Curriculum vitae
Europass
INFORMAȚII PERSONALE

Nume
Adresă

PĂTRAȘCU AURELIA
Ploiești, Prahova, România

Telefon

mobil 0745762380

Fax
E-mail
Naționalitate
Data nașterii
Sex

patrascuaura@yahoo.com,patrascuaura@gmail.com
Română
28.10.1967
Feminin

EXPERIENȚĂ DE MUNCĂ
• Perioada (de la-până la)
• Numele și adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupația sau poziția deținute

martie 2016- prezent
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, B-dul București, nr.39, 100680
- educație / învățământ superior
Decan, Facultatea Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

• Perioada (de la-până la)
• Numele și adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupația sau poziția deținute

octombrie 2014 - martie 2016
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, B-dul București, nr.39, 100680
- educație / învățământ superior
Director de departament, Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și
Contabilitate, Facultatea Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

• Perioada (de la-până la)
• Numele și adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupația sau poziția deținute

noiembrie 2013 - septembrie 2014
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, B-dul București, nr.39, 100680
- educație / învățământ superior
Director de departament, Departamentul Modelare, Analiză Economică și Statistică, Facultatea
Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

• Perioada (de la-până la)
• Numele și adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupația sau poziția deținute

martie 2013 - prezent
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, B-dul București, nr.39, 100680
- educație / învățământ superior
Conf. univ. dr. ing. la Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și
Contabilitate, Facultatea Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
- activități didactice și de cercetare; elaborare cărți și lucrări științifice; evaluare lucrări științifice și
proiecte; responsabilități în plan didactic, de cercetare și administrativ la nivel de departament și
facultate

• Principalele activități și
responsabilități
• Perioada (de la-până la)
• Numele și adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupația sau poziția deținute
• Principalele activități și
responsabilități
• Perioada (de la-până la)
• Numele și adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupația sau poziția deținute
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octombrie 2012 - februarie 2013
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, B-dul București, nr.39, 100680
- educație / învățământ superior
Lector univ. dr. ing. la Departamentul Modelare, Analiză Economică și Statistică, Facultatea
Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
- activități didactice și de cercetare; elaborare cărți și lucrări științifice; evaluare lucrări științifice și
proiecte; responsabilități în plan didactic, de cercetare și administrativ la nivel de departament și
facultate
2002 - octombrie 2012
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, B-dul București, nr.39, 100680
- educație / învățământ superior
Asistent univ. dr. ing. la Catedra Matematică Economică și Informatică de Gestiune,
Facultatea Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

• Principalele activități și
responsabilități
• Perioada (de la-până la)
• Numele și adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupația sau poziția deținute
• Principalele activități și
responsabilități

- activități didactice

și de cercetare; elaborare cărți și lucrări științifice; evaluare lucrări științifice și
proiecte; responsabilități în plan didactic, de cercetare și administrativ la nivel de departament și
facultate
1996-2002
Societate comercială
VÂNZARI
Analist programator
Evidențe contabile pe calculator

• Perioada (de la-până la)
• Numele și adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupația sau poziția deținute
• Principalele activități și
responsabilități
EDUCAȚIE ȘI FORMARE
• Perioada (de la-până la)
• Numele și tipul organizației de
educație și formare
• Tematica de bază / competențe
acumulate
Diploma sau certificatul obținute
• Nivelul în sistemul național (dacă
este cazul)

1993-1996
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILUI PLOIEȘTI, PRAHOVA
Administrație publică
Inspector de specialitate
Analist programator în cadrul Serviciului Informatică al Primăriei municipiului Ploiești

• Perioada (de la-până la)
• Numele și tipul organizației de
educație și formare
• Tematica de bază/competențe
acumulate
Diploma sau certificatul obținute
• Nivelul în sistemul național (dacă
este cazul)

mai 2008-septembrie 2008
ORACLE ACADEMY

• Perioada (de la-până la)
• Numele și tipul organizației de
educație și formare
• Tematica de bază/competențe
acumulate
Diploma sau certificatul obținute
• Nivelul în sistemul național (dacă
este cazul)

octombrie 2007- iulie 2011
ASE BUCUREȘTI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
DOCTOR ÎN SPECIALIZAREA INFORMATICĂ ECONOMICĂ

DATABASE DESIGN AND PROGRAMMING WITH SQL
INSTRUCTOR ORACLE

2003-2005:
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Managementul sistemelor economice, turistice și administrative
Diploma de master
-

• Perioada (de la-până la)
• Numele și tipul organizației de
educație și formare
• Tematica de bază/competențe
acumulate
Diploma sau certificatul obținute
• Nivelul în sistemul național (dacă
este cazul)

2001-2003
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

• Perioada (de la-până la)
• Numele și tipul organizației de
educație și formare
• Tematica de bază/competențe
acumulate
• Diploma sau certificatul obținute

1987-1992
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
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Programare si utilizare PC
Specializare în informatică
-

Științe inginerești, domeniul Utilaj tehnologic petrolier
Inginer

• Nivelul în sistemul național (dacă
este cazul)

-

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE
PERSONALE

LIMBA MATERNĂ
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

ROMÂNĂ

Autoevaluare

Înțelegere

Nivel european (*)

Limba engleza

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE
SOCIALE
Abilitatea de a lucra și coabita împreună
cu alte persoane, în medii multiculturale,
în situații în care comunicarea și munca
în echipă sunt elemente esențiale

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE
ORGANIZAȚIONALE
Abilități de coordonare și administrare
(oameni, proiecte, bugete) la serviciu, în
activități voluntare (ex: cultură și sport),
acasă etc.

