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CURRICULUM VITAE 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume  MILITARU IULIANA 

Adresa  Aleea Valea Prahovei nr.1A, bl.825, sc.2, ap.51, sector 6, Bucureşti 

Telefon  0741.096.442 

E-mail  iuliana.militaru@rau.ro; iulianapredescumilitaru@gmail.com 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  21.07.1977 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

• Perioada  aprilie 2020-prezent 

• Numele angajatorului  Universitatea Româno-Americană,  București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Prorector, Universitatea Româno-Americană 

Membru al Senatului Universității Româno-Americane 

Membru al Consiliului de Administrație al Universității Româno-

Americane 

Membru al  Consiliului Facultății de Relații Comerciale și Financiar-

Bancare Interne și Internaționale 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea și dezvoltarea activităților academice;  

Coordonarea activității de asigurare a calității programelor de studii 

oferite de universitate, asigurarea relației cu organizații și instituții din 

domeniu; 

Pregătirea, promovarea și evaluarea personalului didactic; 

Burse și alte forme de sprijin pentru studenți. 
   

• Perioada  aprilie 2016- aprilie 2020 

• Numele angajatorului  Universitatea Româno-Americană,  București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Decan, Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne 

și Internaționale 

Membru al Senatului Universității Româno-Americane 

Membru al Consiliului de Administrație al Universității Româno-

Americane 

Membru al  Consiliului Facultății de Relații Comerciale și Financiar-

Bancare Interne și Internaționale 

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Reprezentarea Facultății, răspunderea în ceea ce privește 

managementul şi conducerii acesteia, conform legii. 

Desemnarea prodecanilor şi stabilirea atribuţiilor acestora, potrivit 

legii. 

mailto:iuliana.militaru@rau.ro
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Conducerea şedinţelor Consiliului facultăţii şi punerea în aplicare a 

hotărârilor /deciziilor Senatului Universitar, Consiliului de 

Administraţie şi Rectorului. 

Exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor individuale încredinţate de către 

Rector, Consiliul de Administraţie şi Senatul Universitar. 

Prezentarea anuală a unui raport Consiliului facultăţii privind starea 

acesteia. 

   

• Perioada  iunie 2021 

• Numele angajatorului  Ministerul Educației 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Expert pentru rezultatul 2  în Activitatea 2.5 din cadrul proiectului 

QAFIN - ”Metodologie de evaluare a universităților în scopul 

clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii 

îmbunătățită.Raport cu privire la exercițiu/testarea online de 

clasificarea universităților și de ierarhizare a programelor de studii” 

Activităţi şi responsabilităţi principale   implementarea online a mecanismelor de colectare, introducere și 

validare a datelor în vederea aplicării metodologiei de evaluare 

dezvoltate în cadrul proiectului ; 

 introducerea de date în modulul informatic realizat în cadrul 

proiectului QAFIN; 

 participarea la corespondența dintre experți și alți membri ai 

proiectului QAFIN; 

 participarea la activitățile stabilite de echipa de implementare a 

proiectului; 

 întocmirea documentelor aferente activităților implementate conform 

ghidului POCA. 

   

• Perioada  iulie 2021-octombrie 2021 

• Numele angajatorului  Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  inspector tehnic al misiunilor de evaluare instituțională-

IOSUD/domenii de studii universitare de doctorat la Academia de 

Studii Economice din București și Universitatea ”Vasile Alecsandri 

din Bacău” 

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Comunicarea cu echipa de experți evaluatori români și străini 

Crearea accesului la  cloud-ul ARACIS pentru echipa de experți 

evaluatori  

Realizarea link-urilor de acces, aferente întâlnirilor organizate de către 

ARACIS 

Transmiterea pachetelor de documente necesare evaluării 

IOSUD/domeniilor de studii universitare de doctorat 

Realizarea corespondenței cu universitatea supusă evaluării  

   

• Perioada  noiembrie 2018-prezent 

• Numele angajatorului  Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Expert permanent în Comisia 7 - Științe Economice II 
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• Perioada  ianuarie 2012-februarie 2016 

• Numele angajatorului  Universitatea Româno-Americană,  București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Director Departament Finanțe, Credit, Contabilitate 

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Realizarea managementului şi conducerii operative a Departamentului 

Răspunderea pentru planurile de învăţământ, statele de funcţii, 

managementul cercetării şi al calităţii. 

Prezentarea către membrii Departamentului, anual, a unui raport 

privind starea acestuia. 
   

