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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  MUREŞAN RODICA 

Adresă   

Telefon   

Fax   

E-mail  rodimur@yahoo.com 

 

Naţionalitate  Română 

   

Data naşterii  26 IULIE 1955 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

• Perioada (de la – până la)   1989 -  2014 

• Numele şi adresa angajatorului  Colegiul Naţional “Gheorghe Asachi”, Piatra Neamţ, Str. Audia Nr. 3,  

Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod: 610240 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Educaţie - liceu 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular de limba franceză 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Profesor metodist al ISJ Neamţ 

Îndrumător al practicii pedagogice la limba franceză 

Expert evaluator de manuale alternative (2004 şi 2007) 

Diriginte (1989-2014) 

Membru al Consiliului Consultativ al profesorilor de limba franceză de la ISJ Neamţ 

Responsabil al Cercului Pedagogic al profesorilor de franceza Nr. 1,  jud.Neamţ 

Responsabil al Comisiei metodice de limbi străine din liceu 

Membru al Consiliului de Administraţie din liceu 

Membru al Comisiilor de examen la Capacitate şi la Bacalaureat 

Responsabil al Comisiei pentru Curriculum din liceu 

Membru al Comisiei pentru evaluarea calităţii în învăţământ 

Membru al Comisiei pentru formarea şi dezvoltarea profesională 

Membru al Comisiei pentru promovarea imaginii liceului 

Responsabil al Comisiei pentru activitatea la căminul şi la cantina liceului 

Membru al Comisiei de elaborare de programe şi proiecte de dezvoltare instituţională din liceu 

Membru al Comisiei pentru orientare şi consiliere şcolară 

Membru al Comisiei pentru perfecţionare metodică şi cercetare 

Membru al Comisiei de stimulare şi monitorizare a performanţei şcolare – responsabil 

performanţă la limba franceză (2013-2014) 

 

• Perioada (de la – până la)   1988 - 1989 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E A N  
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• Numele şi adresa angajatorului  Liceul Pedagogic “Gheorghe Asachi”, Piatra Neamţ, Str. Audia Nr. 3,  

Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod: 610240 + completare la Şcoala Talpa, comuna Bârgăuani 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Educaţie – liceu / şcoală generală 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular de limba franceză 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Responsabil al Comisiei metodice de limbi străine din liceu 

Responsabil al Cercului Pedagogic al liceelor din Cartierul Dărmăneşti 

Responsabil al Comisiei PSI şi de circulaţie rutieră 

Diriginte 

 

• Perioada (de la – până la)   1985 - 1988 

• Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Talpa, comuna Bârgăuani, jud. Neamţ + completare la Liceul “Gheorghe Asachi” Piatra 

Neamţ; Şcoala Talpa + completare la Şcoala nr. 5, Piatra Neamţ, Şcoala Talpa + completare la 

Liceul “Petru Rareş” şi la Liceul “Calistrat Hogas”  

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Educaţie – şcoală generală 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular de limba franceză 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Responsabil al Comisiei metodice de limbi străine 

Diriginte 

 

• Perioada (de la – până la)  1978 – 1985  

• Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Bârgăuani, com. Bârgăuani, jud. Neamţ + completare la Şcoala Girov, jud. Neamţ 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Educaţie – şcoală generală 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular de limba franceză 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Responsabil al Comisiei metodice de limbi străine din şcoală 

Diriginte 

 

• Perioada (de la – până la)   1978 - 1979 

• Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Talpa, com. Bârgăuani, jud. Neamţ 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Educaţie – şcoală generală 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular de limba franceză 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Diriginte 

Responsabil al Comisiei de realizare a orarului 

 

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
• Perioada (de la – până la)  5 - 6 februarie 2014 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 INSPETORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ 

CCD Neamț 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 „Program de formare a profesorilor metodişti ai Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ”. 

Atribuţiile metodiştilor în contextul tipologiei actuale a inspecţiilor şcolare. Metodologia 

inspecţiilor speciale pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice. Codul de 

conduită al metodiştilor. 

• Numele calificării primite  Competențe dezvoltate (metodologice, de evaluare a profesorilor şi a actului educaţional şi 

didactic, tehnice si tehnologice, de comunicare și relaționare, instrumentale, interpersonale). 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  Mai-septembrie 2011 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI 

CCD Neamț 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 „Formare specialiști în evaluare INSAM”, din cadrul programului strategic finanțat din fonduri 

europene: „Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar”. 
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• Numele calificării primite  Competențe dezvoltate (metodologice, de evaluare a elevilor, tehnice si tehnologice, de 

comunicare și relaționare, instrumentale, interpersonale). 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada (de la – până la)  21 februarie 2009 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 ORACLE 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Curs Thinkquest  Website 

• Numele calificării primite  Utilizator şi îndrumător pentru elevi, Oracle Thinquest. 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada (de la – până la)  noiembrie 2008 –februarie 2009 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, DPPT Iaşi 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Program universitar de formare continuă a personalului din preuniversitar. 

• Numele calificării primite   

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  21 noiembrie 2009 – 12 decembrie 2009 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Casa Corpului Didactic Neamţ 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Formarea inspectorilor asistenţi-metodişti ai ISJ Neamţ – limbi moderne şi clasice. 

• Numele calificării primite  Inspector asistent metodist 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada (de la – până la)  decembrie 2008 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Casa Corpului Didactic Iaşi 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Program Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare a Cadrelor Didactice 

• Numele calificării primite  evaluator (bacalaureat) 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada (de la – până la)  Noiembrie 2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 CNCEIP – MECT 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Reuniune de lucru (Braşov) a grupelor de profesori de limba franceză pentru formularea 

subiectelor pentru Bacalureat 2008. 

