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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pătruţ  Monica-Paulina 
Adresă Calea Marasesti  nr. 157, Bacău, România 

Telefon  
E-mail(uri)  monicapatrut@yahoo.com  , monicapatrut@edusoft.ro  

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 12.04.1972 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 15.02.2016 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinerea cursurilor şi seminariilor,  realizarea de cursuri universitare, 
participări la manifestări ştiinţifice, activitate de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Calea 
Mărăşeşti nr 157, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ universitar 

  
Perioada 01.03.2004 – 14.02.2016 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar doctor 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Susţinerea cursurilor şi seminariilor, realizarea de cursuri universitare, 
participări la manifestări ştiinţifice, activitate de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Catedra de Ştiinţe ale 
Comunicării, Calea Mărăşeşti nr 157, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ universitar 
 

 
Perioada 01.09 .2002 – 28.02.2004 

Funcţia sau postul ocupat consilier şcolar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
consiliere şcolară 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Bacău, Grupul Şcolar “Mihai Eminescu”, Liceul de Artă 
“George Apostu” Bacău 

mailto:monicapatrut@yahoo.com
mailto:monicapatrut@edusoft.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ preuniversitar 
  

Perioada 01.09.2001 – 31.08.2002 
Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea disciplinei cultură civică 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Bacău, Şcoala Generală „Al. I. Cuza” 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
învăţământ preuniversitar 

  

Perioada 01.09.2001 – 31.08.2002 
Funcţia sau postul ocupat coordonator pe judeţul Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea şi verificarea activităţii operatorilor de teren, centralizarea 
datelor culese 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Sondare a Opiniei Publice TRENDMARK, S.C. Multiproduction 
Media Group S.A., Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

cercetare de teren, coordonare, concepere si centralizare chestionare 
  

Perioada 01.09.2000 – 31.08.2001 
Funcţia sau postul ocupat consilier şcolar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

consiliere şcolară 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Bacău, Colegiul Naţional „Ferdinand I” 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
învăţământ preuniversitar 

  

Perioada 01.09.1999 – 31.08.2000 
Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea disciplinei cultură civică 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Bacău, Şcoala Generală „ Ion Creangă” 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
învăţământ preuniversitar 

 

 
Perioada 01.09.1990 – 31.09.1993 

Funcţia sau postul ocupat Învățătoare 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Predarea discipinelor prevazute în programa claselor I- IV 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Bacău, Şcoala Generală Tătărăşti, judeţul Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
învăţământ preuniversitar 
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Educaţie şi formare 
 

Perioada 
                                                                                                                           
            Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 
 
       

 
 
12.06.2020 

Abilitare în domeniul Științe ale comunicării la Școala Națională de Științe 
Politice și Administrative, București, cu teza Comunicarea politică prin 
social media : perspective teoretice și realități românești. OMEC nr. 6296 / 
22.12.2020 
 
 

Perioada octombrie 2008 – 2010 
Calificarea / diploma obţinută master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare managerială şi resurse umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative , Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

MSc 
 

 
Perioada Octombrie 2002 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută doctor în ştiinţe social-politice 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
doctor în ştiinţe politice, conducător prof. univ. dr. Anton Carpinschi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “ Al. I. Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PhD 
 

 
Perioada septembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic II în învăţământ (media 10) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Sociologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

certificat 
 

 
Perioada octombrie 1997 – iulie 1998 

Calificarea / diploma obţinută master în filosofie politică 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
ştiinţe politice / filosofie politică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “ Al. I. Cuza”, Facultatea de Filosofie, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

MSc 
 

 
Perioada octombrie 1993 – iulie 1997 

Calificarea / diploma obţinută licenţiat în sociologie şi politologie 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Sociopsihopedagogie / Sociologie - Politologie 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “ Al. I. Cuza”, Facultatea de Filosofie, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

BSc 
 

 
Perioada septembrie 1993 

Calificarea / diploma obţinută Definitivarea în învăţământ ( media 9,33) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
învăţătoare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Şcoala Normală „Ştefan cel Mare”, 
Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

certificat 
 

 
Perioada 1986-1990 

Calificarea / diploma obţinută bacalaureat  (profilul pedagogic) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
învăţătoare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Liceul Pedagogic „Ştefan cel Mare”, 
Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

certificat 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă româna 
  

Limba străină cunoscută  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  

C2 
Utilizarea 

competentă a 
limbii (Mastery) 

