Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Gheorghe MILITARU
Nicolae Titulescu, nr.1, bl. A7, sc.4, ap.122, sector 1, Bucureşti, România
(021)3181407
Mobil: +40.744.333729
(021)3181407
gheorghe.militaru@upb.ro
Română
27.09.1959
M

Locul de muncă vizat
Experienţa profesională
Perioada

2013 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director – Departamentul de Antreprenoriat şi Management, Facultatea de
Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare programe de dezvoltare/modernizare infrastructură la nivel de departament;
Organizare evenimente sociale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
Coordonare activitate didactică la nivel de departament;
Coordonare activităţi administrative la nivel de departament/facultate;
Coordonarea programelor de licență şi masterat din portofoliul departamentului;
Coordonare activitate laboratoare didactice şi de cercetare;
Activităţi administrative specifice departamentului;
Coordonare teme de cercetare pentru studenţi;
Membru fondator al Centrului de Cercetări Avansate ȋn Management (CCAM),
Departamentul Antreprenoriat şi Management, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi
Managementul Afacerilor, Universitatea Politehnica din Bucureşti;
Membru ȋn echipa de proiect implicată în înfiinţarea Centrului de Formare/Perfecţionare
– POLIFORM, UPB; proiect POSDRU/155/1.2/S/139950 (contract 755/29.04.2014).

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Învăţământ superior de stat, educaţie şi cercetare
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Perioada 2014 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri universitare şi lucrări aplicative în domeniul inginerie şi management „Financial Management”, „Antreprenoriat tehnologic”, „Servicii Industriale”, „Bazele
managementului”, „Managementul serviciilor”, „Management financiar”, „Marketing”,
„Managementul proiectelor” şi „Sisteme informatice pentru management”;
Conducere proiecte de diplomă şi lucrări de licenţă;
Membru în comisii de susţinere a proiectelor de diplomă
Membru în comisii de susţinere examene / referate / teze de doctorat;
Elaborare programe de studii noi (licenţă şi masterat);
Participare la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
Elaborare cursuri noi – „Servicii industriale”, „Financial Management”;
Participare la implementarea a peste 7 proiecte naţionale sau internaţionale;
Coordonare teme de cercetare pentru studenţi în domeniul inginerie şi management;
Publicare - 3 cărţi si peste 50 de articole ISI.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Învăţământ superior de stat, educaţie şi cercetare

Perioada 2000-2014
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Predare cursuri universitare şi lucrări practice în domeniile: „Analiză economică”, „Bazele
managementului”, “Managementul serviciilor”, “Baze de date şi gestiunea documentelor”,
“Sisteme informatice pentru management”, “Management financiar”, “Managementul
proiectelor”, “Marketing”, “Servicii industriale”, “Dezvoltarea afcerilor cu servicii”;
Conducere proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie;
Publicarea de cărţi şi articole în reviste şi în volumele conferinţelor;
Membru în comisii de susţinere examene sau referate;
Conducere / participare la contracte de cercetare sau operaţionale;
Evaluare propuneri de proiecte / RELANSIN
Conducere / participare la proiecte naţionale sau internaţionale;
Coordonare teme de cercetare pentru studenţi în domeniul inginerie şi management
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Învăţământ superior de stat, educaţie şi cercetare
1991 – 2000
Asistent / Şef de lucrări

Activităţi şi responsabilităţi principale Prelegeri şi conducere lucrări practice, proiecte de an, proiecte de diplomă;
Cercetare ştiinţifică în domeniul organizării proceselor de producţie;
Activitate publicistică, participare la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi
internaţionale;
Membru în consiliul de administrație al SC. UMEB. SA București (1995-1996);
Reprezentant AGA la SC.ROFEP. SA Urziceni (1994-1996);
Membru CIMS la SC. Băneasa SA București (1993-1994).
Numele şi adresa angajatorului Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior de stat, educaţie şi cercetare
Curriculum vitae - Gheorghe Militaru
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Perioada 1987 – 1991
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare în domeniul surselor de energie regenerabile - panouri
fotovoltaice şi surse eoliene de energie. Membru în echipe de cercetare pentru utilizarea
laserilor în domeniul industrial (holografie) şi prelucrarea imaginii.
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări pentru Electrotehnică - ICPE Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

1984 - 1987
Inginer stagiar
Activități de modernizare a laboratoarelor ce cercetare şi asigurarea calității la ARO.
Colaborare cu întreprinderea FEPER din București în domeniul calității (detașare la
FEPER – 1986-1987). Activități de control a calității – CTC la FEPER București.
Întreprinderea Mecanică - ARO, Câmpulung-Muscel, Argeș

