
  
 

  

Curriculum vitae  

 
  

Informaţii personale  

Adresă Bucureşti, România  

Telefon(oane) 0213191900/450 Mobil:  

E-mail) george.serban@economie.ase.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 11.02.1979 
  

Domeniul ocupațional 
 

 Economist 
Doctor în științe economice 
CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 
Departamentul de Doctrine Economice și Comunicare 
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată 
Academia de Studii Economice din București 

  

Experienţa profesională   
  

Perioada 2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri și seminarii, participarea la îmbunătățirea curriculei și materialelor de învățare la 
următoarele discipline: Doctrine economice clasice, Doctrine economice contemporane, 
Epistemologie economică, Comunicare în rețele organizate, Strategii de comunicare media.  
Coordonare lucrări de licență și disertație în domeniul economie (specializări doctrine economice și 
comunicare economică) 
Membru în comisii de susținere a lucrărilor de licență, a lucrărilor de disertație și în cele ale sesiunilor 
anuale de comunicări științifice studențești 
Membru în comisii de îndrumare programe de cercetare științifică doctorală 
Membru în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat 
Membru în comisii de concursuri didactice (Universitatea București) 
Membru în comisii de admitere la ciclurile licență și masterat 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Departamentul de Doctrine Economice și Comunicare 
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 

  

Perioada 2008-2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri și seminarii la disciplinele: Doctrine economice, Epistemologie economică, 
Comunicare în Afaceri 
Coordonare lucrări de licență și disertație în domeniul economie (specializări doctrine economice și 
comunicare economică) 
Membru în comisii de susținere a lucrărilor de licență, a lucrărilor de disertație și în cele ale sesiunilor 
anuale de comunicări științifice studențești 
Membru în comisii de admitere la ciclurile licență și masterat 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Catedra de Comunicare şi Doctrine Economice 
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată 



  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 

 
Perioada 2005-2012 

Funcţia sau postul ocupat Referent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultaţii online la economie pentru admitere ASE, 
Realizare emisiuni TV în sprijinul candidaţilor la ASE 
întreţinerea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor virtuale de învăţământ oferite prin platforma de e-
learning a ASE;  
Configurarea platformei şi a disciplinelor pentru programele ce folosesc platforma e-learning; 
Realizarea materialelor Manualul Profesorului, Manualul Cursantului şi Principiile de funcţionare şi 
utilizare ale platformei de e-learning; 
Instructajul cadrelor didactice care activează la programele ID, în vederea optimizării procesului 
didactic bazat pe tehnologia online 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Direcţia de Comunicare şi Relaţii Publice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 

  

Perioada 2003-2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare seminarii la disciplinele: Doctrine economice, Istoria gândirii economice 
Membru în comisii de admitere la ciclurile licență și masterat 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Catedra de Comunicare şi Doctrine Economice 
Facultatea de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 

  

Perioada 2001-2003 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare seminarii la disciplinele: Doctrine economice, Istoria gândirii economice 
Membru în comisii de admitere la ciclul licență  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Catedra de Comunicare şi Doctrine Economice 
Facultatea de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 
  

  

  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Noiembrie 2010-martie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Postdoctorat 
Cercetător postdoctoral bursier în cadrul Școlii Postdoctorale din ASE București – Proiectul 
„Performanță și excelență în cercetarea postdoctorală în domeniul științelor economice din România”, 
cod POSDRU/89/1.5/S/59184, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aria tematică: Calitatea vieții 
Tema de cercetare: Epistemologie și calitatea vieții 
Proiectul de cercetare postdoctorală: O analiză epistemologică a studiilor despre calitatea vieții 
Stagiu de cercetare postdoctorală la Centre d’Analyse Economique Aix-Marseille Universite, Franta, 1 
aprilie-30 iunie 2012 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara – Instituții de 
învățământ superior (România) 
 

Nivelul în clasificarea (inter-)/națională Studii postdoctorale (cercetare științifică postdoctorală de specialitate în cadrul Școlii Postdoctorale 
din ASE București) (Nivel ISCED 8) 

  



  
 

Perioada 2002-2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat 
Diplomă de Doctor în Științe Economice, specializarea Economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul economie, Specializarea Doctrine economice 
Teza de doctorat: Contribuţii teoretice la dezvoltarea conceptului de informaţie în ştiinţa economică, 
Coordonator: prof. univ. dr. Angela Rogojanu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Facultatea Economie 

Nivelul în clasificarea (inter-)/națională Studii doctorale (cercetare științifică postdoctorală de specialitate în cadrul Școlii Postdoctorale din 
ASE București) (Nivel ISCED 8) 

  

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 
Diplomă de master domeniul economie, specializarea Economie și Comunicare în Afaceri 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie şi comunicare în afaceri 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea Economie 

Nivelul în clasificarea (inter-)/națională Studii masterale (Nivel ISCED 7) 

  

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută Licență 
Diplomă de Economist licențiat, specializarea Economie şi Dreptul Afacerilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie şi Dreptul Afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea Economie 

Nivelul în clasificarea (inter-)/națională Studii universitare de licență (Nivel ISCED 6) 

  

Perioada 1999-2001 

Calificarea / diploma obţinută Licență 
Certificat de absolvire a cursului de Psihopedagogie și Metodică – Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic (DPPD), ASE București 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, metodica predării, psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea Economie 

Nivelul în clasificarea (inter-)/națională Studii universitare de licență (Nivel ISCED 6) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba englză  C2 Utlizator 
experimentat C2 Utlizator 

experimentat C2 Utlizator 
experimentat C2 Utlizator 

experimentat C2 Utlizator 
experimentat 

Limba franceză  C2 Utlizator 
experimentat C2 Utlizator 

experimentat A2 Utlizator 
elementar A2 Utlizator 

elementar B2 Utlizator 
independent 

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



  
 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, bun comunicator, capacitate de gândire analitică, critică și creativă, capacitate de 
organizare 

