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 Curriculum vitae  
Europass       

 

  Informaţii personale  

Nume / Prenume Novac Carmen 

Adresă Str. E.Caragiani, nr.24, bl.8 C, sc.4, et.1, ap.52, sect.1, Bucureşti 

Telefon Mobil: 0723196409, 0742217415 

E-mail Carmen_novac@hotmail.com, carmen.novac@comunicare.ro 

Naţionalitatea Română 

Data naşterii 18.01.1956 

Sex Feminin 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 2006-2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor in sociologie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Sociologie generala 
Metode si tehnici de cercetare sociologica 
Marketing general 
Comunicare 
Geopolitica 
Management general 

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ  

SNSPA Bucureşti 

Perioada 2004-2005 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Managementul Resurselor Umane/studii post universitare 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Probleme actuale si de perspectiva in managementul resurselor umane. Modele elaborate in MRU; 
Strategii si politici in domeniul resurselor umane; 
Analiza, proiectarea si evaluarea posturilor; 
Strategii si politici de recrutare a resurselor umane; 
Managementul carierei; 
Evaluarea performantelor; 
Managementul recompenselor; 
Managementul conflictelor; 
Managementul stresului; 
Dreptul muncii; 

mailto:Carmen_novac@hotmail.com
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Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ  

ASE Bucureşti 

Perioada 1996-2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor inginerie chimica 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe in domeniul materialelor neconvenţionale 

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ  

Universitatea Politehnica Bucureşti 

Perioada 1975-1980 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţă in tehnologie chimica 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe in tehnologie materiale organice 

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ  

Universitatea Politehnica Bucureşti/ Facultatea Inginerie Chimica 

Specializări 2000: Manager Resurse Umane, IRECSON; 
2002: Documentele sistemului calităţii, ISEM, Institutul de Ştiinţe Europene, Management; 
2002:Formarea Auditorilor Interni,  ISEM, Institutul de Ştiinţe Europene, Management; 
2002: Managementul Calităţii, ISEM, Institutul de Ştiinţe Europene, Management; 
2004: Seminar”Codul Fiscal:Probleme si perspective”, PEIMINVEST Media Services; 
2004: Seminar „Resurse Umane: profesii si standarde ocupaţionale”, PEIMINVEST Media Services; 
2005: Sistemul de Management al Calităţii, INAQ Consulting; 
2005: Auditor Intern pentru sistemele calităţii SR EN ISO 9001:2001, INAQ Consulting; 
2005: Drumul spre succes, Accepta provocarea, Provocarea Leadership-ului, Impreuna spre succes, 

Human Invest; 
2006: Strategii pentru rezultate prin oameni. Managementul performantei, ACHIEVEGLOBAL; 
2006: Specialist pentru sisteme de managementul calitatii, TUV Rheinland InterCert; 
2006: Auditor intern pentru sisteme de managementul calităţii conform ISO 9001:2000,  

ISO 19011:2002, TUV Rheinland InterCert; 
2010: Formarea formatorilor, IRECSON; 
  

  Experienţa 
profesională 

 

Perioada August 2002 în prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Director Resurse Umane - societate cu peste 950 de angajaţi 
 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Organizarea firmei din punct de vedere al resursei umane (elaborarea politicilor în domeniul 
resurselor umane, corelate cu strategia abordată; elaborare fişe de post; întocmirea documentaţiei 
de funcţionare –ROI, ROF; identificarea necesităţilor de instruire; evaluarea performanţelor 
resurselor umane; elaborarea procedurilor specifice activităţii departamentului de Resurse Umane); 
  

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC AUTO COBALCESCU SRL, Bucureşti; 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Domeniul auto 
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  Experienţa 
profesională 

 

Perioada Ianuarie 2002-August 2002 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Director Resurse Umane - societate cu peste 150 de angajaţi 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Organizarea firmei din punct  de vedere al resursei umane( elaborarea politicilor în domeniul 
resurselor umane, corelate cu strategia abordată; elaborare fişe de post; întocmirea documentaţiei 
de funcţionare –ROI, ROF; identificarea necesităţilor de instruire;evaluarea performanţelor 
resurselor umane;) 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

NIKOMAR CONSTRUCT SRL, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Construcţii 

Perioada Octombrie2001 - Decembrie 2001 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Director general 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Am condus activitatea de consultanţă în domeniul calităţii; 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC TOTAL QUALITY SA, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Consultanta 

Perioada Decembrie 1999 – Septembrie 2001 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Director General 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Coordonarea activităţii de recrutare şi selecţie de personal, activitatea de evaluare a personalului 
angajat (elaborarea fişelor de post, proiectarea programelor de instruire, investigarea standardelor 
de performanţă, identificarea parametrilor de schimbare, ş.a.) 
Identificarea nevoilor de instruire organizarea de cursuri; 
Susţinerea de cursuri; 
Pregătirea unei grupe de vânzări; 
Efectuarea de evaluări de personal, trimestriale şi anuale; 
Efectuarea de evaluări tip 360 grade; 
Efectuarea de peste 1000 de interviuri cu candidaţii pentru diverse poziţii de middle management, 
elaborarea de teste pentru interviurile candidaţilor pentru diverse poziţii; 
Participarea la restructurarea unor firme din cadrul Holdingului care a creat firma ABC Personal; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

ABC Personal SRL, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Consultanta resurse umane 

