
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cracanete Simona Nicoleta 

Adresă 

Telefon 

 - 

                                                      E-mail simona_cracanete@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 02.03.1975 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat /  
                   Domeniul ocupaţional 

 Educatie/training 
Invatamant primar si prescolar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Angajator 

21 septembrie 2007 -2020 
Maryland- Gradinita si Scoala Primara 
(Str.Drum Ghindari,nr.150-154,sector 5 Bucuresti) 

Funcţia / postul ocupat Cadru didactic / Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfasurarea de activitati instructiv-educative  
In cadrul unitatii am ocupat functia de : 
-responsabil al Comisiei pentru activitati extracurriculare  
-rsponsabil al Comisiei pentru legatura cu scoala  
-responsabil al Comisiei pentru curriculum  
-membru al  Consiliului de Administratie 
 
 

Perioada 
Angajator 

21 septembrie 2020-2022 
Gradinita GoodStart  
(Prelungirea Ghencea ,nr.109B,sector 6,Bucuresti) 

Funcţia sau postul ocupat  Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale -gestionarea /completarea platformei SIIIR 
-gestionareacompletarea  platformei ARACIP 
-elaborarea documentelor manageriale 
 
 

    
 

  
 
 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

mailto:simona_cracanete@yahoo.com


  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar 
Teoria instruirii – teorie şi aplicaţii în învăţământul primar şi preşcolar 
Teoria evaluării – teorie şi aplicaţii în învăţământul primar şi preşcolar 
Fundamentele pedagogiei 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 
Limba şi literatura română 
Matematică şi activităţi matematice 
Limba engleza 
Tehnologii informaţionale de comunicare 
Psihopedagogie specială 
Fundamentele psihologiei 
Psihologia vârstelor 
Psihologia personalităţii 
Psihologia educaţiei 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Departamentul pentru Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar 

   Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 
  
 

Perioada 30 martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă lingvistică – Limba Engleza 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 
                                                    Perioada                                            
Calificarea / diploma obţinută 
                                                  Formator 
 
                                                  Perioada 
                     Calificarea/diploma obtinuta 
                                                 Formator 

Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 
Catedra de Limbi Moderne 
 
15 octombrie-15 decembrie 2010 
 ,, Evaluator competente,, 
 Asociatia  Zece Plus 
 
24 ianuarie-25 martie 
Metodist  invatamant primar 
Asociatia Zece Plus 
 
 

Perioada 17 – 25 august 2009 

Calificarea / diploma obţinută ,,Proiectarea activitatilor instructiv- educative in gradinita,, 

   Numele si tipul institutiei de invatamant  
                           /furnizorului de formare              

Casa Corpului Didactic Bucuresti 

  
 

                                                Perioada 2010-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 
 Specializarea: Management educational 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calitatii in educatie 
Managementu resursei umane in educatie 
Managementul inspectiei scolare 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  
                                     Grade didactice 
 
 
                            Proiecte internationale 

Universitatea din Bucuresti 
 
 
Definitivat (nota 9.40)- anul 2012 
Gradul II (nota 9,75)-anul 2016 
 
Comenius- Grecia (Kalambaka) 2011 
,,Projecting European Future,, 

  

  



  
 

 Aptitudini si competente personale 
                                     Limba materna 

    
Romana 

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză, Limba ceha, Limba spaniolă 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Engleză  (C1) 
Utilizator 

experimentat 
(C1) 

Utilizator 
experimentat 

(C1) 
Utilizator 

experimentat 
(C1) 

Utilizator 
experimentat 

(C1) 
Utilizator 

Experimentat 

Limba ceha  (A2) 
Utilizator 
elementar 

(B1) 
Utilizator 
elementar 

(A2) 
Utilizator 

elementar 
(A1) 

Utilizator 
elementar 

(A2) 
Utilizator 

Elementar 

Limba Spaniolă  (B1) 
Utilizator 

independent 
(B1) 

Utilizator 
independent 

(B1) 
Utilizator 

independent 
(B1) 

Utilizator 
independent 

(A2) 
Utilizator 

Elementar 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă 
Fire comunicativă, sociabilă, deschisă la idei noi 
Capacitate de adaptare la mediile multiculturale 
Încurajez exprimarea propriilor idei, comunicarea liberă  
Organizez periodic campanii de donatii pentru familiile defavorizate 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric,persoana responsabila 
Am organizat si  coordonat excursii tematice si tabere cu grupuri de scolari si prescolari  
Am pregătit elevii pentru olimpiade şi concursuri şcolare ca : SMART, Pro-Şcoala, Canguraşul 
matematician şi Cangurul în lumea poveştilor 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Sisteme de operare cunoscute: Windows  
Utilizare de programe anexe 
O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office 
Navigare pe internet 
Dexteritate în folosirea tastaturii. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice    Muzică (in cadrul studiilor gimnaziale am frecventat  Liceul de Arta si Coregrafie ,,George Enescu,, in 
perioada 1982-1985 ,sectia vioara-canto) 

 
  

  
  

Permis(e) de conducere   Da (cat.B) 
  

Informaţii suplimentare Am urmat diverse cursuri de perfecţionare la Casa Corpului Didactic. Si alti formatori autorizati 
Referinţele pot fi furnizate la cerere. 

  

Anexe 1.  Diploma de licenţă 
2. Diploma Master 
3.Certificate grade didactice 

    4..Diplome de participare la diferite conferinte si simpozioane organizate  
 

 


