CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Nume, Prenume CAZACU Victoria
Data naşterii 02.08.1963
Telefon:
E-mail(uri) victora.cazacu@parlament.md
Nationalitate Moldoveancă
Experienţa profesională
Perioada 1985 - 1996
Instituția școala medie, s. Clocușna, r-nul Ocnița
Funcţia sau postul ocupat învățător , director adjunct pe educație
Perioada 1996 – 2003
Instituția gimnaziul Ocnița, r-nul Ocnița
Funcţia sau postul ocupat învățător de istorie, director adjunct pe educație;
Perioada

2003 - 2010

Instituția DGÎTS Ocnița, r-nul Ocnița
Funcţia sau postul ocupat șef Centru Metodic
Perioada

2010 - 2014

Instituția Direcția Generală Raională Învățământ Tineret și Sport
Funcţia sau postul ocupat Șef Direcția Generală Raională Învățământ Tineret și Sport
Perioada
2014 - 2019
Instituția Serviciul de asistență psihopedagogică
Funcţia sau postul ocupat Șef Serviciul de asistență psihopedagogică
Activitatea social –
politică
Perioada
Studii postuniversitare
Perioada

August 2020 -în prezent Președinte interimar OT PAS Ocnița
2013 – 2014

Calificarea / diploma Psiholog
obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada

Institutul de Științe ale Educației, recalificare profesională
2012 - 2014

Calificarea / diploma Management Educațional
obţinută
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Stat a Republicii Moldova
învăţământ
Stidii universitare

Perioada
1980 – 1985 Universitatea de Stat a Republicii Moldova,
Calificarea / diploma specialitatea – profesor de istorie și științe sociale
obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Informaţii suplimentare
• Grad didactic „DOI” ( istorie și educație civică) – conferit - 2000;
(participări la conferințe,
• Grad didactic „Întâi” ( istorie și educație civică) - conferit – 2005;
congrese, vizite de studiu)
• Grad didactic „DOI” (psihologie)
- conferit - 2015;
• Stagiul de Formator local , istorie
2000 - 2001;
• Stagiul de Formator local , educație civică
2001;
• Stagiu de Formator național în Proiectul „Școala Prietenoasă
copilului” – 2010;
• Stagiul de formator local – implementarea curriculumului școlar
modernizat – 2010;
• Cursuri de dezvoltare profesională în cadrul Academiei de
Administrație Publică – 2011;2014;
• Cursuri de formator în cadrul Proiectului internațional „Ajutorul
psihosocial acordat copiilor din școlile Republicii Moldova – 20112013;
• Stagiul de formare a formatorilor în management educațional –
2014;
• Stagiu de formare pentru șefii SAP în cadrul proiectului
„Transformarea sistemului rezidențial de îngrijire a copilului și
promovarea educației incluzive” - 2015;
• Stagiu de formare în prevenirea violenței asupra copilului - 2015;
• Participare la Conferința Națională în Sănătatea Adolescenților –
2014;
• Stagiu de formare în cadrul Proiectului „Protecția copiilor față de
violență, abuz, neglijare și exploatare în Moldova” – 2014;
• Stagiu de formare pentru șefii SAP „Cadrul de bunăstare a
copilului. Factori protectori ai familiei” – 2015;
• Program de formare în cadrul Proiectului „ Integrarea copiilor cu
dezabilități în școlile generale” – 2015;
• Stagiu de formare în cadrul Proiectului SEN „Împreună învățăm,
împreună trăim” - 2016- 2017 ;
• Participare în cadrul seminarelor republicane organizate de
MECC, CRAP - 2014 – 2019.
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba Rusă

Înţelegere
Ascultare

ü

Vorbire

Citire

ü

Participare
la
conversaţie
ü

Scriere

Discurs oral Exprimare
scrisă
ü

ü

Limba Engleză
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Limba franceză

Citire, participare la conversație..
ˇ

Informaţii suplimentare Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de
exemplu: persoane de contact, referinţe etc.

