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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  PANŢURESCU ADRIANA-CRISTINA 

Adresă(e) Piteşti, str. Liviu Rebreanu nr.5, bl. A10,sc.B, ap. 4 

Telefon(oane)  Mobil: 0721758760 

Fax(uri)  

E-mail(uri) adrianadidita@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 17.07.1982 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01 septembrie 2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular limba engleza 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Cunoaşterea şi aplicarea Curriculum-ului şcolar 
 Planificarea activităţilor şcolare 
 Activitate didactică de predare a specialităţii  activitate didactică de educare a elevilor        
 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional  „Ion C. Bratianu” Piteşti, str. Armand Călinescu, nr. 14, Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Învăţământ preuniversitar 
 

  

Perioada 1 septembrie 2006– 31 august 2007 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular limba engleza 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Cunoaşterea şi aplicarea Curriculum-ului şcolar 
 Planificarea activităţilor şcolare 
 Activitate didactică de predare a specialităţii  activitate didactică de educare a elevilor        
 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „ Ion Mihalache” Topoloveni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ preuniversitar 

 
  

Perioada 1 septembrie 2005- 31 august 2006 

Funcţia sau postul ocupat - profesor limba engleza 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cunoaşterea şi aplicarea Curriculum-ului şcolar 
 Planificarea activităţilor şcolare 
 Activitate didactică de predare a specialităţii  activitate didactică de educare a elevilor        

 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional  „Ion C. Bratianu” Piteşti, str. Armand Călinescu, nr. 14, Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ preuniversitar 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada Septembrie 2011-Septembrie2015 

Calificarea / diploma obţinută  Grad Didactic I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Competenţe aprofundate specifice profesorilor de limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere 

  

Perioada Decembrie 2014 

                   Calificarea / diploma obţinută Utilizarea instrumentelor online in educatie 

              Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Folosirea internetului in mijloacele de predare-învățare-evaluare 

   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Junior Achievement  Romania 

  

Perioada Februarie 2014 

Calificare/ Diploma obținută Explorarea dreptului umanitar/Adeverință nr. 1971/25. 02.2014 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Dezvoltarea capacității de a ințelege pricipiile și valorile care stau la baza regulilor DIU 

 Aprofundarea valorilor care stau la baza dreptului international umanitar, cum ar fi respectul 
pentru viata si demnitate umana 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CCD Argeș  

  

Perioada Ianuarie-Februarie 2014 

Calificare/ diploma obţinută Teaching English Methodology 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Mijloace si metode moderne de predare a limbii engleze  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CCD Argeș 

  

Perioada Ianuarie-Februarie 2013 

Calificare/ diploma obţinută “Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea 
eficientǎ a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”.  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Utilizarea calculatorului în crearea şi implementarea de instrumente de evaluare în clasă 

 Aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind evaluarea bazată pe competenţe 

 Capacitatea de a concepe teste de evaluare pe baza platformei 

 Proiectarea , conducerea şi realizarea procesului de evaluare, ca act de comunicare 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Colegiul Național Ion C. Brătinu, Siveco 

  

Perioada August  2011 

Calificare/ diploma obţinută Gradul Didactic II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Competenţe aprofundate specifice profesorilor de limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere 

  



Pagina 3 - Curriculum vitae al  

Panţurescu Adriana 

 

 

Perioada Iulie 2011 

Calificare/ diploma obţinută  Cursuri de pregatire in vederea obținerii Gradului Didactic II/ Certificat nr. 1042/12.07.2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Aprofundarea literaturaturii din perioada modernistă și post-modernistă 

 Aprofundarea gramaticii limbii engleze 

 Aprofundarea metodicii de predare a limbii engleze  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul de limbi Moderne Interlingua, Universitatea din Craiova 

  

                                               Perioada Iunie  2011 

Calificarea / diploma obţinută Formare specialişti în evaluare INSAM / adeverinţă nr. 157/ 06.01.2012 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Utilizarea calculatorului în crearea şi implementarea de instrumente de evaluare în clasă 

 Aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind evaluarea bazată pe competenţe 

 Capacitatea de a concepe teste de evaluare pe baza platformei INSAM 

 Proiectarea , conducerea şi realizarea procesului de evaluare, ca act de comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Argeş 

  

Perioada Martie-mai 2011                       

Calificarea / diploma obţinută ECDL             

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Utilizare IT 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Colegiul Naţional „ Ion C. Brătianu” şi Siveco 

  

Perioada  Octombrie – noiembrie 2010 

Calificarea/ diploma obţinută  Tinerii împotriva violenţei/ Adeverinţă nr. 7613/ 16.12.2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Dezvoltarea competenţelor pentru a realiza activităţi interactive cu elevii pe 
problematica prevenirii violenţei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Colegiul Naţional „ Ion C. Brătianu” 

  

Perioada Martie-aprilie 2010                                               

Calificarea / diploma obţinută Evaluare Internaţională compatativă: PISA-OECD, TIMSS, IEA-PIRLS, IEA-CivED 
adeverinţă nr. 1875/12.04.2010                                                         
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Utilizarea diferitelor metode de evaluare în procesul de învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD şi Siveco 

  

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs de iniţiere IT şi Atestat de formare continuă nr. 782/ 12.12.2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Iniţiere în vederea utilizării calculatorului 

