
  

Curriculum vitae  
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume Firea Gabriela

Adresă(e)

Telefon(oane) 021.305.55.00 :

Fax(uri) 021.312.00.30

E-mail(uri) GabiFireaPrimarGeneral@pmb.ro

Naţionalitate(-tăţi) romana

Data naşterii 13.07.1972

Sex Feminin

Experienţa profesională 

                                Iunie 2016 – 
Prezent 

                    Funcția sau postul ocupat 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

Primar General al Municipiului București 

Administrație Publică

Decembrie 2012- Iunie 2016

Funcţia sau postul ocupat Senator, membru al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă și al Comisiei 
permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la procesul legislativ, elaborarea și susținerea de proiecte legislative

Numele şi adresa angajatorului Senatul României

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Administrație Publică

Decembrie 2011 – iunie 2012

Funcţia sau postul ocupat Realizator și prezentator al emisiunii „Gabi Firea Show” la Antena 1

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea producției și prezentarea emisiunii

Numele şi adresa angajatorului Antena 1 SA, Grupul de presă Intact

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass-media

Decembrie 2011 – iunie 2012

Funcţia sau postul ocupat Realizator și prezentator al emisiunii „Știrea zilei cu Gabriela Vrânceanu Firea” la Antena 3

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea producției și prezentarea emisiunii

Numele şi adresa angajatorului Antena 3 SRL, Grupul de presă Intact
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass-media

2005– octombrie 2011

Funcţia sau postul ocupat Director general “’Săptămâna Financiară”, “Financiarul”, “Revista Felicia” 
Editor – Prezentator al emisiunii Saptamana Financiara, Antena 1

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității de editare a publicațiilor “’Saptamana Financiara”, “Financiarul”, “Revista 
Felicia 
Redactarea, editarea si prezentarea emisiunii Saptamana Financiara”, Antena 1

Numele şi adresa angajatorului Grupul de presă Intact

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass-media

2001 – 2009

Funcţia sau postul ocupat Editor-Prezentator  Observator Antena 1

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea, editarea si prezentarea principalului jurnal destiri de week-end al Antena 1

Numele şi adresa angajatorului Antena 1 SA, Grupul de presă Intact

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass-media

Februarie – decembrie 2000

Funcţia sau postul ocupat Secretar de stat, Purtător de Cuvânt al Guvernului, Departamentul pentru Comunicare

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatii de comunicare cu presa a Guvernului României

Numele şi adresa angajatorului Guvernul României

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Administratie Publică

Ianuarie - februarie 2000

Funcţia sau postul ocupat Consilier de relații publice și imagine al Primului-ministru

Activităţi şi responsabilităţi principale Sprijinirea activitatii de comunicare cu presa a Guvernului României

Numele şi adresa angajatorului Guvernul României

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Administratie Publică

1999

Funcţia sau postul ocupat Realizator-moderator al rubricii „Stirea Zilei” în cadrul Jurnalului TVR

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea, editarea si prezentarea rubricii „Stirea Zilei”

Numele şi adresa angajatorului TVR

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass media

1996 – 1999

Funcţia sau postul ocupat Realizator-moderator emisiunea „Ediție speciala”, TVR

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea si prezentarea emisiunii 

Numele şi adresa angajatorului TVR
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass media

1995 - 1996

Funcţia sau postul ocupat Editor-prezentator al Jurnalul TVR

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea, editarea si prezentarea principalului jurnal de stiri al TVR

Numele şi adresa angajatorului TVR

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass-media

1993 - 1999

Funcţia sau postul ocupat Realizator de reportaje economice, in special financiar-bancare, TVR

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea, editarea si prezentarea de reportaje din domeniu economic

Numele şi adresa angajatorului TVR

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass-media

1992 - 1993

Funcţia sau postul ocupat Redactor-prezentator Radio Contact

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea, editarea si prezentarea jurnalelor de stiri

Numele şi adresa angajatorului Radio Contact

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass-media

1991 - 1992

Funcţia sau postul ocupat Reporter Cotidianul Azi București

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizare de stiri, articole, interviuri

Numele şi adresa angajatorului Azi

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass-media

1990 - 1991

Funcţia sau postul ocupat Reporter Săptămânalul Pur și Simplu Bacău

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea de stiri, articole, interviuri

Numele şi adresa angajatorului Saptamanalul Pur si Simplu Bacau

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Mass-media

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Aprilie-decembrie 2014

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competenţelor profesionale urmare a absolvirii Programului postuniversitar de 
formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii şi apărării naţională “Securitate şi 
bună guvernare”

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Securitate nationala, principii de buna guvernare, competitivitate

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Colegiul Naţional de Apărare 
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2013-2014

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursului „Politica externa si diplomatie”

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Relatii externe, Drept international 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Institutul Diplomatic Roman, Ministerul Afacerilor Externe

2013-prezent

Calificarea / diploma obţinută Studii în curs

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Drept 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ecologică București

1999

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursului post-universitar Mecanisme Valutare și Fiscale Internaționale

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Finante, Moneda, Mecanisme Valutare

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

1998

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursului post-universitar Management Bancar și Bursier

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Banci, Management Bancar

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

1991-1994

Calificarea / diploma obţinută Licență în filologie, specializarea Știința Informării

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Limba si literatura romana, Comunicare, Psihologie

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea București, Facultatea de Litere

1986-1990

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul de aviație Henri Coandă, Bacău

Aptitudini şi competenţe 
personale
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Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Franceza C1 C1 C1 C2 C1

Engleza B1 B1 C1 B1 C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

De-a lungul carierei a coordonat colective și/sau echipe de până la 120 persoane

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

Buna cunoastere a instrumentelor Microsoft Office

Alte competenţe şi aptitudini Excelenta in comunicare, preferinta pentru lucru in echipa, reactii rapide in conditii de stres, 
disponibilitate pentru nou si asimilare rapida, perseverenta, capacitate de mediere a conflictelor

Permis(e) de conducere Categorie B

Informaţii suplimentare Activitate politică 
Purtător de cuvânt al PSD, 2014 - prezent 
Vicepreşedinte PSD, aprilie 2013 - prezent 
Președinte PSD Ilfov, februarie 2013 - prezent 
Purtător de cuvânt al grupului senatorial PSD, decembrie 2012 - prezent 
Presedinte Interimar PSD Bucuresti, februarie 2016 - prezent 

Activitate publicistică: 
- O altă lume, volum de poezii, editura Eminescu, 2001 
- Trei motive, roman, editura Eminescu, 2002 
- 30 - Picnic pe câmpul de luptă”, volum de poezii, editura Vinea, 2002 
- Țara sucită și învârtită. Povești pentru copii, editura Carte de Suflet, 2004 
- Economie de cuvinte, eseuri, editura Litera, 2009 
- Jurnalul unui Observator, eseuri, editura Litera, 2011 

Premii și distincții: 
Premiul APTR pentru cel mai bun show de televiziune, 2012 
Premiul APTR pentru cel mai bun 'Moderator de prime-time', 2011 
Premiul APTR “Televedeta anului 2007” 
Premiul APTR pentru talk show (2004) 
Premiul Asociației Scriitorilor București, 2001 
Ofițer al Ordinului Steaua României, 2000 
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http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

