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

E U R O P E A N  

 

 
 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume  MEDIANU RODICA ALEXANDRINA 

Adresă                                            BUZAU, ROMANIA 

Telefon   

Fax   

E-mail  rodica.medianu@sc7bz.ro 

 

Naţionalitate  Romana 

 

Data naşterii  29.04.1968 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

  

Perioada (de la – până la)   01.09.1992 - PREZENT 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Scoala Gimnaziala nr. 7, Buzau, str. Privighetorilor, nr.5 

Tipul activităţii sau 

sectorului de activitate 

 Invatamant de stat 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular limba engleza gradul I 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Predarea cunostintelor de limba engleza 

Director adjunct interimar 

Metodist ISJ, Buzau 

Membru in Consiliul Consultativ al ISJ, Buzau 

Membru in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 7, Buzau 

 

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 

   

 

Perioada (de la – până 

la) 

 11.01.2021 - prezent 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

 Școala Gimnazială nr. 7, Buzău 

Funcția sau postul 

ocupat 

 Director adjunct 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Educație 
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STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 

  

Perioada (de la – până la)  14.05-23.06.2022 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ  
 Furnizor: CCD Buzau 

Curs 

 

 „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare”; 50 

ore 

Perioada (de la – până 

la) 

 27.01-17.02.2022 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

 Furnizor: CCD Buzau 

Curs 

 

 Educatie remediala  

Perioada (de la – până 

la) 

 6 octombrie 2020-31 august 2021 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

 Furnizor: CCD Buzau 

Curs 

 

 Management educational- doua module, 120 de ore, 30 de credite 

transferabile 

Perioada (de la – până 

la) 

 12 – 28 octombrie 2018 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

 Asociația Life-Learning Education 

Curs 

 

 Învățarea integrată-Pregătiți pentru viață, Adolescență și 

autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și discipline 

opționale 

 

Perioada (de la – până 

la) 

 22.11.- 07.12.2018 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ 

 Asociatia PROEURO-CONS-ONG 

Denumirea cursului  "Educație nonformala pentru o școală altfel", curs acreditat MEN 

   

Perioada (de la – până 

la) 

 25.11.2017- 05.05.2018 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

 Centrul acreditata ECDL: Liceul pedagogic „Spiru Haret”, Buzau 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 ECDL Base Profile 

Perioada (de la – până 

la) 

 Noiembrie 2017- aprilie 2018 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 CCD, Buzau 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 Word, Powerpoint, Calcul tabelar, Excel, Instrumente Media 
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Denumirea cursului  TIC 

Perioada (de la – până 

la) 

 August 2017 

 Publicatie de 

specialitate 

 Beyond Words – culegere de exercitii de vocabular 

   

Perioada (de la – până 

la) 

 12.01.- 31.03. 2015 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ 

 Scoala Gimnaziala nr. 7, Buzau 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 Activitati de dezvoltare profesionala conform Raportului individual de 

dezvoltare profesionala 

Denumirea cursului  Proiect POSDRU: „Personalul didactic din sistemul de invatamant 

preuniversitar si universitar de stat – promotor al invatarii pe tot 

parcursul vietii” 

   

 Perioada (de la – până 

la) 

 2 februarie 2013- 9 martie 2013 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ 

 SIVECO, Romania 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 1. Utilizarea calculatoarelor personale 

2. Utilizarea laboratoarelor virtuale 

3. Utilizarea portalului Web 

Denumirea cursului  Curs de formare continua: „Introducere in tehnologia informatiei” 

   

 Perioada (de la – până 

la) 

 16.03.- 11.05. 2013 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ 

 SC Merlin business consulting SRL 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 1.Operarea cu documente si concepte specifice predarii limbii 

engleze 

2. Utilizarea mijloacelor, metodelor, tehnicilor si procedeelor 

didactice moderne 

3. Folosirea PLE pentru autoevaluare 

Denumirea cursului  Curs de formare continua: „Dimensiuni europene moderne in predarea 

limbii engleze” 

