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Curriculum vitae 
Europass 

 

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume EZARU  NICULINA OTILIA 
Adresă Soș. Păcurari, Nr. 37, Bl. 543B, Et.3, Ap. 1, Iași 
Telefon 0787 318 133 
E-mail otiliaezaru@yahoo.com 
Naţionalitate Romana 
Data naşterii 07.09.1979 
 
Locul de muncă  

 
Inspectoratul Școlar Județean Iași 

 
  Funcția / postul ocupat 
 

  Experienţa profesională 

 
Inspector școlar de specialitate – Învățământ primar 
  

 
Perioada 

 
Septembrie 1999- Septembrie 2021 

 
Funcţia sau postul ocupat 

   
  Profesor învățământ primar 

 
Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Școala Gimnazială  „Titu Maiorescu” Iași   

 
 Tipul activităţii sau sectorul                  
de activitate 

 
Educație 

 
Educaţie şi formare 

 
 

 
Perioada 

 
2021 
Publicație Integrarea copiilor cu autism în învățământul de masă, Ed.Pim; 
Transfer la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași;  
 
2020 
Program de formare continuă CRED-Curriculum relevant, educație deschisă 
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pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar, din cadrul proiectului CRED-
Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți; 
 
2018-2021 
Cursuri de pregătire în metodologia aplicarii alternativei educationale Step by 
step – Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step 
 
Detașată pe postul de învățător la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași 
 
Iulie 2016- Iulie 2018 
Ciclul II-Studii universitare de masterat 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 
Facultatea de  Psihologie și Științe ale Educației 
Program de studii: Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale 
 
Consilier educativ la Școala Gimnazială Cârjoaia 
 
Iunie 2018 
Admisă în Corpul național de experți în management educațional(CNEME), 
SESIUNEA 2018, SERIA A 13-A 
 
Mai 2017 
Publicație Utilizarea metodelor activ-participative în rezolvarea problemelor 
de matematică,  Ed. Fabrica de Tipar 
 
Mai 2017 
Programul de formare continuă „Managementul stresului în organizațiile 
școlare” obținând un număr de 15 credite profesionale transferabile. 
 
Mai  2017 
Programul de perfecționare pentru FORMATOR, cu durata de 40 de ore, 
promovat în urma unui examen de absolvire. 
 
Mai 2017 
Program de formare continuă „ Management educațional participativ” 
obținând un numar de 22 credite profesionale transferabile. 
 
Februarie 2017 
Programul de formare continuă  „Abordarea interdisciplinara a conținuturilor 
învațării ” cu durata de 30 de ore. 
  
August- decembrie 2012 
Programul de formare continuă, „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de 
învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV”-
program de formare continuă de tip ,,blended learning” pentru cadrele 
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didactice din învățământul primar, Nivel 2 acreditat de MECTS- CNFP prin 
O.M.4961 din 02.08.2012, obținând un număr de 34 credite transferabile. 
 
Noiembrie 2011-martie 2012 
Curs de formare Click 1’’Proiectarea curriculară centrată pe competențe” 
obținând un număr de 25 credite profesionale; 
Curs de formare Click 2 ‚, Eficiența în predare prin folosirea metodelor 
interactive ’’ obținând un număr de 20 credite profesionale; 
Menționez că aceste cursuri s-au desfășurat în cadrul proiectului POSDRU ,, 
La un click de educația modernă și eficientă” 
 
Iulie 2008- iulie 2011 
Universitatea „ Spiru Haret” București 
Facultatea de Litere 
Specializarea Limba si literatura română- Limba și literatura engleză 
Tipul calificării: licență 
 
2009-2011 
Promovarea examenului pentru obținerea Gradului I în învățământ în cadrul 
Universității ,, Alexandru Ioan Cuza” Iași 
 
2006-2007 
Programul de formare continuă ,,Program de dezvoltare profesională pe 
baza activității proprii desfășurate în școală”, acreditat de C.N.F.P.prin 
decizia nr 77 din 29.07.2005, obținerea unui nr de 30 de credite 
 
Iulie 2006 
Stagiul de perfecționare cu tema „Implementarea programei – Consiliere și 
orientare” 
 
August 2005 
Promovarea examenului pentru obținerea Gradului II în învățământ în cadrul 
Universității ,, Alexandru Ioan Cuza” Iași 
 
August 2001 
Promovarea examenului pentru obținerea Definitivării în învățământ în cadrul 
Universității ,, Alexandru Ioan Cuza” Iași 
 
Iulie 2000 
Transfer la Școala Gimnazială Cârjoaia 
 
Iulie 1999 
Concursul de titularizare în învățământ pe catedra de învățător, finalizat cu 
încheierea contractului de muncă pe durată nedeterminată începând cu 
1.09.1999 la Școala Gimnazială Oțeleni. 
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1994-1999 
Numele instituției: Scoala Normala ,,Vasile Lupu” Iași 
Domeniul: Pedagogic 
Diplomă de Bacalaureat cu dublă specializare: Invățători- Educatori 
Atestat profesional 
 
  

  
Limba maternă 

 
 
 
 

  Limbi străine 

Română 
 
 
 
 

Limba engleză 

Ascultare Citire Participare 
la 

conversație 

Discurs 
oral 

Scriere 

C1 C1 B2 B2 C1 

 
 

Limba franceză 

Ascultare Citire Participare 
la 

conversație 

Discurs 
oral 

Scriere 

B1 B2 A2 B1 B1 

 
 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Comunicare si relaționare 
Adaptarea la situați noi și neprevăzute, adecvarea comportamentului în 
raport cu interlocutorii 
Atitudine pozitivă, receptivă la idei inovative, ematie, tact pedagogic, spirit 
de inițiativă, flexibilitate, perseverență 
 
 
Lucrul in grup 
Am colaborat  cu alte cadre didactice la diferite proiecte cu caracter 
educativ, ocazie care mi-a dezvoltat spiritul de lucru în echipă, colaborarea 
și comunicarea asertivă. 
 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizator activități și concursuri școlare; 
Organizare și participare la activități de voluntariat; 
Coordonator de programe si activități cultural artistice; 
Coordonare și participare la parteneriate educative; 
Coordonator activități cu parinții, elevii, parteneri sociali și instituțiile statului; 
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Utilizarea platformelor educaționale online în activitatea didactică; 
 
 

 
Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

Operator PC: Microsoft Office, SPSS, Zoom, Adservio, Google Classroom 
Comunicare: Internet  

 
Permis de conducere 

 
Dețin permis de conducere categoria B 
 

Informaţii suplimentare ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂRJOAIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ TITU MAIORESCU” IAȘI 

 