• Perioada  mai 2018 - iulie 2018 

• Numele angajatorului  Ministerul Educației Naționale  

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Expert pentru Rezultatul 2 în Activitatea 2.1 privind îmbunătățirea 

metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în 

scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii, 

proiect SIPOCA/SMIS2014+:16 Îmbunătățirea politicilor publice în 

învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin 

actualizarea standardelor de calitate - QAFIN 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Analiza livrabilelor intermediare produse de către Banca Mondială 

privind Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ superior 

în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de 

studii, inclusiv în ceea ce privește propunerea și utilizarea indicatorilor 

Realizarea de inputuri asupra livrabilelor intermediare produse de 

către Banca Mondială 

Evidențierea eventualelor cazuri de vid legislativ sau paralelism în 

metodologie 

Ajustarea ori dezvoltarea, după caz, a indicatorilor și a metodologiei în 

corelație cu legislația internă și standardele europene în domeniu 

   

• Perioada  iulie 2014-noiembrie 2015 

• Numele angajatorului  Universitatea Româno-Americană,  București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Expert pe termen lung – Responsabil asigurarea calităţii, proiect 

POSDRU/156/1.2./G/134518 

Asigurarea competenţelor corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii 

prin programe de studii de excelenţă cu dimensiune internaţională 

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Efectuarea, monitorizarea şi evaluarea asigurării calităţii în cadrul 

proiectului. 

Analizarea şi avizarea din punct de vedere al cerinţelor de asigurare a 

calităţii a documentaţiilor suport pentru programele de studii, centru şi 

laborator din cadrul proiectului. 

Aplicarea politicilor, strategiilor şi procedurilor pentru managementul 

şi asigurarea calităţii şi pentru dezvoltarea unei culturi proprii a 

calităţii. 

Îndeplinirea atribuţiilor în domeniul asigurării calităţii stabilite de 

către managerul de proiect. 
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• Perioada  mai 2012-iulie 2012 

• Numele angajatorului  Universitatea Româno-Americană,  București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Expert pe termen scurt – Supervizor/Responsabil stagii de practică  

proiect POSDRU/109/2.1/G/81482 – “ECTRANZ – Facilitarea  

tranziției de la școală la viața activă pentru studenții de profil 

economic” 

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Structurarea și elaborarea conținutului materialelor suport pentru 

stagiile de pregătire practică a studenților. 

Urmărirea realizării stagiilor de practică de către studenții selecționați. 

Evaluarea cunoștințelor și competențelor dobândite de studenți.  

Participare la elaborarea raportului de analiză a stagiilor de practică și a 

rezultatelor acestora, pe baza feed-back-ului grupului țintă, al cadrelor 

didactice supervizoare și al tutorilor de practică. 

Participare la elaborarea unui Ghid de bune practici privind 

parteneriatul dintre universități și mediul de afaceri.  

   

• Perioada  martie 2010-iunie 2011 

• Numele angajatorului  Universitatea Româno-Americană, București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Expert  elaborare indicatori  Programul Operațional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 ”Educația 

și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării 

societății bazate pe cunoaștere, Domeniul major de intervenție 

1.2.”Calitate în învățământul superior”, proiect ACADEMIS 

“Asigurarea calității în învățământul superior din România în context 

european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de 

sistem și instituțional”   

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Elaborare şi îmbunătăţire a indicatorilor terţiari existenţi pentru 

domeniul Economie. 

Elaborarea si propunerea unei variante îmbunătăţire a fişei vizitei 

pentru evaluarea programelor de studii în domeniul Economie. 

Pilotarea în cadrul Universităţii Româno-Americane  a indicatorilor 

terţiari  pe un program de studii universitare de licenţă şi un program 

de studii universitare de masterat.  

Colectarea de date în scopul  evaluării măsurii în care fişa vizitei şi 

indicatorii terţiari  sunt  relevanţi pentru evaluarea programelor de 

studii în domeniul ştiinţelor economice. 

Analiza comparativa a fişei propuse şi a celei existente pentru domeniul 

de studii economice şi realizarea unui raport sintetic cu privire la 

principalele diferenţe dintre cele două. 

   

• Perioada  octombrie 2010 – prezent 

• Numele angajatorului  Universitatea Româno-Americană, București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Conferenţiar  universitar 
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• Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea și conducerea de cursuri și seminarii  la disciplinele: 

Corporate finance, Finanțele firmei, Instituţii de credit, Politici 

financiare de întreprindere, Finanţe corporative aprofundate, Gestiunea 

financiară a întreprinderii, Finanţe, Fiscalitate comparată și tehnici de 

optimizare fiscală, Politici şi practici financiar-fiscale 

   

• Perioada  februarie 2008 – octombrie 2010 

• Numele angajatorului  Universitatea Româno-Americană, București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Lector  universitar 

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea și conducerea de cursuri și seminarii  la disciplinele: 

