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INFORMAŢII PERSONALE Patrichi Claudia Ana Maria 
 

  

 Strada Constantin Bobescu, nr. 23A, Constanta, 900236, România 

 +40762521058    

 patrichi.claudia@gmail.com 

 

 

 Data nașterii 20/10/1988 | Naționalitatea Român   

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

  

 
STUDIILE PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
Studii doctorale 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa angajatorului 

 

 

 

Principalele activități și 
responsabilități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa angajatorului 

Principalele activități și 
responsabilități 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa angajatorului 

 

 
Septembrie 2019 – prezent 
Inginer operare CNE în pregătire 

Societatea Națională Nuclearelectrica SA, București 010494 Sector 1, Str. Polonă, 

nr.65  (CNE Cernavodă – Str. Medgidiei, nr.2, CP42, Cernavodă) 

https://www.nuclearelectrica.ro/cne/  

Efectuare activități de inginer responsabil de sistemele de adiție chimicale, probe 
chimice ciclu termic și generatori de abur. 

Cunoașterea în detaliu a sistemelor și a modului de funcționare al echipamentelor. 

Supravegherea sistemelor pentru a se asigura că acestea sunt disponibile în 
permanență și funcționează la parametrii specificați în documentația de proiect și de 
exploatare. 

Actualizarea documentației aferente sistemelor din responsabilitate. 

Menținerea controlului configurației de proiect. 

Monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță caracteristici sistemelor din 
responsabilitate. 

Producție energie electrică 
 
Aprilie 2018 – August 2019 

Reprezentant comercial 

Eco Fire Sistems SRL, Lumina, Constanța 

Prezentarea și promovarea directă a produselor/ serviciilor prin realizarea de oferte 

pentru potențialii clienți și cei existenți. 

Monitorizarea și coordonarea contractelor aflate în desfășurare. 

Întocmirea de oferte conform solicitărilor primite. 

Întocmirea de documente / contracte / situații vânzări. 

Colectare, tratare și eliminare deșeuri periculoase și nepericuloase. 

Martie 2017 – Februarie 2018 
Inginer chimist – Șef instalație tratare condensuri impure 

Azomureș SA, Gheorghe Doja 300, 540237, Târgu Mureș 

 

https://www.nuclearelectrica.ro/cne/
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Principalele activități și 
responsabilități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa angajatorului 

 

Principalele activități și 
responsabilități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de activitate 

 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa angajatorului 

Principalele activități și 
responsabilități 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tipul sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa angajatorului 

Principalele activități și 

responsabilități 

Planificarea, organizarea și controlul activității unei echipe implicate direct în 
activitatea de producție.  

Realizarea programului de producție la parametrii de calitate stabiliți. 

Completarea documentelor specifice activității de producție. 

Asigurarea desfășurării procesului de producție conform Regulamentelor de fabricație 
și Instrucțiunilor de lucru. 

Cunoașterea și aplicarea procedurilor sistemului de management integrat (calitate, 
mediu).  

Elaborarea/revizuirea Regulamentelor de fabricație, instrucțiunilor de lucru specifice, 

PID ,PIF. 

Producție îngrășăminte chimice. 

 
Ianuarie 2016 – Martie 2017 
Inginer chimist – Șef sector producție 
Combinatul de Îngrășăminte Chimice Năvodari SRL, Strada Principală, nr.1, 905700, 
Năvodari 

Planificarea producției curente (oameni, utilaje, echipamente, materii prime, etc). 

Implementarea tehnologiilor de fabricație specifice gamei de produse finite 
(instrucțiuni de lucru, procese, procedee, rețete de fabricație, etc.). 

Managerierea echipei din subordine (personalul operator).  

Cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor atât pentru produsele uzuale cât și pentru cele 
noi. 

Încadrarea în format pentru optimizare consum materie primă. 

Programarea și estimarea timpului de producție. 

Inventarierea materialelor și raportare stocuri. 

Producție îngrășăminte chimice. 

 

Noiembrie 2014 – Ianuarie 2016 

Sales Manager 

Wind Energy Service East Europe SRL, Lumina, Constanța 
Realizarea planului zilnic de vânzări.  
Prezentarea și promovarea directă a produselor/serviciilor prin realizarea de oferte 
pentru potențialii clienți și cei existenți. 
Prospectarea în permanență a pieței în vederea identificării de noi clienți și a creșterii 
cotei de piață a produselor/serviciilor în zona de acțiune. 
Menținerea permanentă a legăturii cu clienții pentru fidelizarea acestora. 
Întocmirea de rapoarte privind situația vânzărilor, a concurenței, a noilor trenduri pe 
piață  și a potențialilor clienți. 

Pregătirea și susținerea demonstrațiilor de utilizarea a produselor ( inclusiv verificarea 

lor). 

Producție energie electrică 
 

Februarie 2013 – Noiembrie 2014 

Reprezentant vânzări 

Triton SRL, B-dul  Aurel Vlaicu 217, Constanța,     

Realizarea planului zilnic de vânzări.  

Prezentarea și promovarea directă a produselor / serviciilor prin realizarea de oferte 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa angajatorului 

 

Principalele activități și 

responsabilități 

 

 

Tipul sau sectorul de activitate 

 

 
    

pentru potențialii clienți și cei existenți. 

Prospectarea în permanență a pieței în vederea identificării de noi clienți și a creșterii 

cotei de piață a produselor / serviciilor în zona de acțiune. 

Menținerea permanentă a legăturii cu clienții pentru fidelizarea acestora. 

