CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Nume, Prenume
Data naşterii
E-mail(uri)
Experienţa
profesională
Perioada
Instituția
Funcţia sau postul
ocupat

NOVAC Larisa
15.06.1984
larisa.novac@parlament.md

2021
Partidul Acțiune și Solidaritate
Asistent de cabinet

Perioada

2014- 2020

Instituția

Direcţia Generală Educaţie din cadrul Consiliului raional Floreşti

Funcţia sau postul
ocupat
Perioada
Instituția
Funcţia sau postul
ocupat

Șef adjunct
2007-2017
Școala Profesională din or. Florești
Profesor de chimie

Activitate socialpolitică
2011-2014- Consilier raional, Consiliul raional Florești
Perioada
2011-2015 – Consilier orășenesc, Consiliul orășenesc Florești
2019- prezent- Președintele Organizației Teritoriale Florești a PAS
Studii
postuniversitare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

2015-2017
Master în Științe ale educației
Programul de studii: Management şi Comunicare instituţională.
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Discipline principale
studiate / competenţe
dobândite

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
Studii universitare
Perioada
Calificarea / diploma
Instituţia de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma
Instituţia de învăţământ
Studii preuniversitare
Perioada
Calificarea / diploma
Instituţia de învăţământ
Distincţii de stat

Metodologia cercetării pedagogice/ Metode statice de analiză a
datelor.
Filosofia educației/Psihologia socială.
Management general. Competențe și competență managerială.
Managementul calității și managementul schimbării în instituțiile
de învățământ. Consiliere școlară și profesională.
Etnopedagogia. Bazele comunicării și managementul dezvoltării
limbajului.
Psihologia personalității/ Managementul conflictului în sistemul
educațional. Managementul curriculumului.
Educația interculturală. Mentoratul în situații speciale.
Cultura emoțională a cadrului didactic.
Cultura comunicării și relațiilor publice.
Managementul resurselor umane și informaționale.
Competențe dobândite:
Competențe de analiză, reflecție, argumentare și interpretare asupra
sistemului și metodelor teoretice care fundamentează
Managementul și comunicarea instituțională.
Competențe de comunicare eficientă și adecvată a managementului
educațional de dezvoltare a atitudinii constructive în comunicarea
instituțională. Competențe de cercetare educațională, de prezentare
a rezultatelor, de aplicare a rezultatelor în practica Management și
comunicare instituțională.
Competențe de organizare și desfășurare a procesului educațional,
ce țin de Management și comunicare instituțională.
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
2013-2014
Management educațional
Institutul de Formare Continuă, Chișinău
2001-2006
Chimie
Universitatea de Stat din Moldova
1990-2001
Atestat de studii medii de cultură generală
Școala medie de cultură generală din s. Dmitrievca, r-l Chilia, reg.
Odesa, Ucraina
Diploma Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii
Modova, în semn de înaltă recunoştinţă pentru educaţie,
profesionalism şi perseverenţă în educarea tinerei generaţii şi cu
prilejul Zilei profesionale a Lucrătorilor din Învăţământ, anul 2018
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Informaţii
suplimentare
(participări la conferințe,
congrese, vizite de studiu)

Aptitudini şi
competenţe
personale

Vizită de studiu pentru reprezentanții raioanelor „Integrarea
copiilor cu dizabilități în școlile generale”, Florești, 2014.
Vizită de studiu „Organizarea alimentației în instituțiile de
învățământ primar și secundar general după modelul Bufet suedez” ,
Chișinău, 2015.
Conferința internațională „Educația multilingvă în regiunea OSCE:
bunele practici și perspective pentru Republica Moldova ”, Chișinău,
2019.
Vizită de studiu în Estonia în cadrul proiectului internaţional „
Împărtășirea celor mai bune practici ale educației estoniene cu țările
în curs de dezvoltare”, Tallin, 2019.
Competențe de comunicare în scris şi verbal;
Adaptabilitate și flexibilitate;
Responsabilitate;

Spirit de echipă;
Leadership, spirit organizaţional;
Abilitați de public speaking;

Utilizarea instrumentelor specifice de lucru (PC, PPT, tehnologie
audio - video, internet);
Aptitudini și competențe antreprenoriale : capacitatea de a elabora
şi implementa proiecte, capacitatea de a lucra în mod cooperant şi
flexibil în cadrul unei echipe, capacitatea de initiativă şi capacitatea
de a răspunde pozitiv la schimbări, abilitatea de a-mi identifica
punctele slabe şi punctele forte, capacitatea de a evalua şi a-mi
asuma riscuri în diverse situaţii.
Aptitudini și competențe civice: interpersonale, interculturale şi
sociale, capacitatea de a manifesta solidaritate în a rezolva
problemele, care afectează comunitatea locală sau comunitatea
largă, capacitatea de a relaţiona eficient cu instituţii/persoane din
domeniul public.
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba Rusă
Limba Ucraineană
Limba Engleză

Înţelegere

Vorbire

Ascultare

Citire

C1
B2
A1

Scriere

Discurs
oral

Exprimare
scrisă

C1
C1

Participar
e la
conversaţi
e
B2
A2

B2
A2

B2
B1

A1

A1

A1

A1

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi
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Proiecte
implementate

Grad de calificare

Grad didactic:

Program de Granturi mici pentru tineri, Runda I. Proiectul „ Ai grijă
de sănătatea Ta” finanţat de către fondul de tineri Floreşti - manager
de proiect, anul 2016.
Proiect educaţional Mâini curate- vieţi salvate, finanţat de către
Asociația Education Moldova – manager de proiect, anul 2016.
Laureat al premiului Champions of Change 2020, Laboratorul de
Inițiative pentru Dezvoltare (LID) Moldova.
Consilier de Stat de clasa a III-a, 2014
Consilier de Stat de clasa a II-a, 2016
Consilier de Stat de clasa a I-a, 2018
Grad didactic II, Chimie, 2012
Grad didactic I, Chimie, 2017
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