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INFORMAŢII PERSONALE ISTRATE  AL.N. GABRIELA  
 

  

 Adresa: Str. Valul Cetății, nr. 23, Târgoviște, cod poștal 130093, România  

 Telefon: 0745047366        

 E-mail: arte_gabriela@yahoo.com  

0733738907 

  http://istrategab58.blogspot.ro 

Sex: Feminin 

Data naşterii 10.03.1958| 

Naţionalitatea Română 
 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 

2015 –        Inspector Școlar General Adjunct – IȘJ Dâmbovița 
2014 –        Profesor asociat Universitatea ”Valahia” din Târgoviște  
2014-2015: Profesor de istorie la Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” 
2012-2014: Director la Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino”, Târgovişte 
2001-2012: Director la Liceul de Arte „Bălașa Doamna”, Târgovişte 
1997-2001: Profesor de istorie la C. N. „Constantin   Cantacuzino” 

                                               și Seminarul Ortodox ”Sf. Ioan Gură de Aur”, Târgoviște                     
                          1995-1997: Profesor de istorie la C. N. „Ienăchiță Văcărescu” 
                          1990-1995: Profesor de istorie la Liceul Teoretic „I.H.Rădulescu” 
                          1982-1990: Profesor de istorie la Şcoala Specială Târgovişte 

 Principalele activități și  
             responsabilități 

- Membru al Corpului național al experților în managementul educațional; 
- Președinte al Comisiei de organizare și desfășurare a concursului de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în 
unitățile de învățământ preuniversitar – 2015; 

- Președinte al Comisiei de organizare și desfășurare a examenului 
național de definitivare în învățământ – 2015; 

- Membru în Comisia Națională de Istorie – 2015; 
- Formator național în domeniul managementului educațional; 
- Membru în Grupul de lucru al Ministerului Educației pentru management 

și evaluare instituțională în învățământul pedagogic preuniversitar; 
- Responsabil al Cercului metodic al directorilor de liceu între 2008-2014; 
- Membru în Consiliul Consultativ al directorilor din Județul Dâmbovița; 
- exercitarea conducerii executive a şcolii, în conformitate cu atribuţiile 

conferite de lege şi cu hotărârile Consiliului de Administraţie al unităţii; 
- reprezentarea unităţii de învăţământ în relaţiiile cu terţe persoane fizice 

şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege; 
- monitorizarea activităţii de formare continuă a personalului didactic; 
- Profesor metodist  al ISJ Dâmbovița şi îndrumător de practică 

pedagogică al elevilor de la Şcoala Normală și al studenților de la 
Universitatea Valahia; 

- Membru în Consiliul consultativ al profesorilor de istorie; 
- Membru în Comisia județeană de organizare a Olimpiadei de istorie; 
- Evaluator olimpiada de istorie/concursuri de specialitate. 

 

Funcția sau postul 
ocupat 

 

  

mailto:arte_gabriela@yahoo.com
http://istrategab58.blogspot.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

                               
                                Perioada        2008-2011 
Calificarea/diploma obținută      Doctor în management                                                     
 Numele și tipul instituției de         Universitatea ”Valahia” din Târgoviște 
 Învățământ / furnizorului de          Facultatea de Științe Economice 
 formare  
 
                                Perioada        1978-1982 
Calificarea/diploma obținută      Profesor  
                                                       Istorie - Filosofie                                           
 Numele și tipul instituției de         Universitatea București 
 Învățământ / furnizorului de          Facultatea de Istorie - Filosofie 
 formare  
 
 
                                 Perioada       1973-1978 
Calificarea/diploma obținută      Învățător                                                       
 Numele și tipul instituției de         Liceul Pedagogic din Târgoviște 
 Învățământ / furnizorului de          
 formare  
 
