
Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume   TRANDAFIRESCU GABRIELA MARINA 

Adresă   Targoviste  

Telefon       

Fax 0245215099 

E-mail    

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii  

  

Sex feminin 

  

Experienţa profesională  

   

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management/ Sport / Educaţie 

   Perioada    28.05.2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director adjunct la Clubul Sportiv Scolar din Targoviste Str. M. Spirescu, Nr.5. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-Asigurarea conducerii executive a Clubului Sportiv Școlar, în conformitate cu 
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de 
administrație al Clubului Sportiv Școlar, precum și cu alte reglementări legale. 
-Coordonarea activitatii cadrelor didactice si a întregului personal salariat al 
Clubului Sportiv Școlar. 
-Asigurarea calitatii activitatii instructiv educative 
-Coordonarea activitatii de perfectionare si pregatire profesionala 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului 
Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita 

Perioada 31.07.2012 

Calificarea Membru al Corpului National al Expertilor in management educational 

  

Numele şi adresa angajatorului  Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

   Perioada  15.09.1984 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Profesor titular la Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște Str. M. Spirescu, Nr.5. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  

 -Activitate instructiv-educativa și de performanță cu grupele de copii și juniori 
 -Organizarea de competiții și conducerea echipelor în competiții. 
 -Organizarea de tabere și cantonamente 
 -Activitate de coordonare a comisiilor metodice  
 -Activitate de conducere în cadrul Consiliului de Administrație 
 -Activitate de îndrumare și control în cadrul comisiei de Asigurare a Calității 
 

Perioada   2008 si in prezent 



 Membru al Consiliului de Administratie al CSS Târgoviște 

Perioada   2009 

 Responsabilă cu pregatirea antrenorilor în Comisia Județeană de Baschet 

Perioada   2008-2010 

 Șef catedră de Baschet 

Perioada  2009-2010 

 Responsabilul Comisiei pentru Asigurarea Calității în Educație. 

Perioada   2010-2012  

 Responsabilul Comisiei metodice Jocuri Sportive 

Perioada  2012-prezent 

 Responsabilul Comisiei în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării 
metodologice cu privire la sistemele de Control Intern 

Perioada  2012-prezent 

 Responsabilul Comisiei pentru completarea registrului performanțelor sportive 

Perioada  2012-prezent 

 Responsabilul Comisiei pentru curriculum 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovița   

Perioada  2012-prezent 

Calificarea/diploma obtinuta Metodist la disciplina Educație fizică și sport. 

Perioada  2012-prezent 

Calificarea/diploma obtinuta Membru în Consiliul Consultativ al Isj Dâmbovița la disciplina Educatie fizică și 
Sport 

Perioada  2012-prezent 

 Am facut parte în calitate de Președinte și evaluator din comisia pentru inspecția 
specială la clasă pentru ocuparea posturilor didactice 

Perioada  2014 

 Am facut parte din ”Comisia Națională de elaborare a probelor și normelor de 
selecție” 

                   Educaţie şi 
formare 

 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Națională de Educație Fizică și Sport - București 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Titlu Științific de Doctor 

Perioada  2004 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor/ Doctor în disciplina educație fizică și sport.   Lucrarea cu 
titlul ”Contribuția metodelor și mijloacelor antrenamentului sportiv la dezvoltarea 
personalității jucătorilor de baschet juniori.” 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Psihologia antrenamentului sportiv  
 Metodica antrenamentului  sportiv la copii și juniori 
 Teoria antrenamentului sportiv 
 Particularitățile psihologice ale vârstelor de creștere și dezvoltare  
 Factorii psihici ai performanței sportive. 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Ministerul Învățământului 
ANEFS Bucuresti 



Perioada  1995-1997 

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de acordare a Gradului I 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii universitare de licenţă – specializare educatie fizica și sport/ baschet 

Perioada 1992 - 1994 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în educaţie fizică şi sport 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Teoria antrenamentului sportiv 
 Metodica antrenamentului sportiv 
 Anatomia si fiziologia organismului uman 
 Psihologia antrenamentului sportiv 
 Psihologia varstelor de crestere si dezvoltare 
 Competenţă lingvistică limba engleză şi franceză 
 Management în activităţile sportive 
 Legislaţie sportivă 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii universitare  

Perioada  1984 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Teoria antrenamentului sportiv 
 Metodica antrenamentului sportiv 
 Anatomia si fiziologia organismului uman 
 Psihologia antrenamentului sportiv 
 Competenţă lingvistică limba engleză şi franceză 

  

Perfectionare Profesionala  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Asociatia Centrul pentru Integritate 
Asociatia Română pentru Evaluare și Strategie 
Ministerul Educatiei și Cercetarii Științifice 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

PODCA – Inovatie in Administratie  
Programul Operational „ Dezvotarea Capacitatii Administrative” - proiect 
cofinanțat din Fondul Social European 

