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Curriculum vitae  
Europass  

                                                

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Motaş Constantin Viorel 

Telefon  Mobil: 0755133867       
0768675614 

E-mail(uri) zeceprajini@yahoo.com 

Naţionalitate Român 

Data naşterii 13.05.1971 

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional 

 Inspectoratul Școlar Județean Iași, inspector școlar de specialitate pentru 
minorități 

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
 

 
 
August 2012 
Inspector școlar minorități 
Coordonarea, monitorizarea și evaluarea activităților specifice învățământului 
în limba maternă rromani și rusă 
 
Inspectoratul școlar Județean Iași 
 
Învățământ preuniversitar 
 
Decembrie 2010-septembrie 2013 
Asistent manager proiect 
Coordonarea tehnică a activităților proiectului 
 
 
Inspectoratul școlar Județean Iași 
 
Formare profesională în învățământul preuniversitar 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
 

 iulie  2009 – decembrie 2010 
Monitor in proiectul „Educatia de calitate- un pas spre egalitate”, ID 4813 
- monitorizarea activitatii grupurilor suport din comunitatile de romi 
traditionale 
 - monitorizarea implementarii activitatilor din gradinitele interculturale si 
bilingve 
Centrul Rromilor Amare Rromentza 
Învaţământ preşcolar 
 
iunie 2010- iulie 2011 
Facilitator regional în proiectul „Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I”, ID 2194 
- facilitare, sprijin, monitorizarea implementarii activitatilor proiectului 
 
Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului  
 
Învaţământ preşcolar şi primar 
 
 

Perioada  2008- 2012 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba rromani, istoria şi tradiţiile rromilor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea procesului de predare, învăţare, evaluare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala „Zanea”, Lunca Cetăţuii, com. Ciurea, jud. Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Învaţământ preuniversitar 

Perioada  octombrie 2009 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat   Mentor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 - Sprijin educational si moral  oferit beneficiarilor proiectului 
 -  facilitarea relatiilor de colaborare intre eleviii romi- scoala- familie 
 - monitorizarea progresului grupului de beneficiari 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Agentia Nationala pentru Romi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Organizarea şi desfăşurarea de sprijin educational si moral, prin mentorat, 
beneficiarilor     invaţământul preuniversitar în cadrul proiectului „Educatia 
copiilor romi, calea spre un loc de munca stabil” 
 

Perioada  Ianuarie-iulie 2009 

Funcţia sau postul ocupat   Mentor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Sprijinirea elevilor din grupul ţintă în vederea creşterii participării şcolare, a 
performanţelor şcolare şi a stimei de sine etnice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Centrul Rromilor Amare Rromentza 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Organizarea şi desfăşurarea a 16 sesiuni de mentorat în cadrul proiectului 
„Roma mentor project” 

Perioada  Ianuarie-decembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator activitate minoritate rroma 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 coordonare, relaţionare şi intermediere cu comunitatea rroma 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

 Filiala Iaşi a fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperativei 
Meşteşugăreşti „Spiru Haret” 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Implementare proiect Phare 2006 „Meseria brăţară de aur”, formare 
profesională 

Perioada   Ianuarie-noiembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat   Agent local de implementare, judeţul Satu Mare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  sprijinire, monitorizare şi raportare în legătură cu stadiul implementării 
proiectului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  SC Ramboll Finnconsult Oy,  Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

      Asistenţă tehnică pentru proiectul Phare 2005 “Acces la educaţie pentru 
grupuri dezavantajate” 

Perioada  Februarie-noiembrie 2007  

Funcţia sau postul ocupat Agent local de implementare, judeţul Suceava 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

sprijinire, monitorizare şi raportare în legătură cu stadiul implementării 
proiectului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Ramboll Finnconsult Oy,  Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Asistenţă tehnică pentru proiectul Phare 2004 “Acces la educaţie pentru 
grupuri dezavantajate” 

Perioada 2006-ianuarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Inginer- şef de tură 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii de producţie, controlul calităţii 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Sc Eurocasting SRL,  Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Metalurgie  

Perioada 2005-2007 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil de activităţile cu comunitatea 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- relaţionarea cu comunitatea-părinţii 

- desfăşurarea de activităţi cu comunitatea-părinţii 
- implicarea în viaţa şcolii a comunităţii-părinţilor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Şcolar Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Participare la implementarea proiectului Phare 2003  “Acces la educaţie 
pentru grupuri dezavantajate” 

Perioada Octombrie 2005-august 2006 

Funcţia sau postul ocupat Product manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Comercializarea produselor chimice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Sc Brenntag România SRL 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Desfacere produse chimice 

Perioada Septembrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de educaţie tehnologică 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea procesului de predare, învăţare, evaluare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala „Ionel Teodoreanu”, com. Victoria, jud. Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învaţământ preuniversitar 

Perioada Octombrie 2002-iulie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Adjunct şef de secţie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul resurselor umane, formare profesională, coordonarea 
activităţii de productie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Niciman SA, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Metalurgie  

Perioada Septembrie 2000-septembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Profesor inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea procesului de predare, învăţare, evaluare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Scoala de Arte şi Meserii Dagâţa, jud. Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învaţământ preuniversitar 

