
  
 

  

  

 

Curriculum vitae   
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BRATU RENATE DOINA  
E-mail(uri) renate.tanase@ulbsibiu.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 26.01.1982 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert educațional în cadrul proiectului Construieste-ti cariera, pas cu pas! Consiliere si orientare 
profesionala pentru elevii din Regiunile Centru si Sud-Est - POSDRU/160/2.1/S/132690 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Elaborarea de materiale de informare si participa la campania Alege informat!. 
- Elaborarea de materiale pentru biblioteca de cariera 
- Coordonarea din pdv al continuturilor educationale pentru organizarea si derularea atelierelor 

tematice organizate in taberele de carieră. 
- Colaborarea cu expertul TIC în finalizarea conţinutului şi layout materialelor postate în mediul virtual. 
- Acordarea de suport consilierului de carieră privind furnizarea de date/informaţii despre universităţile 

partenere. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, Sibiu, cod poştal 550024, România 
Tel: +40-(269)210375 - Fax: +40-(269)210375 – E-mail:economice@ulbsibiu.ro 
Website: http://ulbsibiu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consiliere educațională pentru elevi 

 
 

Perioada 2013 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Lector în următoarele domenii de competenţă: Bănci de Investiţii, Monedă, Produse şi servicii 
bancare, Gestiunea financiară a întreprinderii,. 

- Activitate tutorială a studenţilor 
- Coordonare lucrări de diplomă  
- Membru în comitetul de organizare a conferinţelor ştiinţifice internaţionale ale facultăţii 
- Membru în comitetul de organizare a examenelor de admitere şi licenţă 
- Secretar admitere pe facultate – sesiunea iulie-septembrie 2015 (IF+ID) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, Sibiu, cod poştal 550024, România 
Tel: +40-(269)210375 - Fax: +40-(269)210375 – E-mail:economice@ulbsibiu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie universitară 

  

Perioada 2008 - 2013  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Asistent în următoarele domenii de competenţă: Monedă şi credit, Produse şi servicii bancare, 
Sisteme bancare comparate, Bănci de Investiţii, Gestiunea financiară a întreprinderii, Finanţele 
firmei. 

- Activitate tutorială a studenţilor 
- Coordonare lucrări de diplomă  
- Membru în comitetul de organizare a conferinţelor ştiinţifice internaţionale ale facultăţii 
- Membru în comitetul de organizare a examenelor de admitere şi licenţă 
- Secretar admitere pe facultate – sesiunea iulie-septembrie 2012 (IF+ID) 



  
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, Sibiu, cod poştal 550024, România 
Tel: +40-(269)210375 - Fax: +40-(269)210375 – E-mail:economice@ulbsibiu.ro 
Website: http://ulbsibiu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie universitară 
  

Perioada 2009 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Responsabil studii universitare de master din cadrul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi 
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă – ID/IFR – Facultatea de Ştiinţe Economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de master ID/IFR - Facultatea de Ştiinţe 
Economice 

- Membru in comisiile de realizare a dosarelor de acreditare și evaluare periodică a programelor 
de licență – pentru învățământul la distanță (MK, FB, ECTS, CIG, MN, și programele de master 
IFR) 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă – ID/IFR, Facultatea 
de Ştiinţe Economice, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, Sibiu, cod poştal 
550024, România 
Tel: +40-(269)210375 - Fax: +40-(269)210375 – E-mail:economice@ulbsibiu.ro 
Website: http://economice.ulbsibiu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrativ 
  

Perioada 2006 - 2008  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Preparator în următoarele domenii de competenţă: Monedă şi credit, Gestiunea financiară a 
întreprinderii, Finanţele firmei. 

- Membru în comitetul de organizare a conferinţelor ştiinţifice internaţionale ale facultăţii 
- Membru în comitetul de organizare a examenelor de admitere şi licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, Sibiu, cod poştal 550024, România 
Tel: +40-(269)210375 - Fax: +40-(269)210375 – E-mail:economice@ulbsibiu.ro 
Website: http://ulbsibiu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie universitară 
  

Perioada 2002 - 2006  

Funcţia sau postul ocupat secretar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Relaţii cu publicul;  
- Organizarea şi elaborarea evidentei studenţilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, Sibiu, cod poştal 550024, România 
Tel: +40-(269)210375 - Fax: +40-(269)210375 – E-mail:economice@ulbsibiu.ro 
Website: http://ulbsibiu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrativ 
  

