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 CURRICULUM VITAE 
  

Informațiipersonale/ Personal 
information 

 

Prenume, Nume /First name, 
Name 

Răzvan Rareș Sorin, ȘERBU 

Adresa/Adress Bucegi nr.8 cod postal 550278, Sibiu, România 
Telefon/Phone +40269215037   

Fax +40269215037 
E-mail razvan.serbu@ulbsibiu.ro 

Naționalitatea/Nationality Romanână 
Data nașterii/Date of birth  04.07.1976 

  

Experiență/Work Experience  
  

Perioada/Date   2006 - 2021 
Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Conferenţiar universitar doctor  

Principalele activități și 
responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

conferenţiar în următoarele domenii de competenţă: Microeconomie, 
Macroeconomie, Antrepenoriat, Managementul afacerilor electronice, si unic 
titular curs Comerț electronic 

Numele și adresa angajatorului/ 
Name and address of employer 

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

Tipul afacerii sau sectorul de 
activitate/ Type of business or 

sector 

Educaţie universitară 

  

  

Perioada/Date 2003 – 2006 
Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Lector universitar doctorand 

Principalele activități și 
responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Lector în urmăroarele domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie, 
Economia şi gestiunea întreprinderii, Comerţ electronic, Comerţ cu amănuntul şi 
comerţ cu ridicata 

Numele și adresa angajatorului/ 
Name and address of employer 

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

Tipul afacerii sau sectorul de 
activitate/ Type of business or 

sector 

Educaţie universitară 

  

Perioada/Date   2001 – 2003 
Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
   Asistent doctorand 
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Principalele activități și 
responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie Economia şi gestiunea 
întreprinderii, Comerţ cu amănuntul şi comerţ cu ridicata,  

Numeleșiadresaangajatorului/ 
Name and address of employer 

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

Tipulafaceriisausectorul de 
activitate/ Type of business or 

sector 

Educaţie universitară 

  

Perioada/Date  1998 – 2001 
Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
  Preparator  doctorand 

Principalele activități și 
responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie Economia şi gestiunea 
întreprinderii, Comerţ cu amănuntul şi comerţ cu ridicata, Istorie economică 

Numele și adresa angajatorului/ 
Name and address of employer 

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

Tipul afacerii sau sectorul de 
activitate/ Type of business or 

sector 

Educaţie universitară 

  

Perioada/Date 1994 – 1998 
Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Antreprenor (asociat) 

Principalele activități și 
responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

antreprenoriat 

Numele și adresa angajatorului/ 
Name and address of employer 

S.C. EUROSHOP S.R.L. 

Tipul afacerii sau sectorul de 
activitate/ Type of business or 

sector 

Privat- Comerț cu ridicata comerț cu amănuntul cu produse diverse; Transport rutier 
de mărfuri (5119,6025) 

  
  

  

Educație și pregătire 
profesională / Education and 

training 

 

Perioada/Date 22 ianuarie 2021 
Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Certificat Nr. 109-ID/IFR 

Principalele competențe sau 
subiectul acoperit/ Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

Managementul programelor de studii la formele de Învățământ la Distanță și 
Învățământ cu Frecvență Redusă 

Numele și tipul organizației 
furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 
education and training 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământ Superior 
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Nivelul în clasificarea națională 
și internațională/ Level in 

national or international 
classification 

6 

  

Perioada/Date 28.05.2019 
Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Atestat abilitare nr. 4127 / 28.05.2019 

Principalele competențe sau 
subiectul acoperit/ Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

Abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Economie 

Numele și tipul organizației 
furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 
education and training 

Ministerul Educației Naționale 

Nivelul în clasificarea națională 
și internațională/ Level in 

national or international 
classification 

6 

  

Perioada/Date 2011 – 2013 
Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Cercetător postdoctorand,  

Principalele competențe sau 
subiectul acoperit/ Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

Şcoala Postdoctorală Pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare 
pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogeneze 

Numele și tipul organizației 
furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 
education and training 

Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu", Academia 
Română 
 

Nivelul în clasificarea națională 
și internațională/ Level in 

national or international 
classification 

6 

  

Perioada/Date 1999-2005 
Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Diploma de Doctor în domeniul Economie Nr. 9044 Seria C / 2005 

Principalele competențe sau 
subiectul acoperit/ Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

Monetary Market – Fluctuations in the View of Romanian Economy Accession in 
the Euro-Atlantic Area    

Numele și tipul organizației 
furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 
education and training 

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

Nivelul în clasificarea națională 
și internațională/ Level in 

national or international 
classification 

6 
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Perioada/Date 1994 – 1998 
Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Diploma de Licenţă 50125 seria R 

Principalele competențe sau 
subiectul acoperit/ Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

  domeniul economic, specializarea Turism și Servicii 

Numele și tipul organizației 
furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 
education and training 

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

Nivelul în clasificarea națională 
și internațională/ Level in 

national or international 
classification 

5 

  

Perioada/Date 1999 
Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Certificat de absolvire program pentru pregătirea personalului didactic Nr. 12765 
Seria B 

Principalele competențe sau 
subiectul acoperit/ Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

Pedagogie, metodică, practică pedagogică, psihologie şcolară, logică 

Numele și tipul organizației 
furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 
education and training 

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

Nivelul în clasificarea națională 
și internațională/ Level in 

national or international 
classification 

5 

  

Limbămaternă/Mother 
language 

Română / Romanian 

  

Alte limbi/Other language(s)  
Autoevaluare/Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

English    C1  C1  C1  C1  B1 
Italian            
French   B1  B1  A2  A2  A2 

German             
 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Competențe și aptitudini 
organizaționale/ 

Organisational skills and 
competences 

           dobândite şi demonstrate în calitatea avută de prodecan, 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, 
coordonator al specializărilor domeniilor Management şi Marketing pentru 
forma de învăţământ la distanţă și învățământ cu frecvență redusă din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice a ULBS, cât și în cadrul proiectelor de 
cercetare castigate prin competitie nationala oganizate de CNCSIS sau ca 
expert în proiecte din fonduri europene, și ca președinte şi membru fondator 
în organizatii non.guvernamentale si asociaţii non-profit (Clubul Studenţilor 
Economişti, Rotaract, Rotary, asociatia absolvenților ALUMNI ULBSibiu, 
etc.) 

  

Competențe și aptitudini în 
utilizarea computerului/ 

Computer skills and 
competences 

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

  

 
 

Alte competențe și aptitudini/ 
Other skills and competences 

Specializare în burse monetar financiare şi de mărfuri, Atestat de broker seria B 
nr.187199. 

Autor unic a 4 cărții Coordonator şi coautor al manualului de Microeconomie în 
format i.d. 2007, Coautor pentru 8 cărţi din domeniul economiei şi 8 participări ca 
membru în echipa de cercetare pentru proiecte de cercetare- dezvoltare. 

  

 
 

Premii /Academic Awards 

 

  

 
 

Alte informații 

Link către Google Scholar  
https://scholar.google.ro/citations?user=B75RvvgAAAAJ&hl=en 
Link către ORCID https://orcid.org/0000-0003-1099-1330 
Link către Publons https://publons.com/researcher/3004229/razvan-serbu/ 

 
 
 
 
 
Data, ianuarie 2021        Semnătura, 


