Curriculum Vitae

Păunescu V. Loredana-Maria

INFORMAŢII PERSONALE

Ploiești, România
loredana.paunescu@yahoo.com; sau loredana.paunescu@upg-ploiesti.ro
Sexul fem | Data naşterii 12.12.1972| Naţionalitatea română

UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE
ECONOMICE
DEPARTAMENTUL CIBERNETICĂ, INFORMATICĂ ECONOMICĂ, FINANŢE ŞI
CONTABILITATE
Învăţământ superior universitar - Lector univ.dr. ec.
Studii postdoctorale

LOCUL DE MUNCA

POZIŢIA
STUDII
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
12.01.2022

Lector univ.dr. ec. în cadrul Departamentului Cibernetică, Informatică
Economică, Finanţe şi Contabilitate
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Blvd. Bucureşti 39, Ploieşti
experienţă de aproximativ 20 de ani în activitatea didactică, parcurgând toate etapele
carierei didactice universitare: referent, preparator universitar, asistent universitar şi lector universitar
susţinerea de ore de curs, seminarii şi de laborator la disciplinele Informatică economică,
Informatică managerială, baze de date, baze de date pentru management, proiectarea sistemelor
Informatice, modelarea obiect a sistemelor de afaceri internaţionale, programarea calculatoarelor.
modernizarea metodelor didactice.

-

Tipul sau sectorul de activitate

- învăţământ superior universitar
2016-2022 – lector universitar în cadrul Departamentului Cibernetică, Informatică economic, Finanţe
şi Contabilitate;
2005-2016: asistent universitar în cadrul Departamentului Cibernetică, Informatică economic,
Finanţe şi Contabilitate;
01.10.2003 – 01.03.2005: preparator în cadrul Catedrei de Matematică Economică şi Informatică de
Gestiune;
03.02.2003 – 01.10.2003 , referent debutant cu studii superioare în cadrul Catedrei de Matematică
Economică şi Informatică de Gestiune;
01.04.2002 – 15.06.2002, Şcoala nr. 8 Ploieşti, profesor de informatică.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

08.10.2015 - 08.10.2018

Cercetător postdoctorand – Institutul de Economie Mondială,
(Academia Română) partener: Institutul de Economie Naţională,
Bucureşti, România, domeniul: Cercetări fundamentale economice,
Bucureşti, România
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11 noiembrie 2015

Obţinerea titlului de doctor - Universitatea „Valahia” din Târgovişte

06.02.2015

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, SC The Red Point SA , Proiectul POSDRU/86/1.2/S/62689
-Formarea personalului universitar și a studenților în utilizarea instrumentelor informatice moderne
în domeniul managementului universitar
▪ SAP ERP
▪ Management școlaritate
Domeniul: Management

2000-2002

Universitatea ”Petrol-Gaze” din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe
Diplomă de Studii Postuniversitare de Specializare în domeniul Informatică - durata studiilor de
1,5 ani (3 semestre) Specializarea-Informatică

2004-2009

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti
Diplomă de licenţă
Titlul obţinut: Economist Licenţiat în domeniul Statistică şi Informatică Economică
Specializarea: Informatică Economică
Durata studiilor: 4 ani

2010

absolventă a facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti
Diplomă de master
Specializarea:Managementul Sistemelor Economice, Turistice şi Administrative
Durata studiilor: 3 semestre

1996-2000

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie
Diplomă de licenţă
Titlul de Licenţiat în Chimie
Profilul Chimie
specializarea Chimie Analitică
durata studiilor: 8 semestre

1987 – 1991

Liceul Teoretic „Constantin Dobrogeanu-Gherea” din Ploieşti
Diplomă de Bacalaureat
Profilul : Chimie-Biologie
Meseria/ Calificarea obţinută: Laborant bio-chimist.
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Curriculum Vitae

COMPETENΤE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

Limba română
ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie

SCRIERE

Limba engleză
C1/C2
Limba franceză
B1/B2..
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator
experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe de comunicare

bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic, precum
şi prin experienţe acumulate în urma anumitor cursuri de specializare.
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Păunescu Loredana Maria