Finanțele firmei, Finanțe publice și finanțele firmei, Finanțe 

corporative, Gestiunea financiară a întreprinderii, Fiscalitate 

comparată și tehnici de optimizare fiscală, Finanțarea afacerilor, 

Control fiscal și evaziune fiscală 

   

• Perioada  octombrie 2005 – februarie 2008 

• Numele angajatorului  Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Lector  universitar 

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea și conducerea de cursuri și seminarii  la disciplinele: 

Finanțele întreprinderii, Tehnica plăților și finanțării internaționale, 

Burse și piețe internaționale 

   

• Perioada  octombrie  2003 – octombrie 2005 

• Numele angajatorului  Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”,  București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Asistent universitar 

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea și conducerea de seminarii  la disciplinele: Finanțele 

întreprinderii, Tehnica plăților și finanțării internaționale, Burse și 

piețe internaționale, Bazele contabilității 

   

• Perioada  februarie  2003 – septembrie 2003 

• Numele angajatorului  Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, București 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Preparator universitar 

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea și conducerea de  seminarii  la disciplinele: Finanțele 

întreprinderii,  Bazele contabilității 

   

• Perioada  octombrie 2002 – februarie 2003 

• Numele angajatorului  Centrul de Cercetări Financiare și Monetare “Victor Slăvescu” – 

Academia Română 

• Sectorul  Cercetare fundamentală 

• Poziţia  Asistent cercetare 

• Activităţi şi responsabilităţi principale  Cercetare în domeniul financiar-contabil şi bancar 

• Perioada  octombrie 2001 – octombrie 2002 

• Numele angajatorului  Universitatea Spiru Haret, Rm. Vâlcea 

• Sectorul  Învăţământ universitar 

• Poziţia  Preparator universitar 
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• Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea si conducerea de cursuri și seminarii  la disciplinele: 

Management bancar, Previziune economică 

   

EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE   

   

• Perioada  04.11.2019-08.11.2019 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  University of Applied Sciences Utrecht, Netherlands 

• Calificarea / diploma obţinută  Letter of Confirmation, Teaching Program 

   

• Perioada  06.05.2019-10.05.2019 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Politecnico de Leiria, Portugalia 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificate 

   

• Perioada  10.09.2018-14.09.2018 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  University of Siena, Italia 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificate, Job Shadowing 

   

• Perioada  21.05.2018-25.05.2018 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  University of Evora, Portugalia 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificate, Job Shadowing 

   

• Perioada  13.11.2017-17.11.2017 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  EAIE Academy, Varsovia, Polonia 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificate absolvire curs Addressing Personal Concerns  and Crisis 

among International Students 

   

• Perioada  25.09.2017-29.09.2017 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Varna University of Management, Bulgaria 

• Calificarea / diploma obţinută  Letter of Confirmation, Teaching Program 

   

• Perioada  22.05.2017-25.05.2017 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Carinthia University of Applied Sciences, Austria 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificate, Job Shadowing 

   

• Perioada  03.05.2016-09.05.2016 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  University of Split, Croatia 

• Calificarea / diploma obţinută  Letter of Confirmation, Teaching Program 

   

• Perioada  17.03.2016 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Institutul Bancar Român 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare, Conferința Importanța Educației Financiare 

pentru un Tânăr Antreprenor-Programul European Money Week 

   

• Perioada  26.10.2015-30.10.2015 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Novancia Business School, Paris, Franta 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificat absolvire curs Building and strengthening University-

Business Partnership  

   

• Perioada  10.06.2015 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie 
 Banca Națională a României, Asociația Română a Băncilor, Institutul 

Bancar Român-Summer Banking Academy 



Page 7 of 10 
 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificat, Creditarea: reglementări, vulnerabilități, impactul crizei, 

oportunități  

   

• Perioada  04.05.2015-08.05.2015 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Istanbul Aydin University, Turcia 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificate, International Week 

   

• Perioada  martie – aprilie 2015 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  International House, Bucharest 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificate of attendance, Business English 

   

• Perioada  24.09.2012-30.09.2012 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Finland 

• Calificarea / diploma obţinută  Letter of Confirmation, Teaching Programme 

   

• Perioada  10.09.2011 – 09.12.2011 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  British Council Romania 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificate, General English, B2 – upper  intermediate 

   

• Perioada  13.06.2011-17.06.2011 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  The Training Partnership Ltd., Torbay Innovation Centres, Torquay, 

Anglia 

• Domeniul  Multicultural Communication 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

   

• Perioada  26.01.2011-28.01.2011 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  ARACIS si DIDIFR al Universitatii Transilvania din Brasov 

• Domeniul  Training de formare a evaluatorilor externi in domeniul calitatii 

invatamantului superior 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat 

   

