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Informaţii personale  

Nume / Prenume ROTĂRESCU VIOLETA ȘTEFANIA 

Adresă   Bucuresti 

Telefon 0722487140  

E-mail rotarescu.violeta@gmail.com; violeta.rotarescu@fpse.unibuc.ro 

Naţionalitate Română 

Domeniul ocupaţional Educație și cercetare 

Experienţa profesională  

Perioada Din 2013 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar doctor, titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități didactice:  

- Psihologie cognitivă 

- Neuropsihologie 

- Consumer Psychology (Lb engleza) 

- Social Cognition 

- Patologia comportamentului organizațional 

- Comunicare organizațională 
 
Activități de cercetare: 

- Memoria verbatimă în primii ani de viață 

- Validarea unui instrument de evaluare a tulburărilor de personalitate 
(modelul dimensional) 

- Evaluarea impactului zgomotului pentru calitatea vieții locuitorilor din 
proximitatea aeroporturilor 

- Legătura dintre alimentație și apariția tulburărilor de comportament la copii  

- Legătura dintre stresul prenatal și formarea legăturilor de atașament dintre 
mamă și copil  

Perioada 2002-2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, titular 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   Activităţi didactice:  

- Curs si seminar de Neuropsihologie,  

- Curs și seminar de Psihologie cognitivă,  

- Curs și seminar de Psihologie economică;  

- Master Psihologie organizaţională şi resurse umane: Curs de Patologie 
organizațională,  

- Laborator de comunicare,  

- Laborator de terapie organizațională,  

- Laborator de Comunicare organizațională;  

- Master de Psihologie a Educației: Curs de management organizațional;  

- Master de apărare și securitate națională: Curs și seminar de patologie 
organizațională;  

- Master de psihologia muncii: Curs de Manifestări dezadaptative în muncă și 
transporturi.  

- Am colaborat (2004 - 2006) cu Academia de Studii Economice; Programul de 
Master de Marketing în management, ca titular pentru Cursul de Teoria 
Comunicării Publice.  

- Am colaborat (2006-2008) cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol 
Davila, Programul de master de politici publice în domeniul sanitar, ca titular 
de curs pentru disciplina Psihologie organizațională.  

    Activităţi de cercetare:  

- elaborarea unui instrument screening pentru depistarea personalităților toxice, 
pentru faza de selecție de personal (2008 - în prezent);  

- investigarea dinamicii structurii memoriei autobiografice între 6 și 25 ani cu 
ajutorul unui instrument nou - Lista de cuvinte - stimul (2002 - prezent);  

- studiu privitor la leadership-ul toxic intr-un esantion reprezentativ al populatiei 
active din România;  

- studiu cu privire la relatia dintre lateralitatea cerebrala si tipul de manifestare 
al afectivitatii;  

- studiu cu privire la personalitatea pasiv agresiva – demers de validare a unei 
scale de masurare;  

- studiu cu privire la modelele mentale ale studentilor pentru disciplina psihologie 
cognitiva.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada 1998-2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand, titular 



 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice:  

- titulară a seminariilor de Psihologie organizațională, psihologia 
personalității; 

- Masterul de Psihologie organizațională, economică și resurse umane: 
Laboratorul de comunicare organizațională, Laboratorul de terapii 
organizaționale 

  
Activităţi de cercetare:   
- Memoria autobiografică în cazul poeziilor - numărătoare: cercetare 
comparativă între copiii români și americani (1998 - 2000). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie, Pedagogie, 
Catedra de Psihologie 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică și de cercetare 

Perioada 1996-1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand, titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Titulară a seminariilor de psihologia personalității 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie, Pedagogie, 
Catedra de Psihologie 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică. 

Educaţie şi formare  

Perioada 2010 - 2013 

Calificarea / diploma obţinută Expert cu studii postdoctorale în psihiatrie medico-legală 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 

Competențe avansate de cercetare, psihiatrie și psihopatologie, criminologie, 
psihologie și analiză judiciară, psihofarmacologie, psihiatria și psihologia 
copilului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Institutul de Medicină Legală Iași 

Perioada 1997 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Programul de studii doctorale al Facultății de Sociologie, Psihologie și 
Pedagogie,  Universitatea din Bucureşti. 
Teza de doctorat a fost coordonată de prof. univ. dr. Mielu Zlate (1997-2005) 
și prof. univ. dr. Emil Verza (2005).  
Titlul lucrării de doctorat: „Un model al memoriei autobiografice: cercetări 
empirice”. 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 

Titlul de doctor în psihologie în 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Bucureşti - Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, 
secţia Psihologie. 