Perioada  2015 Noiembrie 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

„Imbunatatirea eficacitatii organizationale a MECS si a institutiilor subordonate 
prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern” 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor 
Federatia Romana de Baschet 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Certificat de clasificare profesionala 

Perioada Noiembrie 2014-februarie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de clasificare profesionala - Categoria ANTRENOR SENIOR 



Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Teoria antrenamentului sportiv 
Metodica antrenamentului sportiv 
Psihologia antrenamentului sportiv 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Centrul Național de Perfecționare a Antrenorilor 
Federatia Romana de Baschet 

Perioada  2014 

 Stagiu de perfecționare pentru antrenori F.R.Baschet – Bucuresti 

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de Licentiere pentru antrenori 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Centrul National de Perfectionare a Antrenorilor 
Federatia Romana de Baschet 

Perioada  2013 

 Stagiu de perfectionare pentru antrenori F.R.Baschet – Bucuresti 

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de Licentiere pentru antrenori 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Dâmbovița 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Proiectul POSDRU/85/1.1./S/63876, ”Optim e-Manager!” 

Perioada  20.10.2012 – 19.01.2013 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic – Marketing educațional 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-Asigurarea si administrarea resurselor necesare elaborarii, promovarii și 
diversificarii ofertei educaționale 
-Selectarea cailor și mijloacelor de comunicare in vederea eficientizarii 
demersului de marketing educațional 
-Diversificarea și administrarea eficienta a canalelor de comunicare cu potentialii 
beneficiari 
-Utilizarea tehnicilor si tehnologiilor informaționale computerizate pentru 
promovarea scolii si a ofertei acesteia. 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Dâmbovița 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Proiectul POSDRU/85/1.1./S/63876, ”Optim e-Manager!” 

Perioada  03.07 – 15.09.2012 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic – Management financiar 
pentru unitatile de invatamant 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-Elaborara si executia unui buget de venituri si cheltuieli 
-Gestionarea economica a resurselor financiare si materiale din organizatia 
scolara. 
-Selectarea mijloacelor si tehnicilor de comunicare in vederea asigurarii 
transparentei procesului de proiectare si executie bugetara 
-Proiectarea, organizarea si coordonarea activitatilor financiar - contabile 
Evaluarea si interpretarea situațiilor financiare elaborate de compartimentul 
financiar-contabil 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Dâmbovița 



Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Proiectul POSDRU/85/1.1./S/63876, ”Optim e-Manager!” 

Perioada  08.11.-17.12.2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic – Managementul calitatii 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-Utilizarea resurselor informaționale specifice managementului calitatii in 
vederea elaborarii documentatiei sistemului calitatii 
-Elaborarea, revizuirea periodica si aplicarea procedurilor de comunicare interna 
si externa 
-Aplicarea cerintelor, standardelor din domeniul calitatii 
-Evaluarea eficientei si eficacitatii activitaților de imbunatatire 
-Monitorizarea impactului implementarii politicii in domeniul calitatii in scoala 
Perfectionarea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii in domeniul 
educational 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Centrul National de Perfectionare a Antrenorilor 
Federatia Romana de Baschet 

Perioada  2012 

 Stagiu de perfectionare pentru antrenori F.R.Baschet – Bucuresti 

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de Licentiere pentru antrenori 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociatia Egomundi Calarasi 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Curs de formare continua PRO MANAGEMENT EDUCATIONAL acreditat prin 
O.M. Ed.T.C.S. cu nr.740/28.XII 2011 

Perioada  14.05 – 23.06.2012 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic – Pro Management 
educational 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-Managementul resurselor in institutiile de invatamant 
-Management de proiect 
-Managementul clasei 
-Managementul calitatii 
-Managementul prioritatilor 
-Proiectarea, managementul si evaluarea programelor educationale 
-Managementul curriculumul-ul 
-Scoala si comunitatea 
-Marketing educational 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita 

Perioada  31.07.2012 

Calificarea Membru al Corpului National al Expertilor in management educational 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Centrul National de Perfectionare a Antrenorilor 
Federatia Romana de Baschet 

Perioada  2011 

 Stagiu de perfectionare pentru antrenori F.R.Baschet – Brasov 

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de Licentiere pentru antrenori 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Centrul National de Perfectionare a Antrenorilor 
Federatia Romana de Baschet 

Perioada  2010 



 Stagiu de perfectionare pentru antrenori F.R.Baschet – Brasov 

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de Licentiere pentru antrenori 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale 
Ministerul Educatiei Cercetrii si Inovarii 
S.C. INFO EDUCATIA SRL 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Atestat de formare continua a personalului didactic 

Perioada  23.04 – 02.05.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Mentor 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-Planificarea si organizarea evaluarii 
-Cunoasterea tehnicilor de comunicare in procesul de evaluare 
-Efectuarea evaluarii 
-Elaborarea instrumentelor de evaluare 
-Inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii 
-Verificarea interna si externa a proceseklor de evaluare 
-Abordarea sistemica a procesului de evaluare 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Centrul National de Perfectionare a Antrenorilor 
Federatia Romana de Baschet 