Educaţie şi formare  

Perioada Martie – Octombrie 2015 

Calificarea în formare Absolvent proiect Universitaria– Școală de didactică universitară şi cercetare ştiinţifică avansată” 
POSDRU/157/1.3/S/135590 (Parteneri: ASE București, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, London 
Metrpolitan University, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Innovării - București, Institutul de Științe ale Educației – București) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Student group management 
- Modern methods of teaching lectures and seminar activities 
- Developing  specific didactical materials for universities 
- Curriculum design process of university education 
- Research  ethics and scientific research speech 
- International visibility and  research products – ISI journals 
- Project management and  research grants 
- Research methods and statistical data interpretation 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „ Lucian Blaga” din Sibiu 

  

Perioada 2013 -2014 

Calificarea în formare Participarea la Ateliere de formare didactică 



  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Strategii didactice centrate pe student 
Managementul activităţilor de învăţare şi evaluare de către cadrele didactice, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ULBS – cadre didactice specializate 

  

Perioada 2011- 2013 

Calificarea în formare Absovent Şcoala Postdoctorală în Economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea competenţelor de cercetare ştiinţifică. Elaborarea disertaţiei cu tema: Criza şi 
reglementarea activităţii financiar-bancare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română, Bucureşti prin proiectul POSDRU/89/1.5/S/61755, ,,Studii Post-Doctorale în 
Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită – SPODE  

 

Perioada 2011- 2013 

Calificarea în formare Absolvent al Programului de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii 
în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standarde 
internaţionale de calitate. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV Austria – 
România, în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720  

 

Perioada 2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Titlul ştiinţific de doctor in domeniul Finanţe  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- finanţe publice; 
- metodica cercetării ştiinţifice; 
- monedă şi credit; 
- relaţii valutar-financiare internaţionale;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  

Perioada 2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în domeniul economic, specializarea Finanţe - Asigurări 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- economie politică; 
- monedă şi credit; 
- analiză economico – financiară; 
- asigurări şi reasigurări; 
- finanţe publice; 
- istoria economică a Europei şi integrării Europene; 
- politici şi tehnici bancare; 
- pieţe financiare; 
- relaţii monetar-financiare internaţionale; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  

Perioada 1996-2001 

Calificarea / diploma obţinută Dublă specializare de învăţător – educator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- economie; 
- matematică; 
- didactică 
- pedagogie; 
- psihologie; 
- practică pedagogică 
- literatură; 
- istorie; 
- geografie; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov 

  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 



  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- stabilirea scopului proiectului; 
- stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului; 
- planificarea activităţilor proiectului; 
- gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect; 
- managementul riscurilor; 
- managementul echipei de proiect; 
- managementul comunicării în cadrul proiectului; 
- managementul calităţii proiectului; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. VERSUS PROJECT S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cod COR 241919 

  

Perioada  2010 

Calificarea / diploma obţinută Broker bursa 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. SIBEX S.A. SIBIU 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitate de comunicare şi exprimare a ideilor, dobândită ca urmare a activităţii didactice, de 
predare;  

- Spirit de echipă, dobândită prin participarea la diverse proiecte practice derulate de facultate şi 
de către organizaţia neguvernamentală „Clubul Studenţilor Economişti”. Apoi, mi-am consolidat 
această experienţa prin participarea la diverse proiecte de cercetare şi analiză iniţiate de 
facultate; 

- Utilizarea metodelor colegiale şi participatorii, utilizarea diversităţii ca instrument pozitiv al 
învăţării, capacitatea de a gândi critico-reflexiv şi de a face legături între concret şi abstract, în 
scopul facilitării procesului de învăţare şi a îmbunătăţirii calităţii acestuia, cunoaşterea vieţii şi a 
culturii tinerilor în Europa, competenţe dobândite prin participarea la seminarul „Educaţia non-
formală – unelte şi valori”, organizat de Asociaţia AtelieR din Braşov şi finanţat de Consiliul 
Europei, 2009; 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini de manager de proiect, competenţă dobândită prin urmare a unui curs de specialitate. In 
prezent sunt responsabilă de coordonarea unei echipe care se ocupă de baza de date a studenţilor şi 
de organizarea activităţilor de predare; 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Capacitatea de a opera pe calculator – tehnoredactare, utilizare de programe informatice 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - desenul, capacitate dobândită prin urmarea cursurilor de specialitate din liceu. 
- muzica,  
- călătoriile 

  

Alte competenţe şi aptitudini - Participare la proiecte de cercetare – dezvoltare (membru): 2 proiect;  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 

 