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE
TEHNICE
În lucrul cu computerul, cu diferite tipuri
de echipamente, utilaje etc.

ALTE ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE
Competențe care nu au fost menționate
anterior.

PERMIS DE CONDUCERE (categorii)
INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ascultare
C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experimentat

Scriere

Participare la conversație
B2

Utilizator
elementar

Discurs oral
B1

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă
B2

Utilizator
elementar

Aptitudini de comunicare non-verbală și verbală, de lucru în echipă (chiar echipe multinaționale/
multiculturale), fiecare din posturile deținute sau activitățile anterioare, presupunând o
colaborare strânsă, atât la nivel de instituție, cât și la nivelul dialogului cu alte instituții. Alte
abilități: sprijinul membrilor din grup, cooperarea, atenția acordată celorlalți, perseverență,
autocontrol, cunoașterea și rezolvarea problemelor.
Capacitatea de a lua decizii, capacitate de asumare a răspunderii, capacitate de culegere și
transmitere de informații, punctualitate, meticulozitate, abilități organizatorice.
Experiență în structurarea și dezvoltarea proiectelor.
Aceste abilități și competențe au fost dobândite pe parcursul participării în diferite echipe și
colective științifice sau de cercetare (proiecte naționale).

limbaje de programare cunoscute: Pascal, C, Visual C, C#, PHP, SQL;

softuri și limbaje pentru creare pagini web: Dreamweaver, Flash, HTML, PHP;

SGBD: Oracle, Cache, MySQL, Visual Fox, MS-Access;

editoare de ontologii: Protege;

softuri de prelucrare grafică: CorelDraw;

pachetul MS-Office.
Utilizare laptop, videoproiector, retroproiector, imprimantă, copiator, fax
- spirit analitic, capacitate de sinteză, pragmatism, flexibilitate, posibilități de adaptare,
disponibilitate la efort prelungit, abilități de creație/inovare, spirit de inițiativă, focalizarea pe
identificarea de soluții indiferent de tipul problemei
Permis de conducere categoria "B"
CURSURI ȘI SEMINARII
Bazele informaticii, Baze de date, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Tehnologii web,
Proiectarea Sistemelor Informatice, Informatica manageriala.
ARTICOLE PUBLICATE
Sunt autor unic și coautor la 4 cărți, 3 capitole în 2 cărți, 19 articole în reviste indexate în baze
de date internaționale (1 revistă cotată ISI, 2 indexate ISI), 12 articole în volumele unor
conferințe naționale și internaționale (4 indexate ISI), 8 articole în reviste recunoscute CNCSIS,
dar neindexate în baze de date internaționale.
PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE obținute prin competiție pe bază de
grant, în calitate de membru în colectiv
1. Managementul competențelor în domeniul tehnologiei informației, o abordare bazată pe
ontologii, nr 91-037/2007, Grant CEEX, beneficiar CNMP, director prof. univ. dr. ConstanțaNicoleta Bodea.
2. UNI-C Strategii, sisteme, metode și instrumente pentru managementul cunoașterii în
universități, nr 645/7/2006 –P7, Grant CEEX, beneficiar Infosoc, valoare 42700 RON, director
subcontract conf. dr. mat. Cristian Marinoiu.
3 Sistem informatic inteligent pentru managementul mediului într-o organizație economică,
Grant CNCSIS, nr. 964/2005, valoare 154 de milioane de lei, director proiect prof. dr.ing. Dorel
Dușmănescu.
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PROIECTE EUROPENE ȘI NAȚIONALE
1. Proiect CNFIS – FDI – 2019 – 0603, DEZVOLTAREA SPIRITULUI DE LIDER
AL STUDENȚILOR ȘI ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN
PLOIEȘTI, manager de proiect.
2.
Proiect
POSDRU
2010-2012,
CONSOLIDAREA
CAPACITĂȚII
INSTITUȚIONALE A CONSORȚIILOR REGIONALE PENTRU EDUCAȚIE ȘI
FORMARE PROFESIONALĂ (PROIECT STRATEGIC), asistent manager
3. Proiect POCU 90/6/19 PRACTICA PENTRU EDUCAȚIE - EDUCAȚIE PENTRU
PROFESIE, cod 108677, expert grup țintă
4. Proiect POCU BURSA STUDENT ANTREPRENOR, cod MySMIS 125077, expert
grup țintă
5. SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
„ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ”, proiect finanțat de MEN, manager de
proiect (au fost derulate trei ediții)
6. SEMINARUL EDUCAȚIONAL DESPRE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ,
membru în echipa de implementare
7. OPTIMIZAREA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII, proiect
finanțat MEN, membru în echipa de implementare
8. Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „SURSELE DE ENERGIE
ÎN DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DURABILE”, proiect
finanțat MEN, membru în echipa de implementare
Formator
Casa corpului didactic Prahova
CURSURI DE PERFECȚIONARE
1. SESIUNE DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR MANAGERIALE, martie 2019,
Centrul pentru Profesionalizarea Managementului Universitar din România,
Academia Română
2. Manager de proiect, noiembrie 2019
MEMBRU ÎN ASOCIAȚII PROFESIONALE
Asociația Facultăților de Economie din Romania
Asociația Generală a Economiștilor din România
Societatea de Chimie

ANEXE
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Listă de lucrări

