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activități didactice și de cercetare științifică 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, 

Republica Moldova 

Sectorul de activitate Catedra de Pedagogie şi Psihologie generală şi aplicată 

Experienţa 

profesională 

 

Perioada 1987 – 1997 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Lector universitar 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activități didactice și de cercetare științifică. 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, 

Republica Moldova 

Sectorul de activitate Catedra de psihologie 

Educare și formare  

Perioada 19.06.2003 

Calificarea / diploma 

obţinută 

atestat de conferenţiar universitar, seria CU  nr.1213 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 

formare 

Comisia superioară de atestare a Republicii Moldova 

 

Educare și formare  

Perioada 1994-1997 



Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în psihologie/ D.nr. 000382 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 

formare 

Comisia superioară de atestare a Republicii Moldova 

 

Educare și formare  

Perioada 1981-1986 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 

Lector de pedagogie și psihologie preșcolară, metodist în  

domeniul educației preșcolare/ diplomă cu mențiune ИВ Nr. 

961614 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 

formare 

Institutul Pedagogic de Stat,,Alecu Russo” din Bălți 

 

Educare și formare  

Perioada 1976-1980 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Moașă/ diploma cu mențiune Я-I Nr. 126850 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 

formare 

Școala de medicină din Bălți 

Aptitudini şi 

competenţe 

personale 

 

Limba  maternă româna 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceză B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 

Limba rusă  
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 

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

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Competenţe excelente de comunicare asertivă, spirit de echipa, 

rezistenţă la stres, capacitate de adaptare la medii multiculturale. 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

Disciplină, cooperare, atitudine pozitivă, bună-voinţă, optimizm, 

ordine, prudenţă, spirit practic, sociabilitate. 

Competenţe şi 

aptitudini tehnice 

Cunoaşterea detaliată a componentelor şi proceselor de 

management al calităţii în învăţământul superior. 

 Capacitate de utilizare a unul sistem dotat cu videoproiector sau cu 

scanner, precum și a numeroase alte tipuri de aparatură 



Competenţe şi 

aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Windows ’95, ’98, ‘2000, Microsoft Office ’95, ’97, 2000, 2010, XP 

Professional, Vista, Microsoft Excel, Microsoft Office Power Point, 

Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Corel Draw, Internet şi e-mail 

Permis(e) de conducere Permis de conducere B 

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE 
 

Referent oficial 

 

Antoci, Diana. Raportul dintre aptitudinile pentru arta plastică şi cele 

generale în perioada de şcolaritate : Autoref. tz. dr în psihologie; 

Specialitatea 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia 

dezvoltării, psihologia personalităţii / cond. şt. A. Bolboceanu; 

referenţi: P. Jelescu, S. Briceag. – Ch., 2006. 

Tarabia, Mahdi . Fundamente psihologice ale optimizării gîndirii 

studenţilor-medici în situaţia de urgenţă medicală : Autoref. tz. dr în 

psihologie; Specialitatea 19.00.07 – Psihologie pedagogică, 

psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii / cond. şt. A. 

Bolboceanu; referenţi: P. Jelescu, S. Briceag. – Ch., 2008. 

Paladi, O. Implicarea conştiinţei de sine în sistemul de valori al 

personalităţii adolescentului : Autoref. tz. dr în psihologie; 

Specialitatea - 19.00.01 – Psihologie generală / cond. şt. A. 

Bolboceanu; referenţi: S. Briceag, Iu. Maximenco. – Ch., 2011 

Director de proiecte 

stiintifice 

 

Proiect științific ,,Managementul stresului ocupaţional în mediul 

educaţional”, finanţat de AȘM( Ianuarie 2007-decembrie- 2008) 

Proiect științific ,,Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de 

fortificare a sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului 

organizaţional”, finanţat de AȘM (Ianuarie 2011-decembrie 2013)  

Proiect științific ,,Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica 

Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a 

acestora  în contextul integrării europene”, finanţat de AȘM 

(Ianuarie 2015- decembrie 2017) 

Publicatii 

(statistica) ultimii 5 

ani 

 ( 2015-2020) 

Monografii colective - 1 

Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil - 3  

Articole din culegeri naţionale şi materiale ale  

conferinţelor internaţionale - 26 

Teze la Conferintele internaționale - 6 
Membru Colegiu de redacţie - reviste - 3 

      Manuale. Cursuri universitare - 4  

 

 

http://www.cnaa.md/thesis/7744/
http://www.cnaa.md/thesis/7744/
http://www.cnaa.md/thesis/20325/
http://www.cnaa.md/thesis/20325/

