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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  SERBU Răzvan Rares Sorin 

Adresă Bucegi nr.8 cod postal 550278, Sibiu, România 

Telefon(oane) +40269210375   

Fax(uri) +40269215037 

E-mail(uri) razvan.serbu@ulbsibiu.ro 
  

Naţionalitate Romanână 
  

Data naşterii 04.07.1976 
  

Sex Masculin 
  

  
  

 

Experienţa profesională  
  

Perioada 2006 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                             
                                                    Perioada 
                       Functia sau postul  ocupat  
       Activitati si responsabilitati principale  
                 
                  Numele si adresa angajatorului  
    Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 
                                                   Perioada  
                      Functia sau popstul ocupat             
        Activitati si responsabilitati principale 
                 
                Numele si adresa angajatorului 
   Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 
                                                   Perioada 
                         Functia sau postul ocupat 
       Activitati si responsabilitati principale 
 
               Numele si adresa angajatorului 
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 
 
 
 
 
 
 

Conferenţiar universitar doctor 
conferenţiar în următoarele domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie, Economia şi 
gestiunea întreprinderii,unic titular curs Comerț electronic 

   Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Lucin Blaga” din Sibiu 10, B-dul Victoriei, Romania 
Educaţie universitară 

 
2003 – 2006 
Lector universitar doctorand 
Lector în urmăroarele domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie, Economia şi 
gestiunea întreprinderii, Comerţ electronic, Comerţ cu amănuntul şi comerţ cu ridicata 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Lucin Blaga” din Sibiu 10, B-dul Victoriei, Romania 
Educaţie universitară 
 

   2001 – 2003 
   Asistent doctorand 

Domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie Economia şi gestiunea întreprinderii, 
Comerţ cu amănuntul şi comerţ cu ridicata,  
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Lucin Blaga” din Sibiu 10, B-dul Victoriei, Romania 
Educaţie universitară 

 
   1998 – 2001 
   Preparator  doctorand 

Domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie Economia şi gestiunea întreprinderii, 
Comerţ cu amănuntul şi comerţ cu ridicata, Istorie economică 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Lucin Blaga” din Sibiu 10, B-dul Victoriei, Romania 
Educaţie universitară 
 

                         Educaţie şi formare  
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Perioada 
Calificarea 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

2011 – 2013 
cercetător postdoctorand, Şcoala Postdoctorală Pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii 
Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogeneze, Institutul National De 
Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu", Academia Română si partenerii 
 
1999 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Titlul ştiinţific de doctor în domeniul Economie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Microeconomie, Macroeconomie, Economia şi gestiunea întreprinderii, Comerţ electronic, Risc şi 
incertitudine în economia globală, Economie Monetară,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Lucian Blaga‘’ Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Nivel 6 

Perioada 1994 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă în domeniul economic, specializarea Turism Servicii  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Microeconomie, Macroeconomie, Economia Întreprinderii, Economia comerţului, Economia serviciilor, 
Drept, Analiza economico – financiara,    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Lucian Blaga‘’ Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Nivel 5 

Perioada 1990 – 1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Economie, Informatică     

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul ”Gheorghe Lazăr’” Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Nivel 4 

  

Perioada   1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire program pentru pregătirea personalului didactic  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Pedagogie, metodică, practică pedagogică, psihologie şcolară, logică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 5 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

                                                    Perioada 
 

                    Calificarea / diploma obţinută 
 

                Disciplinele principale studiate /  
          competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 
 
 
 2011 
 

 Certificat nr.133 Data 30 iunie 2011 
 

 Competenţe de Expert Evaluator Extern al ARACIS pentru programele de studiu prin învăţământ la 
distanţă 
Agentia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământ Superior  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

 

               APTITUDINI SI COMPETENTE   
                                           PERSONALE 
 
 

                                   Limba maternă 

                                  

 
 
 
 
 Română 

Limbi străine cunoscute 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Autoevaluare  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                                         Limba Engleză 
 

 

C1 
Utilizator  

experimentat 
C1 

Utilizator  
experimentat 

C1 
Utilizator  

experimentat 
C1 

Utilizator  
experimentat 

B1 
Utilizator  

independent 

                                       Limba Franceză  B1 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

A2 
Utilizator  

elementar 
A2 

Utilizator  
elementar 

A2 
Utilizator  
elementar 

 
Competenţe  

şi abilităţi sociale 
 
 
 

                      
 
                     Competenţe şi aptitudini      
                                     organizatorice 
 

 

 

Competente de Expert Evaluator Extern al ARACIS pentru programele de studiu prin 
învăţământ la distanţă, Capacitate de comunicare şi de lucru în echipă, dobândită ca urmare a 
absolvirii programului pentru  pregătirea personalului didactic dar şi a activităţilor didactice din 
cadrul „Universităţii Lucian Blaga din Sibiu” şi sociale, ca presedinte şi membru fondator în 
organizatii non.guvernamentale si asociaţii non-profit (Clubul Studenţilor Economişti, Rotaract, 
Rotary, asociatia absolvenților ALUMNI ULBSibiu, etc.) 
 
 -dobândite şi demonstrate în calitate avută de membru al Senatului Universităţii Lucian Blaga 
din Sibiu, membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe şi apoi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, şi ca organizator al activităţilor didactice şi administrative ca director de 
specializare, responsabil al specializărilor domeniilor Management şi Finante pentru forma de 
învăţământ la distanţă din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a ULBS, cat si in cadrul 
proiectelor de cercetare castigate prin competitie nationala oganizate de CNCSIS sau ca expert 
in proiecte din fonduri europene. 

 
 
 

    Competenţe şi aptitudini de utilizare  
                                     a calculatorului 

 

 Capacitate de a opera pe calculator, utilizator de programe informatice.  

Alte competenţe şi aptitudini  Specializare în burse monetar financiare şi de mărfuri, Atestat de broker seria B nr.187199. 
Autor unic a  2 cărții („Comerț elctronic” si „Microeconomie, concepte si aplicatii”). 
Coordonator şi coautor al manualului de Microeconomie în format i.d. 2007, coautor pentru 
8 cărţi din domeniul economiei, peste 15 articole publicate în reviste recunoscute de 
specialitate, cotate CNCSIS, si peste 40 de participari la conferinte nationale si internationale 
si de lucrări publicate în volumele conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, şi 8 
participări ca membru în echipa de cercetare pentru proiecte de cercetare- dezvoltare. 
   

Permis de conducere  Categoria A, B, B+E, C+E 
 

 

Anexe  Atestat studii postdoctorale 
 
 
  

 
 
 
Data:  2016 
 
Semnătura:     