Curriculum Vitae
Competenţe
organizaţionale/manageriale

- membu în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice;
- membru în comisii la sesiuni de comunicări știintifice studentești și membru în comisiile de
finalizare a studiilor la programele de licentă;
- membru în cadrul comisiilor concursurilor de admitere;
- membru in comitetele științifice și de organizare a mai multor conferințe internaţionale;
- implicare în activităţile desfăşurate în cadrul universităţii, facultăţii, precum şi în cadrul
departamentului;
- promovarea Facultătii de Stiinte Economice în cadrul diferitelor târguri sau workshop-uri

Implicarea în activităti de
dezvoltare institutională

organizate în tară;
- participarea la organizarea mai multor manifestări științifice dedicate cadrelor didactice sau
studenților Facultății de Știinte Economice;
- participarea ca membru în proiecte POSDRU încheiate între Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești și mediul de afaceri;
- organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice şi alte evenimente specifice mediului academic;
- antrenarea unui număr important de studenţii şi masteranzi în elaborarea de lucrări care au fost
prezentate la diverse sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti/concursuri studenţesti
locale/naţionale;
- îndrumatre pentru realizarea practicii de specialitate a studenților în cadrul firmelor-partener de
practică sau pentru alegerea traseului profesional cel mai adecvat.;
- întocmire orare.

Competenţe dobândite la locul
de muncă


îmbunătăţirea în mod constant atât a conţinuturilor cât şi a modului de expunere a cursurilor
şi seminarilor;

adaptarea sistemului de evaluare a studenților;

recomandarea unora dintre absolvenți (chiar a studenților din anul terminal) unor angajatori;

furnizarea studenţilor competenţe reale care să-i ajute în tranziţia de la viaţa de student la
viaţa activă şi mult după aceea;

participarea la diferite cursuri de perfecţionare;

studierea literaturii de specialitate, străină şi română şi a fenomenului economic în general.
utilizand instrumentele informatice de actualitate;

dobândirea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă la locul de muncă;

identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

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
CURSURI.
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Curriculum Vitae

Păunescu Loredana Maria


o bună stăpânire a diverselor programe şi aplicaţii informatice de birou (procesor de text,
calcul tabelar, software pentru prezentări);

o bună cunoaştere a limbajelor de programare cunoscute: tehnologii web, SAP ERP Management școlaritate, SQL, Access, Visual Basic, Visual Paradigm. Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point), SPSS,Outlook Express
Alte competenţe


competenţe antreprenoriale dobândite în urma programului de iniţiere desfăşurat şi
organizat de CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE PRAHOVA, Ploieşti.

Permis de conducere

Categoria. B
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Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice
Publicaţii

Rezultatele către mediul
economic sau social ori de a
populariza propriile rezultate ştiinţifice

