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Informaţii personale 

Nume / Prenume DUMITRU RODICA 

Adresa Valea Lupului , Str .M. Viteazu, nr. 2, jud. Iași 

Telefon  0743134445   

E-mail rodumiro@yahoo.com 

  

Cetăţenia ROMÂNĂ 

  

Data naşterii 01.09.1961 

Sex F 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Inspectoratul Școlar Județean Iași- Inspector școlar pentru învățământul 
profesional și tehnic 

  

2. Perioada 01.09.2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea învățământului tehnic de specialitate prin  asigurarea pregătirii 
şi desfăşurării în condiţii legale a cursurilor  liceale, postliceale și de 
învățământ profesional; Respectarea  indicatorilor  de calitate în realizarea 
demersului instructiv-educativ. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
COLEGIUL TEHNIC „GH. ASACHI” IAŞI, STR. SĂRĂRIE NR. 189 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 - Elaborarea Planului de Acțiune al Școlii; 
 - Promovarea şi susţinerea elementelor de reformă la nivelul şcolii 
(metodologii în predare, standarde de evaluare, coerenţa sistemului instructiv – 
educativ, relaţia profesor - elev); 
 - Asigurarea aplicării programelor şcolare, parcurgerea integrală a materiei şi 
respectarea principiilor docimologice în evaluarea elevilor; 
 - Îndrumarea desfăşurării procesului instructiv-educativ din învăţământul 
liceal, postliceal şi învățământ profesional; 
 - Stimularea dialogului director – profesor – elev şi sprijinrea iniţiativele 
elevilor în organizarea timpului liber; 
- Organizarea examenelor de certificare a competențelor profesionale nivel3, 
nivel 4 și nivel 5 pentru calificările din școală; 
- Organizarea Olimpiadei tehnice  interdisciplinare – domeniul Construcții, 
instalații și lucrări publice- etapa locală și  județeană; 

  

2. Perioada 01.09.2014 – 23.06.2016 

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar  pentru învățământul profesional și tehnic 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activități de îndrumare  și control în vederea asigurării calității în 
învățământul profesional și tehnic. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

- proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi valorificarea inspecţiei şcolare 
la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale, concursurilor de 
admitere şi a examenelor de certificare a competenţelor profesionale din 
unităţile de învăţământ, precum şi a concursurilor şcolare pe obiecte de 
studiu şi meserii, cultural-artistice şi sportive de la nivelul judeţului, în 
condiţiile legii şi în conformitate cu regulamentele, normele şi 
metodologiile în vigoare; 

- asigurarea dezvoltării curriculum-ului în funcţie de nevoile de formare 
locală, zonală şi judeţeană; proiectarea curriculum-ului la nivel local şi 
consiliază conducerile unităţilor de învăţământ pe probleme de proiectare 
a curriculum-ului la decizia şcolii; 

- consilierea conducerii unităţilor de învăţământ în vederea elaborării de 
proiecte care să contribuie la realizarea  programelor  de dezvoltare 
instituţională, inclusiv realizarea ofertei educaţionale şi a cărţii de 
identitate a fiecărei unităţi şcolare; 

3. Perioada 01.09.2013 – 31.08.2014 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea şi asigurarea pregătirii şi desfăşurării în condiţii legale a 
cursurilor  liceale, postliceale și de învățământ profesional; Respectarea  
indicatorilor  de calitate în realizarea demersului instructiv-educativ. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
COLEGIUL TEHNIC „GH. ASACHI” IAŞI, STR. SĂRĂRIE NR. 189 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 - Elaborarea Planului de Acțiune al Școlii; 
 - Promovarea şi susţinerea elementele de reformă la nivelul şcolii 
(metodologii în predare, standarde de evaluare, coerenţa sistemului instructiv – 
educativ, relaţia profesor - elev); 
 - Asigurarea aplicării programelor şcolare, parcurgerea integrală a materiei şi 
respectarea principiilor docimologice în evaluarea elevilor; 
 - Îndrumarea desfăşurării procesului instructiv-educativ din învăţământul 
liceal, postliceal şi învățământ profesional; 
 - Stimularea dialogului director – profesor – elev şi sprijinrea iniţiativele 
elevilor în organizarea timpului liber; 
- Organizarea examenelor de certificare a competențelor profesionale nivel3, 
nivel 4 și nivel 5 pentru calificările din școală; 
- Organizarea Olimpiadei tehnice interdisciplinare – domeniul Construcții, 
instalații și lucrări publice- etapa locală și  județeană; 

4. Perioada 01.09. 2006 – 31.08.2013 

Funcţia sau postul ocupat Profesor discipline tehnice 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţii curriculare şi extracurriculare 