Perioada 1996-1997 



 

 

Calificarea / diploma obţinută Master de Psihoterapie și Psihodiagnostic - psiholog clinician  
    Titlul lucrării de disertație: „Memoria autobiografică a poeziilor - 
numărătoare:  studiu comparativ între copiii români și americani” 
      Coordonator: prof. univ. dr. Mielu Zlate 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 

Master în Psihologie clinică și Psihoterapie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Bucureşti - Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, 
secţia Psihologie. 

Perioada 1991 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută Studii de licență în psihologie, finalizate cu susținerea examenului de licență 
și a lucrării de licență;  
Titlul lucrării de licență: “Modelul Activării Interactive în condițiile grafiei limbii 
române” 
Coordonator: prof. univ. dr. Mielu Zlate. 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 

Competente generale de bază pentru desfasurarea activitatii de psiholog 
debutant – analiza primara a nevoilor, evaluare, construirea demersului de 
interventie/cercetare, prelucrarea datelor si interpretarea psihologica, 
comunicarea rezultatelor obtinute.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, 
secţia Psihologie. 

 
Aptitudini şi competenţe 
personale 

Capacitate de sinteză și gândire strategică,  
Empatie și capacitate de ascultare,  
Curiozitate și simț al noului, 
Comunicare adecvată interlocutorului și situației,  
Toleranță mare la factori de stres,  
Autocontrol și echilibru emoțional; 

Limba(i) maternă(e) Româna. 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C2  C1  C1  C2 

Franceza  B1  B1  B1  B1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - Lucru in echipa 
- Comunicare interpersonala 
- Comunicare foarte buna in mediile multiculturale 
- Bună capacitate de coordonare managerială a echipei  
- Bună capacitate de management al crizei și conflictului 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Competenţe în domeniul organizării şi derulării proiectelor şi contractelor de 
cercetare dezvoltate în cadrul activităţii de cercetare-dezvoltare 

  - Organizare manifestari stiintifice; 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Pachetul Office, SPSS, IOS 

Alte competenţe şi aptitudini  - Consiliere studenti 
 - Aptitudini editoriale 
 - Asistenta si consiliere psihologica pentru beneficiari 

Informaţii suplimentare       Membră a unor organizatii stiintifice și profesionale: 
- Colegiul Psihologilor din România 
- Asociaţia Psihologilor din România  
- Asociației Române de Tehnici Proiective 
- European Health Psychology Society 

 Membră în colective redacţionale ale unor reviste:  
- Redactor la Revista de Psihologie organizaţională, Universitatea din 

Bucureşti, Editura Polirom. 

Visiting professor şi colaborări 
internaţionale 

- Profesor asociat al Universita degli Studi di Padova (2008 – 2011) și 
co-organizator al Masterului internațional cu titlul “Psychological 
protection of abused and neglected children”, din partea Universității 
din București 

- Initiator, impreuna cu Universita degli Studi di Padova si Universitatea 
din Praga, a unui proiect de colaborare privind formarea de abilitati in 
utilizarea testului Rorschach in cercetarea clinica (2009).  

- visiting professor la Universitatea din Lepzig (iunie 2013)  

- visiting professor la Universitatea din Salzburg (iunie 2015) 

- visiting professor la Universitatea din Beira Interior (Portugalia) 
(aprilie 2016) 

Burse de cercetare - bursă de studii postuniversitare la Noua Universitate Bulgară, 
Departamentul de Științe Cognitive (octombrie 1996 - iunie 1997); 

- Universite Lumiere Lyon 2, bursă de studii doctorale oferită de Region 
Rhone-Alpes (martie - iunie 2002); 



 

 

Participarea în proiecte 
naționale și internaționale 

- Centenarul psihologiei la Universitatea din București, proiect CEEX 
(2006-2007) - expert; 

- manager de proiect al proiectului Definirea calificarii de psiholog si a 
descriptorilor sectoriali de invatare, in vederea adaptarii 
programelor de master in psihologie la cerintele pietei muncii din 
Romania – ID 58717 (2010-2013); 

- coordonator proiect al proiectului CLIMAT. Managementul conflictelor 
în școală (2015-2016), finanțat prin fondurile SEE 2007-2013 (RO10 
CORAI - Apelul COERENT); 

- expert tulburări anxioase în cadrul proiectului Construirea unei 
comunități terapeutice la Penitenciarul Gherla, finanțat prin 
mecanismul SEE 2007-2014, Apelul RO23 (2014-2016); 

- expert tulburări de personalitate în cadrul proiectului Construirea unei 
comunități terapeutice la Penitenciarul Gherla, finanțat prin 
mecanismul SEE 2007-2014, Apelul RO23 (2014-2016); 

- expert în cadrul proiectului Adoptarea tehnologiilor inovative și 
rezistența la schimbare (PNII); 

Participarea la cursuri de 
formare de abilități profesionale 
și complementare 

- Project Management FP7, 18 iunie - 7 iulie 2007, Budapesta.  