C1 

Utilizarea 
competentă a 

limbii (Effective 
Operational 
Proficiency) 

B1 

Utilizarea 
independentă a 

limbii 
(Threshold) 

B2 

Utilizarea 
independentă a 

limbii  
(Vantage) 

B2 

Utilizarea 
independentă a 

limbii  
(Vantage) 

  

Competenţe şi abilităţi sociale • abilităţi de comunicare dobândite prin educaţia academică (training-
uri, conferinţe) şi prin experienţă profesională; 

• capacitate de lucru în echipă 
• spirit de iniţiativă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• iniţierea şi organizarea unor evenimente publice (campanii de 
conştientizare, seminarii, training-uri) dobândite prin experienţa de 
muncă; 

• capacitatea de a lucra cu termene-limită, dobândită prin experienţa de 
muncă 
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Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

• operare PC,  
• pachetul SPSS,  
• pachetul Microsoft Office 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini Membră în asociaţii de specialitate (naţionale şi internaţionale): 
• membră în Asociaţia Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare, 

România 
• membră în Asociaţia Română de Sociologie 
• membră în Societatea Sociologilor din România 
• membră în European Communication Reasearch and Education 

Association 
  

Informaţii suplimentare Referinţe despre mine pot fi obţinute de la: Prof. dr. Anton Carpinschi, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România (conducătorul de doctorat în ştiinţe politice), Prof. 
univ. dr. Virgil Stoica, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

                 Participare la 
proiecte (inter)naţionale 

Europe Direct Bacau (2009-2014), ED/2009-2012-RO-30,centru ce face 
parte din  rețeaua Europe Direct existentă în România din anul 2008 şi  
coordonată de Reprezentanța Comisiei Europene în România. In acest proiect 
am avut calitatea de  membru, sociolog, responsabil cu elaborarea studiului 
anual de impact, conceperea şi prelucrarea chestionarelor aplicate în cadrul 
activităţilor desfăşurate. 
Tratamente pentru mită în sistemul public de sănătate – prima etapă :  
diagnostic şi profilaxie (2010)- voluntar, aplicarea chestionarelor la nivelul 
municipiului Bacău şi prelucrarea acestora. 
ReSAurSe (Reviewing social auditing practices to combat exploitative 
brokering in Southern Europe),  proiect finanţat de Uniunea Europeană 
prin programul “Prevention of and Fight Against Crime”– membru. Proiectul 
s-a derulat în perioada 1 iunie 2013 - 30 noiembrie 2014 (379.831, 83 euro) şi 
a avut următorii parteneri: Faculty of Psychology and Educational Sciences of 
the University of Coimbra (Portugalia), The Tavistock Institute of Human 
Relations (Marea Britanie), Centre for the Study and Prevention of Child 
Abuse and Neglect Department of Mental Health and Social Welfare Institute 
(Grecia), European Institute for Local Development (Grecia), Universitatea 
”Vasile Alecsandri” din Bacău, Confartigianato Imprese Terni (Italia). 
La finalul proiectului au fost publicate urmatoarele materiale : 

-Social Auditing Handbook for Anti-Trafficking  
-Pocket Manual for social auditors on identification and making appropriate referrals 
-Training courseware for an eLearning course on Social Auditing for Anti-Trafficking. 
Be European Parliament Part (acronim Be-EPart), număr de referință GRU-
13-LP-137-BC-IT - Parteneriate pentru Învățare – Grundtvig. 
 Proiectul s-a derulat în perioada 1 ianuarie 2014 - 1 octombrie 2015 şi a avut 
următorii parteneri: Conti Editore (Italia), Idil Halk Egitim Merkezi (Turcia), 
Facultatea de Litere, Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău (România), 
SCAI Comunicazione (Italia), Centrul pentru Jurnalism Independent 
(România), Aihmi Mi Kerdoscopiki Etairia (Grecia), Sonhos Para Sempre - 
Rede de Animacao Social e Comunitaria (Portugalia), European Learning 
Network Limited (Marea Britanie). 

                                 4.03.2022                                                  
 
 

 