• Numele calificării primite  Autor de subiecte pentru probele scrise (E şi F) de bacalureat (10 variante). 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada (de la – până la)  Februarie – Martie 2007  

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 CNEDM, cu avizul MedC Nr. 25241/26.01.2007 
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• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Stagiu de formare a experţilor evaluatori de manuale şcolare. 

• Numele calificării primite  Expert evaluator 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  Decembrie 2006 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ  

Casa Corpului Didactic Neamţ 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Consiliere şi orientare – program de formare continuă 

• Numele calificării primite  Consilier educativ - diriginte 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  Martie 2006 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Ambassade de France en Roumanie 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Compétences de communication 

Outils et ressources pédagogiques 

Modernisation dans l’enseignement bilingue 

Développement de la dimension culturelle 

• Numele calificării primite  Attestation 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  Februarie 2006 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Stagiu de formare continuă pentru profesorii metodişti. 

Legislaţie şcolară 

Elemente de management şcolar. Managementul clasei de elevi. 

Inspecţia şcolară. Inspecţia de perfecţionare.  

Evaluarea activităţii didactice. Fişa de evaluare a lecţiei. 

• Numele calificării primite  Profesor metodist 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  Septembrie 2001 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Stagiu de formare pentru utilizarea TIC 

• Numele calificării primite  Tehnoredactare computerizată; utilizare internet; aplicaţii Excel şi Power-Point. 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  1996 - 1998 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Perfecţionare metodică şi de specialitate. 

• Numele calificării primite  Gradul didactic I în învăţământ, prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 4578/1998. 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 
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• Perioada (de la – până la)  Ianuarie - Februarie 1992 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice Sèvres, Franţa. 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Stagiu de formator în Didactica francezei elementare – bursă oferită  de Guvernul Francez. 

• Numele calificării primite  Formator în didactica limbii franceze. 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi carierei, 

dar care nu sunt recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau o diplomă. 

 

LIMBA MATERNĂ  LIMBA ROMÂNĂ 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
 

  LIMBA FRANCEZĂ 

• Abilitatea de a citi   excelent 

• Abilitatea de a scrie   excelent 

• Abilitatea de a vorbi   excelent 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane 

 într-un mediu multicultural, ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o activitate 

în care munca de echipă este esenţială. 

(de exemplu cultură, sport, etc.) 

 Diriginte 

Coordonator de programe educaţionale Junior Achievement Romania  

(“Cheia succesului”, “Tehnici de comunicare”). 

Comunicare foarte bună cu elevii, părinţii acestora şi colectivul profesoral din liceu. 

Atragere de fonduri pentru îmbunătăţirea bazei materiale a Cabinetului de limba franceză. 

Parteneriate cu instituţii de cultură (Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”, Teatrul Tineretului”). 

Participare la olimpiade şi concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi  

activitatea altor persoane, proiecte şi  

gestionaţi bugete; la locul de muncă,  

în acţiuni voluntare (de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) sau la 

domiciliu. 

 Efectuarea unor inspecţii speciale, în calitate de metodist la limba franceză al ISJ Neamţ.  

Formator – Limba franceză în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – noi 

competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie în judeţele Harghita şi Neamţ” (COMPAS 

2010). 

Organizarea şi susţinerea, în colaborare cu prof. inspector Cristina Grigori, a unui curs de 

„Didactica limbii franceze” la CCD Neamţ, cu profesori debutanţi (calificaţi şi necalificaţi). 

Organizarea unor manifestări culturale prilejuite de Săptămâna Francofoniei, Ziua liceului, Ziua 

Internaţională a Limbilor Străine, Festivalul Internaţional Le Printemps des Poètes, Spring Day, 

Primăvara europeană. 

Îndrumarea elevilor pentru participarea la unele concursuri şcolare (olimpiade) şi extraşcolare 

(organizate de: Amitié Partage, TV5, Cité des Sciences et de l’Industrie, Fédération 

Internationale des Professeurs de Français,...). 

Îndrumarea elevilor la practica pedagogică la limba franceză. 

Organizarea unor manifestări culturale dedicate unor personalităţi ale culturii naţionale şi 

universale (aniversări şi comemorări) si a unor sărbători naţionale. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

Utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 

 Tehnoredactare computerizată şi utilizare internet. 

Utilizarea unor mijloace audio şi video. 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISITICE 

Muzică, desen, pictură, literatură, etc. 

 Desen artistic (grafică) design şi decor – competenţe dobândite în perioada liceului şi apreciate 

prin publicarea unor desene (grafică) în revista liceului şi în aceea a Universităţii. 

Interpretare de cântece populare franceze şi de cântece religioase. 

Compoziţii literare (poezii publicate în revista liceului şi într-o antologie a unui grup de poeţi 

tineri), aptitudini jurnalistice (activitate jurnalistică în perioada studiilor liceale şi universitare).  

Laureată a Concursului de eseuri de literatură in limba franceză, Francophonie 2009, Asociaţia 

„Le Roannais” din Roanne, Franţa. 

Realizare de clipuri video (premiu din partea unei televiziuni naţionale). 

 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior. 

 Evaluare de manuale şcolare alternative – mai 2004. 

Evaluare de manuale şcolare alternative – aprilie 2007. 

Formulare de subiecte pentru Bacalaureat 2008. 

Participare la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale       

(2009 – Oneşti; 2010 – Buzău). 

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Nu posed permis de conducere auto. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 

 