                               Perioada         2016 
Calificarea/diploma obținută        Atestat de formare continuă 
                                                      ”Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice .                                                     
.                                                      care participă la examenul de definitivare în învățământ și .                                                          
.                                                      concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în .                                                            
.                                                      unitățile de învățământ preuniversitar”  
Numele și tipul instituției de         CCD Dâmbovița         
Învățământ / furnizorului de  
 formare  
 
                                Perioada         2016 
Calificarea/diploma obținută      Certificate of attendance 
                                                       ”MOBE – Mobilități transnaționale pentru învățare, cheia                                                    
.                                                      viitorului  Europei, bazat pe cunoaștere”, Erasmus+                                     
 Numele și tipul instituției de         ESMOVIA, Valencia                                                        
 Învățământ / furnizorului de         Spania  
 formare  
 
                               Perioada         2016 
Calificarea/diploma obținută      Certificate of attendance 
                                                       ”BE, ACT, LIVE!”, Erasmus+ 
 Numele și tipul instituției de         Partnership for School Education  
 Învățământ / furnizorului de         Agrupamento de Escolas de Barcelos 
 Formare                                       Portugalia  
 
                               Perioada         2015 
Calificarea/diploma obținută         Atestat de formare continuă 
                                                       ”Management și politici publice în educație” 
 Numele și tipul instituției de         Asociația română a tinerilor cu inițiativă  
 Învățământ / furnizorului de         Ministerul Educației și Cercetării Științifice  
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 formare  
 
                               Perioada         2015 
Calificarea/diploma obținută         Atestat de formare continuă 
                                                       ”Istoria recentă a României” 
 Numele și tipul instituției de         Casa Corpului Didactic Bacău  
 Învățământ / furnizorului de         Casa Corpului Didactic Dâmbovița 
 Formare 
  
                               Perioada         2014 
Calificarea/diploma obținută      Certificate of attendance 
                                                       ”Art nouveau – art renouveau”, Erasmus+ 
 Numele și tipul instituției de         College Wellington, Ayr 
 Învățământ / furnizorului de         Scoția  
 formare  
 
                               Perioada         2014                                                       
 Calificarea/diploma obținută       Certificat 
                                                ”Profesionalizarea carierei didactice, noi competențe  
                                                 pentru actori ai schimbării în educație”                                                                
 Numele și tipul instituției de        Proiect POSDRU  
 Învățământ / furnizorului de        Casa Corpului Didactic Dâmbovița  
 formare  
 
                               Perioada         2012 
Calificarea/diploma obținută        Certificat  
                                                      ”Competențe-cheie TIC în curriculum școlar” 
 Numele și tipul instituției de        Proiect POSDRU  
 Învățământ / furnizorului de  
 formare  
 
                               Perioada         2012 
Calificarea/diploma obținută     Certifies 
                                                  ”Legends of my town”, Proiect Comenius     
 Numele și tipul instituției de          I.E.S. ”La Quintana” de Ciano-Langreo     
 Învățământ / furnizorului de          Spania  
 formare  
 
                               Perioada         2012 
Calificarea/diploma obținută       Atestat de formare continuă 
                                                     ”Abilitare curriculară” 
 Numele și tipul instituției de     Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 Învățământ / furnizorului de        Universitatea ”Valahia” din Târgoviște 
 formare  
 
                               Perioada         2011 
Calificarea/diploma obținută        Atestat de formare continuă 
                                                       ”Instruire diferențiată” 
 Numele și tipul instituției de      Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 Învățământ / furnizorului de         Universitatea ”Valahia” din Târgoviște 
 formare  
                               Perioada         2011 
Calificarea/diploma obținută        Atestat de formare continuă 
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                                               ”Instruire în societatea cunoașterii” 
 Numele și tipul instituției de         SIVECO România 
 Învățământ / furnizorului de  
 formare  
 
                               Perioada        2011 
Calificarea/diploma obținută        Certificat de Formator 
 Numele și tipul instituției de        INFO EDUCAȚIA  Iași 
 Învățământ / furnizorului de  
 formare  
 
