
 

Curriculum vitae  
Europass  

 

          
Informaţii personale  

Nume / Prenume CURCUDEL GINA MANUELA 

  

  

                     Domeniul ocupaţional Profesor învățământ preșcolar 

  

                                           Obiectiv  Îmbunătăţirea aptitudinilor profesionale în domeniul educaţiei 

timpurii şi al managementului educaţional. 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2020 

 Mebru în  

Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional 

Admis  în sesiunea 2020, seria a  15-a, poziţia 24 

  

Perioada 01.09.2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru învățământul  preșcolar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate instructiv-educativă la nivel preșcolar 

Responsabil Comisia metodică 

Responsabil Comisia de formare continuă 

Membru CEAC 

Membru CA 

Metodist ISJ Iasi 

Numele şi adresa angajatorului Grădinița cu Program Prelungit nr.21-Iași,str.Plăieșilor,nr.35 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ 

  

Perioada 1996-2010 

 

Funcţia sau postul ocupat Educatoare 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate instructiv-educativă la nivel preșcolar 

Responsabil Comisia metodică 

Responsabil Comisia de formare continuă 

Membru CEAC 

Membru CA 

 



Numele şi adresa angajatorului Grădinița cu Program Prelungit nr.14-Iași,stradela Canta,nr.3,Iasi 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ 

  

 

Perioada 

 
1993-1996 

 

Funcţia sau postul ocupat Educatoare  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate instructiv-educativă la nivel preșcolar 

 

 

Numele şi adresa angajatorului Grădinița Țigănași-Cârniceni,jud.Iași,com.Țigănași 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ 

  

Educație și formare 

 

 

  

 

Perioada  

 
2019 

Calificare/diploma obținuta Adeverinţă de participare la : Cursul de pregătire în metodologia 

aplicării alternativei educaţionale Step by step 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step 

Educat pentru a reuşi 

  

Perioada 2017-2019 

Calificare/diploma obținuta Studii universitare de masterat 

Domeniul: Ştiinţe ale Educaţiei 

Specializarea: Politici şi management în educaţie 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Universitatea ,,Al.I.Cuza’’-Iași,Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației 

 

  

Perioada  

 
2018 

Calificare/diploma obținuta Adeverinţă de participare la cursul : Managementul situaţiilor de 

criză 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Ministerul Educaţiei Naţionale 

  

Perioada  

 
2018 

Calificare/diploma obținuta Adeverinţă de participare la cursul : Dezvoltarea competenţelor de4 

evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de 

definitivare în învăţământ şi concursul naţional pentru ocuparea 



posturilor/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Ministerul Educaţiei Naţionale 

  

Perioada  

 

2017 

Calificare/diploma obținuta Sesiuni de formare din cadrul caravanei outdoor 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

 

  

Perioada  

 
2016 

 

Calificare/diploma obținuta - Diplomă de participare la Simpozionul Internaţional  „Menirea 

de a fi dascăl”, Arad,  2016, ISBN 978-973-0-22009-4 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

 

  

 

Perioada  

 
2016 

 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de participare la cursul de perfecționare : 
PROFESORUL METODIST-ROLURI ŞI COMPETENŢE ÎN 

ANALIZA ŞI EVALUAREA INSPECŢIEI DE SPECIALITATE 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

I.S.J-Iași , Casa Corpului Didactic,Iași 

 

  

Perioada 2016 

 

Calificare/diploma obținuta -Diplomă de participare la Simpozionul Internaţional „ Educaţie 

fără frontiere!” 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

 

  

Perioada 2015 

 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de participare la  activităţi de dezvoltare profesională  

„ Personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi 

universitar de stat- promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii” 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

 

  

Perioada 2014 



 

Calificare/diploma obținuta Adeverinţă de participare la Conferinţa  Noi abordări în educaţia 

timpurie- gestionarea şi medierea conflictelor care apar între 

copii la vârste timpurii 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Centrul de Resurse pentru Dezvoltare Iaşi 

 

  

Perioada 2013 

 

Calificare/diploma obținuta Curs : “Înregistrarea electronică a autoevaluării”, organizat de 

ARACIP în cadrul proiectului FSE POSDRU “Sprijin pentru 

unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare 

internă a calităţii educaţiei” (55668). 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

 

  

Perioada 2013 

Calificare/diploma obținuta Diplomă de absolvire a programului de formare : „Competenţe în 

comunicare, performanţă în educaţie” 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

  

Perioada 2012 

 