 Participarea la cursul Guidelines for quality-assurance criteria in critical thinking education, 
Roma, februarie 2018 
 Curs postuniversitar  Excelenta organizationala si cultura calitatii, 2019 
 Curs postuniversitar  Management educațional universitar, 2011  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în organizare, panificare și control dobândită ca membru în diverse echipe de proiecte, 
asociații profesionale, comisii editoriale şi in comitetele de organizare a unor evenimente ştiinţifice 

 Director departament (cu delegare) Doctrine Economice si comunicare (oct 2015 -oct 2016) 
 Membru in consiliul profesoral al Facultatii de Economie/ Economie Teoretică și Aplicată 
 Membru in Consiliul Departamentului Doctrine Economice si comunicare 
 Membru în comitetul director AGER (2015) 
 Responsabil logistic în cadrul proiectului POSDRU88/1.5/S/55287 Dotcorat în economie la 
standardele Europei cunoașterii (2009-2013) 
 Membru comitetul de organizare unor conferințe internaționale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare calculator (operare PC):  
 Sisteme de operare Windows 
 Microsoft Office (MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint etc.) 
 SQL 

Utilizare baze de date internaționale 

  

Competenţe şi aptitudini cognitive  Premiul II pentru literatură economică de specialitate acordat de AFER pentru lucararea Teorii 
şi doctrine ale preţului în gândirea economică, Editura ASE 2013 
 Director de proiect instituțional de cercetare Creșterea competitivității economiei naționale 
prin intermediul strategiilor de retenție și reîntoarcere a tinerilor absolvenți de învățământ terțiar 
în România, Beneficiar Academia de Studii Economice din București, buget 100,000 lei, perioada 
de implementare septembrie 2019-august 2020 
 Director al proiectului individual de cercetare postdoctorală tip POSDRU Calitatea Vieţii Între 
Criza Economică Şi Criza Ştiinţei Economice – O Abordare Epistemologico-Doctrinară din cadrul 
proiectului de cercetare postdoctorală „PERFORMANȚĂ ȘI EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA 
POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA”, 
POSDRU/89/1.5/S/59184, Coordonator proiect: ASE București, Manager proiect: Prof.univ.dr. 
Ion Gh. Roșca (ASE București), Proiect obținut prin competiție în cadrul FSE – POSDRU 2007-
2013, Domeniu major de intervenție: 1.5. Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul 
cercetării, Perioadă contract individual de cercetare: 2010-2013 
 Membru al proiectului sectorial de cercetare Posibile abordări ale politicilor la nivel UE și 
național în perspectiva Președinției române a  Consiliului Uniunii Europene (Consiliul UE), 
contract nr. 31/ PSCD/22.08.2018, Director proiect Grigore Ioan Piroșcă, valoarea proeictului 
295,000 lei, Beneficiar MMJPS, proiect obținut prin competiție 
 Membru al proiectului național de cercetare Determinarea primei perioade de globalizare 
1870-1914 si potenţialul de replicare a caracteristicilor acesteia in contextul actual, contract nr. 
91-065/18.09.2007, CNMP, Director proiect Cătălin Ghinăraru, perioadă 2007-2009, proiect 
obţinut prin competiţie în cadrul programului PN II 
 Membru al proiectului național de cercetare Impactul introducerii schemelor de pensii 
administrate privat cu caracter obligatoriu şi respectiv al schemelor de pensii cu caracter 
facultativ asupra bunăstării gospodăriilor populaţiei si potenţialul de replicare a caracteristicilor 
acesteia in contextul actual, contract nr. 91-062/18.09.2007, CNMP, Director proiect Angela 
Rogojanu, perioadă 2007-2009, proiect obţinut prin competiţie în cadrul programului PN II 
 Membru al proiectului național de cercetare Personalitati si institutii economice romanesti – 
valoare adaugata romaneasca la identitatea europeana (EPIR),, contract nr. 91-021/18.09.2007, 
CNMP, Director proiect Mariana Nicolae, perioadă 2007-2009, proiect obţinut prin competiţie în 
cadrul programului PN II 
 Membru al proiectului național de cercetare Cercetari privind determinarea unui model de 
crestere a avantajului competitiv prin utilizarea responsabilitatii sociale a companiei in conditiile 
proceselor de integrare europeana si globalizare, contract nr. 91-068/18.09.2007, CNMP, 
Director proiect Daniel Șerbănică, perioadă 2007-2010, proiect obţinut prin competiţie în cadrul 
programului PN II 
 Membru al proiectului național de cercetare Evaluarea dimensiunilor muncii nedeclarate in 
Romania. Analiza impactului cotelor de impozitare si a cotelor de contributii la schemele 



  
 

obligatorii de protectie sociala asupra incidentei muncii nedeclarate in Romania, contract nr. 92-
109/2008, CNMP, Director proiect Cătălin Ghinăraru, perioadă 2008-2011, proiect obţinut prin 
competiţie în cadrul programului PN II 
 Senior Assistant Editor revista Theoretical and Applied Economics 
 Recenzor / reviewer / colaborator pentru reviste științifice cotate ISI (Sustainability) sau BDI 
(Theoretical and Applied Economics; Journal of Philosophical Economics; Information; 
Behavioral Sciences) 
 Recenzor / reviewer / membru în comitetul științific pentru conferințe internaționale 
(International Conference on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business, 2012, The 
4th International Conference The Future of Europe, November 9-10, 2012) 
 Autor a peste 25 de articole cotate ISI sau BDI 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  

 