Perioada  2009 

 Stagiu de perfectionare pentru antrenori F.R.Baschet – Timisoara 

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de Licentiere pentru antrenori 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Centrul National de Perfectionare a Antrenorilor 
Federatia Romana de Baschet 

Perioada  2007 

 Stagiu de perfectionare pentru antrenori F.R.Baschet – Sibiu 

Calificarea/diploma obtinuta Certificat de Licentiere pentru antrenori 
  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză 
B
2 

Utilizarea 
competentă a 

limbii  

B
2 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 

B
2 

Utilizarea 
independentă 

a limbii  

B
1 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 

B
1 

Utilizarea 
competentă a 

limbii 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă şi abilităţi de lucru în echipă, adaptabil, capacitate de 
conducere, asistare, participare şi comunicare.  
 Abilităţi psihopedagogice, consiliere şi îndrumare, spirit intuitiv şi empatic. 
Capacitate de conlucrare cu instituţii abilitate sa ajute si sa sustina sportul de 
performanta 
Capacitate de mediere a conflictelor . 
Onest, altruist, activ, responsabil şi creativ. – Abilitati dobandite in lucrul 
permanent cu copii, in cadrul activitatilor desfasurate ca profesor, responsabil 
comisii, membru al Consiliului de Administratie. 

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


Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, capacitate de planificare, organizare, coordonare, control, delegare. 
Competenţă decizională, capacitate de analiză şi sinteză, capacitatea de a 
dezvolta abilităţile personalului, rezistenţă la efort intelectual mare, dobandite 
in activitatea de Director Adjunct la CSS Târgoviste dar si ca Redactor sef la 
Radio ”D” in perioada 1995-1996. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, etc.) Am urmat cursurile organizate de Directia 
Generala de Munca si Protectie Sociala Dambovita ”Informatica-initiere” 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Am realizat miscarea scenica si coregrafia spectacolelor sub egida Primariei cu 
ocazia Zilelor Orasului Targoviste, a spectacolelor realizate de catre studentii 
Universitatii Valahia, a celor ocazionate de Balurile Bobocilor ale liceelor din 
oras. 2000 - 2007  
Am facut parte din Proiectul Arte school, Arte L`ecole, proiect de resocializare 
prin teatru,  realizat de UNITER la casa de copii orfani dinTargoviste ca 
profesor de dans si miscare scenica.-2003 
Am initiat si am desfasurat proiectul Educatie prin Miscare la Scoala Populara 
de Arte din Targoviste.2000 – 2002 
 

       Alte competenţe şi 
aptitudini 

Am absolvit cursul de Prin Ajutor organizat de Societatea Nationala de Cruce 
rosie din Romania, in anul 2000. Am devenit membru voluntar Crucea Rosie 
Romana si am reprezentat Romania la concursul international de Cruce Rosie 
„FACE” ce a avut loc la Notville, Elvetia, in anul 2000 
Am fost membru  voluntar in Societatea Independenta pentru Drepturile 
Omului, si am reprezentat Romania la seminarul international pentru „Egalitate 
in drepturi” Sofia 1999 
 

                  Lucrări de 
specialitate 

Lucrare de doctorat: „Contributia metodelor si mijloacelor antrenamentului 
sportiv la dezvoltarea personalitatii jucatorilor de baschet juniori.” 

Permis de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare  

                                Proiecte  

  

Perioada 2016 

 Am fost responsabil de zona in Proiectul ”Sansa la Sport” derulat de Federatia 
Romana de Baschet, în colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului prin 
programul ”Piere de Coubertin”. Proiectul s-a adresat în special copiilor cu 
potential ridicat, neintrodusi in sistemul organizat de pregatire sportiva, care nu 
au acces la facilități și specialisti și care provin cu precădere din mediul rural.  

Perioada 2015 

 M-am implicat ca organizator și participant - voluntar alaturi de Fundația  
Special Olympics in programul ”Dezvoltarea timpurie a abilitatilor pentru 
persoane cu sindrom Down” 

Perioada 2012 

 M-am implicat in calitate de colaborarator in cadrul Proiectului European 
”Christmas tree Decoration Exchange” Initiator proiect – Europe Direct 
Llangolen, Wales, UK. 

Perioada 2012 

 Am participat la  Proiectul Comenius Regio cu titlul ”Innovative school 
management for a better school environment – Veltiosis, in cadrul Programului 
de Învatare pe Tot Prcursul Vietii al Comisiei Europene 

Perioada 2009 

 Am participat ca voluntar la campania sociala Sport pentru Viata realizata de 
”Asociatia Sport pentru Viata”  

Perioada 2008-2009 



 Am participat in calitate de colaborator in Proiectul Educativ sportiv-turistic : ” 
Festivalul scolar de Korfball 

Seminar  

Perioada 25-26 Iunie 2011 

 Seminar International „ Basketball Clinic Belgrade”  organizat de  WABC 
Global Coaching Clinic - Belgrad 

 




