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 Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DOBREA RĂZVAN CĂTĂLIN 

Adresă(e) Dobroieşti, Jud. ILFOV, ROMANIA 

Telefon(oane) 021 3191900, int. 247   

Fax(uri) 021 3191968 

E-mail(uri) razvan.dobrea@man.ase.ro  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 20 noiembrie 1975 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat 
actual Prorector ASE din Bucuresti 

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 2015 – prezent; 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Membru comisia CNATDCU – Comisia 16 Inginerie Industriala si Management din 
anul 2018. 

- conducator de doctorat , domeniul Management, din ianuarie 2018 
- abilitat cf Ordin Ministru nr. 5200 din 28.09.2017 
- susţinerea activităţilor didactice (cursuri, seminarii şi prelegeri) pentru programele de 

licenţă şi masterat la disciplinele: Managementul financiar al proiectelor, Managementul 
proiectelor, Managementul Proiectelor Europene, Managementul Investitiilor 

- responsabil ştiinţific al programului de masterat de cercetare „Managementul 
Proiectelor” organizat de Facultatea de Management din A.S.E. Bucureşti; 

- conducător ştiinţific şi membru în comisiile de licenţă, masterat din cadrul 
Facultăţii de Management, A.S.E. Bucuresti 

- manager de proiect, responsabil financiar şi membru în echipele proiectelor de 
cercetare de tip PNCDI, POCU, POCA, ROSE, ERASMUS derulate de colectivele de 
cercetare din Facultatea de Management, A.S.E. Bucuresti 

- membru in Colectivul de Redactie al Revistei MANAGEMENT AND 
ECONOMICS REVIEW, editata de ASE Bucuresti. 

- Certificat de evaluare nr. 103 din data 06.04.2015, cu calificativul FOARTE BINE 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Management / 
Departamentul Management, Piaţa Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti,  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare, educaţie, formare, management. 

Perioada Iulie 2009 – septembrie 2015; 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- susţinerea activităţilor didactice (cursuri, seminarii şi prelegeri) pentru programele de 
licenţă şi masterat la disciplinele Managementul investiţiilor, Managementul financiar al 
proiectelor, Managementul proiectelor, Managementul Proiectelor Europene. 

- responsabil ştiinţific al programului de masterat de cercetare „Managementul 
Proiectelor” organizat de Facultatea de Management din A.S.E. Bucureşti; 

- conducător ştiinţific şi membru în comisiile de licenţă, masterat din cadrul 
Facultăţii de Management, A.S.E. Bucuresti 

- membru in Colectivul de Redactie al Revistei Economia. Seria Management, 
revista editata de ASE Bucuresti. 

mailto:Razvan.dobrea@man.ase.ro
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Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Management / 
Departamentul Management, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti, Sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare, educaţie, formare, management 

  

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

 

Ianuarie 2013 – Ianuarie 2014 
 
Director General al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 
 
- coordonator al tuturor celor zece directii administrative ale Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti; 
- responsabil cu conducerea, organizarea şi asigurarea bunei functionarii a universităţii 

în condiţii de maximă eficienţă prin elaborarea strategiilor de dezvoltare, identificarea 
oportunitatilor, şi valorificarea corespunzătoare a resurselor. 

  

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

Martie 2005 – iunie 2012 
Director Adjunct al Departamentului de Învăţământ la Distanţă 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

- coordonator al modului de organizare al procesului de pregătire pentru programele de 
licenţă în centrele teritoriale de învăţământ la distanţă  

- responsabil cu întocmirea şi verificarea unor documentaţii specifice funcţionării 
învăţământului la distanţă; 

- coordonator al programelor de promovare a învăţământului la distanţă în centrele 
teritoriale ale A.S.E. din Bucureşti; 

- membru al echipelor de elaborare a dosarelor de acreditare a invatamantului la 
distanta de catre ARACIS; 

- coordonator din punct de vedere logistic al organizării programelor de masterat 
complementar de tip învăţământ la distanţă, la nivel de ASE din Bucureşti. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romana, nr. 6, Bucureşti, Sector 1. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management şi administraţie. 

