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Informaţii personale  

Nume / Prenume DEACONEASA GH. MARINELA 

Adresă ALE. 2 CASTANILOR, BL. S1, SC.1, ET.1, AP.6 CRAIOVA – DOLJ 

Telefon 0251/421159 int. 106 Mobil: 0730655849 

Fax  

E-mail imarnl@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 09 iulie 1977 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat 
Domeniul ocupaţional 

 EDUCAŢIE 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.09.2011 – PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat Analist-programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare website, creare şi  administrare baze de date pentru cursanţi şi 
colaboratori, realizare materiale promo şi prezentări, instalare sisteme de operare şi 
softuri, consiliere şi suport tehnic pentru personalul instituţiei şi pentru cadrele didactice 
care solicită ajutor tehnic, analiză statistică şi grafică a chestionarelor de impact etc. 

Numele şi adresa angajatorului CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ, STR. ION MAIORESCU, NR. 6 – CRAIOVA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate EDUCAŢIE 
  

  

Perioada 15.07.2012 - 31.08.2013  

Funcţia sau postul ocupat   Expert IT şi administrare baze de date  - CARIERA DE SUCCES ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL       
PREUNIVERSITAR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare website, creare şi  administrare baze de date pentru cursanţi şi 
colaboratori, alocare carduri ECDL pentru cursanţi.  

  

Perioada 01.11.2011 -30.09.2013  

Funcţia sau postul ocupat   specialist IT - PROJECT EUROPEANS FOR EXAMPLE – EUFOREX 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare website, creare şi  administrare baze de date pentru cursanţi şi 
colaboratori, realizare materiale promo şi prezentări.  

  

  

mailto:imarnl@yahoo.com
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

         Activităţi şi responsabilităţi principale 

                 Numele şi adresa angajatorului 

     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

01.09.2003 – 31.08.2005 

Profesor informatică 

Activitate de predare 

Grupul Şcolar Agricol Cârcea - Dolj 

Educaţie – învăţămant preuniversitar 

 
27.11.2000 -31.08.2011  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere şi suport tehnic pentru personalul instituţiei şi pentru cadrele didactice care  
solicită ajutor tehnic, întocmire baze de date şi state Bani de liceu şi abonamente elevi, 
tipărire diplome elevi, responsabil BDNE, colaborator la Evaluarea în educaţie - Limba 
engleză, colaborator la Evaluarea în educaţie - Limba şi literatura română etc. 

Numele şi adresa angajatorului GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ELECTROPUTERE CRAIOVA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate EDUCAŢIE 
  

Educaţie şi formare 
Perioada 

    
  2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 INFORMATICĂ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Facultatea de Matematică Informatică, Universitatea din Craiova 

Perioada  1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 FIZICĂ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Facultatea de Fizică, Universitatea din Craiova 
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

  
 Mai-Iunie 2014 
Certificat de participare 
 
 Expert autorizat în cadrul proiectului “Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România 
 
 Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă 
 
 Februarie – Martie 2013 
 Certificat de absolvire 
 
 Formator 
  
 Asociaţia Dominou Craiova 
 
 Martie – Aprilie 2012 
 Adeverinţă 
 
 Web design nivelul I şi II. Design Web cu HTML, Macromedia Dreamweavwe şi Movie Maker 
 
 Casa Corpului Didactic Dolj 
 
August 2012 – Martie 2013 
 Adeverinţa de participare 
 
 “Managedu – Utilizarea aplicaţiilor de Management Educaţional” 
 
 SIVECO România 
 
 Noiembrie 2011 
 Certificat de participare 
 
 Revisal – soluţii practice de implementare 
 
 T.A.C. Education Grup S.R.L. Bucureşti 
 
 
Decembrie 2009 
 Certificat de absolvire 
 
 Evaluator de competenţe profesionale 
 GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ELECTROPUTERE CRAIOVA 
 
  
 Martie – Aprilie 2009 
 Diplomă 
 Educaţie pentru sănătatea oamenilor 
  
 GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ELECTROPUTERE CRAIOVA 
 
 
 
 2007 
 Adeverinţă 
 Campania de informare “Proiecte şcolare – acces la dezvoltare” 
 
 Centrul de Informare şi Asistenţă pentru Proiecte şcolare al Liceului Teoretic “Henri Coandă” Craiova 
  
 
 
 Aprilie 2004 – Mai 2004 

Calificarea / diploma obţinută  Adeverinţă 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Utilizarea sistemului A.E.L. 4.0 – asistent educaţional pentru licee 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

                                                    Perioada 
  

 CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ 
 
  
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Autoevaluare 
                                         Nivel european  
 
 
 
                                            Limba engleză 

 
 
                                           Limba franceză 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilă, comunicativă, integrare rapidă în colectiv nou, eficienţă, gândire pozitivă,  
originală, proactivă, orientare spre rezultat 

  Scriere 

  

  Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, spirit de iniţiativă, spirit de echipă 
  B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
  

  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Competenţe şi aptitudini tehnice Ştiu să utilizez echipamente tehnice precum: xeroxul, multifuncţionale, camere foto-
video etc. 

  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Operare Windows şi Microsoft Office, întreţinere reţele de calculatoare. 

  

  
  

Permis(e) de conducere Categoria B, din anul 2004 
 

 

 
 

 
 

 

   

  

 
 

  

 
 

  

 
   

  

 


