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Informaţii personale  

Nume / Prenume Rusu Oleg 

Adresă(e) str. Sfânta Vineri 7, mun. Chişinău, R. Moldova  

Telefon(oane)  Mobil: (+373 79) 40 75 41 

E-mail stiintepenale2017@mail.ru 

Naţionalitate Republica Moldova 

  Data naşterii 19.04.1975 

Sex Masculin  

Experienţa profesională  
 
 

Perioada 
Funţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 

Perioada 

2020 – prezent 
Şef Departament Ştiinţă 
 Asigurarea procesului de implementare şi promovare a politicii de cercetare în sfera ştiinţei şi 

inovării 
 Concentrarea resurselor şi organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică 
 Conducerea / managementul Departamentului ştiinţă 

 
2017 - 2020 

Funcţia sau postul ocupat Şef catedră 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi a catedrei cu respectarea legislaţiei în vigoare şi 
disciplinei muncii de către personalul catedrei.    

 Organizarea şi înfăptuirea controlului asupra realizării procesului instructiv-didactic la disciplinele 
catedrei în conformitate cu planurile de învăţământ. 

 .Conducerea/managementul catedrei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de instruire şi educare a cadrelor 

Numele şi adresa angajatorului  Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi 21, mun. Chişinău, Republica Moldova 

Perioada 2012 – 2017 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea şi realizarea procesului instructiv-educativ 
 Implementarea metodelor didactice noi în învăţământul universitar. 
 Coordonarea activităţii ştiinţifice în cadrul catedrei 
 Acordarea asistenţei profesionale cadrelor didactice tinere. 

Numele şi adresa angajatorului Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi 21, mun. Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de instruire şi educare a cadrelor 

Perioada 2010 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Lector superior 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Realizarea activităţii instructiv-didactice 
 Îndeplinirea activităţii instuctiv-metodice 
 Realizarea activităţii de cercetare ştiinţifică 
 Desfăşurarea activităţii organizaţional-metodice 
 Efectuarea activităţii de educare a studenţilor 

Numele şi adresa angajatorului Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi 21, mun. Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de instruire şi educare a cadrelor 

Perioada 2003 – 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Realizarea activităţii instructiv-didactice 
 Îndeplinirea activităţii instuctiv-metodice 
 Realizarea activităţii de cercetare ştiinţifică 
 Desfăşurarea activităţii organizaţional-metodice 
 

 

Numele şi adresa angajatorului Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi 21, mun. Chişinău, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de instruire şi educare a cadrelor 

Perioada 2001 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Realizarea activităţii instructiv-didactice 
 Îndeplinirea activităţii instructiv-metodice 
 Desfăşurarea activităţii organizaţional-metodice 

 

Numele şi adresa angajatorului  Colegiul de poliţie “Dimitrie Cantemir” a MAI al RM, str. Sf. Vineri 7, mun. Chişinău, Republica 
Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Activitate de instruire şi educare a cadrelor 

Educaţie şi formare  

Perioada 1994 – 1999  

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Teoria generală a dreptului 
 Drept penal 
 Drept civil 
 Criminologie 
 Criminalistica 
 Drept internaţional 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat din Moldova 

  

Perioada 2002 – 2003  

Calificarea / diploma obţinută    Magistru în drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Drept penal 
 Criminologie 
 Drept execuţional penal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia “Ştefan cel Mare” a MAI al RM 

 
Perioada 

 
2004 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută    Doctor în drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Probleme actuale de drept penal 
 Calificarea infracţiunilor 
 Criminologie 
 Probleme actuale privind sistemul execuţional penal al Republicii Moldova 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia “Ştefan cel Mare” a MAI al RM 
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Alte formări / instruiri:  
 Cursul de instruire „Metode interactive de predare” organizat de Biroul din Moldova al Asociaţiei 

Avocaţilor Americani/ Iniţiativa juridică pentru Europa centrală şi Eurasia (ABA/CEELI), Chişinău, 4-
6 iulie 2005 

 Seminarul „Dreptul internaţional şi activitatea de ocrotire a normelor de drept” organizat de 
„Comitetul Internaţional al Crucii Roşii”, Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare”, 27 – 28 martie 2008 

 Seminarul „Sistemul detenţiei poliţieneşti şi drepturile omului” din cadrul proiectului austriac 
„Cooperare poliţienească pentru combaterea traficului cu migranţi şi a migraţiei ilegale”, Chişinău, 
Academia „Ştefan cel Mare”, 16 – 19 septembrie 2008 

 Seminarul metodic organizat de către Serviciul studii şi asigurare a calităţii a Academiei „Ştefan cel 
Mare” a MAI cu genericul Comunicarea didactică în universitate. Optimizarea procesului de 
adaptare a studenţilor la învăţarea de tip universitar, 06.02.2009; 

 Seminarul organizat de către reprezentanţii Poliţiei franceze cu genericul Rolul poliţiei în societatea 
modernă, Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare”, 15-16 noiembrie 2010. 

 Cursuri de Formare continuă în domeniul Psihopedagogie. Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare” 
04.11.2013 – 15.05.2014. 

 Trainingul instructiv cu tematica „Aspecte practice privind etica percheziţiei în penitenciarele din 
Moldova” Chişinău, 08.02.2018, Vila Lolo (Realizat în cadrul proiectului „Sprijin acordat sistemelor 
de executare, probaţiune şi reabilitare din Moldova, implementat de Center for International Legal 
Cooperation. 

 Trainingul instructiv cu tematica „Aspecte practice privind etica actului medical în penitenciarele din 
Moldova” Chişinău, 22.02.2018, Hotel Dacia (Realizat în cadrul proiectului „Sprijin acordat 
sistemelor de executare, probaţiune şi reabilitare din Moldova, implementat de Center for 
International Legal Cooperation); 

 Seminarul organizat în cadrul proiectului Legislaţia europeană privind drepturile omului pentru 
universităţile din Ucraina şi Moldova, implementat în cadrul proiectului Erasmus+ „Consolidarea 
capacităţilor în domeniul învăţământului superior” desfăşurat la Universitatea Huddersfield, 10 – 11 
aprilie 2019, Marea Britanie; 

 
 

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) rusa, franceza, engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Rusa  C2 C2 C1 C2 B2 

Franceza  A2 A2 A1 A1 A1 

Engleza  A2 B1 A2 A1 A1 

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

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Punctualitate 
 Lucru în echipă  
 Planificare 
 Coordonare  

Competenţe şi aptitudini PC  Windows,  Word, Excel, Power Point, .  

 


