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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

03/10/2016–Prezent Studii universitare de doctorat
Universitatea de tiin e Agricole i Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Ia iȘ ț ș ș

- Studiile universitare de doctorat au fost realizate în domeniul Agronomie, specializarea Exploatarea 
sistemelor de îmbunată iri funciare, având ca tema Cercetări privind posibilită ile de prevenire iț ț ș
combatere a eroziunii solului pe terenurile agricole din jude ul Suceava.ț
- Pentru anul 2016-2017, programul de pregătire a constat în parcurgerea disciplinelor: Metode 
moderne de cercetare, Managementul carierei, de asemenea i alte două discipline de specialitate ș
stabilite de conducătorul de doctorat, func ie de tema tezei de doctorat, anume Amenajarea i ț ș
valorificarea terenurilor degradate prin eroziune i Degradarea terenurilor agricole prin procese de ș
pantă.
- Modul de pregătire a constant, în general, în activită i independente de informare i documentare, ț ș
analiza i sinteza a datelor etc.ș
- La finalul semestrului cuno tin ele au fost evaluate printr-un examen oral i un colocviu, unde s-a ș ț ș
conturat în linii mari un proiect de cercetare legat de tema tezei de doctorat.
- Următoarele 5 semestre ale programului de cercetare tiin ifică au constituit întocmirea de rapoarte ș ț
specifice fiecărui stadiu de cercetare: studiul documentar pe care s-a fundamentat cercetarea, studiul 
unor aspecte relevante din cadrul natural vizat, studiul evolu iei modului de folosin ă a terenurilor ț ț
agricole din jude ul Suceava, a măsurilor i lucrărilor antierozionale, activită i finalizate cu prezentarea ț ș ț
rezultatelor ob inute în fa a comisiei de îndrumare.ț ț
- Pentru atingerea scopului i a obiectivelor propuse am utilizat metode analitice, precum: observa ii ș ț
sistematice în teren, analiza i interpretarea datelor, a hăr ilor i rapoartelor ob inute de laș ț ș ț
institu iile specializate ale statului (A.N.I.F., A.P.I.A., O.S.P.A., Camera Agricolă Jude eană Suceava).ț ț
- Rezultatele studiilor au fost valorificate prin publicarea a  două articole tiin ifice în reviste indexate ș ț
BDI i două articole indexateș  ISI în revista Research Journal of Agricultural Science, 
respectiv Revista Proceeding of the Multidisciplinary. De asemenea, am colaborat, în calitate de 
coautor, la elaborarea a altor 6 lucrări cotate BDI sau ISI din aceea i arie de interes.ș

31/08/2015–04/09/2015 Formator
Funda ia Alături de Voi, Ia i ț ș

Competen e dobândite:ț

- Pregătirea formării; realizarea activită ilor de formare; evaluarea participan ilor la formare; aplicarea ț ț
metodelor i tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formarii; proiectarea programelor de formare;ș
organizarea programelor i a stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea i asigurarea calită ii ș ș ț
programelor i a strategilor de formare.ș
- La finalul cursului de Formator am realizat i sus inut, în fa a unei comisii de evaluare, proiectul de ș ț ț
”Dezvoltare personală - Consolidarea echipei”.

2012–2015 Licen iat în psihologieț
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Ia i ș Ș ț ț ș

Principalele competen e profesionale dobândite:ț
- Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei;
- Proiectarea i realizarea unui demers de cercetare în psihologie;ș
- Evaluarea psihologică a individului i a grupului;ș
- Proiectarea i realizarea interven iilor psihologice;ș ț
- Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei.
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2010–2012 Master în Terapii de cuplu i familieș
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Ia i ș Ș ț ț ș

Principalele competen e de specialitate dobândite:ț
- Capacitatea de evaluare i diagnostic a rela iilor de cuplu i familiale: a structurii familiale, a patern-ș ț ș
urilor de comunicare, a mecanismelor de apari ie i men inere a simptomului etc.ț ș ț
- Cunoa terea tehnicilor i strategilor de interven ie specifice principalelor orientări terapeutice i ș ș ț ș
aplicarea lor individual, în cuplu sau în familie.