                               Perioada         2010 
Calificarea/diploma obținută        Certificat de Mentor 
 Numele și tipul instituției de        INFO EDUCAȚIA  Iași 
 Învățământ / furnizorului de  
 formare  
 
                               Perioada         2010 
Calificarea/diploma obținută       Certificat manager financiar 
Numele și tipul instituției de     SC INTEC – Institutul European de Training și Consiliere         
Învățământ / furnizorului de  
 formare  
 
 
                               Perioada         2008-2009 
Calificarea/diploma obținută        Certificat Manager XXI 
Numele și tipul instituției de         Academia de Studii Economice 
Învățământ / furnizorului de         București 
 formare  
 
 
                              Perioada         2009 
Calificarea/diploma obținută        Atestat de formare continuă 
                                               ”Programul național de dezvoltare a competențelor de                                        
.                                              evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)” 

Numele și tipul instituției de         CNCE 
Învățământ / furnizorului de  
 formare  
 
                               Perioada         2006-2007 
Calificarea/diploma obținută        Atestat de formare continuă 
                                                       ”Iniţiere IT şi Utilizare AEL” 
 Numele și tipul instituției de         SIVECO România 
 Învățământ / furnizorului de         CNFP 
 formare  
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COMPETENȚE 

PERSONALE   

 

Limba maternă Limba română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză B1            B1  B1 B1 A2 

          Limba engleză            A2                        A2                       A1                       A1                       A2 

 ”Certificat de competență lingvistică” – Limba franceză, UVT, 2015 

 
 

Competenţe de 
comunicare 

 

 

 

 

               Competențe  și     
aptitudini organizatorice 

1. Foarte bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa 
proprie în contextul activității desfășurate cu autorităţile locale, 
inspectorii şcolari, directorii, cadrele didactice. Competențele au fost 
obţinute la diferite stagii de formare şi ulterior dezvoltate pe parcursul 
activităţii manageriale sau instructiv-educative. 

 
2. Contribuţii la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ prin scrierea 

monografiei „50 de ani de învăţământ artistic la Târgovişte” – 2007; 
prin coordonarea proiectului Comenius „Legendele orașului meu”, 
2011-2013; 

3. Performanţe deosebite în inovarea didactică prin publicarea cărții 
”Managementul educațional între tradiție și inovație”, Colecția 
SAMRO Societatea Academincă pentru Management din România, 
Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2012 și a unor articole de management 
educațional în reviste de specialitate, sau în revista ”Tribuna 
Învățământului”; 

4. Contribuţii la organizarea şi desfăşurarea Cercurilor cu directorii de 
licee din judeţul Dâmboviţa: „Descentralizarea – o provocare pentru 
școala românească”; ”Tradiție și inovație în managementul 
educațional”; ”Managementul financiar în contextul descentralizării”; 
”Evaluarea instituțională internă și externă”;  

5. Coordonator/membru în echipele de proiecte 
europene/internaționale: 
”Deliberarea în democrație (DID)” – Departamentul pentru Educație 
S.U.A., 2009-2010; 
”Identificarea mecanismelor transnaționale de luptă împotriva traficului 
de persoane din România și Bulgaria”, 2009-2011; 
”Legendele orașului meu”, Comenius Multilateral Project, 2011-2012; 
”Express your culture through the arts”,Comenius Multilateral Project, 
2012-2013; 
”Art Nouveau-Art Renouveau”, Erasmus+, 2014-2017. 
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Competenţe 
organizaţionale 

manageriale  

6. Expert formator în cadrul proiectului POSDRU/85/1.1/S/63876, cu 
titlul ”Optim E-Manager”, 2010-2013  

7. Expert formator în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62624, cu 
titlul ”Profesionalizarea carierei didactice-noi competențe pentru actori 
ai schimbărilor în educație în Județele Dâmbovița și Buzău”, 2013-
2014  

8. Expert formator în cadrul proiectului POSDRU 1/1.1/S/5/4615, CU 
TITLUL ”Competențe cheie TIC în curriculum școlar”, 2011-2012  

