
  

Curriculum vitae 
Europass 

                  

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume DINU MARINELA

Adresă(e) 

Telefon(oane) 

Fax(uri) 
E-mail(uri) maridanpop@yahoo.com

 
Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 

 
Data naşterii  22 decembrie 1968

 
Sex  Femeiesc 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

    Muzeul Olteniei – Laboratorul de restaurare si conservare
     Cultura 
    
      Liceul Ucecom” Spiru Haret „ Craiova 

      



Experienţa profesională 
 
       Perioada 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
 
       Perioada 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
        Perioada 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
 
         Perioada 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
         Perioada 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
 
Perioada 
 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 

     
  
 01.02.2009-prezent 
        Investigator chimist  
        Activitate de investigare a bunurilor de patrimoniu cultural 
 Muzeul Olteniei Craiova, Laboratorul de restaurare Str. Madona Dudu nr.    
14, tel/fax 0351/427862 
www.muzeulolteniei.ro        
       Investigare şi cercetare 
 
 01.09.2006-prezent 
          Profesor chimie - titular 
          Activităţi didactice , la disciplina, chimie; diriginte. 
 Liceul Ucecom „Spiru Haret „ Craiova Str. Electroputere nr.2  tel:0251/435796 
Fax: 0251/435796  ucecom_craiova@yahoo.com 
       Învăţământ preuniversitar 
 
  
    03.01.2007- 01.02.2009 
           Conservator IA Secţia Evidenţă Conservare şi Investigare  
           Conservarea pieselor de patrimoniu Secţia Ştiinţele Naturii 
 
           Secţia Ştiinţele Naturii Muzeul Olteniei 
 
           Conservarea pieselor biologice din patrimoniul Muzeului Oltweniei  
    
           
 01.09.2006- 31.08.2007 
         Profesor fizică  
         Activităţi didactice, la disciplina fizică. 
 
         Grup Şcolar”Ilie Murgulescu” Craiova 
         Învăţământ preuniversitar     
 
 
 15.09.2005- 31.08.2006 
       Profesor fizică 
       Activităţi didactice, la disciplina fizică. 
  
       Şcoala generală cu clasele I-VIII Scaieşti”, Dolj 
     
       Învăţământ preuniversitar     
 
 
 01.09.2001- 31.08. 2002 
 
     Profesor chimie  
     Activităţi didactice, la disciplina chimie 
 
     Şcoala generală cu clasele I-VIII Nr. 39  Craiova 
 
      Învăţământ preuniversitar     
      



 
   Perioada 
 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
       Perioada 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
      
        Perioada 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
        Perioada 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
        Perioada 
Funcţia si postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale  
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
 
 
 
 

   
 01.09.1998- 31.08. 2000 
     Profesor chimie 
 
      Activităţi didactice, la disciplina chimie 
 
      Şcoala generală cu clasele I-VIII „Petrache Poenaru” Craiova, Dolj 
 
       Învăţământ preuniversitar   
   
 01.09.1997- 31.08.1998 
      Institutor 
      Activităţi didactice 
      Şcoala generală cu clasele I-VIII Nr.26 Craiova, Dolj 
      Învăţământ preuniversitar     
  
      
 
 01.09.1995- 31.08. 1997 
     Institutor 
     Director. Activităţi didactice 
 
     Şcoala generală cu clasele I-IV Şitoaia, Almăj, Dolj 
 
      Învăţământ preuniversitar     
 
 01.09.1994- 31.08.1995 
     Profesor chimie 
     Activităţi didactice, la disciplina chimie 
 
     Grupul Şcolar „DIMITRIE FILIŞANU „ Filiaşi, Dolj 

      Învăţământ preuniversitar     
 
 15.09.1992-31.08.1994 
      Profesor chimie 
      Activităţi didactice, la disciplina chimie 
 
      Grupul Şcolar Agricol Filiaşi, Dolj 

       Învăţământ preuniversitar     



Educaţie si formare 
 
Perioada 
 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 
    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 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 
       Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
        
        Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

   
   2010-2012 
 
   Gradul Didactic I 
    Chimie 
 
    Facultatea de Chimie  
    
    Universitatea din Craiova 
 
     Învăţământ în sistem naţional 
 
   
   2011  
   Matter and Materials in/for Heritage Conservation - Workshop 
   Tehnici fizico-chimice non-invazive şi micro-invazive utilizate în domeniul 
patrimoniului cultural 
 
   Muzeul Olteniei, Craiova 
 
 
 
   01.10.2008  - 15.015.2009      
  
   Diplomă de Master 
  
   Facultatea de Ştiinţa Mediului ,cu specializarea Ecolgia şi protecţia mediului. 
 
 
   Universitatea „Babeş Bolyai „Cluj Napoca 
 
    Învăţământ în sistem naţional 
 
 
    24.03.2008 – 24.03.2009 
 
     Conservator Obiecte de Artă şi Monumente. Certificat de Absolvire(Atestat) 
 
      Cursuri pregătire postuniversitară –Conservarea preventivă a bunurilor de 
patrimoniu cultural 
     Centrul de  perfecţionare a personalului din cultură, Bucureşti,  M.C.C.P.N.-
C.P.P.C. 
     Învăţământ în sistem naţional 
  
 
    15.10.2005-15.07.2007      
     Diplomă de licenţă . Chimist 
 
 
      Facultatea de Chimie . Specializarea Chimist 
 
      Universitatea din Craiova 
 
 



       Perioada 
 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 
        Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 
       Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 
        Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 
       Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

   2000-2001 
 
     Certificat de acordare a gradului didactic II 
        
     Chimie 
   
      Facultatea de Chimie 
 
      Universitatea din Craiova  
 
      Învăţământ în sistem naţional 
 
    1999 
 
     Operator calculator PC. Diplomă de absolvire 
 
 
 
     S.C. ”ITC-Institutul pentru Tehnica de Calcul” S.A. 
 
      Învăţământ în sistem naţional 
 
  
    1994-1995 
    Certificat de Devinitivat în Învătământ 
     Facultateade Chimie 
 
     Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj 
 
 
     Învăţământ în sistem naţional 
 
 
 
    1989-1992 
    Diploma de Absolvire     
    Profesor Chimie- Fizică 
 
    Facultatea de Chimie şi Chimie Ind., Secţia Chimie- Fizică 3 ani 
    Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj  
 
 
     Învăţământ în sistem naţional 
 
 
     1983-1987 
     Diploma de bacalaureat 
 
     Profil matematică-fizică 
 
     Liceul teoretic „Fraţii Buzeşti” Craiova 
 
 
     Învăţământ în sistem naţional 
 
 



  
Aptitudini şi competenţe 
personale 

         - membră în societatea chimiştilor din România 
- membru ICOM          
- utilizare calculator 

         
  
Limba(i) maternă(e)          Româna 
  
Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

        Limba engleză – pregătire medie 
        Limba franceză-  pregătire medie 

  
Competenţe şi abilităţi 
sociale 

       Empatia dobândită de-a lungul unei activităţi didactice de peste 15 ani.
       Conștiinciozitate, completivitate, capacitate de instruire. Manegement 
participativ. 
        Spirit de echipă; Onestitate; Spirit critic; Comunicativitate; Încredere în sine 

  
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

        Competenţa de a planifica, organiza, coordona şi motiva activitatea unor 
grupuri de oameni, rezultate în urma activităţilor didactice şi sociale derulate 
împreună cu elevii. Gândire strategică. 

  
Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

        Utilizarea computerului în special aplicaţiile îm Word, Power Point.

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

       Cunoştinţe temeinice de chimie cu aplicabilitate în domeniul bunurilor de 
patrimoniu. Metode de investigaţii fizice şi chimice nedistructive. Experienţă 
practică în diagnoza şi tratamentul bunurilor de patrimoniu pe suport organic şi 
anorganic. Abilitate în lucrul cu tehnica IT şi foto-video. Captură şi prelucrare 
multimedia 

  
Informaţii suplimentare    La cerere 
  

 


