
 

INFORMAŢII PERSONALE 
Nume  DUMITRU MIHAELA IULIANA 

Adresă  Str. Brădet, Piteşti, jud. Argeş 
Telefon  +40(749)017052 

E-mail  mihaela.dumitru@upit.ro 
Permis conducere  Categoria B 

Naţionalitate  Română 
Data naşterii  06. feb. 1980 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
• Data   2016-prezent 

• Nume şi adresă angajator  UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – Piteşti, Argeş 
• Tipul activităţii sau sectorul  ÎNVĂŢĂMÂNT 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director al Centrului de Cercetare Analiză şi Modelare Economică • Principalele atribuţii  
 

• Data   2013-2014 
• Nume şi adresă angajator  UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – Piteşti, Argeş 

• Tipul activităţii sau sectorul  ÎNVĂŢĂMÂNT 
• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director al Centrului de Cercetare al Departamentului Contabilitate • Principalele atribuţii  

 
• Data   2009 – 2011 

• Nume şi adresă angajator  “Optimizarea managementului financiar-contabil prin implementarea soluţiilor de 
business intelligence”, contract de cercetare, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea 

• Tipul activităţii sau sectorul  Economic 
• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Responsabil Financiar - Documentaţie financiară proiect • Principalele atribuţii  

 
• Data   2008 – prezent 

• Nume şi adresă angajator  UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – Piteşti, Argeş 
• Tipul activităţii sau sectorul  ÎNVĂŢĂMÂNT 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Lector universitar - Susţinere seminarii şi cursuri, Elaborare şi publicare lucrări ştiinţifice 
Îndrumare lucrări de diplomă • Principalele atribuţii  

 
• Data   2007 – prezent 

• Nume şi adresă angajator  UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – Piteşti, Argeş 
• Tipul activităţii sau sectorul  ÎNVĂŢĂMÂNT 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Secretar ştiinţific al Departamentului Contabilitate - Coordonarea cercetării ştiinţifice la 
nivelul catedrei • Principalele atribuţii  

 
• Data   2007 – 2009 

• Nume şi adresă angajator  „Utilitatea informaţiilor contabile în luarea deciziilor economice”, contract de cercetare, 
Bucureşti, Bucureşti 

• Tipul activităţii sau sectorul  Economic 
• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Colaborator Ştiinţific - Documentaţie ştiinţifică • Principalele atribuţii  

 
• Data   2007 – 2008 

• Nume şi adresă angajator  „Analiza surselor atrase de finanţare a investiţiilor pentru firme”, contract de cercetare, 
Constanţa, Constanţa 

• Tipul activităţii sau sectorul  Economic 
• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Responsabil Financiar - Documentaţie financiară proiect • Principalele atribuţii  

 
• Data   2005 – 2008 

• Nume şi adresă angajator  UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – Piteşti, Argeş 
• Tipul activităţii sau sectorul  ÎNVĂŢĂMÂNT 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Asistent universitar - Susţinere seminarii, Elaborare şi publicare lucrări ştiinţifice • Principalele atribuţii  
 

• Data   2003 – prezent 
• Nume şi adresă angajator  Universitatea din Piteşti - Piteşti, Argeş 

• Tipul activităţii sau sectorul  ÎNVĂŢĂMÂNT 
• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Membru al comitetului de organizare al Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti a Facultăţii de 

Ştiinţe Economice - Coordonare şi recenzare lucrări ştiinţifice • Principalele atribuţii  
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• Data   2003 – 2008 
• Nume şi adresă angajator  Universitatea din Piteşti - Piteşti, Argeş 

• Tipul activităţii sau sectorul  ÎNVĂŢĂMÂNT 
• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Membru al colectivului de redacţie al Conferinţei Internaţionale a Facultăţii de Ştiinţe 

Economice - Coordonare şi recenzare lucrări ştiinţifice • Principalele atribuţii  
 

• Data   2003 – 2008, 2015 
• Nume şi adresă angajator  Universitatea din Piteşti - Piteşti, Argeş 

• Tipul activităţii sau sectorul  ÎNVĂŢĂMÂNT 
• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Membru al colectivului de redacţie al Buletinului Ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice - Coordonare şi recenzare lucrări ştiinţifice • Principalele atribuţii  
 

• Data   2003 – 2004 
• Nume şi adresă angajator  PERCOP – Pregătirea Consultanţilor Profesionişti în Management şi dezvoltarea 

Afacerilor -  Program PHARE RO 0007-2002 „Dezvoltarea resurselor umane în 
contextul restructurării industriale”, contract de Grant 10/6562/2002 - Piteşti, Argeş 

• Tipul activităţii sau sectorul  Consultanţă în Management 
• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Responsabil Tehnico - Financiar 

• Principalele atribuţii  Documentaţii tehnico – financiare pentru licitaţii, Documentaţie financiară proiect 
 

• Data   2002 – 2005 
• Nume şi adresă angajator  UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – Piteşti, Argeş 

• Tipul activităţii sau sectorul  ÎNVĂŢĂMÂNT 
• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Preparator universitar 

• Principalele atribuţii  Susţinere seminarii, Elaborare şi publicare lucrări ştiinţifice 
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

• Data  2003 - 2011 
• Numele şi tipul organizaţiei 

furnizor de educaţie şi pregătire 
 Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

