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INFORMAŢII PERSONALE Camelia Colescu  
 

 

  

dom. stabil: mun.Suceava, str.Nicolae Costin nr.2, 720209 Suceava (România)  
resedința: oraș Popești-Leordeni str.Alexandru Conduratu nr.12/2, 077160 Ilfov ( România) 

 

 0755909095     

 ca_papuc@yahoo.com  
 

sexul: F    data nașterii: 16.03.1961      naționalitatea: Română 
 
 
 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

1984–1986 Inginer de sistem ( repartiţie guvernamentală) - Oficiul de calcul 

Combinatul de prelucrare a lemnului, Suceava (România)  

1986–1988 Cadru didactic – catedra “Obiecte tehnice- electrotehnică” 
Liceul teoretic Ştefan cel Mare, Suceava (România)  

1988–1992 Inginer de sistem, cercetător științific - filiala Suceava 

Institutul de Tehnică de calcul Bucureşti  

1992–2016 

 

 

01.06.2016  

Şeful Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date Suceava - ofiter MAI 

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti, (România)  

Pensionar MAI – colonel în rezervă 

 

1990–2017  Cadru didactic asociat – profil informatică 
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, (România)  

1975–1979 Diploma bacalaureat  

Liceul teoretic Ştefan cel Mare Suceava, Suceava (România)  

1979–1984 Diploma licenta  

Facultatea de Electrotehnică - secţia Automatizări şi Calculatoare zi, Institutul politehnic Gheorghe 
Asachi Iaşi, Iasi (România)  

1993–1998 Doctorat profilul: Ştiinţe tehnice - Calculatoare  

Facultatea Automatizari si Calculatoare Universitatea tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, Iasi (România)  
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      COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Limba maternă română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C1 C1 B2 B2 C1 

franceză A2 A2 A2 A2 A2 

 

 

Competenţe de comunicare  Foarte bune abilitati de comunicare dobandite ca urmare atat a activitatilor de executie ( inginer de 
sistem, cadru didactic) cat si a functiei de Sef Birou.  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

In cadrul Biroului judetean de Administrare a Bazelor de Date Suceava am coordonat activitatea 
legată de administrarea bazelor de date cu specific evidenţa persoanelor,  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Ca inginer de sistem în cadrul Oficiului de calcul al Combinatului de prelucrare a lemnului Suceava, 
am avut preocupări atât în asigurarea exploatării şi întreţinerii tehnicii de calcul din do tare ( 
minisisteme de tip Independent, Coral), cât şi studierea unor limbaje de programare ( Cobol) necesare 
întreţinerii bazelor de date specifice. Am studiat şi propus o concepţie privind posibilitatea conducerii 
unui proces tehnologic cu ajutorul unui m inicalculator care analizează şi decide pe baza informaţiilor 
primite de la traductorii şi analizorii montaţi pe o linie de fabricaţie a PFL-ului. 

Ca profesor în cadrul catedrei de “obiecte tehnice” am abordat în cadrul proiectelor practice pentru 
obţinerea atestatului elevilor în specilitatea electrotehnică, teme privind proiectarea şi realizarea 
calculatorului personal tip HC-85. Ca urmare a organizării Cercului de informatică în cadrul căruia am 
instruit elevii din clasele terminale, am obţinut numeroase premii la concursurile naţionale, în anul 
1988 locul I la olimpiada de informatică pe ţară, activităţi finalizate prin aprobarea înfiinţării primei clase 
de informatică în cadrul Liceului Ştefan cel Mare, iar în 1989 apobarea înfiinţării Liceului de Informatică 
în mun.Suceava.  

În cadrul ITC – filiala Suceava am desfăşurat atât activităţi de inginerie de sistem cât şi de cercetare, 
obţinând în 1990, prin concurs, atestarea de cercetător ştiinţific. Ca urmare am participat la o serie de 
teme de cercetare atât în domeniul ingineriei de sistem ( pe minisisteme de calcul tip Independent, 
Coral) cât şi în domeniul bazelor de date ( limbaj C pe un sistem PC-XT). Începând cu martie 1990 
am obţinut atestarea ca lector pentru cursurile de specializare-perfecţionare pe sisteme de calcul 
compatibile IBM-PC, în cadrul grupei zonale ITC Suceava.  

În paralel am onorat solicitările primite din partea Universităţii Ştefan cel Mare Suceava susţinând atât 
cursuri cât şi seminarii şi laboratoare pe specific arhitectură şi structură sisteme informatice, sisteme 
de operare, baze de date ş.a. 

În cadrul BJABDEP Suceava am coordonat activitatea legată de administrarea bazelor de date cu 
specific evidenţa persoanelor. Începând cu data de 1.06.2016, conform Ordinului MAI nr.II/6421 din 
24.05.2016 sunt pensioner MAI, cu gradul colonel în rezervă. 

Am urmat programul de pregătire al doctoratului în perioada 1993-1998 şi am obţinut diploma de 
doctor în ramura ştiinţe tehnice – calculatoare, în decembrie 1998 cu o lucrare în domeniul bazelor de 
date de mari dimensiuni. 
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Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare Creare de conţinut Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator  

experimentat   

Utilizator 
experimentat   

Utilizator 
experimentat   

Utilizator 
experimentat    

Utilizator 
experimentat   

  

  

  

Permis de conducere  B,E din 1984 

 

 

 

 

 

Competenţe informatice  Cursuri şi atestate: 

- Inginer de sistem – curs 6 luni Târgu Mureş, 1985 

- Administrare SQL Server 2000 Bucureşti, 2004 

- Administrare reţele Windows 2000 Bucureşti, 2004 

- Programare SQL Server 2000 Bucureşti, 2004 

- Studii postuniversitare “Managementul Instituţiilor publice – 2 ani, 2004 

- Education of highly qualified IT specialists for Central and Eastern European countries in accordance to 
demands of the job market – Varşovia, 2004 

- Curs formator acreditat ANC - cod COR 242401 – Suceava 2015 

 
Abilităţi: 

Inginerie de sistem – nivel experimentat - 32 ani 

Managementul unui colectiv de informaticieni : nivel experimentat - 22 ani 

Cadru didactic ( profesor liceu, conferentiar universitar)  

   / formator în domeniul  informatică – 30 ani 

 

 