• Perioada  11.02.2010 – 12.02.2010 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

• Domeniul  Asigurarea calității în învățământul superior 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat 

   

• Perioada  08.01.2009 – 22.01.2009 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Agenția Română de Asigurare a Calității în Invățământul Superior-

Proiect POSDRU/2/1.2/S/1 ”Asigurarea calității în învățământul 

superior din România în context european.Dezvoltarea  

managementului calității academice la nivel de sistem și instituțional” 

• Domeniul  Asigurarea calității în învățământul superior, managementul calității 

academice la nivel de sistem și instituțional 

• Calificarea / diploma obţinută  Secretar științific 

   

• Perioada  2005 – 2008 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 

• Domeniul  Analiză economico-financiară, Contabilitate, Expertiză, Audit 

financiar, Evaluarea întreprinderii, Doctrina și deontologia profesiei 

contabile, Fiscalitate, Drept comercial 

• Calificarea / diploma obţinută  Expert contabil 
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• Perioada  2003 – 2005 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,  Bucureşti 

• Domeniul  Puterea executivă şi administraţia publică 

• Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Master 

   

• Perioada  2001 – 2004 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Universitatea din Craiova 

• Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de doctor în economie 

   

• Perioada  2002 – 2003 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Academia de Studii Economice, Bucureşti 

• Domeniul  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

• Calificarea / diploma obţinută  Certificat de Absolvire 

   

• Perioada  2000 – 2001 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Universitatea din Craiova 

• Domeniul  Management financiar 

• Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de studii aprofundate 

   

• Perioada  1996-2000 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe 

Economice 

• Domeniul  Finanţe-Bănci 

• Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Licenţă 

   

• Perioada  1992 – 1996 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie  Liceul Economic Râmnicu Vâlcea 

• Domeniul  Învăţământ preuniversitar economic 

• Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Bacalaureat 

   

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

  

   

• Limba maternă  Română 

• Limbi străine însuşite  engleza, franceza 

   

 Competențe și abilități sociale   abilități de comunicare şi interacţiune 

 sociabilitate  şi integrare rapidă în  diverse echipe de lucru 

 capacitate de integrare în medii culturale diferite 

 spirit de echipa 

 seriozitate 

 corectitudine 

 perseverenta 

 respectarea principiilor morale  

 

   

 Competențe și aptitudini 

organizatorice 

  coordonare colective de lucru  

 capacitate de lucru în echipă 

 capacitate de analiză și sinteză 

 capacitate de organizare a diferitelor evenimente  
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 capacitate de realizare de documente 

   

• Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 Operare 

PC: 

Microsoft Windows + Office (Word, Excel, Powerpoint),  

Internet Explorer 
 

• Informații suplimentare    expert permanent al Comisiei de experți permanenți C7 Științe 

economice II (http://www.aracis.ro/comisii-de-experti-

permanenti/) 

 membru în Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS 

(http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/12/24/), 

membru în comisiile de acreditare a programelor de studii 

universitare de licenţă și domeniilor de masterat 

 secretar tehnic în misiunile de evaluare instituțională 

desfășurate la Academia Tehnică Militară din București, 

Universitatea  Hyperion din București, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Universitatea Bioterra din 

Bucureşti 

 membru în Comisia de susținere a tezei de doctorat  

“Perspectivă comparativă a sustenabilității datoriei publice: 

Cehia, Ungaria, Polonia și România”,  doctorand Măntescu 

Dorin Emil, conducător științific prof.univ.dr.Moisă Altăr 

 membru în Board-urile: 

 International Conference on General Education and 

Contemporary Development (General Co-Chairs) 

http://www.icgecd.com/indexen.html 

  International Research Institute for Economics and 

Management 
(http://www.iriem.org/memberships/Members.aspx) 
International Engineering and Technology Institute 

                (http://www.ieti.net/memberships/Members.aspx) 
               http://www.aicsconf.com 

IETI Transactions on Social Sciences and Humanities 
ISSN 2663-1539, DOI:10.6896/IETITSSH. 
http://paper.ieti.net/ssh/editorialboard.html 

 experiență internațională dobândită ca urmare a participării la 

programe de predare sau formare: 

 University of Applied Sciences Utrecht, Olanda, 2019 

 InstitutoPolitecnico de Leiria, Portugalia, 2019 
 University of Siena, Italia, 2018 
 University of Evora, Portugalia, 2018  
 EAIE Academy, Polonia, 2017 
 Carinthia University of Applied Sciences, Austria, 2017 
 Varna University of Management, Bulgaria, 2017 
 University of Split, Croația, 2016 
 Novancia Business School, Franta, 2015 
 Istanbul Aydin University, Turcia, 2015 
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