  

Perioada  Mai 2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluator independent Executive Agency for Higher Education, Research, 
Development and Innovation Funding (UEFISCDI) 
PNCDI III - Programme 3 - Subprogramme 3.1. Bilateral/multilateral - Romania-Moldova 
2016 
PNCDI III - Program 2 - Subprogram 2.1. Transfer de cunoastere la agentul economic - 
„Bridge Grant” – 2016 
PNCDI III - Program 2 - Subprogram 2.1. Proiecte de Transfer la Operatorul Economic - 
PTE-2016 
PNCDI III - Programme 2 - Subprogramme 2.1. Competitiveness by research, 
development and innovation Cheques of Innovation - CI-2018 

Numele şi adresa angajatorului: Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding 
(UEFISCDI) 
Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucuresti. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Evaluare proiecte de finanţare prin fonduri nationale pentru activitatea de cercetare / 
dezvoltare si transfer tehnologic 

Perioada Noiembrie 2008 – noiembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluator independent în cadrul Programului Operaţional – Creşterea 
Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare: 
- Domeniul major de intervenţie 2.2 – Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea 
capacitatii administrative". Operatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente 
si crearea de noi infrastructuri C-D. 
- Domeniul major de intervenţie 2.3. – Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-
dezvoltare şi inovare, O. 2.3.1 – Sprijin pentru start-up-uri şi a spin-off-uri inovative. 
- Domeniul major de intervenţie 2.3. – Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-
dezvoltare şi inovare, O. 2.3.2; Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi 
crearea de noi locuri de muncă  pentru CD 
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Numele şi adresa angajatorului:  Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, Str. Mendeleev, nr nr. 21-25, cod 010362, 
sector 1, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Evaluare proiecte de finanţare prin Fonduri Structurale (peste 150 de proiecte evaluate). 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Martie 2012 – Septembrie 2012 
 
Expert evaluator proiecte cu finantare nerambursabila pentru aria “Noile Media” 
 
Administratia Fondului Cultura National, din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
National din România. Bdl. Unirii, nr 22, etaj 2, Sector 3, O.P 4, Cod poştal 030833, 
Bucureşti 
 
Evaluare proiecte de finanţare europene în sistem nerambursabil (20 de proiecte 
evaluate). 
 

Perioada Septembrie 2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Trainer autorizat în cadrul unor firme de consultanţă pe urmatoarele domenii: 
- Analiza Cost – Beneficiu pentru proiectele  publice finantate cu Fonduri Europene; 
 - Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune; 
- Managementul Proiectelor pentru Accesarea Fondurilor Europene; 
- Evaluator proiecte.  
- Managementul Proiectelor. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Firme de consultanta si training cu acreditare ANC pentru cursurile desfasurate 
 
Formarea profesionala continuă a adulţilor. 

  

Perioada Martie 2006 – iulie 2009; 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea activităţilor didactice (cursuri, seminarii şi prelegeri) pentru programele de 
licenţă şi masterat la disciplinele: Eficienţa investiţiilor, Managementul proiectelor, 
Managementul investiţiilor, Managementul financiar al proiectelor. 

- conducător ştiinţific şi membru în comisiile de licenţă, masterat din cadrul 
Facultăţii de Management 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Management, Piaţa 
Romana, nr. 6, Sector 1Bucureşti,  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie, management financiar 

  

Perioada Februarie 2003 – Martie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- susţinerea activităţilor didactice ( seminarii şi prelegeri) pentru programele de licenţă 
la disciplinele: Managementul proiectelor, Managementul investiţiilor. 

- conducător ştiinţific şi membru în comisiile de licenţă, din cadrul Facultăţii de 
Management. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Management, Piaţa 
Romana, nr. 6, Sector 1, Bucureşti,  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie, formare, management financiar 

  

Perioada: Octombrie 2002 – Februarie 2003 

Funcţia sau postul ocupat: Asistent universitar suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- susţinerea activităţilor didactice (seminarii) pentru programele de licenţă la 
disciplinele: Managementul proiectelor, Managementul investiţiilor, Eficienţa investiţiilor. 
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Numele şi adresa angajatorului: 
 

Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Management, Piata 
Romana, nr. 6, Bucuresti, Sector 1. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie. 