- Școala de proiecte, 1-5 martie 2005, București 

- Project management FP6, 1-2 iulie 2006, București 

- Curs și examen de certificare pentru utilizarea Hogan Personality 
Inventory, 2009, București.  

- Project Management and Financial Issues, FP7, Budapesta, 8-9 
decembrie 2011. 

- Absolvent al primului și a celui de-al doilea modul (2 ani) al cursului de 
formare postuniversitară în psiho-oncologie, organizat de Asociatia 
pentru Medicina Integrata (2011-2013). 

Activități complementare 
activității didactice 

- psiholog consultant pentru mediul organizațional (diagnoză și evaluare 
organizațională, audit de comunicare și de climat organizațional). În 
această calitate am realizat mai multe intervenții organizaționale în 
mediul privat.  

- psiholog clinician (evaluare preliminară, abordare clinică a tulburărilor 
psiho-somatice); 

- psiholog autonom in domeniul psihologiei scolare si a consilierii 
vocationale; 

- trainer pentru formarea abilităților de comunicare interpersonală, 
tehnica interviului, evaluarea personalităților toxice, combaterea 
stresului individual în mediul organizațional etc. În această calitate am 
susținut numeroase work-shop-uri în cadrul conferințelor de 
specialitate și în mediul organizațional (public și privat); 

- psiholog supervizor pentru psihologia muncii, serviciilor, psihologia 
educației și consiliere vocațională. În această calitate am coordonat și 
coordonez psihologi debutanți, în vederea formării de abilități 
profesionale necesare desfășurării profesiei de psiholog.   

- 2012 - în prezent - coordonator al unui grup de studenți voluntari ai 
FPSE, în vederea realizării de activități de cercetare și de ajutorare 
comunitară.  



 

 

Coordonare studenți - Coordonator lucrari de licență – am coordonat peste 150 de lucrări de 
licență; 
- Coordonator lucrari de dizertatie la Master – am coordonat peste 70 de 
lucrări de disertație; 
- Coordonator de Practică de cercetare în cadrul Programului de master 
de Psihologie Organizațională și Resurse Umane 
- În prezent sunt Co-coordonator al Programului de master de Sănătate 
Ocupațională și Performanța Resursei Umane (SOPRU) din cadrul 
Universității din București. 

Participari la alte manifestari cu 
caracter stiintific: 

 - 23-30 septembrie 2015 - Școala de Vară Human Action Control, Cluj-Napoca.  
 
 - 22-27 iulie 2014 - Școala de vară Implicit Memory, UBB, Cluj Napoca  
 
 - 9-11 noiembrie 2009 – First World Conference on Bully phenomenon – 
participare cu comunicarea “Toxic personalities in organizations – some case 
studies” 
 
 - Scoala de vara in stiinte cognitive - New Bulgarian University – 3-19 iulie 1999, 
Sofia, Bulgaria. 
 
 - Scoala de vara în stiinte cognitive – New Bulgarian University – 1-15 iulie 1997, 
Sofia, Bulgaria.   

Studii și cercetari  - 2012 – 2013 - “Demers de adaptare, validare si etalonare a unui 
chestionar de evaluare a leadership-ului toxic” – proiect derulat in parteneriat 
intre Universitatea din Bucuresti (echipa: conf. dr. Marian Popa, lect. dr. Violeta 
Rotarescu), Universitatea de Vest din Timisoara (lect. dr. Coralia Sulea) si 
University of Maryland (prof. dr. Andrew Schmidt);  

- 2009 – 2014 – Constructia, validarea si etalonarea unui instrument de tip 
screening pentru evaluarea personalitatilor toxice din organizatii – MAHN – 
echipa de lucru este formata din subsemnata si din studenti ai programului de 
Master in Psihologie organizationala si Resurse Umane al Facultatii de 
Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti;  

- 2006 – prezent – Studiul longitudinal al continutului memoriei 
autobiografice. Echipa de lucru este formata din subsemnata si o echipa de 
studenti. Prin aceasta cercetare am publicat o carte si două articole, am 
participat la o conferință națională;  

- 2014-2016 - Studiul impactului sistemului educațional timpuriu în 
dezvoltarea copiilor antepreșcolari (creșa RODACIE - creșele tradiționale); 

- 2016 - 2020 - Studiu privind impactul stresului pre și postnatal asupra 
dezvoltării intelectuale ale copiilor; 

- 2014 - în prezent - Studiu privind identificarea reprezentării mentală a 
divinității transgenerațional; 

- 2015 - în prezent - Studiul privind evaluarea personalităților toxice din 
mediul organizațional; 

- 2015 - în prezent - Studiu privind comportamentul de economisire 
transgenerațional; 

- 2015 - în prezent - Studiu privind relația dintre suplimentele alimentare și 
tulburările de comportament;  

Lucrări publicate  



 

 

Articole în reviste ISI și 
proceedings ale conferințelor 
indexate ISI 

Rotarescu. V.S. (2014). The Mental Model of Psychology Students for 

Neuropsychology Course. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, 

Sociology  & Healthcare Education, Conference Proceedings, 1, 477-482. 