9. Rigoare şi exemplu personal în realizarea unor sarcini de lucru şi în 
organizarea unor activităţi: Olimpiada Naţională de Informatică 2006; 
Cursul Naţional „Inspector European 2007”; Concursul de Limba şi 
literatura română Mihai Eminescu – etapa internaţională – 2007; 
Olimpiada Naţională pentru Construcţii şi Lucrări Publice – 2008; 
Olimpiada Națională de Arte vizuale – 2011; Olimpiada Națională de 
Geografie –2010; Olimpiada Națională de Limbă Neogreacă  2012; 
Olimpiada Națională de Limba Română – 2016.  
 

 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

1. Capacitate de lucru în echipă, de gestionare a conflictelor, comunicare, 
relaționare, dobândite ca profesor, director, precum și cu prilejul 
desfășurării activității în cadrul proiectelor POSDRU în care am lucrat ca 
expert. 

2. Activez în diferite echipe/ organisme la nivel local, regional, naţional în 
scopuri caritabile, umanitare, de sprijinire a copiilor provenind din medii 
sociale defavorizate sau a persoanelor cu dizabilităţi. Exemplu: Clubul 
ROTARY Internaţional Târgovişte, SNAC – Programul de Acţiune 
Comunitară;  

3. În calitate de director  la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” m-
am implicat în organizarea Grădiniței de vară (iunie-august 2014), 
Proiect susținut de Organizația ”Salvați copiii!” – destinat  copiilor  
proveniți din medii defavorizate, cu scopul de a creşte nivelul de 
pregătire pentru şcoală, facilitarea accesului la educaţie 
preşcolară, diminuarea riscului de abandon şcolar şi înţelegerea de 
către părinţi a necesităţii educaţiei pentru viitorul copiilor lor;   

4. De asemenea, m-am implicat în organizarea Programului ”Creştem 
Împreună”, în anii școlari 2012-2013 și 2013-2014. Programul se 
adresează copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate și este susținut de Organizația ”Salvați copiii!”  

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesare
a 

informaţiei 

Comunica
re 

Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvare

a de 
probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
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        Premii/diplome 

 ”Certificate of Award”, Who is Who World Society, Elveția, 2012;  

 Ordinul “Meritul pentru învățământ”, în gradul de Cavaler, acordat 
de Președintele României în 2004  

 Certificate of Attendance, 2010, Oxford University Press; 

 Diplomă de excelență, 2011, Primaria Municipiului Targoviste, pentru 
contributia adusa culturii targovistene; 

 Diplomă de excelență pentru performanță în managementul școlar, 
2010, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 

 Distincţia “Gheorghe Lazăr”, clasa I, 2007 acordată de MECT; 

 Directorul anului, 2006, Certificat  acordat de MECT, pentru merite 
deosebite în managementul educațional; 

 Profesorul anului, 2005, Aria curriculară Om și societate, Distincție 
acordată de MECT și Organizația Junior Achievement România; 

 Diplomă de excelenţă – 2008, Filarmonica Muntenia-Târgovişte;  

 Diplomă de onoare, pentru dragoste față de profesie și activitate 
managerială remarcabilă – 2004, acordată de I.Ș.J. Dâmbovița. 

 
 
 

  

Certificat: ”Instruire în societatea cunoașterii”  

Certificat: ”Inițiere IT și Utilizare AeL”, SIVECO România. 

Utilizarea pachetului Microsoft Office : 

1. Word, Excel, PowerPoint în activităţile obişnuite de lucru; 
2. Documentare şi informare cu ajutorul Internetului. 

 
 

Competenţe și aptitudini 
artistice  

1. Organizarea Concursului Internaţional de Interpretare 
Instrumentală W.A. Mozart, 10 ediţii: 2002 – 2012 

2. Organizarea unor concerte simfonice în colaborare cu Filarmonica 
Muntenia din Târgovişte, 2008-2012; 

3. Contribuţii la promovarea artei şi la dezvoltarea vieţii culturale în 
comunitate certificate prin Diploma de excelență pentru contribuția 
adusă culturii târgoviștene în domeniul Artei, Primăria Municipiului 
Târgoviște, 2011. 

