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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ROTARIU, Ilie 

Adresă(e) 7,  str. Aurel Vaicu, 550327 Sibiu România 

Telefon(oane) +40269422215 Mobil: +40744611402 

Fax(uri) +40268224480 

E-mail(uri) ilie.rotariu@ulbsibiu.ro; rotariu@starnets.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) român 
  

Data naşterii 22.07.1952 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Conducator doctorat 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Din martie 2011 - până în prezent  OM 5268.05.11.2011 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinere de cursuri, seminarii, activităţi tutoriale, alte activităţi specifice pentru dcotoranzi 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 12, bd. Victoriei, 550012 Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ universitar 

  

Perioada Din martie 2000 - până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector, conferenţiar, profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinere de cursuri, seminarii, activităţi tutoriale, alte activităţi specifice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 12, bd. Victoriei, 550012 Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ universitar 

  

Perioada Din ianuarie 2004 - până în martie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Administrator, director 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

A dus la îndeplinire hotărârile adunării generale, a organizat şi a condus activitatea, a reprezentat societatea 
în faţa terţilor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Intertourism, Imagica XXI, Eurohosts Romania, 7, A.Vlaicu, 550327 Sibiu România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Turism, multimedia 

  

Perioada Din septembrie 1975 – ianuarie 2004 

mailto:ilie.rotariu@ulbsibiu.ro
mailto:rotariu@starnets.ro
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Funcţia sau postul ocupat Economist, , şef agenţie, sef birou plan personal organizare învăţământ retribuire juridic, director  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

A condus activităţile specifice din sectorul hotelier / turism intern şi internaţional / plan, personal, organizare, 
învăţământ, salarizare, juridic / a dus la îndeplinire hotărârile adunării generale, a organizat şi a condus 
activitatea, a reprezentat societatea în faţa terţilor – după caz 

Numele şi adresa 
angajatorului 

OJT Timis, Oficiul Judeţean de Turism Sibiu, Păltiniş SA  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

turism 

  

Educaţie şi formare  

Perioada martie 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

specializare 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Acordul de la Bologna / aptitudini manageriale pentru aplicarea reformei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

University of Malta 

  

Perioada noiembrie 1999 - ianuarie 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în economie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

economie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

  

Perioada Octombrie 1999 / Februarie 1997 

Calificarea / diploma 
obţinută 

specializare - certificat de absolvire / Specializare - certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

management pentru agenţii de turism / standardele UE - întocmirea de proiecte pentru participarea la licitaţii de 
fonduri comunitare/ comunicare de afaceri/ Dezvoltarea destinației turistice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fachhochschule Munchen şi Fundaţia Hanns Seidel / GOPA/FIMAN pentru EU-PHARE Programme for SMEs 
and Regional Development in Romania 

  

Perioada 1971-1975 

Calificarea / diploma 
obţinută 

economist 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Conform curricula 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti - Facultatea de Comerţ – specializarea Relaţii Economice 
Internaţionale (fosta Facultate de Comert Exterior) 

  

Perioada 1967 / 1968-1971 
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Calificarea / diploma 
obţinută 

studii medii / diplomă de liceu 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Clasă real - clasă specială de matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu - Liceul „Octavian Goga” din Sibiu 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Franceză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Germană  
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Uitlizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*)  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

*uşurinţă în comunicare şi rezolvarea situaţiilor extreme prin experienţa din copilărie la cabană, , apoi ca ghid şi 
specificul muncii din turism, acum cel din mediul universitar; mai ales rapiditate în luarea deciziilor cerută de 
nevoia rezolvării instantanee a conflictului în turism 
* obişnuinţă pentru activitatea în mediu multicultural şi multietnic dobândită prin întreaga viaţă în turismul 
internaţional atât în contact cu turiştii dar şi cu furnizorii din întreaga ţară şi din străinătate, dar şi 10 ani în posturi 
de conducere în turism lucrând cu colective foarte diferite (de la muncitorii necalificaţi din construcţii la maeştrii în 
arta culinară sau personal specializat în probleme de protocol etc.)  

* experienţă în organizarea de echipe, a lucrului în echipă mai ales pentru dovedirea practică al 
posibilităţii organizării de activităţi în domenii de graniţă sau de vârf: a fost creatorul şi organizator al 
„Serbărilor Zăpezii” la începutul anilor 80, al “clubului de vacanţă” (1981-1984), a organizat asociaţii, 
consorţii, etc. (Asociaţia economiştilor din comerţul sibian, membru fondator al Camerei de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Sibiu, al ANAT, ANTREC Sibiu, SKAL Club România) 
* capacitatea de a sesiza direcţia spre care trebuie îndreptată o structură (agenţie de turism, clinică, etc.) sau 
activitate: participă la eforturile de introducere a tiketingului în România, apelează şi lucrează cu experţi străini 
în probleme de turism (Jean Pierre Paris – ex director al Thommas Cook SUA, 3 specialişti americani aduşi la 
Clinica Paltinul – primul spital de o zi din România - pentru care şi imaginează şi asistă organizarea sistemului 
de abonamente pentru salariaţii din întreprinderi încă din  1994); obţine brevetul de organizator de licitaţi ale 
activelor de stat scoase la privatizare în 1991; urmează cursul organizat de Ministerul Finanţelor prin PHARE 
pentru introducerea noului sistem contabil; înfiinţează în 1994 Imagica XXI SA – prima firmă de multimedia 
specializată pe tehnologia Apple-Radius din România; sprijină şi este co-organizator al primelor festivaluri de 
teatru din Sibiu 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

* experienţă şi capacitatea de a organiza activitatea unor mici colective sau unor mari grupări de 
oameni dobândită prin ocuparea de funcţii de conducere medii sau la vârf pe parcursul întregii 
activităţi, coordonând activitatea unor mici colective (şef agenţie turism, director de agenţie de turism) 
sau a OJT Sibiu grupând peste 2000 de angajaţi; 8 ani a ocupat postul de director 
* experiență în managementul activităților academice acumulate prin activitate directă 4 ani ca 
prodecan al Facultății de Științe Economice, 2 mandate de senator în Senatul Universității, secretar al 
senatului universității 
* experiență în organizarea unităților de învățământ superior ca urmare a activității ca membru al 
Comisiei Economice I a ARACIS, schimburilor de experiență prin deplasări oficiale în Irlanda pe 
probleme de calificări și curriculă    




