NUME: CRE U
PRENUME: GABRIELA

Curriculum vitae
Informa ii personale
Adres

Str. Lt. Ioanesei Adrian 10
730028 Vaslui (România)

Telefon

Vaslui: +40 (0) 235 311 879
Bruxelles: +32 (0) 228 45812

Fax
E-mail

Cetenie
Data naterii
Sex

Vaslui : +40 (0) 335 405 001
Bruxelles: +32 (0) 22849812
gabriela.cretu@europarl.europa.eu
cetatenieuropeni@gmail.com
gabicretzu@yahoo.com
Româna
16 Ianuarie 1965
Femeiesc

Apartenen a politic
Organizaia PSD

Vaslui

Vechime în partid:

de la început

Educa ie i formare
Perioada
Calificarea/diploma obinut
Disciplinele principale
studiate/competenele
profesionale dobândite
Postuniversitare

1995 - 1998
Doctorat in Filosofie
Epistemologie si filosofia si tiinei
Instituii europene si mecanisme bugetare europene - Ecole nationale
d'administration - CEES - Strasbourg
2005-2006
Drepturile omului si construcie democratica - Program al Consiliului Europei si
Ambasadei SUA in România
1998-1999
Gendermainstreaming - Cursuri organizate de Fundaia Friedrich Ebert
2002 - 2005

Perioada

1983 - 1987

Calificarea/diploma obinut

Licen a in filosofie si istorie

Numele i tipul instituiei de
învmânt/furnizorului de
formare

Facultatea de istorie si filosofie - secia filosofie - istorie
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iai

Perioada
Calificarea/diploma ob inut
Perioada

1983
Bacalaureat
1979 - 1983

Calificarea/diploma ob inut

Atestare in contabilitate - drept administrativ

Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de
formare

Liceul economic si de drept administrativ nr.1
Iai

Perioada
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de
formare

1971 - 1979
coala generala Vascani, Ruginoasa, Iai

Experiena politic
Perioada

01 Ianuarie 2007

Func ia sau postul ocupat

Deputat - Parlamentul European

Activit i si responsabilit i
principale

Prima - Vicepreedint - Delega ia pentru rela iile cu rile din Comunitatea Andin
Co-preedint - Grupul de lucru pentru popula ie si dezvoltare, drepturi sexuale i
reproductive
Membr - Comisia pentru pia a intern si protec ia consumatorului
Membr supleant - Comisia de ocuparea a for ei de munca si afaceri sociale
Membr supleant - Drepturile femeii si egalitatea de gen
Membr supleant - Delega ia pentru rela iile cu Belarus

Septembrie 2005 – Decembrie 2006
Membr observatoare în Parlamentul European

Perioada
Func ia sau
postul ocupat
Perioada

2004 - 2007

Func ia sau postul ocupat

Deputat - Camera Deputa ilor

Activit i si responsabilit i
principale

Membr - Comisia pentru cultura,arta si mijloace de comunicare in mas
Membr - Comisia pentru egalitatea intre femei si brba i
• Vicepreedint, Organiza ia Na ional de Femei PSD din 2005
• Secretar, Biroul Na ional al Forumului Femeilor PDSR (1998 – 2001)
• Membr în Consiliul Na ional PDSR – PSD, din 1998
• Membr în Consiliul Na ional al Organiza iei de Femei PSD (Forumului Femeilor)
de la înfiin are
• Vicepreedint a Organiza iei Jude ene Vaslui PDSR - PSD (1998 - 2005 )
• Membr FSN – FDSN – PDSR – PSD
• Membr PCR (1984 - 1989)

Experiena profesional
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Numele i adresa
angajatorului
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de
activitate

1991 - 2004
Profesoara de tiine sociale, directoare adjunct
Liceul teoretic"Mihail Koglniceanu"
Vaslui
1998 - 2002
Director la Centrul judetean de excelen
1990 - 1991
Profesoara de tiine sociale
Liceul "Ion Mincu"
Vaslui
Învmânt
1987 - 1990
Profesoar de tiine sociale, directoare adjunct
Liceul industrial nr.1
Vaslui
Învmânt