Numele şi adresa angajatorului COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE   ASACHI” IAŞI, 
 STR. SĂRĂRIE NR. 189 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

- Activităţi de asigurare a demersului educativ pentru elevii din învăţământul 
tehnic și profesional, liceal și postliceal;  
- Profesor diriginte; 
- Metodist al  I.S.J. Iaşi; 
-Autor al mai multor CDL-uri pentru profilul Tehnic, calificările: Tehnician 
hidrometeorolog şi Tehnician ecolog și protecția calității mediului; 
- Formator- cursuri formare adulți în cadrul proiectului  POS-DRU „Formare 
şi evaluare profesională pentru o carieră de succes”- ID79596”. 
- Examinator la cursurile de formare profesională organizate în cadrul AJOFM 
Iaşi  - Centrul de formare profesională; 
- Membru în Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a 
Adulților a județului Iași; 
- Membru al Consiliului Consultativ al Inspectorului de specialitate; 
- Responsabil Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în perioada 2007-
2013; 
- Responsabil comisia metodică  Discipline tehnice, 2012 - 2013; 
- Membru în Comisiile Centrale de Evaluare a Olimpiadelor Naţionale 
Discipline tehnice: Slobozia – 2005; Brăila – 2013; 
- Membru evaluator în comisiile de titularizare/suplinire a cadrelor didactice în 
învăţământul preuniversitar; 
- Coautor al PAS-ului (Plan de Acţiune al Școlii), perioada 2007 – 2014 
- Organizator al unor activități educative în parteneriat cu Universitatea 
Agronomică Iași, Garda de Mediu, Asociația Ecologistă ECO GREEN CITY. 
- Președinte al Asociației Ecologiste ECO GREEN CITY în perioada 2008-
2013, asociația elevilor, profesorilor și părinților.  

5. Perioada 01.09.2001 -  31.08.2006  

Funcţia sau postul ocupat  Profesor Educație tehnologică 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi curriculare şi extracurriculare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

LICEUL TEORETIC  “ALEXANDRU  I. CUZA”  IAŞI,  
STR. I. CREANGĂ  NR. 17 IAŞI 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

- Activităţi de asigurare a demersului educativ pentru elevii de gimnaziu și 
liceu; 
- Profesor diriginte; 
- Metodist al  I.S.J. Iaşi; 
- Membru al Consiliului Consultativ al inspectorului de specialitate- Educație 
tehnologică; 
- Autor al mai multor CDȘ-uri; 
- Responsabil al Cercului metodic al  profesorilor de Educație tehnologică  
( 2002-2006); 
- Membru evaluator în comisiile de titularizare/suplinire a cadrelor didactice în 
învăţământul preuniversitar; 
- Membru  în comisiile de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei de Educație 
tehnologică - etapa locală, etapa județeană; 
- Organizator al unor activități educative în parteneriat cu Palatul Copiilor Iași. 

6. Perioada 01.09.1997 - 31.08.2001 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor discipline tehnice 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi curriculare şi extracurriculare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SCOALA NR. 41 IAŞI (ȘI COLEGIUL TEHNIC „GH. ASACHI” IAŞI) 
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

- Activităţi de asigurare a demersului educativ pentru elevii de gimnaziu și 
liceu; 

-  Profesor diriginte; 
  - Organizator al unor activități educative specifice. 

7. Perioada 01.09.1990-  31.08. 1996 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor discipline tehnice 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

   Activităţi curriculare şi extracurriculare 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

LICEUL AGRICOL BISTRIȚA, JUD. BISTRIȚA NASAUD 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

- Activităţi de asigurare a demersului educativ pentru elevii de liceu și 
învățământ postliceal; 

-  Profesor diriginte; 
   - Organizator al unor activități educative. 

8. Perioada  august 1985 -  septembrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer  de sistem –domeniul  Imbunătăţiri funciare 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Inginer exploatare lucrări Îmbunatățiri  funciare, elaborare planuri de activitate, 
devize, măsurători, coordonarea echipelor de lucru, etc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 I.E.L.I.F BISTRITA, JUD. BISTRITA NASAUD 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

- Activități de planificare, producție  și exploatare  a lucrarilor de  
imbunatățiri  funciare 
 

 

Educaţie şi formare 

 
 

1. Perioada Ianuarie 2008 – ianuarie  2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire– CALITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN 

MANAGEMENTUL ȘCOLAR 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Managementul curriculummului 

