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Educaţie şi formare 2019 – prezent – Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Facultatea 

de Pedagogie si Stiinte ale Educatiei, Master Educatie Timpurie 

Perioada 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

2008-2011 

Facultatea de Geografie 

Specializare: Geografie; Licenţiat în Geografie;Diploma de licenţă 

2004-2008 

Şcoala Normala „Vasile Lupu” Iaşi 

Specializare: învăţător/educatoare; Învăţământ liceal; Învăţător/ 

Educatoare / Diplomă de bacalaureat 

Perfecţionare în specialitate 

Grad didactic I - 2018 

August 2014 

Gradul didactic II  

August 2010 

   Definitivarea în învăţământ 

 
 

 

 

 

 

Informaţii 

personale 

  

Nume / Prenume Rotaru Cătălina 

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 

Sex FEMININ  

 

Experienţa 

profesională 

                              Perioada 

           Funcţia sau postul 

ocupat 

 

- 01.09.2016- prezent, profesor înv. preșcolar, gradul I , Grădiniţa cu 

Program Prelungit nr. 21 Iaşi, Strada: Plăieşilor nr. 35,Telefon/Fax:  

0332803949, E-mail: gpp21iasi@yahoo.com,Website: www.gradinita21piasi.ro 

 01.09.2008 – 31.08.2016 Liceul Tehnologic, Gropniţa, Gradiniţa PN 

Mălăeşti, Iaşi 

 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Am obținut rezultate deosebite în pregătirea preșcolarilor pentru integrare și 

progres școlar prin urmărirea atingerii competenţelor din curriculum-ul pentru 

educaţia timpurie şi aplicarea unor  instrumente de evaluare şi monitorizare a 

evoluţiei progresului în dezvoltare a preşcolarilor; 

- Am obţinut rezultate deosebite în pregătirea preşcolarilor în raport cu 

standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul copiilor din 

clasa pregătitoare şi clasa I,  rezultate care au fost certificate de învăţătorii 

copiilor ; 

- Am iniţiat şi aplicat în activitatea cu preşcolarii o serie de metode, procedee şi 

tehnici de predare inovatoare; 

- Am publicat articole în diverse publicații; 

 

 

mailto:gpp21iasi@yahoo.com
http://www.gradinita21piasi.ro/
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Calificarea / diploma 

obţinută 

 

 

 

 

Cursuri de formare continuă a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar 

 

 

Competenţe dobândite   Competente de consiliere parentala, competente de comunicare si colaborare.  

la locul de muncă 

 

 

 

Limba(i) 

maternă(e) 

LIMBA ROMÂNĂ 

Alte limbi 

străine 

cunoscute 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 

conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză UTILIZATOR 

ELEMENTAR 

UTILIZATOR 

ELEMENTAR 

UTILIZATOR 

ELEMENTAR 

UTILIZATOR 

ELEMENTAR 

UTILIZATOR 

ELEMENTAR 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

 

Competenţe şi 

abilităţi sociale 

Implicată, punctuală, dinamică, serioasă, perseverentă, cu capacităţi 

organizatorice demonstrate, lucrând bine atât în echipă, cât şi independent 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicar
e 

Creare de 
conţinut 

Securitate 

Rezolvarea 

de 

probleme 

 UTILIZATOR 

INDEPENDENT   

UTILIZATOR 

INDEPENDENT   

UTILIZATOR 

INDEPENDENT   

UTILIZATOR 

INDEPENDENT   

UTILIZATOR 

INDEPENDENT   

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experiment 

 ▪ Utilizarea unor  programe  Windows  (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 

prezentări) 

▪ studierea în facultate a unor cursuri de profil: Bazele informaticii, Medii de 

programare, Birotica) 

▪ cursuri de formare „Calitatea în educație prin valorificarea TIC” 

 

Permis de conducere  ------ 