 Iniţiere în vederea utilizării suitei MS Office 2007 

 Iniţiere în utilizarea aplicaţiei de software educaţional AEL 

 Iniţiere în vederea utilizării aplicaţiei dedicată managementului şcolii ASM 

 Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare cu ajutorul mijloacelor TIC 
 Îmbunătăţirea modalităţilor de predare cu ajutorul mijloacelor TIC în cazuri speciale 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD şi Siveco 

  

Perioada 22.01-22.05. 2009 

Calificarea / diploma obţinută Perfecţionare, formator, „ Încă o şansă”/ Atestat de formare continuă nr.28/ 04.01.2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Integrarea şi formarea persoanelor defavorizate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Argeş 

  

Perioada 06.06- 20.06.2008 

Calificarea / diploma obţinută Formare profesională, certificat nr.4593/ 27.10.2008 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Psihosociopedagogia relaţiilor de comunicare 

 Psihosociologia grupului educaţional 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 S.C. Info Educaţia S.R.L. 

  

Perioada Ianuarie-februarie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Perfecţionare, formare continuă, atestat de formare continuă nr. 13/1.04.2008 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Standarde de calitate în practica pedagogică 

 Metode interactive de grup 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 

  

Perioada 2007-2008 

                   Calificarea / diploma obţinută Absolvent Studii de masterat „MANAGEMENTUL  EDUCAŢIONAL PREUNIVERSITAR” 
 

            Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite 

dobândirea de abilităţi în managementul educaţional               

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ          
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Centrul de formare continuă „ Muntenia” 

  

                                               Perioada Noiembrie-decembrie 2008 

                  Calificarea / diploma obţinută Curs „Educaţia Părinţilor” , adeverinţă nr.13/ 06.01.2009 

                 Disciplinele principale studiate /  
competenţe profesionale dobândite 

Implicarea părinţilor în activităţile elevilor 

        Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CCD Argeş 

  

                                                  Perioada Noiembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Curs „Iniţiere în biblioteconomie”, adeverinţă nr. 38/22.11.2007                
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe specifice profesorilor documentarişti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Argeş 

  

Perioada  August  2007 
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Calificarea / diploma obţinută   Perfecţionare postuniversitare, obţinerea definitivării în învăţământ             

                          

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe aprofundate specifice profesorilor de limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de litere 

  

Perioada Martie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de formare, adeverinţă nr. 645/ 28.03.2007 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării; Casa Corpului Didactic Argeş 

  

Perioada Ianuarie - februarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Cursul „ Valori culturale Europene”, adeverinţă  nr. 56/ 23.02. 2007 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Integrarea valorilor  culturale europene 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
CCD Argeş 

  

Perioada Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Cursul „ Crearea de pagini WEB”, adeverinţă nr. 578/04.12.2006 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea IT 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Argeş 
 

  

Perioada Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs „ Educaţia pentru mediu”, adeverinţă nr. 587/20.11.2006 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Integrarea educaţiei pt. . mediu  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Piteşti 

  

Perioada  Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Perfecţionare, adeverinţa nr. 572 / 04. 12. 2006 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe de formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării; CCD Argeş 

  

Perioada Septembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Cursul „Consiliere şi Orientare”adeverinţa nr. 755 / 16.11. 2006 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe specifice profesorilor diriginţi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării;  CCD Argeş 

  

Perioada August 2006 
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Calificarea / diploma obţinută Cursul „Dezvoltarea activităţilor în cadrul centrelor de documentare şi informare”, 
adeverinţă nr.544/2006 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe specifice profesorilor documentarişti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării;  CCD Argeş 

  

Perioada 2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă, Specializarea Franceză - Engleză  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe aprofundate specifice limbilor engleză şi franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de litere 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză, limba franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentatt 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  dezvoltarea de relaţii sociale, de parteneriat; 

 dezvoltarea dialogului, a comunicării; 
 organizarea şi coordonarea unor acţiuni cu caracter social, artistic etc. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 organizarea şi coordonarea acţiunilor ce implică activitatea de profesor de specialitate; 
 organizarea şi coordonarea acţiunilor din cadrul Asociaţiei „ Junimea Brătienilor”. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Organizarea activităţii specifice funcţiei de profesor, organizare activitate cercuri pedagogice 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea avansată a Word, Excel, PP, Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Organizare de zilele liceului 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere nu 
  

Informaţii suplimentare Hobby-uri: lectură, muzică, calculator  
Căsătorită  
Disponibilitate de timp şi deplasare 
Persoană optimistă, comunicativă, sociabilă, empatică, cu atitudine pozitivă în lucrul cu 
persoanele adulte, abilitaţi sporite de comunicare, abilitate de muncă în echipă 
Capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres, receptivă, corectă, cinstită 
Seriozitate şi punctualitate în rezolvarea problemelor 
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Participarea la proiecte 2007- „Strategii de identificare şi prevenire a 
tulburărilor de comportament la adolescenţi”,  
2008-„Drepturile copilului de la teorie la 
aplicare”  
2009-am participat la proiectul  „Drain-Stap. 
Start” (Olanda) “Alcool Prevenţie. Alcoolul şi 
consumul acestuia in rândul adolescenţilor” , in 
cadrul căruia am luat parte la „Întâlnirea 
Informală a Miniştrilor Sănătăţii” în Suedia 

 

  

Anexe  

 
 
 

 