Perioada August 1995- noiembrie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii de producţie, controlul calităţii 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Fontax SA , Roman 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Realizarea de piese turnate din fontă pentru industria constructoare de maşini 

  

Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale 

studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

 
2010-2013 
student 
Psihologie 
 
 
Universitatea „Petre Andrei” Iasi 
 
Nivel  5/6 ISCED 97 

Perioada 2002-2008 

Calificarea / diploma obţinută Inginer /Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Geologie tehnică 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel  5/6 ISCED 97 

Perioada 2002-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare de specialitate 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 „Educatie Tehnologica” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de „Stiinta si Ingineria 
Materialelor” 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel  6 ISCED 97 

Perioada 2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută Inginer /Diplomă de master 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Inginerie ecologică în metalurgie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de „Stiinta si Ingineria 
Materialelor” 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel  6 ISCED 97 

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Inginer /Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Turnarea metalelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de „Stiinta si Ingineria 
Materialelor” 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Nivel  5/6 ISCED 97 

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Profesor/Cursuri postuniversitare de profesionalizare didactică 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Psihologia şcolară, pedagogie, metodica specialităţii, logica discursului 
educativ, practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Departamentul de pregătirea personalului 
didactic 

Perioada  2005  

Calificarea / diploma obţinută Absolvent al cursurilor nationale de limba, istoria si traditiile rromilor, editia 
a VIII a 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba rromani, pedagogie, psihologie şi metodica predării limbii rromani şi 
a istoriei şi tradişiei rrome 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea Bucureşti 

Perioada  Aprilie –iulie 2007  

Calificarea / diploma obţinută Absolvent al cursurilor  de formare  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Management financiar si legislatie, 
Plan de afaceri si elemente de marketing  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de Resurse Pentru Comunitatile de Romi   CLUJ –NAPOCA ( 
calificare dobandita in cadrul proiectului PHARE implementat de  C.R.CR  
Cluj ) 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Formator / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

pregătirea formării, efectuarea formării, evaluarea cursanţilor, revizuirea şi 
promovarea programului de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei / SC Info Educaţia SRL 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Mentor/   Certificat de absolvire  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

pregătirea formării, efectuarea formării, evaluarea cursanţilor, revizuirea şi 
promovarea programului de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse; Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului/ SC Edinfo SRL 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect / Certificat de competenţe profesionale 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerinţelor de management integrat al 
proiectului, planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului, gestiunea 
utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect, realizarea 
procedurilor de achiziţii pe proiect, managementul riscurilor, managementul 
echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, 
managementul calităţii proiectului 

Numele şi tipul furnizorului 
de formare 

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor/ C.R.F.P.S. Pro 
Vocaţie 

Limbi materne Limba Română / Rromani  

Limbi străine cunoscute engleza / franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  C
1 

Utilizator 
independe
nt 

B
2 

Utilizator 
independe
nt 

A
2 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
independe
nt 

B
2 

Utilizator 
independe
nt 

Limba franceză 
 

 A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 



7 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Abilitati de comunicare si facilitare, abilitati de negociere si mediere  
conflicte. Acestea au fost dobândite pe parcursul formării profesionale 
iniţiale dar mai ales in mediu nonformal 
Excelente abilităţi de relaţionare şi comunicare interpersonală   
- ambiţios, spirit de echipă  
- responsabil, organizat, ordonat  
- capacitate de învăţare rapidă şi adaptare rapidă la noi situaţii  
- bune abilităţi de comunicare şi relaţionare  
- capacitate de negociere şi toleranţă 
- abilităţi de lucru în grup 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- foarte bună rezistenţă la stress şi obisnuinţă cu termene de finalizare strânse  
- bune abilităţi de administrare şi coordonare de echipe de persoane  
- experienţă de lucru în facilitare comunitară, mediere conflicte şi mediere 
profesională (implicare în politicile de recrutare şi selecţie personal )  
- coordonare, monitorizare, evaluare şi implementare de proiecte şi programe 
- organizare de evenimente culturale, artistice, seminarii 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Electronică şi electrotehnică 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  Abilitati de  utilizare a calculatorului : Word, Excel, Autocad, Power Point, 
Outlook, Internet 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Fotografia  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Practicarea sporturilor de echipă: fotbal, tenis de câmp, baschet 

Permis de conducere Permis conducere categoria B 

Informaţii suplimentare - Director executiv al „Asociaţiei Romilor Ursari” 
- Membru in echipa care implementeaza proiectul „Studiu clinico-
epidimiologic asupra reproducerii si prevenirii abandonului in colectivitatile 
de rromi din judetul Iasi, in perioada 1 martie 2006- 31 septembrie 2007”, 
derulat de Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi 
- Organizator de evenimente culturale, seminarii, mese rotunde cu specific 
rrom, in colaborare cu institutii publice locale 
- Key-expert în numeroase proiecte şi programe cu focus pe rromi 
- Facilitator comunitar 
- Operator de teren pentru efectuarea de studii şi microcercetări  
- Colaborator al Institutului de Cercetare a Calitatii Vietii şi Institutului 
pentru Politici Publice 
- Consultant în elaborarea planurilor de afaceri pentru IMM-uri sau AGV-uri 
- Experienta de lucru pe proiecte finantate din FSE- POSDRU. 

 

http://www.iccv.ro/