 Managementul resurselor umane 

 Orientări contemporane în practica predării 

 Planificare strategică în educație 

 Legislație școlară 

 Managementul resurselor educaționale 

 Managementul proiectelor 

 Management strategic 

  Marketing educațional 

 Management financiar 

 Leadership educațional 

 Psihologia adulților/Managementul conflictelor 

 TIC 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de studii  creștine ”Filocalia” Iași 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Cursuri de formare pentru manageri 
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2. Perioada 2006- 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - MANAGEMENTUL  UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC ŞI PROFESIONAL 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Managementul liceelor de pe filiera tehnologică şi al Şcolii de arte şi 
meserii. Prespectiva europeană; 

 Dezvoltarea resurselor umane în instituţiile de învăţământ  profesional 
preuniversitar; 

 Managementul parteneriatului şcoală- societate comercială; 

 Pareteneriatul interinstituţional. Integrarea şcolii în comunitate; 

 Consiliere şi orientare şcolară în carieră;  

 Marketing educaţional; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași  - Departamentul de Pregătire a 
Personalului Didactic 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Studii postuniversitare 

3. Perioada 1999- 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire - studii postuniversitare de specializare- EDUCAŢIE 

TEHNOLOGICĂ 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Tehnologii şi materiale lemnoase 

 Limbaj grafic 

 Tehnologia materialelor metalice 

 Probleme de bază ale mediului tehnologic şi social 

 Mijloace de comunicare 

 Elemente de mecatronică 

 Elemente de tehnologie generală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” - Facultatea de Ştiinta şi Ingineria 
Materialelor 
 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Studii postuniversitare 

4. Perioada 1998- 1999 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință –Cursuri postuniversitare de profesionalizare didactică 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Psihologie școlară 

 Pedagogie  

 Metodica specialității 

 Practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași 
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Studii postuniversitare  

5. Perioada 1980-1985   

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire - INGINER  
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Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Materiale de construcţii 

 Hidrologie şi hidrogeologie 

 Beton armat 

 Construcţii hidrotehnice 

 Geotehnică și fundații 

 Pedologie generală și ameliorativă 

 Combatarea eroziunii solului 

 Organizarea și conducerea producției 

 Irigaţii şi drenaje 

 Proiectarea sistemelor de irigații  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi- Facultatea de Hidrotehnică,  Iaşi 
 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Studii  universitare de lungă durată 

6. Perioada Februarie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință - Mentorat. Strategii și inovare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC INFO EDUCATIA  SRL 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Cursuri de perfecționare 

7. Perioada Mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ECOAZIONI - ITALIA 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Cursuri formare proiectul Erasmus+ ”Managementul energiilor sustenabile și 
eficiența energetică” 

8. Perioada aprilie – mai 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Evaluator de furnizori și programe de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociația Aprendis  

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Cursuri de perfecționare 

9. Perioada decembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Expert accesare fonduri structurale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC INFO EDUCATIA  SRL 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Cursuri de perfecționare 
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10. Perioada Martie -  iulie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă – Tehnologii de instruire on-line 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Formare continuă   

11. Perioada Iunie 2011- niembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă - Educația centrată pe elev 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Formare continuă 

12 .Perioada Iunie – iulie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă –Instruirea diferențiată a elevilor 
Atestat de formare continuă – Abilitare pe curriculum 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CCD Mureș  

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Formare continuă 

13. Perioada 01.10. – 03.11. 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Evaluator de competențe profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC SERVEX COMP SRL 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 
 

Cursuri de perfecţionare 

14. Perioada 15. 06 - 22. 06. 2008 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  - Manager  proiect 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Cursuri perfecţionare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC INFO EDUCATIA  SRL 

15. Perioada 02-16.03 2007 

Calificarea / diploma obţinută    Certificat de absolvire - Formator 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Cursuri de perfecţionare 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   ASOCIATIA ROMANA INFOED XXI 
 

                  16. Perioada  dec. 2006 – iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă – Optimizarea și inovarea procesului de învățământ 
tehnic și profesional – modulul I , Proiectarea, organizarea și evaluarea 
activității didactice 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Formarea continuă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași  - Departamentul de Pregătire a 
Personalului Didactic 

17. Perioada sept.2007 –iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă – Optimizarea și inovarea procesului de învățământ 
tehnic și profesional – modulul II, Management și comunicare 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 

formare 

Formarea continuă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași  - Departamentul de Pregătire a 
Personalului Didactic 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

Limba franceză  
 

Utilizator 
elementar  

 

 
Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 
elementar 

 
Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente de comunicare - Abilitati de comunicare și relaționare obţinute prin experienţa acumulată şi 
participarea la diverse cursuri de perfecţionare;  

- Spirit de echipă obţinut prin participarea la diverse proiecte; 
- Stăpânirea unor  mecanisme de  conduită perceptivă ce îmi permite să determin 
disfuncţiile şi să identific soluţiile de rezolvare; 
- Desfășurarea unor  activităţi în manieră personală, completând eficient 
dinamica colectivului; 
- Preluarea și rezolvarea unor sarcini de lucru  în termen şi la nivelul cerinţelor 
impuse; 
- Domeniul în care mi-am desfăşurat activitatea mi-a oferit ocazia să-mi dezvolt 
aptitudinele de structurare şi  de comunicarea a ideilor şi conţinuturilor.  

