Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Vasilache Gabriela
Iasi (România)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/07/2010–Prezent

Director Executiv
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, Iasi
Activitati si responsabilitati principale: stabilirea, implementarea, urmarirea si controlul unui pachet
de masuri eficient pentru atingerea obiectivelor generale si specifice stabilite prin documentele
strategice guvernamentale in domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca
Tipul sau sectorul de activitate Administratie locala/Serviciu public de ocupare a fortei de munca

26/05/2009–01/07/2010

Sef Serviciu Control Financiar Intern si Control Masuri Active
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, Iasi
Activitati si responsabilitati principale: coordonarea activitatii specifice de respectare a legislatiei in
domeniul somajului
Tipul sau sectorul de activitate Administratie locala/Serviciu public de ocupare a fortei de munca

01/03/2005–26/05/2009

Director Executiv
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, Iasi
Activitati si responsabilitati principale: stabilirea, implementarea, urmarirea si controlul unui pachet
de masuri eficient pentru atingerea obiectivelor generale si specifice stabilite prin documentele
strategice guvernamentale in domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca
Tipul sau sectorul de activitate Administratie locala/Serviciu public de ocupare a fortei de munca

2002–2005

Auditor Intern
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, Iasi
Activitati si responsabilitati principale: activitati specifice compartimentului Audit si Control
Financiar Propriu
Tipul sau sectorul de activitate Administratie locala/Serviciu public de ocupare a fortei de munca

2001–2002

Inspector de Specialitate
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, Iasi
Activitati si responsabilitati principale: activitati specifice colectarii contributiilor la bugetul de somaj
Tipul sau sectorul de activitate Administratie locala/Serviciu public de ocupare a fortei de munca

1992–2001

Economist
SC AUTOTRANSPORT SA, Iasi
Activitati si responsabilitati principale: activitate specifica departamentului Salarizare si Planificare
Tipul sau sectorul de activitate Transport intern si international de marfuri

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2004–2006

Diploma de Master
Şcoala Academică Postuniversitară FIBAS, Facultatea de Economie si Administrarea
Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi
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- specializarea Finante si Administratie Publica
1991–1992

Diploma - Bursier Program TEMPUS
Facultatea de Stiinte Economice si Sociale, Palma de Mallorca (Spania)
- specializarea Marketing

1987–1992

Diploma de Licenta
Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi
- economia industriei, constructiilor si transporturilor

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

spaniolă

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C2

C2

C1

SCRIERE

Discurs oral

C1

C2

Nivel "Sobresaliente" - Facultatea de Stiinte Economice si Sociale, Palma de Mallorca (Spania)

B1

engleză

B1

A2

A2

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- abilitati manageriale in domeniul resurselor umane si financiare
- capacitate de analiza si sinteza
- abilitati de leadership
Cursuri:
Aprilie-Septembrie 2012- Programul de specializare pentru ocupatia "Manager de formare" organizat
prin Centro Superior de Formacion Europa SUR-CESUR SA
Ianuarie 2011- Curs "Managementul performantei la locul de munca in Serviciul Public de
Ocupare"organizat de ANOFM – CNFPP
Octombrie – Decembrie 2010 -Program de formare continua pentru cariera manageriala a
personalului de conducere din administratia publica in vederea dezvoltarii capacitatii administrative si
sporirii eficacitatii organizationale din cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor,
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
August 2008 - Curs "Management si Strategie"organizat de Centrul European de Training
August 2007 - Curs "Managementul proiectelor" organizat de Centrul European de Training
Aprilie (Belgia), Mai (Austria), Iunie (Lituania) 2007 - EU Training Seminar for Middle Management
Staff of the Public Employment Services (PES) of Bulgaria, Romania, Croatia and Turcia organizat in
cadrul European Framework for PES si Performing PES organizations
Iunie 2006 - Program de formare al managerilor publici prin proiectul de twinning ”Sprijin pentru
intarirea capacitatii institutionale a ANOFM”
Februarie 2006 – Curs „Formarea profesionala a managerilor de la nivel central si local in domeniul
organizarii formarii profesionale continue si al tehnicilor de comunicare” organizat de ANOFM in
colaborare cu Ministerul Muncii Italia
1993-1994 - Curs „Basic Business Management” organizat de Dragan European Business School
Proiecte:
Martie 2011 – August 2013 - Manager proiect „Retea multi-regionala de dezvoltare a
antreprenoriatului” al carui scop este dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivel multi-regional
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Octombrie 2010 – Septembrie 2012- Manager proiect „ACTIV – abordare integrata a masurilor de
ocupare” al carui obiectiv a fost facilitarea accesului pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de
lunga durata din mediul urban si rural prin participarea la programe integrate de masuri active de
ocupare.
2008 – Expert din partea Romaniei in proiectul moldo–suedez „Acordarea Suportului Serviciului
Public de Ocupare a Fortei de Munca din Republica Moldova” in domeniul perfectionarii politicilor pe
piata muncii, si, in special, a politicilor de acordare a suportului persoanelor din categoriile vulnerabile
2007-2008- Manager proiect „Calificarea fortei de munca - o premiza a dezvoltarii economice” finantat
prin programul Phare 2006 al carui obiectiv a fost cresterea ratei de ocupare in mediu rural prin
diversificarea competentelor profesionale, in meserii solicitate pe piata muncii, a persoanelor din
mediul rural.
2006-2008 – Manager proiect “Centru pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural”, finantat
prin Programul de Vecinatate Romania – Republica Moldova al carui scop a fost cresterea gradului de
ocupare in mediul rural prin dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din agentiile de
ocupare a fortei de munca de la nivelul frontierei Romania – Republica Moldova pentru a dezvolta
gama de servicii adresate somerilor/persoanelor neocupate din mediul rural transfrontalier.
Competențele digitale

Alte competenţe

Certificat ECDL Start (2006): o buna stapanire a instrumentelor de navigare pe internet si a pachetului
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Abilitati pedagogice:
15 noiembrie 2012 - Vorbitor in cadrul evenimentului "50FEAA" organizat de Facultatea de Economie
si Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
2005-2009 – Lector colaborator in cadrul seminariilor sustinute pentru angajatorii din judetul Iasi de
catre Inspectoratul Teritorial de Munca cu privire la noutatile legislative aparute pe piata muncii
2005-2009 – Lector colaborator in domeniul legislativ al pietei muncii in cadrul Corpului Expertilor
Contabili Autorizati din Romania
1995 - Asistent universitar colaborator la Catedra de Marketing din cadrul Facultatii de Stiinte
Economice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
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