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Descriere personal ă 

Greu de vorbit când e vorba de mine... Dacă ar fi să încep cu ceva, aș începe 
cu faptul că iubesc oamenii, oamenii în general, că îmi place numele meu – Gabriela, 
Gabriela Cîntărețu. M-am născut în aprilie 1973, în București. Sunt optimistă până la 
capăt și sociabilă mai tot timpul. Ar fi atâtea de zis...  

Facultatea de Sociologie am absolvit-o în anul 1998, la Universitatea București. 
Tot în 1998 am început să lucrez la Primăria Sectorului 1, ulterior la Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, D.G.A.S.P.C. sector 3 și, în 
prezent, la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. În anul  2007, după 
9 ani de administrație publică, am hotărât că este cazul să îmi „updatez” studiile - în 
anul 2011  am absolvit și facultatea de Drept.  

Între timp m-am tot format căutând să fac ceea ce imi place. În 1999 am primit 
primul certificat de instructor – formator în cadrul unui curs realizat în proiectul 
Ministerului Culturii cu Educational Foundation of Nordals. Sunt o persoană rațională, 
pragmatică, extrovertită, îmi place să citesc și să comunic, uneori poate prea mult.  

Ca să închei într-un mod drăguț, vreau să spun că îmi place să particip la 
programele de formare și în calitate de cursant dar mai ales în calitate de formator. În 
place să mă întâlnesc cu oameni, să le transmit din cunoștințele pe care le-am 
acumulat. Fiecare curs pentru mine este nou, iubesc să adaptez cursurile la specificul 
grupului din fața mea, să mă integrez în dinamica grupului și să cresc, din toate 
punctele de vedere, împreună cu cursanții. Fiecare curs la care sunt formator 
reprezintă pentru mine plus valoare și îmi palce să cred că și cursanții simt la fel.  

Aștept să ne cunoaștem și să creștem împreună! 