Distincţii
Afilieri
Citări
Certificări

Păunescu Loredana Maria

- publicare în calitate de autor un număr suficient de articole pentru asigurarea unei bune
vizibilități în comunitatea științifică prezentate în cadrul conferinţelor internaţionale
desfăşurate în cadrul instituţiilor de profil, publicate în volumul conferinţelor, în reviste de
specialitate, indexate BDI, ISI Web of Science from Thomson Reute;, precum și a unui
număr de șapte cărţi de specialitate, și anume:
1. „Auditarea sistemelor informatice şi financiar-contabile”, Editura Printech, editură recunoscută
CNCSIS, Cod 54,Bucureşti, 2011, 110 pag., ISBN 978-606-521-670-9, descriere CIP a Bibliotecii
Naţionale a României 657.633.004/336.148.004;
2.”Analiza managementului proiectelor de inserţie profesională pe piaţa muncii a absolvenţilor din
învăţământul superior în condiţii de instabilitate economică”, Editura Printech, Bucureşti, 2015, 150
pag., ISBN 978-606-23-0428-7, Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
65.012.4.658.3/331(498);
3.“Metode şi instrumente de cercetare utilizate în conceperea unei aplicaţii on-line privind inserţia
absolvenţilor din învăţământul superior economic pe piaţa muncii”, Editura Printech, Bucureşti, 2015,
92 pag, ISBN 978-606-23-0429-4, Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 378.331(498);
4. “Baze de date pentru management”, Editura Printech, Bucureşti, 2019, ISBN 978-606-23-0957-2,
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României, 199 pagini
5. “Birotica pentru contabili”, Editura Printech, Bucureşti, 2019, ISBN 978-606-23-0958-9 Descrierea
CIP a Bibliotecii Naţionale a României, 378 pagini.
6. “UML pas cu pas”, Editura Printech, Bucureşti, 2020, ISBN 978-606-23-1195-7, 107 pagini
7. “Informatica manageriala”, Editura Printech, Bucureşti, 2021, ISBN 978-606-23-1199-5, 225
pagini.
- - participare la programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul proiectului “Doctoratul în Şcoli de
Excelenţă - Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”.
- participare la proiectul confinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni – Formarea personalului universitar şi a
studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar – Axa
prioritară: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere/Domeniul major de intervenţie Calitate în învăţământul superior/POSDRU/86/1.2/S/62689
- membru proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013/Axa prioritară 1
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”/Domeniul major de intervențţe 1.5 „Programe
doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”/Titlul proiectului „Studii doctorale şi
postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă,
competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată
românească” Contract POSDRU/159/1.5/S/140106
-membru în comitetul ştiinţific, secţiunea CIG la Sesiunea Naţională de Comunicări ştiinţifice studenţeşti
“Provocări în profesia de economist”;
- membru în Comitetul de Organizare al International Scientific Symposium with the theme: “Information
Society and Sustainable Development”, april 4-5, 2014, Rânca, Gorj, România la care Facultatea de Ştiinţe
Economice din U.P.G. Ploieşti a fost coorganizator;
-membru (în echipa de organizare a proiectului) coordonator în proiecte/manifestări educative din domeniul
educaţiei formale şi non-formale, proiecte care au promovat imaginea facultăţii/universităţii(Sesiunea Nationala
de Comunicări Știintifice Studențești “Sursele de energie în dezvoltarea și administrarea afacerilor durabile, Zilele
universitare europene “Împreună pentru Universităti Europene”, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice
Studenţeşti economia și societatea Digitală, Şcoala de excelenţă în turism şi antreprenoriat;
-iniţierea şi derularea acţiunilor de promovare a imaginii facultăţii, activităţilor didactice, de cercetare şi socioeducative;
-membru evaluator în comisii de evaluare la concursuri organizate în cadrul Târgului Naţional al Firmelor de
Exerciţiu şi concursul naţional Romanian Business Challenge Ediţia a VIII-a, ediţia a IX-a, ediţia a X-a;
- voluntar în cadrul Proiectului Public Internaţional Educaţie sustenabilă, Şcoală – Comunitate locală cu tema:
“Valenţe educative ale dreptului internaţional umanitar în formarea unei culturi a păcii”, ediţia a VI-a dedicate
zilei dreptului internaţional umanitar.
- expert evaluare plan afaceri în cadrul PROIECTULUI EUROPEAN POCU/379/6/21/125077 “BURSA
STUDENT ANTREPRENOR”, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.
diplomă de excelenţă, ca semn de înaltă consideraţie pentru contribuţia deosebită adusă dezvoltării
procesului de învăţământ şi cercetare.
cercetător ataşat în cadrul Academiei Romîne din Bucureşti
peste 10 citări în articole publicate în cadrul conferinţelor internaţionale
membru reviewer in Editorial Board la CCS Archive (Circulation in Computer
Science)/CCSEditorialOffice/editor@ccsarchive.org/ www.ccsarchive.org/editorialboard
membru reviewer in ME (Modern Economy) – Editorial Board and Scientific Research Publishing
(http:// www.scirp.org/journal)
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Curriculum Vitae

Păunescu Loredana Maria

ANEXE

Referinte
Citari

Diverse referintesunt disponibile la cerere
Lista de citari este atasata listei de lucrari si carti stiintifice publicate
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