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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume/Prenume  Rotari (căsătorită Georgescu) Elena  
Adresa Loc. Breazu, Com. Rediu, Jud. Iaşi, 707406 (România) 
Mobil 0746077192  

E-mail elenarotari80@yahoo.com 

Naţionalitate română  

Data naşterii 06 a lunii octombrie 1980 

Sex femeiesc  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01 a lunii octombrie 2006 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat doctorand cu frecvenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“, Iaşi 
  

Perioada 15 a lunii aprilie 2008 - 15 a lunii octombrie 2008  
Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- prelevarea probelor biologice (insecte, seminţe, plante) şi analizarea acestora în laborator; 
- participarea la proiecte europene; 
- însuşirea modului de funcţionare a aparaturii performante de laborator; 
- participarea la simpozionul internaţional ESNA (European Society for New Methods in 
Agricultural Research) Cracovia. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Biologice 
Strada Lascăr Catargi nr. 47, Loc. Iaşi, Jud. Iaşi, 700107 (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

  

Perioada 01 a lunii mai 2006 - 30 a lunii august 2006  
Funcţia sau postul ocupat stagiu de pregătire în viticultură-oenologie 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- însuşirea activităţilor desfăşurate în plantaţiile de viţă de vie şi în staţia de îmbuteliere, din 
punct de vedere teoretic şi practic 

Numele şi adresa angajatorului Domaine de Gournier 
30190 Boucoiran (Franţa) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Viticultură - Oenologie 

  

Perioada 01 a lunii iulie 2005 - 01 a lunii septembrie 2005  
Funcţia sau postul ocupat inginer horticol 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- lucrări de întreţinere a plantaţiilor de viţă de vie; 
- prepararea soluţiei pentru tratamentele de combatere a bolilor şi dăunătorilor; 
- prelevarea probelor biologice. 

Numele şi adresa angajatorului S.E.R.V.E. Ceptura 
nr. 125 C, Com. Ceptura, Jud. Prahova, (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Viticultură 
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Perioada 01 a lunii iunie 2003 - 01 a lunii septembrie 2003  
Funcţia sau postul ocupat - student  

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- practică horticolă 

Numele şi adresa angajatorului Carmichael Farm Limited 
Longforgan, DD2 5HW Dundee (Scoţia, Marea Britanie) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Agricultură 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  2 a lunii iunie 2010 – 3 a lunii iunie 2010 
Calificarea/diploma obţinută Certificate of attendance  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

-„Training for international inspectors“ Reg. CE 834/2007 and 889/2008                     
IFOAM – NOP – JAS (inspector agricultură ecologică) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

BIOAGRICOOP S.c.r.l. (Non – profit organization for international co – operation in       
bio – organic agriculture and sustainable development) 

Perioada 01 a lunii octombrie 2005 - 01 a lunii februarie 2007  
Calificarea/diploma obţinută Diploma de master - Protecţia Plantelor  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- Combaterea integrată a principalilor dăunători din culturile agricole; 
- Raţionalizarea tratamentelor fitosanitare; 
- Patologie vegetală; 
- Zoologie agricolă; 
- Eficientizarea tratamentelor fitosanitare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

U.Ş.A.M.V. „Ion Ionescu de la Brad“ 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490, Loc. Iaşi, Jud. Iaşi (România) 

  

Perioada 01 a lunii septembrie 2005 - 01 a lunii septembrie 2006  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master ISFRADA (Institut Supérieur Franco-Roumain pour l'Agro-Alimentaire 

et le Développment Agricole). 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Management des entreprises viti-vinicoles; Siguranţă alimentară (ISO, HACCP); 
Management şi marketing în industria agroalimentară. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

I.S.A. Lille (E.S.A.P. Toulouse) - Franţa şi U.Ş.A.M.V. Iaşi - România 
Ecole d'Ingenieurs de Purpan 75, voie de TOEC, 31076 Cedex 3 Toulouse (Franţa) 

  

Perioada 01 a lunii octombrie 2001 - 31 a lunii martie 2005  
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- Psihologia şcolară; 
- Pedagogie şcolară; 
- Didactica specialităţii; 
- Practică pedagogică; 
- managementul clasei de elevi. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

U.Ş.A.M.V. „Ion Ionescu de la Brad“ 
Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, 700490, Loc. Iaşi, Jud. Iaşi (România) 

  

Perioada 01 a lunii octombrie 2000 - 01 a lunii iulie 2005  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de inginer diplomat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- Viticultură, Oenologie; 
- Pomicultură; 
- Floricultură, Arboricultură, Arhitectură peisageră; 
- Legumicultură; 
- Tehnologia păstrării produselor horticole; 
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- Microbiologie, Fitopatologie, Entomologie; 
- Cadastru agricol, Topografie, Îmbunătăţiri funciare; 
- Pedologie, Agrotehnică, Maşini horticole; 
- Chimie, Biochimie, Agrochimie; 
- Botanică, Genetică, Fiziologia plantelor, Ameliorarea plantelor horticole; 
- Fizică şi agrometeorologie, Matematică cu aplicaţii în biologie; 
- Ecologie şi protecţia mediului; 
- Management, Marketing, Contabilitate; 
- Engleză; 
- Practică. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

U.Ş.A.M.V. „Ion Ionescu de la Brad“ 
Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, 700490, Loc. Iaşi, Jud. Iaşi (România) 

  

Perioada 15 a lunii septembrie 1995 - 10 a lunii iulie 1999  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Profil matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Colegiul Naţional „Dragoş Vodă“ 
Strada Liceului nr.1, 725100, Loc. Câmpulung-Moldovenesc, jud. Suceava (România) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Engleză  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  

Franceză  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  

Italiană  A1 Utilizator 
elementar  A1 Utilizator 

elementar  A1 Utilizator 
elementar  A1 Utilizator 

elementar  A1 Utilizator 
elementar  

Spaniolă  A1 Utilizator 
elementar  A1 Utilizator 

elementar  A1 Utilizator 
elementar  A1 Utilizator 

elementar  A1 Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Competenţe şi abilităţi sociale - comunicativă; sociabilă; capacitate de a lucra în echipă; creativitate. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- planificarea şi organizarea activităţilor la locul de muncă; adaptabilitate la cerinţe; spirit 
întreprinzător. 

Competenţe şi aptitudini tehnice - pricepere în utilizarea aparaturii de laborator şi a uneltelor de grădinărit; întocmirea 
desenelor tehnice, a schiţelor de lucru; prepararea soluţiilor de stropit şi aplicarea acestora; 
executarea lucrărilor de întreţinere în livezi, vie, grădină. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- utilizarea pachetului MS Office (Word, Excel, Power Point); internet explorer.  

Permis de conducere B  
 


