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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Rotaru Ioana Corina 

Adresă(e) Str. Pompieri nr.6,  cod 70720, jud. Iaşi, România 

Telefon(oane)    

E-mail(uri) rotaruioanacorina@yahoo.com 

  

NaŃionalitate(-tăŃi) Romana  

  

Data naşterii   23.09.1969 

  

Sex Feminin  

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

Colegiul National „E. RacoviŃă”Iaşi 
 
 
 

  

ExperienŃa profesională  

Perioada 
            
  FuncŃia sau postul ocupat 
 
         ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 
   
 
 
 
  
 
Numele şi adresa angajatorului 
 
     Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 
 

Septembrie 2010 – prezent 
 
Profesor titular de educaŃie tehnologică 
 
- Expert MaSt 
- Expert termen lung ACTiV C 

- 2001-prezent- metodist ISJ Iaşi 

- 2007- 2011 –responsabil cu perfecŃionarea cadrelor didactice- C.N. „E. 
RacoviŃă” IASI 

-   responsabil cerc pedagogic 
- Absolvit Cursul de formare”Profesorul creator de soft”, 25 credite 
 
Colegiul NaŃional E. RacoviŃă Iaşi, Aleea Nicolina, nr 4, Iasi 
Colegiul” C. Negruzzi” Iaşi, str.Toma Cozma, nr.4 
 
Predare disciplina educaŃie tehnologică 

Perioada septembrie 2009 – septembrie 2010 
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FuncŃia sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate ISJ Iaşi 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Coordonarea activităŃii de specialitate ISJ Iaşi.  
- Absolvit Cursul de formare”Intel TEACH-instruire in societatea cunoaşterii”, 25 

credite 
- Curs de formatori-metodisti 
-     profesor metodist 
-     responsabil cerc pedagogic 
- membru consiliu consultativ 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar JudeŃean Iaşi, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iaşi 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

EducaŃie, formare  

Perioada 2004 – septembrie 2009  

FuncŃia sau postul ocupat Profesor titular de educaŃie tehnologică 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

- ActivităŃi de predare; ActivităŃi de consiliere a elevilor (dirigenŃie); ActivităŃi 
extraşcolare cu elevii 
 2007- 2012 
- membru în corpul de experŃi-management educaŃional 
 - responsabil cu perfecŃionarea cadrelor didactice- C.N. „E. RacoviŃă” IASI 
 2001-prezent- metodist ISJ Iaşi 

- profesor metodist 
- responsabil cerc pedagogic 

 2005 – 2009 
- responsabil cu utilizarea materialelor didactice, C.N. „E. RacoviŃă” IAŞI 
-coordonator proiecte finanŃate de AgenŃia NaŃională de Tineret „ O carte pe zi” şi „ 
„Omoară-mă încet!” 
-sept.2010-august 2012- expert MaST 
 2005- prezent mentor practică pedagogică 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul NaŃional E. RacoviŃă Iaşi, Aleea Nicolina, nr 4, Iasi 
Colegiul”C. Negruzzi” Iaşi, str.Toma Cozma, nr.4 
 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

EducaŃie / Formare profesională/ Formare şi monitorizare studenŃi  
 

Perioada 2003 – prezent  

FuncŃia sau postul ocupat  -membru al Comisiei NaŃionale de Specialitate  

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

-Elaborarea de subiecte pentru olimpiada judeŃeană de educaŃie tehnologică 
-Elaborarea de subiecte pentru concursul de ocupare a posturilor vacante în 
învăŃământul preuniversitar 
-Elaborare de programe educaŃionale 
-profesor metodist 
- responsabil cerc pedagogic 
 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul NaŃional E. RacoviŃă Iaşi 
Colegiul”C. Negruzzi” Iaşi, str.Toma Cozma, nr.4 
 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

EducaŃie 

FuncŃia sau postul ocupat Membru  

Perioada    2002-2003 

FuncŃia sau postul ocupat Profesor titular de educaŃie tehnologică 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

ActivităŃi de predare;  ActivităŃi de consiliere a elevilor (dirigenŃie); ActivităŃi 
extraşcolare cu elevii 
-responsabil proiecte europene 
- profesor metodist 
- responsabil cerc pedagogic 
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Numele şi adresa angajatorului    Liceul Teoretic „M.Sadoveanu” Paşcani 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

EducaŃie, consiliere şi formator al profesorilor de educaŃie tehnologică 

Perioada    1998-2002 

FuncŃia sau postul ocupat Profesor de educaŃie tehnologică 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

ActivităŃi de predare;  ActivităŃi de consiliere a elevilor (dirigenŃie); ActivităŃi 
extraşcolare cu elevii 
- responsabil cerc pedagogic 
-responsabil al comisiei metodice 
-membru în  Consiliu de AdministraŃie 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala „Ion Simionescu” Iaşi 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

EducaŃie 

  

Perioada    1993-1998 

FuncŃia sau postul ocupat Profesor educator 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

ActivităŃi de consiliere a elevilor; ActivităŃi extraşcolare cu elevii 
 

Numele şi adresa angajatorului    Gr. Şcolar” Ion Holban” Iaşi 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

EducaŃie 

Perioada 1992-1993 

FuncŃia sau postul ocupat Profesor de discipline tehnice 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

ActivităŃi de predare; ActivităŃi de consiliere a elevilor (dirigenŃie); ActivităŃi 
extraşcolare cu elevii 
 