   

 Perioada (de la – până 

la) 

 Decembrie 2011-ianuarie 2012 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea din Bucuresti – Facultatea de psihologie si stiintele 

educatiei 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 1. Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii 

diferentiate a elevilor 

2. Abilitare pe curriculum 

Denumirea cursului  Curs de formare: POSDRU: „Formarea continua a profesorilor de limba 

romana, engleza si franceza in societatea cunoasterii” 
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Perioada (de la – 

până la) 

 26 martie 2010 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ 

 Scoala cu cls. I-VIII „Ion Creanga” Buzau 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 Competente necesare ocupatiei de pedagog 

Denumirea cursului  Simpozionul international „Orientari noi in pedagogia contemporana” 

   

Perioada (de la – 

până la) 

 2009-2013 

Experienta metodica si 

organizatorica  

 Metodist si membru in Consiliul Consultativ al profesorilor de limba 

engleza din judetul Buzau 

   

Perioada (de la – 

pana la) 

 2009-2013 

Experienta metodica si 

organizatorica 

 

 Membru in Comisia de Evaluare la Olimpiada de limba engleza – faza 

judeteana 

Perioada (de la – 

până la) 

 24.01 - 07.02. 2010 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 S.C. INFO EDUCATIA SRL 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 Competente necesare ocupatiei de metodist 

Denumirea cursului  Curs de perfectionare pentru ocupatia de metodist 

   

Perioada (de la – pana la) Octombrie 2009- februarie 2010 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

C.C.D. Buzau 

Principalele subiecte si 

calificari insusite 

Competente digitale 

Denumirea cursului Curs Ael 

 

 

Perioada (de la – pana la) 

Experienta metodica si 

organizatorica 

 

 

2007-2008 

Membru in Comisia de organizare a Concursului National „Olimpiadele 

Cunoasterii” 

Perioada (de la – pana la) Februarie 2008 

 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

MECT, C.C.D. Buzau si ISJ Buzau 

Principalele subiecte si 

calificari insusite 

1. De ce Character First? 

2. Schimband cultura 

3. Cum sa predam caracterul? 

4. Cladirea caracterului prin lauda 

5. Corectarea bazata pe caracter 

6. Pasi pentru implementare 
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Denumirea cursului „Character First” 

 

 

Perioada (de la – pana la) 

15 sept.2008- 15 iunie 2009 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

Univ. Transilvania Brasov 

Principalele subiecte si 

calificari insusite 

Dobandirea de competente curriculare, de comunicare si digitale (3 

module) 

Denumirea cursului Curs de formare: „Academica”( I si II) 

                                                               

Perioada (de la – pana la) 2006-2009 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

Scoala cu cls. I-VIII nr.7 Buzau 

Tipul proiectului Proiect scolar european Comenius –coordonator proiect 

Denumirea proiectului „Roots of European Civilization” 

 

Perioada (de la – pana la) 2006-2007 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

Scoala cu cls. I-VIII nr. 7 Buzau 

Tipul proiectului Proiect european de dezvoltare scolara Comenius – membru al echipei 

de coordonare 

Denumirea proiectului „Tomorrow’s School Today” 

                                                    

Perioada (de la – 

până la) 

 18 – 22 septembrie 2006 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

 Casa Corpului Didactic „I.Gh. Dumitrascu” Buzau 

Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

 1. Autocunoastere si dezvoltare personala. 

2. Comunicare si abilitati sociale. 

3. Managementul informatiilor si invatarii. 

4. Planificarea carierei. 

5. Calitatea stilului de viata. 

Denumirea cursului  Curs de formare: „Consiliere si orientare” 

   

Perioada (de la – pana la) 17 mai 2006 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

Liceul de politie Buzau 

Principalele subiecte si 

calificari insusite 

Tehnici de predare si de evaluare 

Denumirea cursului „Classroom Techniques of Teaching and Assessment” 

  

Perioada (de la – pana la) 5 -19 decembrie 2005 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

Scoala cu clasele I-VIII nr 7 Buzau 

Principalele subiecte si 

calificari insusite 

Pregatire in vederea utilizarii AeL; 

Pregatire in vederea elaborarii materialelor educationale pentru AeL. 

