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Casa Corpului Didactic Mureş. Scurt istoric 

 

 Casa Corpului Didactic Mureş a fost înființată în 9 noiembrie 1969 în cadrul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, sub forma unui corp de metodişti, având ca 

scop coordonarea, organizarea şi realizarea programelor de perfecţionare a 

personalului din învăţământul preuniversitar. De la înfiinţare şi până în prezent, la 

conducerea instituţiei s-au perindat un număr de nouă directori. Începând din anul 

1971, conducerea Casei Corpului Didactic a fost încredinţată d-nei prof. Chinezu 

Ana, care a fost, de altfel, primul director al acestei instituţii. Primul stoc de cărţi al 

bibliotecii a fost primit sub formă de donaţie, la vremea respectivă, de la Ministerul 

Învățământului. Între anii 1981-1984 a fost numită în funcţia de director al instituţiei 

d-na prof. Albu Emilia. Între anii 1984-1986, d-l prof. Matepiuc Ioan a preluat 

conducerea, iar între anii 1986-1990, activitatea Casei Corpului Didactic a fost 

întreruptă, cu excepţia bibliotecii, care a funcționat în tot acest timp. În anul 1990, 

activitatea Casei Corpului Didactic Mureş a reînceput tot sub conducerea d-lui prof. 

Matepiuc Ioan, reluându-se activităţile specifice acestei instituții. Din anul 1994, 

Casa Corpului Didactic a funcţionat sub conducerea d-lui inspector şcolar Dobrescu 

Vasile, care s-a îngrijit de bunul mers al instituţiei până în anul următor, 1995, când a 

revenit în funcția de director d-na prof. Albu Emilia. Doamnei Albu Emilia i-a urmat 

d-l prof. Gîju Ion, care a fost director timp de un an, din 1996 până în 1997. Din anul 

1997 până în 2003, conducerea Casei Corpului Didactic Mureş a fost încredinţată d-

lui prof. Dascăl Martin. Din septembrie 2003, la conducerea Casei Corpului Didactic 

Mureş a fost numită d-na prof. Nagy Edita. Între anii 2009-2012 director a fost d-ra 

prof. Cristiana Chira. De la 1 septembrie 2012, director este d-na prof. Mariela 

Mariana Corneanu. De la înfiinţare, activitatea în această instituţie s-a desfăşurat cu 

sprijinul profesorilor-metodişti, cadre didactice cu o bogată experienţă profesională, a 

cadrelor universitare din întreaga ţară, a instituţiilor acreditate şi abilitate, în 

subordinea cărora s-a aflat Casa Corpului Didactic Mureş. Colaboratorii ce i-a avut 

Casa Corpului Didactic Mureş, precum şi cei actuali, au fost întotdeauna de o înaltă 

calificare, cu experienţă profesională naţională şi internațională deosebită, 

competenţele profesionale fiind criteriul de bază în selecţionarea acestora.  

          

 

Colectivul  C.C.D. Mureș vă urează sănătate și putere de muncă! 
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