  



Pag 9/10- Curriculum vitae  
Nume Prenume  

 
DUMITRU RODICA 

 

Competenţe 
organizaționale/manageriale 

- Experienţa acumulată îmi permite să selectez şi utilizez informaţiile, să 
stabilesc ţinte clare, precise şi măsurabile şi să responsabilizez pe cei apţi şi 
compentenţi; 
- Încurajez coloboratorii să utilizeze stilul de muncă eficient şi responsabil;        
- Coordonez și colaborez eficient în cadrul colectivelor, prin stabilirea 
obiectivelor, instrumentelor de lucru şi a termenelor de rezolvare; 
- Deţin abilităţi de elaborare de proiecte şi de implicare a oamenilor în aplicarea 
acestora; 
- Desfăşurarea activităţilor de îndrumare şi control ca metodist mi-a dezvoltat 
spiritul de analiză şi de decizie; 

- Am experienţă în desfăşurarea activităţii de control şi în activităţile 
manageriale. 

  

Competenţe informatice Sistem de operare Windows, Pachetul Microsoft Office, navigare Internet, 
administrare fișiere; - Centrul de studii  creștine ”Filocalia” Iași – modulul 
TIC, din programul de formare Calitate și eficiență în managementul școlar 

  

Competențe dobândite la 
locul de muncă  

- Comunicare eficientă  şi integrarea în colectiv, muncă în echipă; 
 - Disponibilitatea pentru relaţionare; 
- Identificarea modalităţilor de stabilire a priorităţilor în cadrul activităţilor de 
grup; 
 

Alte competenţe   
- Rezistenţa la efort intelectual prelungit;  
- Sunt foarte ordonată și foarte meticuloasă; 
- Capacitatea de analiza obiectivă a unei situaţii pentru luarea unei decizii 
optime; 

- Abordarea obiectivă a perspectivelor de evoluţie personală. 

  

Permis de conducere - CATEGORIA B 

  

Informaţii suplimentare 
 

 

Publicații  Ghid de bune practici –Formarea continuă a profesorilor de științe tehnologice 
în societatea cunoașterii –proiect POS-DRU 
Ghid informativ de orientare școlară și profesională 
Monografia Colegiului Tehnic Gh. Asachi iași  
Eco-Tehnic-revistă națională de ecologie și tehnică ecologică 
Securitate și sănătate în muncă- manual clasa a IX-a 
Securitate și sănătate în muncă- manual clasa a X-a 
Ghid de proiectare transcurriculară- proiect Erasmus+ 
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Proiecte  Proiect Leonardo da Vinci – QUALITY ASSURANCE IN  ECVET 
MOBILITY 
Proiect TU ȘI ECO GREEN CITY- ÎMPREUNĂ PENTRU UN ORAȘ CURAT  
Proiect MAST NETWORKING CALITATE ÎN DEZVOLTAREA 
COMPETENȚELOR CHEIE DE MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII 
Proiectul Erasmus+ ȘCOLI SUSTENABILE ENERGETIC 
 Proiect -PATRULA DE RECICLARE 
Proiect –PROTEJEAZĂ NATURA PENTRU VIAȚĂ  
Proiect de mobilitate –Lisabona Portugalia 
Proiectul PODCA 

Conferințe  Conferința județeană – Învățământul profesional și tehnic ieșean: oportunități, 
dileme, perspective 
Conferința internațională – Competențe, abilități, profesionalism –cheia 
succesului 
Conferința -Educația ieșeană- confluențe, metamorfoze, idealuri 
Conferința – Fii pregătit! Program educațional de sprijin pentru dezvoltarea 
competențeor cheie 

Seminarii  Seminarul -Dezvoltarea unei comunități stabile și durabile prin educație 
Seminarul – Managementul stresului în cultura de sănătate și securitate în 
muncă a sistemului educațional 

Distincții  Diploma „Gh. Lazăr III” 

Referințe   
Prof. dr. Anda Tănasă, director Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Iași 
 
 

 