2007–2010 Licen iat în tiin e ale Educa ieiț Ș ț ț
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Ia i ș Ș ț ț ș

Principalele competen e profesionale dobândite:ț
- Capacitatea de analiză, sinteză i modelare a fenomenelor i proceselor caracteristice specializării ș ș
Pedagogia Învă ământuluiț  Primar i Pre colar;ș ș
- Capacitatea de predare i evaluare în învă ământulș ț  pre colar i primar;ș ș
- Capacitatea de management al proiectelor educa ionale dezvoltate la nivelul institu iei colare etc.ț ț ș

2002–2007 Tehnician pentru tehnici artistice
Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Vasile cel Mare”, Ia i ș

Principalele competen e profesionale dobândite:ț
- utilizarea tehnologiilor specifice specializării; folosirea instrumentarului i a tehnicilor de reprezentare ș
i machetare; planificarea/ etapizarea activită ii; organizarea spa iului destinat activită ilor în func ie de ș ț ț ț ț

tehnica folosită; utilizarea terminologiei din domeniul specializării absolvite.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

02/2010–09/2010 Arhivar
Agen ia de Plă i i Interven ii în Agricultură, Fălticeni ț ț ș ț

- activită i de primire, înregistrare i clasare a documentelor de intrare în depozitul de arhivă sediu;ț ș
- eviden a, selec ionarea, păstrarea documentelor create, în arhiva sediu;ț ț
- întocmirea inventarelor documentelor existente în arhiva unită ii i introducerea informa iilor în baza ț ș ț
de date.

06/2009–10/2009 Registrator
Primăria Coarnele Caprei, biroul de Asisten ă socială, Ia i ț ș

- activită i specifice de înregistrare documente, dosare i cazuistică în cadrul biroului de Asisten ă ț ș ț
socială.

COMPETENŢE PERSONALE

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B2 B1 B1 B1

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

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme
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Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) - utilizator independent;
- Wordpress – utilizator independent - 1 an experien ă în administrarea unui blog personal;ț
- SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) - utilizator independent.

Permis de conducere B
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Voluntariat Funda ia Alături deț
Voi, Ia iș

Perioada martie 2016 - martie 2017
- În cadrul Clubului Tinerilor am lucrat cu adolescen i cu care am reu it săț ș  creez rela ii bazate pe ț
încredere i empatie, tot aici mi-am dezvoltat capacitatea de a comunica constructiv în situa ii sociale ș ț
diferite, abilită i de ascultare activa i consiliere, dar i abilită i de a media rela ii interpersonale;ț ș ș ț ț
- Am colaborat cu echipa UtilDeco, ”magazin de fapte bune” înfiin at de Funda ia ”Alături de Voi”, la ț ț
realizarea de ornamente pentru Crăciun, dar i alte produse specifice activită ii atelierului de ș ț
îmbrăcăminte);
- Am făcut parte din echipa organizatorică a unui concurs/joc Tresure Hunt; totodată am realizat, 
împreună cu coordonatorul de proiect, activită i de dezvoltare personalăț  în coli i licee din mediul ș ș
rural sau urban;
- Am fost propusă de Funda ia ”Alături de voi” la Gala Na ionalăț ț  a Voluntarilor pentru acordarea 
premiului ”Povestea Voluntarului”, unde am primit 72 de voturi, care, chiar dacă nu mi-au adus marele
premiu, mi-au oferit alte satisfac ii intelectuale i spirituale;ț ș
- În acela i an, 2016, am fost premiatăș  în cadrul Funda iei ”Alături de voi” drept ”Cel mai bun voluntar”.ț

