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INFORMAŢII PERSONALE

Carp Lilian
[

Sexul M | Data naşterii

| Naţionalitatea român

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

28.11.2014 – prezent

Deputat
Parlamentul Republicii Moldova

5.06.2009 – 28.11.2014

Șeful Cabinetului primarului general
Primăria mun. Chișinău

01.03.2013 – 2019

Federația Moldovenească de Polo pe Apă
Președinte

2012 –9.12.2014

Î.M. Apă Canal S.A. Chișinău
Membru al Consiliului de Administrare

01.09 .2002 – prezent

lector universitar
Universitatea de Stat de Educația Fizică și Sport

12.10.1998 –31.12.2001

profesor
Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1984 –1993

Școala de cultură general com. Rădeni r-n. Strășeni

1993 – 1996

Colegiul Tehnic mun. Chișinău

1996 – 2001

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă ,,
Facultatea de istorie și Etnopedagogie
Specialitatea Istorie și Istoria Culturii

2001 – 2002

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă ,,
Studii de master
Magistru în științe istorice

2002 –prezent

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă ,,
Studii de doctorat

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

româna

ΙNΤELEGERE
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Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

rusă

C2

C2

C1

C1

C2

Franceza

B1

B2

B1

B1

B1

Competenţe de ▪ bune competențe de comunicare dobîndite prin experiența de cadru didactic
comunicare ▪ capacitatea de a proiecta şi realiza optim activităţi instructiv-educative
▪ abilitatea de a media relații interpersonale
▪ capacitatea de a proiecta şi realiza optim activităţi instructiv-educative
▪ capacitate de lucru în echipă
▪ abilități de consiliere a studenților
▪ capacitatea de a-i pregăti pe studenți pentru autoinstruire şi autoeducaţie.

Competenţe organizaţionale/manageriale
▪ Experienţă în gestionarea aspectelor logistice ale unui proiect
▪ Buna cunoaştere a resurselor umane; experienţa vastă în distribuirea de sarcini în cadrul unei echipe
bazată pe competenţele şi abilităţile fiecărui membru al echipei;
▪ Cunoștințe de organizare, capacitate bună de a înțelege relațiile instituționale atât din cadrul propriei
organizații cât și din alte organizații partenere;
▪

Competenţe dobândite ▪ competenţe de predare
la locul de muncă ▪ Cunoștințe cu privire la documentele de politici europene legate de educație și
formare
▪ Capacitatea de luare a deciziilor, pe baza analizei și sintezei
▪ Cunoașterea profundă a Spațiului european al învățământului superior:
asigurarea calității în învățământul superior, managementul finanțării educației,
cadrului calificărilor, recunoașterea diplomelor, dobândite prin participarea la
mai multe grupuri de lucru, seminarii sau conferințe organizate în vederea
implementării Procesului de la Bologna;
Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Utilizator
experimentat

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent
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▪ Bună mânuire a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Prezi) dobândită ca urmare a
activității de educare, formare, cercetare și management ;
▪ Cunoştinţe de utilizare a internetului, motoarelor de căutare, reţelelor sociale și a altor resurse web

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Proiecte: 1998 – Asociația Națională a tinerilor istoric din Moldova în colaborare cu fundația Soros,
voluntar în cadrul proiectului Salvați patrimoniul istoric al Rep. Moldova.
2010 – PNUD –Moldova în parteneriat cu TEPAV –Cehia. Modele de gestionare a fondului locativ.

Publicaţii

1. Carp Lilian, Mănăstirea „în Cretă” de la Cosăuţi // Revista Arheologică,
serie nouă, volumul I, nr. 2, Chişinău, 2005,
2. Carp Lilian Comori istorice risipite ale Moldovei : [Protejarea
monumentelor istorice] // Evenimentul zilei. 2013 - 3 oct. -P. 4

Distincţii Diploma de Onoare a Primărie mun. Chișinău, pentru implicare în organizarea
Conferinței În Memoriam Nicolae Costin

Conferințe

1. CONFERINŢA INTERNAȚIONALĂ "PATRIMONIUL CULTURAL AL
CHIŞINĂULUI VS DEZVOLTAREA URBANISTICĂ,, 25 iunie 2014,
Locul desfăşurării: Muzeul oraşului Chişinăului,
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