 
 

 

 

 

 

Perioada: Octombrie 2001 – Octombrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat: Preparator universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

susţinerea activităţilor didactice (seminarii) pentru programele de licenţă la disciplinele: 
Managementul proiectelor Managementul investiţiilor, Eficienţa investiţiilor. 

Numele şi adresa angajatorului: Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Management, Piaţa 
Romana, nr. 6, Bucureşti, Sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie. 

  

Educaţie şi formare  

Perioada Februarie 2014 – august 2014 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar: „Managementul Strategic al Afacerilor Interne” (diplomă de curs 
postuniversitar). 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

1. Managementul strategic al afacerilor interne. 
2. Drepturi fundamentale ale cetățenilor UE 
3. Administrație europeană modernă 
4. Strategia de securitate internă a UE 
5. Tratate, politici și strategii în domeniul afacerilor interne 
6. Justiția în spațiul UE. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Național de Afaceri Interne,  
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Nivel 7 in clasificarea CISE 

Perioada 2010 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de formare continuă, specializarea Management 
Universitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

1. Managementul strategic universitar. 
2. Legislaţia care guvernează managementul universitar. 
3. Managementul universitar informatizat. 
4. Managementul calităţii in universitate. 
5. Finanţarea învăţământului superior. 
6. Organizarea cercetării ştiinţifice si susţinerea revistelor de specialitate. 
7. Modernizarea managementului universitar. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Departamentul de Programe Postuniversitare. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 7 in clasificarea CISE 

Perioada 2010 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Expert Evaluator Extern al ARACIS (pentru programele ID) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

1. Calitatea in învăţământul superior. 
2. Evaluarea externa privind învăţământul la distanţă. 
3. Criterii, standarde ID si indicatori de performanta in evaluarea programelor de 

învăţământ la distanta. 
4. Elemente specifice de implementare a platformelor electronice pentru învăţământul 

la distanta. 
5. Managementul calităţii programelor de studiu oferite prin învăţământ la distanta. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Agenţia Romana de Asigurare a Calităţii  în Învăţământul Superior (ARACIS) 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 in clasificarea ISCED 

 
Perioada 

 
2010  

Calificarea / diploma obţinută Certificatul de Absolvire pentru ocupaţia de FORMATOR, Cod COR 241205, furnizat de 

S.C. CEPECOM S.A., Seria E, Nr. 0152968. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităţii de formare, Evaluarea participanţilor la formare, 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor de formare, Marketing-ul formării, Proiectarea 
programelor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. CEPECOM S.A. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 7in clasificarea ISCED 

 
Perioada 

 
2008 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de masterat complementar: “English Language Education and Research 
Communication for Business and Economics”. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe de cercetare şi comunicare în limba engleza 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Relaţii Economice 
Internaţionale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 7 in clasificarea ISCED 

 
Perioada 

 
2000 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Management, Specializarea: Eficienţa economică a investiţiilor şi a 
progresului tehnic, Tema: „Eficienţa modernizării sistemelor tehnico – economice” 
(diploma de doctor) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetare pe domeniul eficienţei investiţiilor şi a managementului financiar al proiectelor 
de investiţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 8 in clasificarea ISCED 

 
Perioada 

 
2005 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar: „Managementul Afacerilor prin Proiecte” (diplomă de curs 
postuniversitar). 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Managementul proiectelor, Managementul resurselor umane, Managementul riscului, 
Integrarea strategică a proiectelor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Nivel 7 in clasificarea ISCED 

 
Perioada 

 
1999 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare profesională în specializarea: „Management în turism”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor in turism, Legislaţia naţională şi europeană în turism, Nivele de 
classificare a unităţilor turistice. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Centrul Zonal de Formare Managerială în Turism, Constanţa 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţional 

