
 

 
  

CURRICULUM VITAE 
 
 
 

 
Informaţii personale 

Nume, prenume Simerețchii Margareta 
Data naşterii 18.10.1974 

 Sex Feminin 
Adresă Mun.Chișinău, com. Stăuceni  

Telefon Serviciu: 
022667254 

Domiciliu: 
 

Mobil:  
 

Alte date de contact: 
 

Fax 022667254 
E-mail sim.margareta@yahoo.com 

Locul de muncă  
pentru care 
candidează  

Instituția Publică Școala primară-grădiniță”Ilie Fulga”, com. Stăuceni, mun. 
Chișinău 
Director 

Experienţa profesională 
Perioada 04.05.2011 – prezent, IP Școala primară-grădiniță”Ilie Fulga”, c. Stăuceni, mun. 

Chișinău 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Director 

Principalele activităţi 
si responsabilităţi 

 Elaborarea și realizarea proiectului strategic pentru anii 2011-2016; 
 Implementarea reformelor educaționale în corespundere cu actele normative 

în vigoare; 
 Exercitarea obligațiunilor de serviciu conform Fișei-post ; 
 Perfectarea corectă a documentației instituției ; 
 Implicarea în proiecte sociale și educaționale ( Proiectul educațional ”Mic 

și voinic”, Proiect educațional ”Prin auto și intercunoaștere spre formare de 
competențe într-o lume a cunoașterii”(2012-2015), Proiect social  
”Importanța apei pentru sănătate”etc.); 

 Îmbogățirea bazei tehnico-materiale, dotarea instituției cu mijloace TIC; 
 Amenajarea teritoriului instituției și a spațiilor interioare; 
 Colaborarea eficientă cu APL ,  AO”Copilul meu„ , alți parteneri; 
 Contribuții la construcția pavilioanelor în grădiniță, finisarea construcției și 

amenajării grupelor preșcolare (2012-2015); 
 Contribuții la construcția și amenajarea sălii de sport și sălii de festivități 

(2012) ; 
 Participări la seminare, traininguri, conferințe internaționale pe tema 

managementului (2011- 2016); 
 Organizarea seminarului cu directorii cu experiență pînă la 5 ani (2012) ;  
 Contribuții la fondarea AO ”Copilul meu”(2013) ; 
 Asumarea rolului de executor secundar de buget (2014); 
 Amenajarea unui teren de fotbal artificial în colaborare cu APL, Primăria 

municipiului Chișinău, Federația Națională de Fotbal(2014) ; 
 Membru al Comisiei municipale  în efectuare a controlului frontal de o zi în 

școli primare , membru al comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de 
director ; 

Perioada 01.07.2010 – 03.05.2011, școala primară-grădiniță”Ilie Fulga” 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Director interimar 

Principalele activităţi 
si responsabilităţi 

 Contribuție la deschiderea instituției : consolidarea bazei tehnico-materiale, 
angajarea personalului, crearea unui sistem de management autentic ; 

 Întocmirea  și gestionarea Nomenclatorului instituției ; 
 Coordonarea activităților învățătorilor claselor primare, educatorilor și a 

activităților de formare continuă ; 
 Exercitarea obligațiunilor de serviciu conform Fișei-post ; 



 Colaborarea eficientă cu APL, părinții, copiii, alți parteneri ; 
Perioada  2010- 2016 (cumul) Liceul Teoretic ”Dragoș-Vodă”, c. Stăuceni, mun. Chișinău 

2007-2010- Liceul Teoretic ”Dragoș-Vodă”, c. Stăuceni, mun. Chișinău 
2002-2007 –Liceul Teoretic ”Natalia Dadiani”, or.Chișinău 
2001-2002- gimnaziul nr.80 din comuna Stăuceni,municipiul Chișinău 
1997-2001 - școala medie satul Drepcăuți,raionul Briceni 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor de limba și literatura română 

Perioada (1996-1997), gimnaziul satul Criva,raionul Briceni 
(1997) - școala medie din s. Drepcăuți, raionul Briceni 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Învățător la clasele primare 

Educaţie şi formare 
Perioada 2013 pînă în prezent, UPS”Ion Creangă”, Chișinău  

Calificarea / diploma, 
obţinută 

doctorandă 

Perioada 2012-2014 UPS ”Ion Creangă”, Chișinău 
Calificarea / diploma, 

obţinută 
Master în Științe ale educației, specializarea Management educațional 

Domenii principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Management strategic, de curriculum, resurse umane, management financiar etc. 

Perioada 1991 – 1996 UPS ”Ion Creangă”, Chișinău, facultatea: filologie 
 Calificare- profesor de limba și literatura română 

Gradul didactic / 
managerial deţinut 

Gradul managerial II, 2013 
Gradul didactic I, 2015 

 

 
Limba maternă româna 

Limbi străine 
cunoscute 

Limba franceză Citirea Scrierea Vorbirea 
Bine ˅   
Satisfăcător  ˅ ˅ 

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

 Personalizarea informației și modelarea ei în conformitate cu situația de 
comunicare, prin susținerea argumentată a opiniei; 

 Colaborare și cooperare în actul de coordonare managerială; 
 Monitorizarea lucrului în echipă; 
 De  planificare, evaluare, remediere, dezvoltare; 
 De analiză și sinteză, 

Competenţe şi 
cunoştinţe de utilizare 

a calculatorului 

Internet explorer, Word, Excel și Power Point 

Alte competenţe şi 
aptitudini relevante 

funcţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competențe și abilități 
sociale 

Publicații cu caracter didactic/ științific/ managerial 
- Articol Munca în echipă – catalizator al eficientizării activității taberelor de 
odihnă pentru elevi,Revista ”Dialoguri cchișinăuiene”, Lyceum, Chișinău, 2014; 
- Articol  Echipa managerială a școlii în contextul schimbării, Probleme actuale ale 
științelor umanistice, vol.XIII, Partea I, Chișinău, 2014; 
- Articol Consolidarea climatului de muncă în echipa managerială școlară,     
Probleme actuale ale științelor umanistice, vol.XIV, Partea I, Chișinău, 2015 
- Articol Școala modernă – o școală a autoconducerii, volumul Școala modernă: 
provocări și oportunități,Chișinău, 2015; 
-  Articol Rolul liderului în formarea și consolidarea echipei manageriale școlare 
Probleme actuale ale științelor umanistice, vol.XV, Partea I, Chișinău, 2016 

 Obiectivitate și corectitudine în evaluare; 
 Tendința de autoperfecționare și autoformare pedagogică; 
 Promovare a managementului autentic în activitate; 
 Capacitate de negociere și soluționare a conflictelor, luare a deciziilor; 
 Capacitatea de a colabora cu echipa managerială, cadrele didactice, părinții 

copiii, partenerii educaționali . 
Data completării ____ ________________ 2017        
Semnătura personală __________________ 
 

Aptitudini şi competenţe personale 