Activitate de cercetare 
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PHARE/2005/017-553. 04.02.01.01.119. Titlul proiectului „REFORCE – Reducing the
unbalance between offer and demand of the labour force in North-East region”; Perioada:
03.01.2008 – 31.12.2008 – DIRECTOR;
PNII, contract nr. 91-067/2007, DM 590702. Tema: „Cercetări privind determinarea unui
model de creştere a avantajului competitiv prin utilizarea responsabilităţii sociale a
companiei în condiţiile proceselor de integrare europeană şi globalizare”, Perioada:
14.09.2007-10.12.2010 – RESPONSABIL;
INFOSOC, contract nr. 9-02-03 UPB/ Coordonator ICPE, contract nr. 2/12.08.2002. Tema
„Organizarea unui centru virtual de instruire şi consultanţă în domeniul cercetării dezvoltării
pentru formarea unei noi culturi de comunicare şi informare în societatea bazată pe
cunoaştere”; Perioada: 12.08.2002 – 17.03.2003 – RESPONSABIL;
POSDRU/109/2.1/G/81521, contract nr. 736/31.05.2012. Tema „Practică mai bună pentru
viitori manageri – manageri mai buni pentru viitor!”, Perioada: 01.06.2012 – 31.07.2012 –
MEMBRU;
Contract UPB – UE Project – Program FP6 Marie Curie - Transfer of Knowledge, contract
număr: MTKI-CT-2005-029758. Tema „Development of Strategic Academia – Industry
partnership in Romania for Knowledge Management in Environmental Technologies” KnowEnTech; Perioada: 30.04.2007-30.06.2007 - MEMBRU;
POSDRU/26/3.1/G/39186 (PAR-SE). Tema „Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul
regiunii Sud - Est – PAR-SE”, Contract nr. 9860/1.07.2010; Perioada: 01.07.201031.07.2010 – MEMBRU;
POSDRU CATIIS – 32379. Tema „Inter-regional and trans-national doctoral program in
Computer Science and Control Systems for a Knowledge-Based Economy”, Contract nr.
35/01.03.2011, Perioada: 01.03.2011 – 30.06.2011 – MEMBRU;
POSDRU/90/2.1/S/58123. Tema „De la teorie la practică prin întreprinderea simulată”;
Contract nr. 1001/06.07.2012; Perioada: 09.07.2012 – 31.10.2013, expert local
întreprindere simulată – MEMBRU;
Proiect POSDRU/83/5.2/S/59596, 2011; „RURAL – Antreprenor”. Axa prioritară 5; DMI 5.2.
Contract nr. 1/01.02.2011. Tema „Finanţele şi contabilitatea afacerii” – MEMBRU;
RELANSIN, contract de finanţare nr. 1978/15.09.2004. Tema „Certificarea organizaţiilor din
punct de vedere al responsabilităţii sociale”, Perioada contractului 1 an şi 5 luni DIRECTOR;
PNCD II Parteneriate / UPB – Ministerul Cercetării – PNCD II. Contract număr 91-023/2007.
Tema „Dezvoltarea şi implementarea sistemelor integrate de management – DISIM” –
MEMBRU;
Contract AMCSIT Politehnica – Ministerul Cercetării – Program CEEX. Contract nr. 3227/
2006, „Formarea şi perfecţionarea managerilor publici la ICPE-CA” – MEMBRU.
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Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Capacity
Building in the field of Higher Education, Project No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2CBHE-JP, Project title: „Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers
to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA”, Project acronym:
ReSTART, Project durations: 15/10/2017 – 14/10/2020 – MEMBRU
POSDRU/176/3.1/S/150746, tema „Instruire și Dezvoltare Economică prin Afaceri Lucrative
– IDEAL”, 2015, Expert dezvoltare centre deja existente 1 – MEMBRU;
Programului Operațional Competitivitate (POC); Cercetare, dezvoltare tehnologică și
inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3:
Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships). Titlul
proiectului: ”Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru
o societate conectată la Internet of Things – NETIO”, ID: P_40_270. Contract:
53/05.09.2016 - responsabil selecție întreprinderi, 2016 – MEMBRU;
ERASMUS +. Tema “INNOLEA - Innovation for the Leather Industry in Jordan and Egypt”
(ERASMUS+ CBHE 585822-EPP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP), cercetător, durata
contractului individual de muncă: 26.03.2018 – 30.09.2020 – MEMBRU;
Proiect POC P_40_253, Contract finanțare nr. 130/23.09.2016, SMIS 105558. Acronim:
ECO-NANO-ECO, titlu: “Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor si valorificarea
deșeurilor”, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, cercetător – MEMBRU;
POCU/82/3/7/105944 “Creşterea ocupării prin susținerea şi dezvoltarea antreprenoriatului
inovativ în regiunea Sud – Muntenia”. Codul proiectului: 105944, formator competenţe
antreprenoriale, 2018 – MEMBRU
Programul Operațional Capital Uman (POCU). Cod MySMIS: 125125. Titlul proiectului:
“Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie
a succesului în carieră (A-Succes)”, 2019 – 2020, Formator program antreprenoriat 2 –
MEMBRU;
Programul Operațional Capital Uman (POCU). Cod MySMIS: 124539. Titlul proiectului:
“Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat
(Be Antreprenor!)”, 2019 – 2020, Formator program antreprenoriat – MEMBRU;
Programul Operațional Capital Uman (POCU). Cod MySMIS: 123847. Titlul proiectului:
“Excelenta academica si valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea
oportunităților de formare si dezvoltare a competentelor antreprenoriale ale doctoranzilor si
postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC)”, 2019 – 2021, Formator program antreprenoriat
– MEMBRU;
SMIS 39174/PODCA/MEN. Contract nr. 432/02.09.2013. Tema „Development of the
administrative capacity of the Ministry of National Education for implementing strategic
management and enhancing the institutional leadership”; 02.09.2013-31.03.2014, MEMBRU