Numele şi adresa angajatorului Liceul de industrie uşoară Botoşani  

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

EducaŃie  

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

EducaŃie  

EducaŃie şi formare  

  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obŃinută Studii postuniversitare – DPPD, Universitatea tehnică „Gh.Asachi” Iaşi 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale 

dobândite 

curs postuniversitar de mentorat- pedagogie, politici educaŃionale 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Departamentul de pregătire profesională a cadrelor didactice Iaşi 

Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internaŃională 

ISCED 06 

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obŃinută Studii postuniversitare – Facultatea de ŞtiinŃa şi Ingineria Materialelor, 
Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internaŃională 

ISCED 07 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale 

dobândite 

EducaŃie tehnologică 
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Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea  Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi 

Perioada 1987 – 1992  
 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de inginer 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale 

dobândite 

Discipline tehnice specifice domeniului textil, Pedagogie,  

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Textile - Pielărie, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” Iaşi 
 

Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internaŃională 

ISCED 06 

Perioada 1983 – 1987  
 

Calificarea / diploma obŃinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale 

dobândite 

 Matematica, Fizică, Discipline tehnice 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Liceul „Dan Barbilian”, Câmpulung Muscel, jud. Argeş 
 

Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internaŃională 

ISCED 04  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba germană   
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent A2 
Utilizator 

independent A2 
Utilizator 

independent A2 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine 
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STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

Perioada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CURSURI DE 
PERFECłIONARE LA  CASA 
CORPULUI DIDACTIC 

 

 

 
 
 
 
- Curs de antreprenoriat, Teaching. Universitatea Tehnică”Gh. Asachi” IAŞI  
- Februarie-aprilie 2009- Managementul proiectelor educationale, curs de formare 
continuă, CCD IAŞI 
- Septembrie 2008 - Curs AEL 
- Iunie 2008- Curs de Integrare Economică Europeană, Universitatea „A.I. Cuza” 
Iaşi, Centrul de Studii Europene (februarie-iunie 2008), diplomă de absolvire 
- 2007 mai- curs de formatori  (martie –mai 2007), certificat de absolvire 
- 2001- grad didactic I, Universitatea Tehnică „GH. Asachi” Iaşi- Fac. de Textile-
Pielarie, certificat de absolvire 
- 1999- curs postuniversitar de inventică -Casa Corpului Didactic Iaşi-  diplomă de 
absolvire, 
- 1997- curs de iniŃiere în utilizarea calculatorului la Camera de Industrie şi ComerŃ 
IAŞI, diplomă de absolvire 
 
-Managementul timpului,  
- Managementul conflictelor,   
-Curs de mecatronică,   
-AbilităŃi curriculare,   
-Ora de dirigenŃie,   
-Consiliere şi orientare,  
-ProtecŃia mediului -  adeverinŃe de absolvire,  
-Curs Intelteach- 25 credite,  
-Curs „Profesorul creator de soft”-25 credite, 
 -Managementul proiectelor-11 credite,  
-Expert in proiecte POSDRU-40 ore(Infoeducatia) 
- Analiza nevoilor reale de formare ale cadrelor didactice, adeverinŃe 
 

CompetenŃe şi abilităŃi sociale  

• Foarte receptivă şi creativă 
• Putere de muncă şi de concentrare pe o perioadă îndelungată de timp 
• Muncă în echipă este esenŃială pentru mine, fiind o persoană care îşi 

îndeplineşte sarcinile la timp 
• Sunt un serios colaborator 
• Răspund cu solicitudine la tot ceea ce fac 
• Ştiu să-i ascult pe cei din jur 
• Desfăşor orice activitate-sarcină ce-mi revine cu multă seriozitate şi 

responsabilitate 
• Plăcută pentru cei cu care colaborez 
• Îmi asum responsabilitatea pentru tot ceea ce fac 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

• Membru în comisii de bacalaureat 
• Conceput, implementat, desfăşurat proiecte sub egida AgenŃiei 

NaŃionale de Tineret, proiecte pe diferite teme (O carte pe zi, Mananca 
sanatos- coordonator) 

• promotor POS-DRU „Sanatatea elevilor in licee” 
• sunt un bun organizator şi coordonator al diferitelor activităŃi (cercuri 

metodice, olimpiade judeŃene, grupuri de lucru ale SNEE 
• răspund cu promptitudine obligaŃiilor care-mi revin şi nu numai (ca profesor, 

ca diriginte), implicare în activităŃi ale şcolii 
• particip la diferite acŃiuni ca voluntar (întrajutorarea copiilor instituŃionalizaŃi 

şi celor cu handicap) 
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CompetenŃe şi aptitudini 
tehnice 

• bune abilităŃi de utilizare a calculatorului, a copiatoarelor 
• o foarte bună îndemânare, dezvoltate abilităŃi practice 

  

CompetenŃe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

• Word, Excel, PowerPoint, 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
artistice 

• Dezvoltat simŃ estetic (specializare design în industria textilă) 
 

  

Alte competenŃe şi aptitudini • Bună practiciană cu multă seriozitate 
• Receptivă în a cunoaşte lucruri noi 
• Implicare în tot ceea ce fac 

  

Permis de conducere permis de conducere, Categoria B 

  

InformaŃii suplimentare PROF. GAVRILESCU PAULA - COLEGIUL NAłIONAL „EMIL RACOVIłĂ” IAŞI, 
 
 

  
 

 


