
              
 

     

 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Păun  Ana-Petrina 
Adresă Petro ani, Str. 1 Decembrie 1918, BL. 97, Sc. 2, Ap. 29  
Telefon 0723454037 
E-mail paun.anapetrina@gmail.com  

Naţionalitate Română 
Data naşterii 28.05.1981 

Sex Feminin 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activită i de seminar, comisii admitere facultate, comisii examinare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petro ani, Str. Universită ii nr. 20  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Func ia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
beneficiare 

 
Perioada 

Func ia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Instituţia de învăţământ beneficiară 

 
Perioada 

Func ia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Învă ământ universitar 
 

2019 – prezent 
Tutor responsabil (voluntar) în cadrul Proiectului privind Învă ământul Secundar – ROSE – Centrul 
Remedial Educa ional al Studen ilor Capacită i ai Universită ii din Petro ani – CRESC – UPET 
Sprijinirea studen ilor din anul I înscri i în CRESC cu acomodarea la mediul academic, furnizarea de 
informa ii utile cu privire la procedurile universită ii sau ale facultă ii la care sunt studen i, îndrumarea 
studen ilor spre profesorii din facultate în func ie de nevoile i problemele specifice identificate şi în 
general oferirea unui cadru formal care să le permită o dezvoltare armonioasă din punct de vedere 
social, profesional i personal. 
Universitatea din Petro ani, Str. Universită ii nr. 20 
 

 
Iulie – august 2019 
Mentor în FDI 2019 – 0729, Antreprenor de succes în SAS UPET 
Sprijinirea studen ilor în vederea îmbunătă irii capacită ii de integrare i cooperare în cadrul echipei, 
oferirea de informa ii utile cu privire la întocmirea unui plan de afaceri. 
Universitatea din Petro ani, Str. Universită ii nr. 20 

 
Mai - iunie 2019 
Expert CCOC  în cadrul Proiectului privind Învă ământul Secundar – ROSE – Studen ii – Prezentul i 
Viitorul Văii Jiului 
Sprijinirea studen ilor prin activită i individuale i de grup în vederea construirii i opera ionalizării unui 
plan de carieră în acord cu propriile aspira ii i abilită i 
Universitatea din Petro ani, Str. Universită ii nr. 20 

mailto:paun.anapetrina@gmail.com


              
 

     

beneficiare 
 

Perioada 
Func ia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
beneficiare 

 

 
 
2017 – prezent 
Consilier educa ional i voca ional la Centrul de consiliere i orientare în carieră 
Participarea la întocmirea bro urii cu oferta educa ională din cadrul Universită ii din Petro ani, 
informarea cu privire la oferta educa ională din cadrul Upet, discu ii cu privire la motiva ia alegerii rutei 
profesionale i factorii care stau la baza alegerii individuale a unei specializări pentru studen ii care se 
înscriu la facultate în anul I 
Universitatea din Petro ani, Str. Universită ii nr. 20 
 

,  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2015 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea economică a accidentelor de muncă i a bolilor profesionale, Prelucrarea datelor 
experimentale i optimizarea proceselor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petro ani, Facultatea de Mine 

Perioada 2011 
Calificarea / diploma obţinută Curs de instruire desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/7/1.3/64273 „Dezvoltarea resurselor umane 

din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning”. 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Utilizarea softului de e-Learning LECTORA pentru desfă urarea activită ilor didactice la programele de 
studii organizate sub forma învă ământului la distan ă. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. MEMORY S.R.L., Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Operator procesare text i imagine 

Perioada 2009 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
Competenţe profesionale dobândite 

Formator de formatori 
Abilităţi de comunicare, lucru în echipă, planificare şi organizare, responsabilizare, creativitate, 
deschidere pentru învăţarea continuă. 

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Fundaţia Muncii, Hunedoara, Deva 

Perioada 2004-2006  
Calificarea / diploma obţinută Master în management financiar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Finan e publice, Finan e corporative 
Capacitatea de a dobândi cunoştinţe fundamentale şi de specialitate din domeniul managementului 
financiar, capacitatea de a aplica şi transmite în mod creativ cunoştinţele, deprinderea de exprimare 
eficientă şi corectă, în scris şi oral, capacitate de comunicare interpersonală şi publică, de mediere 
interculturală la nivel superior. 

Perioada 2002-2004 
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar „Pregătirea personalului didactic” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Aptitudini de proiectare a demersului didactic  
Utilizarea metodelor şi procedeelor didactice consacrate în domeniul predării disciplinelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii postuniversitare în domeniul pedagogiei 



              
 

     

  
           

 
Semnătura, 

   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petro ani, Facultatea de tiin e 

Perioada 2000-2004  
Calificarea / diploma obţinută Economist/ Licenţiat în contabilitate i informatică de gestiune 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele contabilită ii, Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune. 
Capacitatea de a dobândi cunoştinţe fundamentale şi de specialitate din domeniul contabilitate 
capacitatea de a aplica şi transmite în mod creativ cunoştinţele, deprinderea de exprimare eficientă şi 
corectă, în scris şi oral, capacitate de comunicare interpersonală şi publică, de mediere interculturală 
la nivel superior. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petro ani, Facultatea de tiin e 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Comunicare, cuno tinte economice de specialitate, managementul proiectelor, operare PC 
 

  

Limba maternă Română 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Franceza  C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilită i sociale Capacitate de comunicare, capacitate de lucru individual şi în echipă, perseverenţă, mobilitate, 
energie, corectitudine, punctualitate, profesionalism, seriozitate 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitatea de a adopta decizii, spirit organizatoric, gestionarea eficientă a schimbărilor 
Competenţe şi aptitudini tehnice Participarea în echipele de implementare a unor proiecte de cercetare din domeniul tiin elor 

economice 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
Operare Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint) 

Permis de conducere Permis auto categoria B 
  

Informa ii suplimentare Secretar în Comisia de susţinere a examenului de licenţă – specializarea Finan e i Bănci; 
Membru în Comisia de admitere a Facultă ii de tiin e, Universitatea din Petro ani; 
Membru în Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României; 
Membru al Asocia iei Absolven ilor Universită ii din Petro ani; 
 


