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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ÎNTUNERIC ANA 

  

Experienţa profesională  

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Expert în cadrul proiectului  POSDRU/87/1.3/S/62426 “Instruirea profesorilor de informatică în 
tehnologia .Net” 

Perioada 06.09.2013-31.12.2013 

Funcţia sau postul ocupat EXPERT TRAINING 

Activităţi şi responsabilităţi principale indeplinirea atributiilor si efectuarea activitatilor de formare a programului “Introducere în  Net 
.Framework” 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Năsăud 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Investeşte în oameni 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Expert pe termen scurt pentru proiectul „Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal” 
POSDRU/55/1.1/S/31536 

Perioada Ianuarie-martie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt 

Activităţi şi responsabilităţi principale - realizarea proiectului modelului curricular al disciplinei de specialitate; 
- realizarea proiectului programei/programelor scolare la disciplina de specialitate;  
- participare la stagiul de lucru 23-26 ianuarie, la București 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Expert pe termen scurt pentru proiectul Microsoft Innovative Educator  Windows 8 Appathon 
(Learning Appathon Competition) 

Perioada Octombrie 2012-Ianuarie 2013 

Funcţia sau postul ocupat  Expert pe termen scurt în crearea de  education apps for Window 8 

Activităţi şi responsabilităţi principale -participare la Appathon Virtual University 
-creare de apps pe platforma Touchdevelop 

Numele şi adresa angajatorului Microsoft Partener in Learning 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inovare în educaţie 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Expert pe termen scurt pentru proiectul “Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar” ID 4615 

Perioada 20.05.2011-20.11.2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert curriculum în cadrul proiectului „COMPETENłE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL SCOLAR”,  
POSDRU/1/1.1/S/5 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Identificarea competențelor care urmează a fi formate prin stidiul disciplinei TIC în curriculum Școlar 

 Elaborarea ghidurilor metodologice, de implementare a competențelor TIC în curriculum național 
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Numele şi adresa angajatorului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere 

  

Perioada 01.05.2011 - 31.07.2011 

Funcţia sau postul ocupat    Asistent formator în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru 
actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Bacău şiu Covasna” – BACOV-ia, Contract Nr. 
POSDRU/87/1.3/S/62339 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Întocmirea aplicaţiilor şi a fişelor de lucru pentru susţinerea orelor de aplicaţii practice, 
corespunzător curriculei de curs propuse de către profesorii formatori, în acord cu programa 
analitică a disciplinelor predate; 

 Susţinerea orelor de aplicaţii practice la fiecare disciplină din planul de învăţământ, pe module, cu 
respectarea calendarului desfăşurării programului de formare; 

 Participarea la evaluarea de parcurs a participanţilor, la orele de aplicaţii practice; 

 Participarea la evaluarea sesiunilor de formare – orele de aplicaţii practice,  şi a întregului program 
de formare; 

 Comunicarea cu echipa logistică şi administrativă, cu formatorii, cu ceilalţi asistenţi formatori şi 
cursanţi se va efectua: prin intermediul platformei dezvoltate, e-mail, chat, telefon, fax, 
corespondenţă clasică; 

Numele şi adresa angajatorului  Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, cu sediul în Str. Oituz Nr.24, Bacău, cod poştal 600266, tel: 
(+40) 743018342, fax: (+40) 234 571038 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere 

  

Perioada 10.01.2011-19.05.2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert curriculum în cadrul proiectului „COMPETENłE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL SCOLAR”,  
POSDRU/1/1.1/S/5 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Studiu privind Modelul curricular al disciplinei TIC 

 Studiu privind modelul disciplinei în învățământul gimnazial  

 Studiu privind modelul disciplinei în învățământul liceal 

 Draft model curricular pentru învățământul gimnazial  

 Draft model curricular pentru învăţământul liceal 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere 

  

Perioada August 2010-februarie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Dezvoltator de ietemi în cadrul proiectului „Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în 
învăţământul preuniversitar”, ID 3074, POSDRU/1/1.1/S/3 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Creare itemi TIC 

 Creare itemi Informatică 

 Încărcare itemi pe platformă 

 Corectare eventuale greşeli semnalate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere 

  

Perioada 2007- şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Formator CCD, Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi principale  formator Modulul III „Tehnici informaţionale computerizate” din cadrul programului „Formare şi 
dezvoltare profesională în mediul defavorizat” 

 formator Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice 
din Învăţământul Preuniversitar (DeCeE) 

 formator Metodica predării informaticii 

Numele şi adresa angajatorului  CCD BACAU,  Str. Oituz, Nr.24. 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1989- şi în prezent  

Funcţia sau postul ocupat    profesor la Colegiul Naţional “Ferdinand I”, Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Proiectarea didactică a orelor de TIC şi informatică 

 Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare 

 Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare 

 Participarea la activităţi de perfecţionare pedagogică şi de specialitate 

 Propunerea, proiectarea şi susţinerea de cursuri opţionale conform particularităţilor de vârstă şi 
intereselor elevilor  

 Pregătirea diferenţiată a elevilor supradotaţi pentru olimpiade şi concursurile de TIC, WEB design, 
soft utilitar şi educaţional 

 Pregătirea diferenţiată a elevilor cu ramâneri în urmă pentru însuşirea în totalitate a materiei 

 Informarea elevilor asupra tuturor oportunităţilor apărute în viaţa şcolară (burse de studiu şi sociale, 
activităţi extracurriculare, proiecte în derulare sau în pregătire) 

 Oferirea de consultanţă părinţilor şi elevilor, în colaborare cu psihologul şcolii în cazurile deosebite şi 
în cadrul proiectului de orientare profesională derulat pentru clasele a XI-a 

 Implicarea elevilor în diferite activităţi şi proiecte 

 Consilierea elevilor de la clasele la care am fost dirigintă 

 Pregătirea elevilor pentru susţinerea Atestatului Profesional 

 Pregătirea elevilor pentru Bacalaureat 

 Pregătirea elevilor pentru admiterea la facultate 

Numele şi adresa angajatorului  COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I BACAU,    
 Strada George Bacovia, nr 45, 600237 Bacau, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat    inspector de specialitate, disciplina informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale  realizarea inspecţiilor de specialitate 

 realizarea rapoartelor periodice către M.E.C.T.  

 propunerea şi realizarea de curriculum pentru programe de formare continuă, conform abilităţilor 
obţinute 

 susţinerea de sesiuni de formare 

 consilierea colegilor tineri 

 verificarea dosarelor de gradaţie 

 organizarea concursurilor, olimpiadelor, admiterii computerizate 

 organizarea programului SEI 4 la nivelul judeţului Bacău 

Numele şi adresa angajatorului  ISJ Bacău,  Str. Oituz, Nr.24. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 2003-2006 

Funcţia sau postul ocupat   mentor îndrumător practică pedagogică la  

Activităţi şi responsabilităţi principale  îndrumător practică pedagogică 

 întocmirea fişelor de observaţie 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Bacău,  Calea Mărăşeşti, 157. Bacău. 600115. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

  

Perioada 2000- şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat    profesor metodist  

Activităţi şi responsabilităţi principale  realizarea inspecţiilor de specialitate 

 consilierea colegilor tineri 

Numele şi adresa angajatorului  COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I BACAU,    
 Strada George Bacovia, nr 45, 600237 Bacau, ROMANIA 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

  

Perioada 2000- şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat    membru în Consiliul consultativ al disciplinei Informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale  monitorizarea şi evaluarea activităţii cadrelor didactice de specialitate informatică precum şi a 
activităţii informaticienilor, laboranţilor şi inginerilor de sistem încadraţi în unităţile şcolare din judeţul 
Bacău 

Numele şi adresa angajatorului  COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I BACAU,    
 Strada George Bacovia, nr 45, 600237 Bacau, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

  

Perioada 1994- şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat    profesor evaluator Bacalaureat, olimpiade şi concursuri 

Activităţi şi responsabilităţi principale  propunerea de subiecte 

 corectarea lucrărilor 

Numele şi adresa angajatorului  COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I BACAU,    
 Strada George Bacovia, nr 45, 600237 Bacau, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 01.02.2010-13.03.2010 

Calificarea / diploma obţinută    Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fonduri structurale-Dezvoltare instituţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută    Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei de specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISJ Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută   Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Noi perspective metodologice-CLIL şi CROSSCURRICULARE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută   Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

SQL Server 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Învăţământului în colaborare cu Microsoft România 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută   Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Database Programming with PL/SQL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută   Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul organizaţiei şcolare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada ianuarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manager proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. INFO EDUCAŢIA SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada decembrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută   Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul naţional pentru curriculum şi evaluare în învăţământul preuniversitar 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada ianuarie 2008 

Calificarea / diploma obţinută   Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dimensiunea de gen în educaţie, Modulul Consiliere şi orientare şcolară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada august 2007 

Calificarea / diploma obţinută   Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

.NET FRAMEWORK 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada mai 2007  

Calificarea / diploma obţinută CERTIFICATE OF ATTENDANCE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Breaking Boundaries – Comenius Projects in the New Europe” 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SCHOOLS IN EUROPE, CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formarea continuă a cadrelor didactice  
 

Perioada august 2006 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii post universitare 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

instructor Oracle 
 

Perioada aprilie 2006 

Calificarea / diploma obţinută   CERTIFICATE OF COMPLETION 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Database Design and Programming 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Oracle 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada septembrie 2000 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de acordare a gradului didactic I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada august 1996 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de acordare a gradului didactic II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada august 1992 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de acordare a gradului definitiv 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formare continuă 

