
Anexa 4

Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale

Nume / Prenume Dan Octavian Rusu

Adresă(e) Str. Dr. Louis Pasteur 26/9, 400349, Cluj-Napoca, Romania

Telefon(oane) 0745399129

Fax(uri)

E-mail(uri) d_rusu_octavian@yahoo.com 

drusu67.dor@gmail.com 

dan.rusu@ubbcluj.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 23.05.1967

Sex masculin

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional

Experienţa 
profesională

01.10. 1991 - present 
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Președinte Filiala Cluj Colegiului Psihologilor din România și reprezentant în 
Convenția Națională

mailto:d_rusu_octavian@yahoo.com
mailto:drusu67.dor@gmail.com
mailto:dan.rusu@ubbcluj.ro


Perioada 1.09.2021-prezent 

Numele şi adresa 
angajatorului

Funcţia sau postul 
ocupatActivităţi şi 
responsabilităţi 
principale

Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele 
Educații Departamentul de Psihologie Aplicată linia maghiară 

Lector dr 

Comunicare academică, nivel licență; Psihologia 
agresivității,Practica de specialitate nivel masterat

Perioada 19.05.2020-prezent

Numele şi adresa 
angajatorului

Fundația Universității Babes-Bolyai, Alma Mater Napocensis

Funcţia sau postul 
ocupat

Director executiv

Activităţi şi 
responsabilităţi 
principale

 formularea si revizuirea de politici precum si planificarea, 
coordonarea (direct) si evaluarea activitatilor generale ale 
fundației cu sprijinul președintelui executiv și onorific, de obicei 
in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de 
administratie.Numele şi adresa 

angajatorului
Fundația Universității Babes-Bolyai, Alma Mater Napocensis

Funcţia sau postul 
ocupat

Perioada : mai 2019-mai 2020 
Consultant evenimente

Activităţi şi 
responsabilităţi 
principale

Organizarea de evenimente sociale, caritabile,științifice, 

Numele şi adresa 
angajatorului

Fundația Universității Babes-Bolyai, Alma Mater Napocensis

Funcţia sau postul 
ocupat

Lector 
Perioada 2005- prezent 

Activităţi şi 
responsabilităţi 
principale

Lector cursuri.seminarii: 
Nivel licență:Psihologie Socială, Asistarea socială a persoanelor cu 
dizabilităţi, 

Nivel masteral: Copiii, infracționalitatea și justiția, Participarea 
copiilor la educaţie si incluziunea scolara., Asistarea copiilor 
expusi conflictelor familiale 

Numele şi adresa 
angajatorului

Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

02.2019-prezent 
Lector asociat  
Psihologie Politică
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Numele şi adresa 
angajatorului

Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, București

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

7.2003-02.2005 
Assistant, lector asociat 

lector cu derogare:Psihologie Socială, Metode şi tehnici de 
cercetare în comunitate,  seminarii: Devianţă şi control socială,  

Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Cluj-Napoca 

10.2002-7.2003 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

lector asociat, 10.2002-7.2003 

Numele şi adresa 
angajatorului

Lector cu derogare: Psihologie Politică , “Metodologia analizei 
politice”, “Sociologie Politică”,  

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Politice 

Numele şi adresa 
angajatorului

10.2003-23.02.2004 
Psiholog muncii si organizational :SC TEHNOGALVANIC SRL 
Cluj 

02.2001-10.2003 
lector 
Lector cu derogare:  “Psihologie Socială”,  “Psihologia 
Personalităţii”, Universitatea D. Cantemir Facultatea de Psihologie, 
Târgu-Mureș 

09.1995-02.2001 
Şcoala Specială nr. 1, Cluj-Napoca 
Psiholog. sarcini: psihodiagnostic, resurse umane, teachers trainer, 
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Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 
furnizorului de formare

2015-2016 Formare complementară în psihologie clinică și 
expertiză, Institutul de Sexologie, Colegiul Psihologilor din 
România.  

08. 2015 Formare continuă în expert psihologie clinică, judiciară, 
de cuplu și familie și sexologică

02.2009 PhD. „ SOCIALIZAREA POLITICA LA COPII SI 
ADOLESCENTI”  

10.1996-07.1997 
Universitatea Babes-Bolyai,  Facultatea de Istorie Filosofie, 
specializarea in Psihologie, 
Research integrated education 

Master/magister in educație integrată/integrated education 

10.1990-07.1995 
Universitatea Babes-Bolyai,  Facultatea de Istorie Filosofie, 
specializarea in Psihologie, 
student /Licență în psihologie

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională

Aptitudini şi 
competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a 
doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participar
e la 

conversaţi
e

Ascultare Citire

Limba 
Engleză

C
2

C
2

C2 C2 C
2

C
2

C2

Limba 
Franceză

C
2

C
1

C2 C1 C
2

C
1

C2
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(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 
Străine

Competenţe şi abilităţi 
sociale

Comunicare şi relaţionare: ascultare activă a participanţilor la 
activităţile de grup, alegerea metodelor şi mijloacelor adecvate 
comunicării, adaptarea flexibilă la situaţii noi şi inedite, 
identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale 
interlocutorilor, medierea şi negocierea conflictelor, adecvarea 
comportamentului în raport cu interlocutorii etc.) 

Lucru în grup. Am făcut parte din diverse grupuri de lucru în 
proiecte educative. M-am format şi ţin cursuri de formare în acest 
domeniu.

Competenţe şi 
aptitudini 
organizatorice

Aptitudini de management, coordonare. 
Dezvoltarea de relaţii profesionale şi umane de echipă, mobilizare 
selectivă, stimularea calităţilor profesionale 
Autoconducere, programare personala a obiectivelor si 
activitatilor. 
Respectarea termenelor si incadrarea in timp. 
Organizarea unor echipe de specialisti

Competenţe şi 
aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost 
dobândite. 

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 
calculatorului

Foarte bune
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Alte competenţe şi 
aptitudini

• Dipl. Proiect Manager (curs de formare
Proiect Manager- acreditat CNFPA)

• Dipl. Formator (curs de formare Formator –
acreditat CNFPA)

• Psiholog principal – formator si supervizor,
clinician, atestat de Colegiul Psihologilor
din Romania

• Psiholog principal in domeniul psihologiei
muncii si organizationale- formator si
supervizor, atestat de Colegiul Psihologilor
din România

• Expert in consiliere vocationala
• Expert in consiliere si informare pe piata

muncii acreditat de ANOFM
• Expert in mediere pe piata muncii ANOFM
• Membru in Comitetul Director al Filialei

Cluj, al Colegiului psihologilor din
Romania,2013-2017

• Membru in Convenţia Naţională  a
Psihologilor din România,2013-2017

• Expert în psihologie clinică, judiciară, de
cuplu și familie și sexologică

• Psihologie clinica și expertiză
• Psiholog expert agreat de Ministerul Justiției

Permis(e) de conducere Da, categoria B.

Informaţii 
suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost 
menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe 
etc. 

Anexe

Rusu Dan Octavian
08.09.2022 

Enumeraţi documentele anexate CV-ului. 
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