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CURRICULUM  VITAE 

 

Instituția de care aparține: Universitatea „Politehnica” din Bucureşti 

Funcţia în cadrul instituției: Profesor universitar, dr. inginer, economist 

1. Nume:  MILITARU  

2. Prenume: GHEORGHE   

3. Data şi locul naşterii: 27 septembrie 1959  

4. Cetăţenie:  Română 

5. Stare civilă:  Necăsătorit 

6. Studii:  

Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute 

Universitatea Bucureşti / 

Facultatea de Fizică 

Septembrie, 1979 / Iunie, 

1984 

Diplomă de inginer fizician 

inginer diplomat (nivel master) – Fizică 

Tehnologică 

UPB – Centrul pentru Excelenţă în Afaceri & 

Washington State University 

Octombrie, 1996 / 

Decembrie 1997 

Professional Business Counselor 

Academia de Studii Economice Bucureşti / 

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 

Valori 

Octombrie 2000 / 

Septembrie 2004 

Diplomă de economist 

Economist diplomat – Finanţe, Bănci şi 

Burse de Valori 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 1996 Diplomă de Doctor în  Management şi 

Inginerie Industrială 

7. Experienţa profesională: 

Instituţia Perioada Funcţia Descriere 
Universitatea „Politehnica” din 

Bucureşti – Facultatea de 

Antreprenoriat, Ingineria şi 

Managementul Afacerilor 

(FAIMA) 

Octombrie, 1991 

- în prezent 

Profesor universitar 

– Director, 

Departamentul de 

Management, 

FAIMA  

Activitate didactică – predare cursuri – la 

toate nivelurile (licenţă, master, doctorat, 

postdoctorat); cursuri de formare 

continuă (LLL) în – management 

(inclusiv în transferul tehnologic), 

managementul inovării, marketing, 

management financiar, managementul 

serviciilor; Cercetare ştiinţifică în 

domeniile mai sus menţionate 

Institutul de Cercetări pentru 

Electrotehnică 

Noiembrie, 1997 

Octombrie, 1991 

Cercetător ştiinţific Laborator ceretare / Surse noi de energie 

Întreprinderea mecanică - ARO Octombrie, 1984 

Noiembrie, 1997 

Inginer Laborator - CTC 

8. Limbi străine cunoscute: Engleză, franceză 

9. Competenţe: 

Abilităţi de comunicare, spirit de echipă, perseverenţă creativitate, inițiativă, colaborare, flexibilitate, 

diplomaţie, adaptabilitate şi dinamism demonstrate prin activităţile întreprinse în cadrul Departamentului 

de Management, FAIMA 

Competenţe tehnice inginereşti cu precădere în domeniul ingineriei industriale şi management 

Competenţe sociale - rezistenţă 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 

10. Alte specializări şi calificări:  
Professional Business Counselor (Washington State University) 

Utilizarea metodelor şi a tehnicilor specifice cercetărilor de management 

Cunoştinţe de bază hardware şi software, Windows, MOffice (Word, Excel, Access, Power Point),  

Project Management, VPX, Prolog, SPSS, LISREL, AMOS, Internet 

 

11. Experienţa acumulată în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale: 
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Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat  

"REFORCE- Reducing the unbalance between 

offer and demand of the labour force in north-

east region", PHARE/2005/017-

553.04.02.01.01.119 

Manager proiect 2 ianuarie 2008 / 30 

decembrie 2008 

 79.180 euro 

PNII/Parteneriate "Cercetări privind 

determinarea unui model de creştere a 

avantajului competitiv prin utilizarea 

responsabilitătii sociale a companiei în 

condiţiile proceselor de integrare europeană şi 

globalizare", nr. contract DM590702/2007,  

Responsabil UPB 14.09.2007-

10.12.2010 

319.786 lei sau 71.063 

euro (4,5 lei=1 euro) 

"Certificarea organizaţiilor din punct de vedere 

al responsabilităţii sociale", nr. contract 

90402/15.09.2004, program RELANSIN 

Manager proiect 2004-2005 105.000 RON / 23.300 

euro 4,5 lei=1 euro) 

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 ȋn societatea 

bazată pe cunoaştere”.  

Responsabil UPB 12.08.2002 – 

17.03.2003 

80.000.000 ROL = 

8.000 RON / 1.777 euro; 

(4,5 lei=1 euro) 

„The contractorʹs relationship with the 

researcher in the frame of FP 6, Marie Curie", 

contract număr MTKI-CT-2005-029758,  

Membru echipă 

proiect 

2006-2007 - 

POSDRU CATIIS – 32379. „Inter-regional and 

trans-national doctoral program in Computer 

Science and Control Systems for a knowledge-

based economy”. Contract nr. 35/01.03.2011.  

Membru echipă 

proiect 

1.03.2011-

30.06.2011 

- 

Contract POSDRU nr. 83/5.2/S/59596 din 2011 

– „Rural-antreprenor”, Axa prioritară 5 

Membru echipă 

proiect 

2011 - 

Proiect de formare şi perfecţionare în 

managementul de cercetare – asistent 

manager”, contract nr. 3228, modulul 2, 

programul CEEX 

Membru echipă 

proiect 

2006 - 

Programul CEEX „Proiect de formare şi 

perfecţionare în managementul de cercetare – 

senior manager”, contract nr. 6164, modulul 2,  

Membru echipă 

proiect 

2006 - 

Contract nr. POSDRU/26/3.1/G/39186 

„Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul 

regiunii Sud-Est – PAR-SE”,  

Membru echipă 

proiect 

01.07.2010-

31.07.2010 

- 

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” 

Expert pe termen 

lung 

02.09.2013-

31.03.2014 

- 

12. Alte menţiuni:  

Activitate publicistică: 12 cărţi în calitate de autor / coautor; 49 articole ISI/BDI, 52 articole publicate 

în reviste cotate BDI sau în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale cu ISBN sau ISSN 

 

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

 

Data completării: 21.07.2015 