Experiena civic
• Colaboratoare a Choisir la cause des femmes in România pentru proiectul
Clauza europencei celei mai favorizate
• Implicat în campanii i proiecte iniiate de Internaionala Socialist a Femeilor,
PES Women, Reeaua Feminist European, NDI
• Activeaz în Forumul Parlamentar European pentru Populaie i Dezvoltare –
Grupul de lucru privind drepturile sexuale i sntatea reproductiv; în aceast
calitate a reprezentat PE la Conferina FNUPD – Bankok 2006, a condus sesiunea
principal la Conferina Parlamentar G8 - 2007, Conferina Internaional despre
Populaie i Dezvoltare, Sibiu, 2007, a lansat raportul FNUPD 2007 etc.
• Colaboreaz permanent cu ONG-urile feministe din România i ONG-urile
comunitii rome pentru care i împreun cu care a iniiat numeroase aciuni civice
i politice în calitate de membr PSD i vicepreedint responsabil de relaia cu
minoritile în OF- PSD

Aptitudini i competene Economie general, doctrine economice, sociologia organizaiilor, sociologie
profesionale politic, filosofie politic, politologie, doctrine politice, instituii politice, feminism,

relaii de gen, gender mainstreaming (nivel maxim de expertiz), logica formal si
teoria argumentrii, logici moderne, pragmatica discursului, semiotic, semiologie,
istoria artei, relaii publice, filosofia tiinei

Limbi strine cunoscute
Autoevaluare

Înelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaie

Discurs oral

Exprimare scris

Limba englez

E

E

FB

FB

FB

Limba francez

E

E

B

B

FB

Limba spaniol

E

E

E

FB

FB

Limba portughez

B

B

S

S

S

Nivel european (*)

Limba italian

B

B

S

S

S

(*) Alegei dintre urmtoarele calificative: E – Excelent, FB – Foarte Bine, B – Bine, S Satisfctor

Competene i aptitudini
organizatorice

Competene i aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competene i aptitudini

Excelenta capacitate de lucru in stress si contra timp, excelenta capacitate de a
organiza programul in funcie de prioritile stabilite, atenie, abilitai foarte bune de
ordonare, analiza si sinteza, sesizare a conexiunilor logice si identificare a
problemelor si soluiilor adecvate acestora
Word, Excel, Corel Draw, Internet, Photoshop, etc.
Sociabilitate, comunicabilitate, flexibilitate, încredere in sine si in ceilali, capacitate
de relaionare, perseverenta, determinare, responsabilitate, seriozitate, fermitate si
curaj, viziune politica si aptitudini de lider, implicare social

Informaii suplimentare
Lucrri publicate: • "Ursc realismul politic" , Editura Lumen, Iasi, 2009
• "Femeile sunt de vina", Editura Lumen, Iasi, 2009
• „Discursul lui Foucault” , Editura Cronica, Iai, 2004
• "Ui deschise pentru femei in politica româneasc", Bucureti, 2007 (în
colectiv)
• " Relaciones entre America Latina y Europa: balance y perspectives",
Ediciones Universidad Salamanca, 2008 (în colectiv)
• "La clause de la femme europeenne la plus favorissee", Edition des femmes,
Paris, 2008 (colaborare)
• Autoare a numeroase studii i articole pe teme de feminism, filosofia tiinei,
filosofie politic, etc., publicate în reviste de specialitate (clasice i electronice);
editorialist la Cronica Român
• Bloggeri - public aproape cotidian articole despre politic i societate la
adresa www.gabrielacretu.ro

Experiena în domeniul • Membr a Parlamentului European din ian. 2007
UE, PE, CE: • Observatoare la Parlamentul European (sept. 2005 – dec. 2006)
Ordinul "Merit pentru învmânt in grad de ofier"