Denumirea cursului Curs de formare profesionala AeL 

  

Perioada (de la – pana la) 10 ianuarie – 7 februarie 2004 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

Casa Corpului Didactic „I. Gh. Dumitrascu” Buzau 
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Principalele subiecte si 

calificari insusite 

1. Definirea consilierii 

2. Rolul si personalitatea consilierului 

3. Cunoasterea elevului 

4. Modelul de consiliere individuala Eggan 

5. Consiliere de grup 

6. Lucrul in echipa 

Denumirea cursului „Consiliere scolara” 

Perioada (de la – pana 

la) 

Contributii la teoria si practica 

didactica 

Denumirea lucrarii 

 

Obtinerea gradului didactic I 

- 2002 

 

 

Perioada (de la – pana la) 

2003  

Carte de specialitate – culegere de exercitii de vocabular 

„Five American Writers” 

 

 

 

 

Februarie - iunie 1999 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

Casa Corpului Didactic „I. Gh. Dumitrascu” Buzau 

Principalele subiecte si 

calificari insusite 

1. Comunicare 

2. Introducere in managementul educational 

3. Managementul clasei 

4. Managementul schimbarii 

5. Curriculum 

6. Evaluare 

Denumirea cursului Formare metodica, psihopedagogica si legislatie generala si scolara 

  

Obtinerea gradului didactic 

II- 1998 

                                                              

  Perioada (de la – pana 

la) 

Anul scolar 1994-1995 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

Casa Corpului Didactic „I. Gh. Dumitrascu” Buzau 

Principalele subiecte si 

calificari insusite 

Literatura engleza – metode de predare 

Denumirea cursului Curs de perfectionare a pregatirii profesionale 

  

                              Obtinerea 

definitivatului in invatamant      

- 1994                         

Perioada (de la – pana 

la) 

22 martie – 2 aprilie 1993 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant 

Consiliul Britanic si Casa Corpului Didactic „I. Gh. Dumitrascu” Buzau 

Principalele subiecte si 

calificari insusite 

Metodologia predarii limbii engleze 

Denumirea cursului Curs de perfectionare a pregatirii profesionale – Modul B 
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APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi 

carierei, 

dar care nu sunt 

recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau o 

diplomă. 

 

LIMBA MATERNĂ  ROMANA 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 

  LIMBA ENGLEZA 

• Abilitatea de a citi  EXCELENT 

• Abilitatea de a scrie  EXCELENT 

• Abilitatea de a vorbi  EXCELENT 

  LIMBA FRANCEZA 

• Abilitatea de a citi  EXCELENT 

• Abilitatea de a scrie  BUNA 

• Abilitatea de a vorbi  SATISFACATOR 

 

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. 

 

 - COMUNICATIVA 

- EXTROVERTITA 

- ALTRUISTA 

- CU SPIRIT DE ECHIPA 

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. 

 - ACTIVA 

- REZISTENTA  LA STRESS 

- BUNA COORDONATOARE 

- OBIECTIVA 

- PERSEVERENTA 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

Utilizare calculator, 

anumite tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 

 - CUNOSTINTE OPERARE PC : WORD, POWERPOINT, INTERNET 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISITICE 

Muzică, desen, pictură, 

literatură, etc. 

  

 

ALTE APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

Competenţe care nu au mai 

fost menţionate anterior. 

 - CUNOSTINTE DE LIMBA ITALIANA, DOBANDITE IN TIMPUL 

FACULTATII 

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Categoria B 

 

   

 

 

   

 

 

 

 


