
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Rădoiu Simona Gabriela 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Cadru didactic invatator - ,,Scoala dupa scoala,,  
 KHETANES – Dezvoltarea armonioasa a comunitatii multietnice marginalizate 
 din comuna Sinesti prin solutii de integrare sociala sustenabila 
   

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004-2014 

Funcţia sau postul ocupat Institutor –  educatoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proces instructiv - educativ 

Numele şi adresa angajatorului Grădiniţa cu program normal Sineşti, Ialomita 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Invăţământ preuniversitar 

Educaţie şi formare 
  

Perioada  
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competentele profesionale dobandite  

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare  

Nivelul de clasificare nationala sau 
internationala 

 

 
 
Iulie  2013 
Pedagogia învăţământului preşcolar/ Atestat de echivalare 
 
 
Universitatea „Dunărea De Jos” din Galaţi 
 
Naţional  
 

 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competentele profesionale dobandite  

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare  

Nivelul de clasificare nationala sau 
internationala 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obtinuta 
Disciplinele principale studiate / 

competentele profesionale dobandite 
Numele si tipul institutiei de invatamant 

/ furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare nationala sau 

Internationala 
 

 
 

August  2010 
Institutor/ Gradul didactic II în învăţământ/ certificat  
 
 
Universitatea din Bucureşti 
 
Naţional  
 
 
18 – 25 aug.2006 
Definitivarea în învăţământ/ certificat 
Învăţămât preşcolar 
 
Universitatea din Bucureşti 
 
Naţional  

Perioada  2006 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută Învăţământ preşcolar/ Diplomă de absolvire 15 iunie 2007 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs psihopedagogic şi metodic în domeniul învăţământului preşcolar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul de Institutori Credis, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate /  

competenţe profesionale dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

  Naţional  
 
 

  2001 – 2005 
  Pedagogie – Institutor/ Diplomă de absolvire – iunie 2005 
  Pedagogie, psihologie, procesul instructiv – educativ 
   
  Colegiul de Institutori Credis , Bucureşti 
 
  Naţional  

 

  

  Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. engleza;  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  1 mediu  satisfacator  mediu  satisfacator  Insuficient 

Limba  2          

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucrul în echipă 
Consiliere  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Concursuri 
Lectorate 
Programe artistice 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Editare in Microsoft  Word, navigare pe internet  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Desen: mediu 
Muzică: descifrarea portativului 
Abilităţi practice: mediu 

  

Alte competenţe şi aptitudini Decoratiuni interioare, peisagistica  
  

Permis(e) de conducere -  
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 
 

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