Perioada 1985-1989  

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE LICENŢĂ  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aritmetică şi teoria numerelor, algebră, analiză matematică, geometrie analitică, geometri 
diferenţială, ecuaţii diferenţiale şi integrale, mecanică,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi, FACULTATEA DE Matematică şi Fizică, secţia Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de lungă durată (4 ani) 
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Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  
B2 

Utilizarea 
independentă a 

limbii 
B2 

Utilizarea 
independentă a 

limbii 
B2 

Utilizarea 
independentă a 

limbii 
B2 

Utilizarea 
independentă a 

limbii 
B2 

Utilizarea 
independentă a 

limbii 

franceză  A 2 

 

Utilizarea limbii 
la nivel 

elementar  

A 2 

 

Utilizarea limbii 
la nivel 

elementar  

A 2 

 

Utilizarea limbii 
la nivel 

elementar  

A 2 

 

Utilizarea limbii 
la nivel 

elementar  

A 2 

 

Utilizarea limbii 
la nivel 

elementar  

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Am organizat excursii cu elevii claselor mele, atât în ţară cât şi în străinătate 

 Am organizat numeroase vizite la azilul de bătrâni 

 Am realizat împreună cu colegii mei de informatică diverse materiale de specialitate, întâlniri 
metodice, schimburi de experienţă 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Capacitate de comunicare foarte bună 

 Flexibilitate, adaptare rapidă la mediul de lucru profesional 

 Spirit organizatoric 

 Am organizat şi coordonat proiectul „Crăciun fericit şi pentru ei” – decembrie 2009 

 Am organizat şi coordonat proiectul „Drept egal la educaţie” – septembrie – decembrie 2008 

 Am participat la organizarea ONI 2008-gimnaziu 

 Am participat la organizarea CIA naţională 2007 

 Am participat la programele şi activităţile desfăşurate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 
Comunitară-2006-2008 

 Am organizat concursuri de informatică şi de soft educaţional şi de pagini Web la nivelul 
liceului, oraşului, judeţului 

 Am coordonat, în perioada 2007-2010,  proiecte C#, ADO.NET şi ASP.NET pentru competiţiile 
naţionale şi internaţionale 

 Am coordonat, în perioada 2001-2006,  proiecte pentru competiţia internaţională Join 
Multimedia  

 membru în colectivele de redacţie a revistelor educaţionale şcolare „InfoACE” (2005-2007), 
„CIA” (2008-2010)  

 Am coordonat diferite proiecte naţionale de multimedia,  soft educaţional  şi pagini WEB, elevii 
mei câştigând numeroase premii 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 nivel avansat de programare pentru limbajele Pascal, C, C++, FoxPro 

 nivel avansat in utilizare SQL - Oracle 

 nivel intermediar de programare utilizând limbajul Java 

 nivel intermediar de programare utilizând limbajele orientate web CGI, C#, MySQL 

 nivel avansat în utilizarea suitei Microsoft Office (atestat ECDL), suitei Macromedia 
(DreamWeaver şi Flash), suitei Adobe (Adobe Photoshop) 

 nivel intermediar în utilizarea suitei Corel, suitei OpenOffice 
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Alte competenţe şi aptitudini  2010-coautor culegerea de informatică Aplicaţii Windows în Visual C# 2008 Express Edition. 
Aplicaţii cu baze de date SQL Server 2008, editura Polirom 

 2010-coautor „Caiet de laborator Microsoft Office Word 2007” 

 Responsabil IT în Echipa pentru gestionarea proiectului Comenius „Young European Reporters 
(Y.EU.R)” cu numărul de referinţă 09-PM-545-BC-NL 

 2009-coautor „Introducere în .Net Framework” 

 2008-coautor „Culegere de probleme. Informatică”  

 2007-cofondator revista naţională CIA 
 2006-coautor culegerea Proiectarea algoritmilor 

 2006-coautor Ghid metodologic Informatică 

 2006-coautor Metodica predării informaticii. Didactică aplicată 

 2005-cofondator revista de informatică InfoAce 

 2005-coautor Manual auxiliar de informatică pentru clasa a X-a 

 2004-2 articole în Revista de matematică, fizică, informatică, astronomie, nr.28-29, 30-31 

 2003-coautor culegerea INFORMATICĂ, Teste grilă C/C++, editura Polirom 

  

Permis(e) de conducere   Permis de conducere de tip B din 1999 

  

Informaţii suplimentare  Lect. univ. dr. Adrian Iftene, decan Facultatea de Informatică, Iaşi 

 Profesor univ. dr. Gheorghe Grigoraş, Facultatea de Informatică, Iaşi 

 


