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INFORMAŢII PERSONALE UNGUREANU Valentina 
 

  

 str. Universităţii nr. 13, Corp C, sala C203, 720229, Suceava, România 

 +40 330101130  int. 174    

 valentina eed.usv.ro 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

01.03.2006 - prezent  Inginer sistem software   

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică, str. Universității 13, 720229, 
Suceava, România, http://www.usv.ro 

▪ Asigurarea funcționalității, monitorizarea, dezvoltarea și implementarea soluțiilor IT pe serverul utilizat 
în procesul didactic și de cercetare la care au acces aproximativ 500 de utilizatori 

▪ Asigurarea funcționalității, monitorizarea, dezvoltarea și implementarea soluțiilor IT pe rețeaua cu 
sisteme de calcul sub sistemul de operare Windows utilizate în procesul didactic, instalarea și 
configurarea mediilor de dezvoltare utilizate în procesul didactic 

 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 
 

01.03.1996 - 28.02.2006  Tehnician, electronist   

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică, str. Universității 13, 720229, 
Suceava, România, http://www.usv.ro 

▪ Instalare, configurare și întreținere server Novell și rețeaua asociată acestuia 

▪ Instalare, configurare și întreținere sistemlor de calcul sub Windows, utilizate în procesul didactic, 
servicii de rețea, instalare și configurare mediilor de dezvoltare 

 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

2000 - 2005  Inginer diplomat, profil Știința Sistemelor și a Calculatoarelor, 
specializarea Calculatoare  

   

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava / Facultatea de Inginerie Electrică 

▪ Programare și limbaje de programare, Programare orientată pe obiecte și structuri de date, 
Programare avansată, Proiectare WEB, Sisteme de operare, Criptarea și securitatea informației, 
Baze de date, Proiectarea bazelor de date, Inginerie software 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza A2  A2 A1  A1 A2 

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ ascultare activă, selectarea căilor și mijloacelor adecvate 

▪ bune abilități privind comunicarea eficientă față în față în ceea ce privește explicarea și aplicarea la 
nivel de proces utilizator în cadrul activităților din laborator de acordare asistență a utilizatorilor 
platformei online Bursa de Proiecte 

▪ comunicare eficientă la telefon și folosind instrumente ale tehnologiei comunicațiilor dobândite prin 
experiența acumulată în cadrul activităților de monitorizare a inserției socio-profesionale a 
absolvenților pe piața muncii 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ meticuloasă și susținută în activitatea depusă 

▪ relații de muncă eficiente cu coordonatorii naționali, directorul de program, voluntarii din Suceava și 
copiii care au beneficiat de programul educațional “Ajungem Mari”, în cadrul proiectelor “Dă-ți 
pasiunea mai departe” și “Explorator pentru o zi” dobândite în perioada întregului an 2016, cât am 
fost coordonator voluntar la Asociația Lindenfeld București 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Compentențe de gestionare a site-urilor web 

▪ Compentențe de gestionare a resurselor 

▪ Compentențe de rezolvare puctuală a sarcinilor aferente postului 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

 ▪ Sisteme de operare Windows/Linux - nivel profesional 

▪ Server Apache, Server PostgreSQL, Server MySQL, Apache Tomcat , Server CGI- nivel profesional 

▪ Microsoft Office - nivel profesional 

Alte competenţe  ▪ contabilitate generală dobandită în timpul proiectelor la care am lucrat și m-am ocupat de FEC 

Permis de conducere  Categoria B - 2003 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Proiect POSDRU/86/1.2/62885 - Bursa de proiecte / Asistent utilizatori platformă, responsabil 
asistență utilizatori platformă online. / Manager lider partener P2: Gabriela PRELIPCEAN (2013) 

▪ Sistem informatic pentru înregistrarea și raportarea rezultatelor privind cercetarea științifică a 
Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor / Principal responsabil cu dezvoltare site, 
modificare și realizare module noi necesare utilizatorilor de sistem pentru colectare date și raportare 
conform criteriilor de evaluare elaborate de CNCSIS (2005 - 2012) 