Întocmirea de rapoarte privind situația vânzărilor, a concurentei, a noilor trenduri pe 

piață și a potențialilor clienți. 

Monitorizarea încasării comenzilor cu scopul de acordare a eventualelor discounturi 

sau eșalonării de plată pentru clienții fideli. 

Monitorizarea permanentă a activității concurenței în zona acoperită. 

Întocmirea și propunerea planurilor de acțiune în vederea creșterii vânzărilor și a 

obținerii de profit pe zonă. 

Pregătirea și susținerea demonstrațiilor de utilizarea a produselor. 
 

Consultanță, vânzare și service  

 
Ianuarie 2010 – Februarie 2013 

Operator calculator 

Right Betting SRL , G-ral Vasile Milea 2P , București , România – Punct de lucru 

Constanța 

 
Acceptarea si validarea tichetelor. 
Evidența contabilă a operațiunilor de încasări și plăți, gestionarea numerarului și 
întocmirea zilnică a documentelor financiar-contabile. 
Furnizarea de informații utile clienților despre oferte și regulamente. 
 
Pariuri sportive. 

Perioada 

Numele și tipul instituției de 

învățământ și al organizației 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea 

profesională 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaționale 

 

 

Perioada 

Numele și tipul instituției de 

învățământ și al organizației 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea 

profesională 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Tipul calificării/ diplomă 
obținută 

2013 – 2020   

Universitatea Politehnica din București , Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 
Materialelor – Departamentul Inginerie Chimică 

 

 

În cadrul programului de pregătire universitară avansată al Școlii Doctorale de Chimie 

Aplicată și Știința Materialelor studiez controlul proceselor anaerobe caracteristice 

sintezei unor biocombustibili. 

2011-2013 

Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia 
Petrolului 

 

 

Inginerie chimică 

Diplomă de master în inginerie chimică și management în petrochimie  
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 

Perioada 

Numele și tipul instituției de 
învățământ și al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

profesională 

 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Tipul calificării/ diplomă 
obținută 

 

Cursuri de formare 
profesionale 

 

 

Perioada 

Numele și tipul instituției de 

învățământ și al organizației 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea 

profesională 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

Tipul calificării/ diplomă 
obținută 

 
2007 – 2011 

Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia 
Petrolului 

 
 
 
 
 

Inginerie chimică – Petrochimie 

Diplomă de licență  

 

Manager de proiect  Fonduri Europene, acreditat 2019 

Psihopedagogie , acreditat 2010 
 
 
2003 – 2007 
 
Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea 
 
 
 
 
 
Chimie – Biologie 
 

Diplomă de bacalaureat 

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2 C2  C1  C1  C1  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competențe de comunicare 

 
 

Competențe 
organizaționale/manageriale 

 

Competențe digitale 

 

Permis de conducere     

▪ Experiență bogată în lucrul în echipă, atât în cadrul proiectelor în care am fost implicată, 
cât și pe parcursul studiilor universitare. Sociabilă, onestitate, loialitate. 
 

▪ Experiență în managementul de proiect și funcții de conducere. Distribuirea sarcinilor în 
cadrul echipei, respectarea termenelor de predare, asigurarea calității, flexibilitate. 

 
▪ Utilizator avansat al programelor Microsoft Office și Open Office, sisteme de operare 

Windows, paginare și editare imagine (Adobe, Paint), Mathlab, Mathcad. 
 

▪  Român, categoria B 

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

  

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Publicații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

 

▪ Tănase D., Patrichi C., Pârvulescu O. C., Aljanabi Ali A. A., Pervaporation of aqueous 
ethanol solutions through rigid composite polyvinyl-alcohol/bacterial cellulose 
membranes, Processes, 2021, 9, 437 -  FI=2.753 

▪ Patrichi C., Tănase D., Pârvulescu O. C., Modelling of acetone-buthanol-ethanol fed 
batch biosynthesis, U.P.B. Sci. Bull, 2020, ISSN 1454-2331 (aprobat, în curs de 
publicare)  

▪ Patrichi C., Tănase D., On some aspects from operation of a large wastewater 
treatment plants, Revista BRChES, No.2, 14-20, ISSN 2360-4697 

▪ Trică B., Pârvulescu O.C., Dobre T., Aljanabi A.A.A., Răducanu C., Patrichi C., 
Modelling of Ethanol Fermentation Coupled with Product Recovery by Pervaporation, 
Rev. Chim. (Bucharest), 68, 11, 2708-2715, 2017 -  FI=1.755 

▪ Aljanabi Ali A. A., Tănase D., Pârvulescu O. C., Danciu D. T., Patrichi C., Integrated 
system of fed batch ABE biosynthesis and solvent recovery by pervaporation, Rev. 
Chim. (Bucharest), 66, 12, 2070-2078, 2015 -  FI=1.755 
 
Total FI = 6.263 
 

▪ Patrichi C., Koncsag C., Pârvulescu O., Stoica A., Dobre T., Coupled process for ABE 
synthesis and their optimization problems, poster, Constanța, RICCCE XXI, 4-7 
September 2019 

▪ Patrichi C., Aljanabi Ali A. A., Koncsag C., Tănase D., Integrated system of fed batch 
ABE biosynthesis and solvent recovery by pervaporation, poster, București, SICHEM 
2018, 5-8 September 2018 

▪ Patrichi C., Koncsag C., Tănase D., Modelling of ABE synthesis coupled with 
pervaporation with solvents selective membrane, poster, Poiana Brașov, RICCCE XX, 
6-9 September 2017 