Voluntariat World Vision România Perioada februarie 2007 - septembrie 2007
- Am dobândit bune abilită i de organizare ca voluntar al World Vision România, unde am lucrat cu ț
copii cu vârste între 5 i 10 ani, fiind responsabilăș  cu organizarea timpului pe care ace tia îl petreceau ș
în centru;
- Bune competen e în elaborarea i implementarea unui proiect, în coordonarea unei echipe de lucru ț ș
dobândite în urma unor activită iț  ca: Studiu de imagine pentru World Vision România, campanie de 
strângere de fonduri ”Crăciunul vine pentru to i copii”).ț
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   ECV 2019-05-15T06:09:48.489Z 2020-01-29T19:19:35.543Z V3.4 EWA Europass CV true                 Simona-Gabriela Ciocan   simonagabriela_ciocan@yahoo.com   0748827168  mobile     RO română  image/jpeg           false  9ab0f0db-1128-4050-becd-b09db5eabdaa Arhivar <p>- activități de primire, înregistrare și clasare a documentelor de intrare în depozitul de arhivă sediu;<br />- evidența, selecționarea, păstrarea documentelor create, în arhiva sediu;<br />- întocmirea inventarelor documentelor existente în arhiva unității și introducerea informațiilor în baza de date.</p>  Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură    Fălticeni     false  Registrator <p>- activități specifice de înregistrare documente, dosare și cazuistică în cadrul biroului de Asistență socială.</p>  Primăria Coarnele Caprei, biroul de Asistență socială    Iași     true Studii universitare de doctorat <p>- Studiile universitare de doctorat au fost realizate în domeniul Agronomie, specializarea Exploatarea sistemelor de îmbunatățiri funciare, având ca tema Cercetări privind posibilitățile de prevenire și<br />combatere a eroziunii solului pe terenurile agricole din județul Suceava.<br />- Pentru anul 2016-2017, programul de pregătire a constat în parcurgerea disciplinelor: Metode moderne de cercetare, Managementul carierei, de asemenea și alte două discipline de specialitate stabilite de conducătorul de doctorat, funcție de tema tezei de doctorat, anume Amenajarea și valorificarea terenurilor degradate prin eroziune și Degradarea terenurilor agricole prin procese de pantă.<br />- Modul de pregătire a constant, în general, în activități independente de informare și documentare, analiza și sinteza a datelor etc.<br />- La finalul semestrului cunoștințele au fost evaluate printr-un examen oral și un colocviu, unde s-a conturat în linii mari un proiect de cercetare legat de tema tezei de doctorat.<br />- Următoarele 5 semestre ale programului de cercetare științifică au constituit întocmirea de rapoarte specifice fiecărui stadiu de cercetare: studiul documentar pe care s-a fundamentat cercetarea, studiul unor aspecte relevante din cadrul natural vizat, studiul evoluției modului de folosință a terenurilor agricole din județul Suceava, a măsurilor și lucrărilor antierozionale, activități finalizate cu prezentarea rezultatelor obținute în fața comisiei de îndrumare.<br />- Pentru atingerea scopului și a obiectivelor propuse am utilizat metode analitice, precum: observații sistematice în teren, analiza și interpretarea datelor, a hărților și rapoartelor obținute de la<br />instituțiile specializate ale statului (A.N.I.F., A.P.I.A., O.S.P.A., Camera Agricolă Județeană Suceava).<br />- Rezultatele studiilor au fost valorificate prin publicarea a  două articole științifice în reviste indexate BDI și două articole indexate ISI în revista Research Journal of Agricultural Science, respectiv Revista Proceeding of the Multidisciplinary. De asemenea, am colaborat, în calitate de coautor, la elaborarea a altor 6 lucrări cotate BDI sau ISI din aceeași arie de interes.</p>  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași     false Formator <p>Competențe dobândite:</p><p>- Pregătirea formării; realizarea activităților de formare; evaluarea participanților la formare; aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formarii; proiectarea programelor de formare; organizarea programelor și a stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a strategilor de formare.<br />- La finalul cursului de Formator am realizat și susținut, în fața unei comisii de evaluare, proiectul de ”Dezvoltare personală - Consolidarea echipei”.