
 

  
 

 

Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Diaconiţă Adina 

Adresa Str. Ştefan cel Mare, nr.30B, sat Prelipca, oraş Salcea, jud. Suceava, România 

Telefon                                 Mobil: 0746995526  

E-mail dadinutz@yahoo.com 
  

Cetăţenia   română 
  

Data naşterii 20 martie 1981 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

Şcoala Creştină Filadelfia 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada    2005- prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de istorie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Predare istorie la clasele  V-XII 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Creştină Filadelfia, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1.10. 2001-30.06. 2005   

Calificarea / diploma obţinută Diplomă- licenţiat în istorie- filologie 
 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Facultatea de Istorie şi Geografie, specializarea Istorie-Engleză 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Cursuri superioare 
 

  

Perioada 15.10.2005- 07. 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master – Românii între Orient şi Occident 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Istorie şi Geografie 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Cursuri superioare 

  



 
 
 

Perioada  

 
 

 
   10. 2005 

Calificarea Adeverinţă de participare 

Domenii principale studiate Cursul de formare „Managementul clasei” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic „George Tofan”, Suceava 

  

Perioada 11.2005 

Calificarea Adeverinţă de participare 

Domenii principale studiate „Cum să devii un dascăl de succes” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ACSI (Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine) 

   

Perioada 2006 

Calificarea Adeverinţă 

Domenii principale studiate „Consiliere şin orientare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic „George Tofan”, Suceava 

 
                                                   Perioada 
                                                 Calificarea 
                       Domenii principale studiate 
                      Numele și tipul instituției de 
           Învățământ/furnizorului de formare 
 

 
   2007 
   Definitivarea în învățământ 
   Istorie 
   Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Perioada 11.2008 

Calificarea Adeverinţă de participare 

Domenii principale studiate Centrul naţional pentru curriculum şi evaluare în învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic „George Tofan”, Suceava 

  

Perioada 2.02.2009 

Calificarea    Diplomă de participare 

Domenii principale studiate/ 
competenţe dobândite 

Simpozionul internaţional Profesorul – Factorul cheie în educaţie 

  

Perioada 31.01-6.02.2009 

Calificarea Diplomă de excelenţă 

Domenii principale studiate Proiectul „Tinerii-promotori ai valorilor europene” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava 

  

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute  



Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba   Engleză  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  Competențe și abilități organizatorice 
 

Spirit de echipă şi competenţe de comunicare dobândite în context profesional. Persoană sociabilă: 
mediul în care lucrez presupune discuții, dialoguri cu diferite categorii de persoane pe care trebuie să 
le asculți și să le explici anumite lucruri. 
Modul de comunicare cu cei din jur a fost studiat în mod teoretic la facultate, dar munca efectivă la 
catedră a furnizat componenta practică. 
Persoană dedicată meseriei: îmi iubesc meseria și acest lucru este evidențiat prin efortul (financiar) pe 
care îl depun pentru a asigura educație de calitate în domeniu. 

Spirit de echipă: sociabilitatea implică participarea alături de ceilalți la derularea diferitelor proiecte, 
activități, acțiuni în cadrul școlii și nu numai. 

 
  Am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile 
  presupuse programele de educaţie şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii. 
  De la începutul activităţii profesionale am coordonat colective de elevi, în calitate de         
  învățător. 

 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 
 
 
 
 
 
         Competențe și aptitudini artistice 

Abilităţi de editare de text, prezentări, utilizare Internet şi poştă electronică, dobândite în timpul liber şi 
în cadrul unor cursuri de formare. Calculatorul îmi este util ori de câte ori am de realizat un proiect, o 
prezentare Power Point, un material deosebit. Programele pe care le folosesc sunt Microsoft Word, 
Excel, Corel Draw, Paint. Nu sunt expertă în folosirea calculatorului, dar mă descurc și cu programul 
AEL, chiar dacă nu am participat la cursuri de formare. 
 

   
 
 Îmi place să cânt la pian. Am studiat acest instrument în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” 
Suceava. 

Permis de conducere 
 

                    Informații suplimentare 
                                                 Anexe 

Categoria B 
 
 
Referințele pot fi furnizate la cerere. 

 