Calificare/diploma obținuta Studii Universitare de Licență ,Stiințele Educației 

Specializarea : Pedagogia învățământului preșcolar și primar 

 

-Pedagogie 

-Psihologia copilului 

-Psihologie școlară 

 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Universitatea ,,Al.I.Cuza’’-Iași,Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației 

 

  

Perioada 2012 

 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de participare la programul de formare :  

„ Implementarea standardelor de referinţă” 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

 

  

Perioada 2012 



 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de participare la  stagiul de perfecţionare în cadrul 

PROIECTULUI DE REFORMĂ ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE ; 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

I.S.J-Iași,Casa Corpului Didactic,Iași 

 

  

  

Perioada 2010 

 

Calificare/diploma obținuta Mentor-Certificat  eliberat de Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale,M.E.C. 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Sc.Info Educația Srl 

 

  

Perioada 2008 

 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de participare la programul  de formare continuă : 

Educaţie şi formare.Strategii de formare în activitatea cadrelor 

didactice: 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Fundaţia Academică Petre Andrei, Iaşi; 

 

  

Perioada 2007 

 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de absolvire a  cursului de perfecţionare: Managementul 

stresului; 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

  

Perioada 2003-2006 

 

Calificare/diploma obținuta  Colegiului Universitar de Institutori Iaşi, specializarea 

învăţământ primar; 
 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Universitatea ,,Al.I.Cuza’’-Iași,Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației 

 

  

Perioada 2006 

 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de absolvire a  cursului de perfecţionare : 

Managementul proiectelor   educaţionale 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

  



Perioada 2006 

Calificare/diploma obținuta Adeverinţă de participare la cursul : Implementarea programei- 

Consiliere şi orientare 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

  

Perioada 2005 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de absolvire a  cursului de perfecţionare :  Tulburările 

de limbaj oral/scris.   Eficientizarea conlucrării dintre educator- 

învăţător- logoped 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

  

Perioada 2004 

Calificare/diploma obținuta Certificat   de acordare a gradului didactic I  în învăţământ 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Universitatea ,,Al.I.Cuza’’-Iași 

 

  

Perioada 2004 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de absolvire a  cursului de perfecţionare :    

Comunicarea eficientă -  Dezvoltarea limbajului 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

  

Perioada 2004 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de absolvire a  cursului de perfecţionare: Educaţia 

pentru calitate 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

  

Perioada 2003 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de absolvire a  cursului de perfecţionare:  Comunicare 

şi conflict 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

  

Perioada 2003 

 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de absolvire a  cursului de perfecţionare : Provocări 

ludice 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

  

Perioada 2003 



Calificare/diploma obținuta Adeverință de absolvire a  cursului de perfecţionare:   

 Stagiu Comenius-  Proiectul  European: Methodologie et strategie 

pour les eisengnant  -   MeSPE 

                                                                          

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

 

  

Perioada 2002 

Calificare/diploma obținuta Adeverință de absolvire a  cursului de perfecţionare:  Learn to 

speak english 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

  

Perioada 2000 

 

Calificare/diploma obținuta Certificat   de acordare a gradului didactic II  în învăţământ 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Ministerul  Învăţământului- Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi 

 

  

Perioada 1995 

 

Calificare/diploma obținuta Certificat de acordare a Definitivării în învăţământ 

 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Ministerul  Învăţământului- Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi 

 

  

Perioada  1995 

 

Calificare/diploma obținuta Diplomă de absolvire a Şcolii Postliceale de Specialitate 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Ministerul  Învăţământului- Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi 

 

  

Perioada 1988 

Calificare/diploma obținuta Diplomă de BACALAUREAT 

Numele și tipul instituției de     

învățământ /furnizorul de formare    

Ministerul Educaţiei- Liceul Mihai Eminescu Iaşi 

  

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Engleza,Franceza 



 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba  E     Bine  F.Bine     Bine  Bine  Bine 

Limba  F Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale -competențe de comunicare și cooperare,competențe de  relaționare și 

empatie,lucru in echipă 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

-aptitudini în coordonarea activităților formale,non-formale desfășurate 

cu preșcolarii 

-membru al Asociației Educatorilor Ieșeni,organizație ce activează în 

domeniul Educației Timpurii 

- aptitudini în coordonarea practicii pedagogice a studenţilor de la 

specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, Universitatea 

„Al. I. Cuza”, Iaşi 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

-cunoștințe în utilizareaP.C 

-competențe în operarea cu Microsoft Office,diferite browsere pentru 

Internet,soft-uri educaționale 