Nivel 5  in clasificarea ISCED 
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Perioada 1999 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate: specializarea: „Managementul sistemelor de productie in industria 
de masini” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sisteme de producţie în construcţia de maşini, Flexibilitatea sistemelor de producţie, 
Ingineria sistemelor, Mentenanţa sistemelor de fabricaţie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Inginerie Tehnologică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţional 

Nivel 7  in clasificarea ISCED 

Perioada 1998 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Învăţământ de licenţă în: specializarea: „Economia comerţului, turismului şi a serviciilor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor, Managementul activităţilor turistice, Managementul agenţiei de 
turism, Economia serviciilor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „George Bariţiu” Braşov, Facultatea de Stiinţe Economice, specializarea: 
„Turism – Servicii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 in clasificarea ISCED 

Perioada 1994 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Învăţământ de licenţă în: specializarea: „Inginerie Economică” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele managementului, Mecanică şi Rezistenţa Materialelor, Ingineria sistemelor de 
producţie, Relaţii Economice Internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Inginerie Tehnologică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 in clasificarea ISCED 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Ascultare Citire 

Limba engleză   
B1 

Utilizator 
independe

nt 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 Utilizator independent 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independe

nt 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 Utilizator independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de interacţiune corespunzătoare cu resursele umane implicate în proiecte 
pentru exercitarea funcţiilor de coordonare, antrenare, motivare şi evaluare. 
- spirit de echipă obţinut prin participarea ca membru activ în peste 20 de proiecte de 
cercetare obţinute prin competiţie. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- implicare activă şi membru în comitetul de organizare pentru cinci ediţii consecutive ale 
Simpozionului Internaţional de Cercetare Ştiinţifică cu tema „Investiţiile şi relansarea 
economică”, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de 
Management (din 2001 până în 2011). 
- manager si organizator principal al Conferinţei „Managementul Proiectelor – Paşi 
către reuşită”, aprilie, 2010 si mai 2011, cu scopul diseminării importanţei studiului şi 
certificării resurselor umane pe acest domeniu (număr de participanţi peste 250 de 
persoane, număr de invitaţi – speakeri 8 reprezentanţi ai mediului de afaceri); 
- secretar al Comisiei de Admitere la Învăţământul la Distanţă (2005 – 2011), cu 
următoarele responsabilităţi: 

- selecţia şi formarea echipei de lucru; 
- stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor; 
- realizarea diverselor documente specifice procesului de admitere; 
- urmărirea modului în care sunt respectate regulile şi cum sunt realizate sarcinile 

stabilite. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Certificat international: Manager de Proiect,- Project Management, Nr. RO.2008.C.00048, 
Nivelul C, din data 13.06.2008. 

  

Alte competenţe şi aptitudini  - Diplomă de recunoaştere a activităţilor de cercetare „Georgescu Roengen”, eliberată de 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul de Cercetări Economice (2005 
– 2006); 
 - Diplomă de laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică, eliberată de Academia 
de Studii Economice, Departamentul de Cercetări Economice, Bucureşti, (2003 – 2004); 
 - Brevet de Turism pentru „Manager în activitatea de turism”, eliberat de Ministerul 
Turismului din România, (2002), 
 - Diplomă pentru premiul I şi II, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenteşti, eliberată de 
Universitatea Transilvania, Braşov, (1997, 1998, 1999). 
 - Diplomă pentru Premiul II, la Concursul Naţional de Marketing şi Management, Consorţiul 

Facultăţilor de Inginerie Economică, la nivel naţional, Sibiu, 1997. 

Permis(e) de conducere 
Informaţii suplimentare 

Categoria B din anul 1994 
Membru în organizaţii ştiinţifice profesionale si in colective ale revistelor: 

     - Membru al Grupului de Evaluare a Impactului Economic al Actelor Legislative GEIEAN, 
din anul 2014; 

     - Membru al Societății Academice de Management din România (SAMRO) din anul 2012 
     - Membru al Centrului de Cercetare „Managementul Afacerilor prin Proiecte”, acreditat 
CNCSIS, din anul 2004. 

Semnatura,  

Dobrea Razvan Catalin 

 

 

Catalin
Ştampilă