Rotarescu V.S. (2014). The Psychometric Qualities of a Narcissistic Inventory 

Designed for HR Screening, In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, 

Sociology  & Healthcare Education, Conference Proceedings, 1, 499-506. 

Rotarescu, V.S. (2014). Counting-Out Rhymes in Romanian Adults. In 

Conference Proceedings, Sibiu International Conference for Applied Psychology. 

Ionescu, F., Rotărescu, V. (2014). The relationship between decision making and 

personality factors. In Conference Proceedings, Sibiu International Conference 

for Applied Psychology. 

Rotarescu, V.S. (2013). The differences in the content of autobiographical 

memory due to family factors in adolescents, Psiworld 2013, Conference 

Proceedings. 

Cârstei A., Opincariu I., Rotărescu V. S. (2011). A new approach for the 

assessment of toxic personalities. In Conference Proceedings, Sibiu International 

Conference for Applied Psychology. 

Rubin D. C., Ciobanu V., Langston W. (1997). Children’s memory for counting-

out rhymes: A cross-language comparison. Psychonomic Bulletin & Review, 4, 

421-424. 

Articole în reviste BDI Ristache, R., Rotărescu, V.S. (2015). Differences in Decision Making of Adult 

Smokers and Nonsmokers in Risky Situations. Cognition, Brain, Behavior. An 

Interdisciplinary Journal, XIX, 4 (December), 313-325.  

Răduleț, A., Rotărescu, V.S. (2014). Scheme și scenarii cognitive în context 

cinematografic, Revista de Psihologie a Academiei Române, 60 (1), 20-28. 

Faraoneanu, D., Rotărescu, V. (2014). Relation between the frequency of self-

talk, well-being and extra/introversion dimension. Romanian Journal of 

Developmental and Social Psychology, 2(2), 21-31. 

Cruceanu, V, Rotarescu, V.S. (2013). Alpha Brainwave Entrainment As A 

Cognitive Performance Activator. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary 

Journal. XVII (3), 249-261. 

Popa, M., Rotărescu, V.S, Șulea, C., Albulescu, P. (2013). Scala de evaluare a 

conducerii toxice – adaptare românească, Psihologia Resurselor Umane, 11 (2), 

57-70. 

Rotărescu, V.S., Macovei, S., Stanciu, G. (2013). Lista de cuvinte-stimul ca 

metodă de măsurare a memoriei autobiografice, Revista de Psihologie a 

Academiei Române, 59 (4),  322-330.  

Rotărescu, V.S., Macovei, S., Stanciu, G. (2013). Factori culturali ai memoriei 

autobiografice la adulți tineri, Revista de Psihologie a Academiei Române,  59(3), 

199-205.  



 

 

Articole în reviste profesionale Rotărescu, V., Șerban, E.E. (2015). Considerații asupra unui fenomenului pasiv-

agresivității în organizații. Simpozionul Național al Poliției Române, Colecția de 

Psihologie, ISSN 2068-1445,  .  

Rotărescu, V. (2014). Instrumente de evaluare a comportamentelor 

disfuncționale în mediul organizațional. Simpozionul Național al Poliției Române, 

Colecția de Psihologie, ISSN 2068-1445,195-204. 

Rotărescu, V., Nijloveanu, D. (2014). Identificarea comportamentelor 

disfuncționale (toxice), aspect esențial al recrutării de personal din organizații. 

Simpozionul Național al Poliției Române, Colecția de Psihologie, ISSN 2068-

1445, 205-213. 

Ciobanu, V.S. (2001). Instrument de testare psihologică a managerilor - Testul 

TSM, în Revista de Psihologie Organizaţională, 1(1), 113-120. 

Cărți și capitole de carte Rotărescu, Violeta (2013). Un model al memoriei autobiografice: cercetări 

empirice, Editura universitară, Bucuresti. 

Rotărescu, V.S. (2008), Resursele umane și elitele intelectuale – înainte și după 
1989. O discuție comparativă. În Mobilitatea elitelor în România secolului XX, 
Mihai Dinu Gheorghiu, Mihăiță Lupu (coord.), Colecția Studii Socio-Umane, 
Editura Paralela 45. 
 
Ciobanu, V.S. (2001). Memoria autobiografică – tendinţă modernă în psihologia 

cognitivă, în “Psihologia la răspântia mileniilor”, Mielu Zlate (coord.), Editura 

Polirom, Iaşi. 

Ciobanu, V.S. (1997). Reţelele neuronale în atenţia psihologiei, în “Psihologia 

vieţii cotidiene”, Mielu Zlate (coord.), Editura Polirom, Iaşi. 

 