 

Permis de conducere 

 

  

Categoria B 
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Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Prezentări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Gabriela Istrate, “Managementul educațional între tradiție și 
inovație”, (2012), Editura Bibliotheca, Târgoviște, ISBN 978-973-
712-668-9 

 Istrate Gabriela, “50 de ani de învăţământ artistic la Târgovişte”, 
(2007),  monografie, Editura  LVS Crepuscul,  ISBN 978-973-7680-
45-7; 

 Gabriela Istrate, „Ghid managerial” elaborat în cadrul Proiectului 
POSDRU/85/1.1/S/63876 ”OPTIM E-MANAGER”, 2011 
http://www.optime-manager.ro  

 “Le management du changement dans l’ education. Pressent et 
perspectives”, în  “Revue valaque d’ etudes economiques”, volume 1 (15), nr. 
3/2010, Les Annales de l’Universite Valahia de Targoviste, Valahia University 
Press, Targoviste, 2010 (No. 765 – type B+, ISSN 2067 - 9459);  

 “Descentralisation and trust in management” în “Education, Quality, Sustainable 
Development”, (2009), Ed. Valahia University Press, Târgoviște, ISBN 978-973-
1955-61-2; 

 “Spiru Haret – fondatorul unui învățământ modern, de nivel european”, în  
Revista “Valahica”, nr. 23/2010, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, ISSN 
1454-5004; 

  “Descentralizarea și încrederea în management” , în “Descentralizarea – o 
provocare pentru școala românească”, 2010, Editura ASE București, ISBN 978-
606-505-342-7; 

 ”Instruirea diferențiată - componentă esențială a actului educațional” prezentat 
la Conferința Națională ”Educație și dezvoltarea profesională”, 2014 și inclus  în 
Publicația de la Editura Valahia University Press, ISBN: 978-606-603-105-9; 

 ”Provocări ale managementului educațional din România”, în revista ”TRIBUNA  
învățământului”, nr.1259-1260, august 2014; 

 ”Legendele orașului meu”, în revista ”TRIBUNA  învățământului”, nr.1259-1260, 
august 2011  

 Proiectul celebrării excelenței școlii românești” în ”Almanah bisericesc”, 2014, 
Arhiepiscopia Târgoviștei, ISSN 1843- 

 
 Seminarul Internațional ”Educația și cultură în comunitate”, 

comunicarea: ”Raportarea realității educaționale românești la 
spațiul educațional european; Interferențe la nivelul doctrinelor 
manageriale”, Vulcana-Băi, 2013; 

 Simpozionul regional ”Managementul performanței – o condiție a 
reușitei școlare”, Târgoviște, 2013; 

 Conferința Națională ”Educație și dezvoltare profesională”, 
Târgoviște, 2013; 

  Conferința Internațională  “Descentralizarea – o provocare pentru 
școala românescă”, 14 mai 2010, Academia de Studii Economice 
din București; 

 Seminaire International Espaces Europeens „Politiques 
economiques europeennes”, 8-9 octobre 2010, Targoviste, 
Roumanie, Academie des Hommes de Science de la Roumanie, 
Universite Valahia de Targoviste, Institute CEDIMES – France; 

 Simpozionul internațional  “Creativitate și inovare – premise ale 
dezvoltării durabile”, organizat la Târgoviște, în perioada 9-10 mai 
2009, de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Casa Corpului 
Didactic Dâmbovița și Școala Coresi, Târgoviște. 

 International Conference  “Education, Quality, Sustainable 
Development”, Târgoviște, România, 5-6 iunie 2009, Teacher 
Training Departament,  “Valahia” University of Târgoviște, Faculty 
of Psychology and Educational Sciences, University of Bucharest; 

 

 

 
 

http://www.optime-manager.ro/

