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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Simin Gabriela  

Adresă(e) Aleea Ştefan Procopiu nr.3, bl.Q7, sc.B, etj.3, ap.1 

Telefon(oane) 0741196398   

Fax(uri)    0232257267 

E-mail(uri)     gabriela_simin@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 19.03.1967 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Scoala gimnaziala Slobozia , com. Voineşti, jud. Iaşi  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1septembrie 1989 – 31.01.2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de predare 
Activitati de consiliere a elevilor ( dirigenție ) 
Activitati extrascolare cu elevii 

Numele şi adresa angajatorului Scoala cu clasele I-VIII Slobozia Deal , sat Slobozia , com. Voinești  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                 Perioada  
                          Functia si postul ocupat  

  Activitati si responsabilitati principale 
 
 

         Numele si adresa angajatorului  
Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

                                                 
                                                 Perioada  
                          Functia si postul ocupat  

  Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 

         Numele si adresa angajatorului  
Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

 

Invăţământ preuniversitar 
 
1februarie 2000- 31.08.2013   
Director  
Managementul institutiei  
Relatii publice si comunicare  
Formare si dezvoltare profesionala  
Scoala cu clasele I-VIII Slobozia Deal , sat Slobozia , com. Voinești 
Invăţământ preuniversitar 
 

    1.09.2017- prezent 
   Director adjunct 

Managementul institutiei  
Relatii publice si comunicare  
Formare si dezvoltare profesionala  

 
  Școala gimnazială Slobozia ,com.Voinești 

  

                   Educaţie şi formare  
  

Perioada 1985-1989 
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Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire a Facultatatii de Tehnologie Chimica, sectia chimie-fizica 4 ani 

   Gradul didactic I - 2004 

    Certificat de competente profesionale ale personalului didactic- Calitate si efcienta in managementul 
scolar( ianuarie-iulie 2007) 

 Certificat de absolvire pentru ocupatia de formator (02.10-25.10.2007) 
Stagiu de formare a cadrelor didactice nerrome care lucreaza la grupe/clase cu copii si elevi rromi,in 
domeniul rromanipenului educational (06-08 iunie 2008) 
Atestat de formare continua a personalului didactic – Invatarea activa- strategii;metode (22.10-
06.11.2008) 

   Atestat de formare continua a personalului didactic modulul I (decembrie 2007-martie 2008) 

   Atestat de formare continua a personalului didactic modulul II (ianuarie-aprilie 2009) 

   Certificat de absolvire – Director in invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal si de maistri (01.11-
11.11.2010) 

   Atestat de formare continua a personalului didactic -Tineri impotriva violentei (21.03-28.05.2011) 

  Adeverinta –curs de formare Click 1 „Proiectarea curriculara centrata pe competente”(decembrie 2012-
aprilie 2013) 

   Adeverinta –curs de formare Click 2 „Eficienta in predare prin folosirea metodelor 
interactive”(decembrie 2012-aprilie 2013) 

    Modalități de gestionare a relațiilor în triunghiul pedagogic școală-copil-părinte migrant (19 .02.2016-
29.02.2016) 

    Management educațional participativ (16.11.2016 -15.12.2016 ) 

     Managementul stresului în organizațiile școlare (12.01.2017-27.01.2017) 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie-fizica  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul politehnic „Gh. Asachi ”Iasi , Facultatea de Tehnologie Chimica , sectia chimie-fizica 4 ani 
  

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  A2 Mediu A2 Mediu A2 Mediu A2 Mediu A2 Mediu 

Limba Franceza  A1 Incepator A1 Incepator A1 Incepator A1 Incepator A1 Incepator 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă – dobândit mai ales în cadrul proiectelor din cadrul Scolii gimnaziale Slobozia Deal; 
adaptabilitate în diferite situaţii; capacitatea de a lucra sub stres; capacitatea de a discuta şi negocia 
cu toate persoanele, indiferent de mediu, social sau profesional; 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Capacitatea de a conduce un grup – dobandit in cadrul cursului Calitate si efcienta in managementul 
școlar 

 
  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea pachetului Microsoft Office;Windows XP; Internet; 

  

  
  

  
  

  

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