Perioada  Septembrie 1980 - decembrie1999 

 Funcţia sau postul 
ocupat  

Cercetător ştiinţific gr. II 
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    Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Am colaborat la peste  50 de lucrări ştiinţifice cu aplicaţii în procesul intern de producţie sau pentru 
alţi clienţi din ţară şi din străinătate. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Metav Bucuresti SA, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Cercetare domeniul materialelor de aviaţie 

Perioada 2002 – 2012 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Cadru didactic asociat  

Perioada 2012-prezent 

Functia sau postul 
ocupat 

Lector Universitar 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Am elaborat şi predat cursuri în domeniul managementului resurselor umane, după o concepţie 
proprie, la anii de studii III zi şi II programe masterale RU, zi si ID.  
Am elaborat cursuri în domeniile de predare. pentru cursurile de Evaluare performanţelor resurse 
umane; precum şi pentru: Analiza posturilor, evaluarea posturilor şi performanţelor angajaţilor. 
Remunerare- curs susţinut în cadrul programului Master - Comunicare şi Resurse Umane. Susţinerea 
cursului a presupus elaborarea unui manual. 
Sunt titular pentru cursurile de : Managementul echipei de proiect in cadrul masterului de 
Managementul Proiectelor incepand cu anul 2011. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti 
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 2001 -2013 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Trainer program de perfecţionare în managementul resurselor umane 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Predare cursuri: 

 Manageri de resurse Umane  (cursuri predate : ANALIZA POSTURILOR şi ELABORAREA 
SISTEMELOR DE REMUNERARE);  

 Analişti Resurse Umane ( cursuri predate: RECRUTAREA ŞI SELECTIA PERSONALULUI 
ŞI REDACTAREA DOCUMENTELOR MANAGERIALE); 

 Manageri Vânzări ( cursuri elaborate şi predate: RECRUTAREA SI SELECTIA 
PERSONALULUI ); 

 Asistent Manageri (cursuri elaborate şi predate: MANAGEMNT-Între necesitate şi realitate; 
REDACTAREA DOCUMENTELOR MANAGERIALE, MANAGEMENTUL RESURSELOR 
UMANE noţiuni generale); 

Numele şi adresa 
angajatorului 

IRECSON, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie adulţi 

Perioada 1996-2001 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Cadru didactic asociat 
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Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Predare cursuri de specialitate si derulare de laboratoare  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Inginerie Chimita, Sectia Materiale Oxidice 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Invatamant Superior 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Franceza şi Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
C1 

Utilizator 
experime

ntat 
C1 

Utilizator 
experime

ntat 
B2 

Utilizator 
experimen

tat 
B2 

Utilizator 
experime

ntat 
B2 

Utilizator 
experimentat 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă dobândit în cadrul sistemului de lucru în presă, cât şi în cadrul facultăţii şi Fundaţiei, 
unde am participat la elaborarea diverselor programe cu profesorii sau specialiştii. 
Capacitate de comunicare dovedită în cadrul activităţilor desfăşurate ca jurnalist şi profesor.  
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută în cadrul companiei multinaţionale în care 
lucrez, cât şi în cadrul proiectelor de lucru cu specialişti străini.  

Competenţe şi 
aptitudini organizatorice 

Leadership, capacitate dobândită în conducerea departamentelor coordonate si a firmelor pe care le-
am condus.  
Spirit organizatoric dobândit în condiţii similare. 
Experienţă în managementul proiectului, dobândită în cadrul proiectelor conduse şi implementate în 
METAV, începând cu anul 1980.  
Experienţă de lucru cu echipele, competenţă dobândită în toate activităţile desfăşurate.  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Cunoştinţe foarte bune Word; Excel; PowerPoint, Outlook Express, internet. 

Permis(e) de 
conducere 

Permis de conducere Categoria B 

                     Informaţii    
               suplimentare 

Publicat cursuri universitare si articole de specialitate în domeniul managementului resurselor umane 
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Anexa 

Expert in proiecte  

Cod Proiect PHARE/2004/016-772.04.02.03.02.02.(2008) Intarirea capacitatii Ministerului 
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in domeniul asistentei sociale. Responsabil fază : 
„Elaborarea Fiselor de post pentru Observatorul Social (elaborarea manualului de recrutare 
necesar posturilor din cadrul Observatorului Social)” 
 
Cod  Proiect :PHARE RO 2002/000-586.05.01.01.01. (2005). Programarea si Implementarea 
Sprijinului de Preaderare pentru Phare CES si Tranzitia la Fondurile Structurale. Responsabil 
fază : „Instrumentele si tehnicile de analiza si previzionare resurse umane pentru Directia de 
Politici Regionale din cadrul Ministerului Integrarii Europene”. 
 
Grant: Eurosfera sub presiune. Criza economică în românia: încadrarea mediatică şi percepţia 
socială. (2011-2012).Membru în echipa de proiect. 
 
Cod Proiect : POSDRU/81/3.2/S/59915. (2012). „Formare profesională pentru personalul 
medical şi manageri din domeniul sanitar prin implementarea de noi tehnologii şi actualizarea 
cunoştinmţelor în domeniul economiei sanitare”. Membru în echipa de lectori ai proiectului. 
 
Cod Proiect : POSDRU/92/3.1/S/61332: Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin 
transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a întreprinzătorilor din România-
STEPS. Membru în echipa de lectori ai proiectului 

Data completării: 15.09.2014 Semnătura titularului:  