</p>  Fundația Alături de Voi    Iași     false Licențiat în psihologie <p>Principalele competențe profesionale dobândite:<br />- Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei;<br />- Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie;<br />- Evaluarea psihologică a individului și a grupului;<br />- Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice;<br />- Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei.</p>  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației    Iași     false Master în Terapii de cuplu și familie <p>Principalele competențe de specialitate dobândite:<br />- Capacitatea de evaluare și diagnostic a relațiilor de cuplu și familiale: a structurii familiale, a patern-urilor de comunicare, a mecanismelor de apariție și menținere a simptomului etc.<br />- Cunoașterea tehnicilor și strategilor de intervenție specifice principalelor orientări terapeutice și aplicarea lor individual, în cuplu sau în familie.</p>  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației    Iași     false Licențiat în Științe ale Educației <p>Principalele competențe profesionale dobândite:<br />- Capacitatea de analiză, sinteză și modelare a fenomenelor și proceselor caracteristice specializării Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar;<br />- Capacitatea de predare și evaluare în învățământul preșcolar și primar;<br />- Capacitatea de management al proiectelor educaționale dezvoltate la nivelul instituției școlare etc.</p>  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației    Iași     false Tehnician pentru tehnici artistice <p>Principalele competențe profesionale dobândite:<br />- utilizarea tehnologiilor specifice specializării; folosirea instrumentarului și a tehnicilor de reprezentare și machetare; planificarea/ etapizarea activității; organizarea spațiului destinat activităților în funcție de tehnica folosită; utilizarea terminologiei din domeniul specializării absolvite.</p>  Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Vasile cel Mare”    Iași      en engleză  B2 B2 B1 B1 B1  <p>- Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) - utilizator independent;<br />- Wordpress – utilizator independent - 1 an experiență în administrarea unui blog personal;<br />- SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) - utilizator independent.</p>  B B B B B   B    Voluntariat Fundația Alături de Voi, Iași <p>Perioada martie 2016 - martie 2017<br />- În cadrul Clubului Tinerilor am lucrat cu adolescenți cu care am reușit să creez relații bazate pe încredere și empatie, tot aici mi-am dezvoltat capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite, abilități de ascultare activa și consiliere, dar și abilități de a media relații interpersonale;<br />- Am colaborat cu echipa UtilDeco, ”magazin de fapte bune” înființat de Fundația ”Alături de Voi”, la realizarea de ornamente pentru Crăciun, dar și alte produse specifice activității atelierului de îmbrăcăminte);<br />- Am făcut parte din echipa organizatorică a unui concurs/joc Tresure Hunt; totodată am realizat, împreună cu coordonatorul de proiect, activități de dezvoltare personală în școli și licee din mediul rural sau urban;<br />- Am fost propusă de Fundația ”Alături de voi” la Gala Națională a Voluntarilor pentru acordarea premiului ”Povestea Voluntarului”, unde am primit 72 de voturi, care, chiar dacă nu mi-au adus marele premiu, mi-au oferit alte satisfacții intelectuale și spirituale;<br />- În același an, 2016, am fost premiată în cadrul Fundației ”Alături de voi” drept ”Cel mai bun voluntar”.</p>   Voluntariat World Vision România <p>Perioada februarie 2007 - septembrie 2007<br />- Am dobândit bune abilități de organizare ca voluntar al World Vision România, unde am lucrat cu copii cu vârste între 5 și 10 ani, fiind responsabilă cu organizarea timpului pe care aceștia îl petreceau în centru;<br />- Bune competențe în elaborarea și implementarea unui proiect, în coordonarea unei echipe de lucru dobândite în urma unor activități ca: Studiu de imagine pentru World Vision România, campanie de strângere de fonduri ”Crăciunul vine pentru toți copii”).</p> 