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2015
ATESTAT DE ABILITARE - CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Domeniul Inginerie Industrială - OMECS nr. 3216/18.02.2015

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1992 - 1996
Doctor inginer / Diploma - doctor în inginerie industrială
„Management, modelarea proceselor de afaceri şi analiza sistemelor industriale”, tema
tezei "Fundamentarea economico-financiară a programelor de cercetare-dezvoltare în
sistemele industriale ̎
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Catedra de Management Industrial

Nivelul în clasificarea naţională sau 8 - EQF
internaţională
Curriculum vitae - Gheorghe Militaru
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2000 – 2004
Diplomă – economist

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Finanţe, contabilitate, fiscalitate, macroeconomie, microeconomie, marketing, audit
financiar, gestiune financiară, drept comercial, pieţe de capital, bănci şi burse de valori

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de
valori, specializarea “Bănci şi Burse de valori”

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

6 & 7 - EQF

Perioada

1996 – 1997

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă - consultant afaceri
Plan de afaceri, marketing, management financiar, managementul proiectelor /
specializare antreprenoriat, elaborare planuri de afaceri şi studii de fezabilitate
Washington State University şi Universitatea Politehnica Bucuresti prin Centrul de
Excelenţă ȋn Afaceri, Bucureşti, programul „Professional Business Counselor”
1979 – 1984
Diploma – inginer fizician

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Fizică, mecanică cuantică, electrodinamică cuantică, fizică atomică, reactoare nucleare,
dozimetrie, calculatoare, inginerie industrială

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică, Fizică tehnologică (specializarea
reactoare nucleare)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

6 & 7 - EQF

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Utiliz.
Utiliz.
Limba engleza C1
experimentat. C1 experimentat

C1

Utiliz.
experimentat

C1

Utiliz.
experimentat C1

Utiliz.
experimentat

Limba franceza B1 Utiliz. interm. B1 Utiliz. interm.

B1

Utiliz. interm.

B1

Utiliz. interm. B1

Utiliz. interm.

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

Competenţe şi abilităţi sociale
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Abilităţi de comunicare, spirit de echipă, perseverenţă, creativitate, iniţiativă, colaborare,
flexibilitate, diplomaţie, adaptabilitate şi dinamism, demonstrate prin activităţile
ȋntreprinse ȋn cadrul Departamentului de Antreprenoriat şi Management, FAIMA, UPB;
Foarte bune capabilități de relaţionare/ comunicare interpersonală şi instituţională;
Capacitate de adaptare la medii multiculturale.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis(e) de conducere

Informații suplimentare

Rezistenta la stres, disponibilitate pentru lucrul în echipă, coordonare, control, orientare
după rezultate, asumarea de responsabilităţi, implicare în rezolvarea problemelor care
necesită cunoştinţe noi şi colaborări interdisciplinare, leadership în calitate de manager
de proiect.
Utilizarea metodelor şi a tehnicilor specifice cercetărilor de management;
Experienţă în managementul proiectelor, abilităţi de analiză şi sinteză;
Bună cunoaştere a proceselor de producţie şi a indicatorilor financiari;
Bună cunoaştere în elaborarea modelelor şi a planurilor de afaceri;
Cunoştinţe avansat în domeniul antreprenoriatului tehnologic;
Leadership
Cunoştinţe de bază hardware şi software: Windows, MOffice (Word, Excel, Access,
Power Point), Project Management (Microsoft Project, Primavera Project Planner),
VPX, Prolog, SPSS, LISREL, AMOS, Internet, utilizare platforma Moodle.
Permis conducere categoria B, din 1998


Activitate publicistică: 11 cărţi în calitate de autor / coautor; articole publicate în
reviste indexate ISI (Clarivate Analytics): 8, din care 2 (Q1), 1 (Q2), 1(Q3) şi 4 (Q4);
articole publicate în reviste BDI =11; articole publicate în alte reviste de specialitate
de circulaţie naţională = 7; articole/studii publicate în volumele unor manifestări
ştiinţifice indexate ISI (Clarivate Analytics) = 73; articole/studii publicate în volumele
unor manifestări ştiinţifice internaţionale, organizate în ţară sau străinătate = 24.



Contracte şi rapoarte ştiinţifice (membru, responsabil sau director) = 28




Citări în reviste indexate ISI = 40
2016 - prezent: Membru al Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (CNATDCU), Comisia de inginerie industrială și
management, cf. OMEd 4106/10.06.2016;
Membru în Editorial Board / FAIMA Business & Management Journal;
Membru al „Asociaţiei Managerilor şi Inginerilor Economişti din România”,
legitimaţia nr. 237, 2013;
Referent științific reviste - Buletinul UPB - Seria Mecanica (D); „Journal of Cleaner
Production”, „IEEE Access”, „Journal of Public Affairs”.





Data: 12.12.2019
Gheorghe MILITARU
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