▪ Revista Advances in Electrical and Computer Engineering (e-ISSN: 1844-7600) publicație cotată 
categoria B din 2005, în 2008 publicația a fost evaluată de către CNCSIS de categoria A / 
responsabilă cu DTP & ON-LINE PUBLISHING (2001 - 2010) 

▪ Proiectul 10994/2009 - Studii și cercetări privind prognoza de energie / Responsabil implementare 
server utilizat în cadrul proiectului, dezvoltarea soluțiilor IT, asigurarea funcționalității, monitorizare / 
Director de proiect Radu-Dumitru PENTIUC (2009) 

▪ Proiect de cercetare CNCSIS 80/13.09.2007: Grid pentru dezvoltarea aplicatiilor de recunoasterea 
formelor si inteligenta artificiala distribuita - GRIDNORD / Membru executant în cadrul proiectului de 
cercetare / Responsabilă cu preluarea referatelor realizate de membrii contractului şi pregătirea 
documentaţiei ştiinţifice şi economice (FEC total, deviz postcalcul) predate la etapele semestriale şi 
etapa finală a proiectului / Director de proiect:ȘtefanGheorghe PENTIUC (2007 - 2008) 

▪ Proiect de cercetareCNCSIS56-CEEX-II03/27.07.2006 - Sistem pentru terapia personalizată a 
tulburărilor de expresie lingvistică-TERAPERS / Asistent cercetare responsabilă cu construirea 
exercițiilor utilizate în cadrul platformei software,tester sistem software. preluarea referatelor realizate 
de membrii contractului şi pregătirea documentaţiei ştiinţifice şi economice(FEC total, deviz 
postcalcul) predate la etapele semestriale şi etapa finală a proiectului / Director de proiect CO: Ștefan 
Gheorghe PENTIUC (2006 -2008) 

▪ Proiect de cercetare CNCSIS 131-CEEX-II03/02.10.2006 – Interacțiunea gestuală cu sistemele 
informatice șirobotice -INTEROB / Membru executant responsabilă cu preluarea referatelor realizate 
de membrii contractului și pregătirea documentației științifice și economice (FEC total, deviz 
postcalcul) predate la etapele semestriale și etapa finală a proiectului / Director de proiect CO: Ștefan 
Gheorghe PENTIUC (2006 - 2008) 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Stagii de specializare 

 

 

 

 

 

 
Cursuri 

▪ Revista anuală a Seminarului științific cu participare națională Sisteme Distribuite / responsabilă DTP 
(2001 - 2008) 

▪ Revista conferinței internaționale bienale Development and Application Systems / responsabilă DTP 
(1996 - 2008) 

▪ Revista bianuală The Annals of the “Stefan cel Mare” University of Suceava, (ISSN 1222-4316) 
numerele 8-14, adresa web http://zeus.eed.usv.ro/anale/ , responsabilă DTP & ON-LINE 
PUBLISHING (1996 - 2000) 
 

▪ Diplomă de participare curs Linux Power User - IBM România / Sistemul de operare linux, structura 
fişierelor, managementul identităţii şi autorizarea utilizatorului, protecţia utilizatorului, a datelor, 
instrumente de lucru specifice (21 - 25 septembrie 2009) 

▪ Certificate of  Attendance, LLP - Erasmus Training Staff Mobility, Instituto Politecnico do Porto, Porto, 
Portugalia / Studiul platformei Microsoft Azure, tehnologii şi servicii cloud computing utilizate 
împreună cu sau independent de platformă, protecţia utilizatorului, a datelor şi confidenţialitatea 
acestora, managementul identităţii şi autorizarea utilizatorului, viitorul comunicaţiilor de reţea, 
perspectivă, strategii şi instrumente ( 27 mai 2009 - 16 iunie 2009) 
 

▪ Manager de proiect - Trans Terra, România / Managementul de proiect, concepte, ciclul de viaţă al 
unui proiect, inițierea proiectului, planificare, execuție, finalizarea proiectului, fondurile europene în 
România (21 - 28 aprilie 2013) 

▪ Contabilitate generală – ANOFM / Planificarea activității, întocmirea/completarea documentelor 
primare, contarea operațiunilor patrimoniale, efectuarea de calcule specifice, întocmirea balanței de 
verificare, întocmirea bilanțului contabil (1992, 4 luni) 