• Domeniul principal de dobândire 
a abilităţilor 

 Finanţe – Contabilitate 

• Specializarea atestată  Doctor 
• Nivelul de recunoaştere a 

pregătirii 
 Naţional 

 
• Data  2010 

• Numele şi tipul organizaţiei 
furnizor de educaţie şi pregătire 

 SC Software Development & Consulting SRL 

• Domeniul principal de dobândire 
a abilităţilor 

 Implementarea unei platforme de E_Learning în cadrul Universităţii din Piteşti 

• Specializarea atestată  Utilizare platformă E-Learning 
• Nivelul de recunoaştere a 

pregătirii 
 Naţional 

 
• Data  2010 

• Numele şi tipul organizaţiei 
furnizor de educaţie şi pregătire 

 SC Software Development & Consulting SRL 

• Domeniul principal de dobândire 
a abilităţilor 

 Implementarea unei platforme de E_Learning în cadrul Universităţii din Piteşti 

• Specializarea atestată  Utilizare modul de arhivare electronică 
• Nivelul de recunoaştere a 

pregătirii 
 Naţional 

 
• Data  2009 – 2017 

• Numele şi tipul organizaţiei 
furnizor de educaţie şi pregătire 

 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

• Domeniul principal de dobândire 
a abilităţilor 

 Juridic 

• Specializarea atestată  DREPT JURIDIC 
• Nivelul de recunoaştere a 

pregătirii 
 NAŢIONAL 

 
• Data  2004 – 2006 

• Numele şi tipul organizaţiei 
furnizor de educaţie şi pregătire 

 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

• Domeniul principal de dobândire 
a abilităţilor 

 Management 

• Specializarea atestată  Consultanţă în management 
• Nivelul de recunoaştere a 

pregătirii 
 INTERNAŢIONAL 

 

  



• Data  1998 – 2002 
• Numele şi tipul organizaţiei 

furnizor de educaţie şi pregătire 
 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – Facultatea De Ştiinţe Economice şi Administrative 

• Domeniul principal de dobândire 
a abilităţilor 

 PEDAGOGIE 

• Specializarea atestată  Modulul pedagogic 
• Nivelul de recunoaştere a 

pregătirii 
 NAŢIONAL 

 
• Data  2000 

• Numele şi tipul organizaţiei 
furnizor de educaţie şi pregătire 

 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 

• Domeniul principal de dobândire 
a abilităţilor 

 Economic 

• Specializarea atestată  Lucrarea susţinută „Evaluarea riscului de ţară” – locul III 
• Nivelul de recunoaştere a 

pregătirii 
 NAŢIONAL 

 
• Data  1998 – 2002 

• Numele şi tipul organizaţiei 
furnizor de educaţie şi pregătire 

 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – Facultatea De Ştiinţe Economice şi Administrative 

• Domeniul principal de dobândire 
a abilităţilor 

 Contabilitate şi informatică  

• Specializarea atestată  Economist şi Informatician 
• Nivelul de recunoaştere a 

pregătirii 
 NAŢIONAL 

 
• Data  1997 

• Numele şi tipul organizaţiei 
furnizor de educaţie şi pregătire 

 Ministerul Învăţământului – Concursul pe meserii 

• Domeniul principal de dobândire 
a abilităţilor 

 Economic 

• Specializarea atestată  Contabil, planificator, statistician – locul II, faza naţională 
• Nivelul de recunoaştere a 

pregătirii 
 NAŢIONAL 

 
• Data  1994 – 1998 

• Numele şi tipul organizaţiei 
furnizor de educaţie şi pregătire 

 LICEUL GRUP ŞCOLAR AGRICOL – Scorniceşti, Olt 

• Domeniul principal de dobândire 
a abilităţilor 

 Economic 

• Specializarea atestată  Contabil, planificator, statistician 
• Nivelul de recunoaştere a 

pregătirii 
 NAŢIONAL 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
Limba maternă  Româna 

 
Alte limbi  Engleză Franceză Italiană 

• Citit  avansat începător începător 
• Scris  avansat începător începător 

• Vorbit  avansat începător începător 
 

Abilităţi şi competenţe sociale  • O bună înţelegere a nevoilor umane 
• Sociabil 

 
Abilităţi şi competenţe 

organizaţionale  
 • Capacitate de organizare, conducere şi optimizare 

• Capacitate de estimare a termenelor de realizare a proiectelor 
 

Abilităţi şi competenţe tehnice  • Hardware: Arhitectură (asamblare, dezasamblare), Configurare 
• Software: Sistem de operare: Windows (toate versiunile) 
• Microsoft Office: Word, Excel, Access, Power Point (toate versiunile); 
• Baze de date: SGBD – Access 

 
Alte abilităţi şi competenţe  • Capacitate de analiză şi sinteză 

• Abilităţi de comunicare şi înţelegere a nevoilor 
• Abilităţi de elaborare a specificaţiilor pentru proiecte 
• Experienţă în crearea şi dezvoltarea arhitecturii sistemelor informatice 
• Viteză ridicată de tehnoredactare 
• Abilitate de rezolvare a problemelor 
• Abilitate de înţelegere şi asimilare rapidă a cunoştinţelor 
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