
 
 
 

 
Curriculum vitae  

Europass 

 
Informaţii personale      

Nume / Prenume  DOBREA RĂZVAN CĂTĂLIN 

Adresă(e)  sala 1502, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti 

Telefon(oane)  0213191900/int. 247 

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

Locul de muncă vizat 

PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR HABILITAT actual 

Experienţa profesională      

Perioada  Octombrie 2015 – prezent; 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar doctor titular 

Activităţi şi responsabilităţi  -  abilitat cf Ordin Ministru nr. 5200 din 28.09.2017 
principale  -  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  Cercetare, educaţie, formare, management. 
activitate      

Perioada  Iulie 2009 – septembrie 2015; 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar doctor titular 

Activităţi şi responsabilităţi  -  susţinerea activităţilor didactice (cursuri, seminarii şi prelegeri) pentru programele de 
principale   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. 

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  Cercetare, educaţie, formare, management 
activitate      
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Perioada Ianuarie 2013 – Ianuarie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Director General al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale - 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 Martie 2005 – iunie 2012 
Funcţia sau postul ocupat 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 Management şi administraţie. 
activitate  

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 

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 Evaluare proiecte de finanţare prin Fonduri Structurale (peste 150 de proiecte evaluate). 
activitate  
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Perioada Martie 2012 – Septembrie 2012 
 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluator proiecte cu finantare nerambursabila pentru aria “Noile Media” 

 

Numele şi adresa angajatorului 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 

 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 

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 Firme de consultanta si training cu acreditare ANC pentru cursurile desfasurate 

Tipul activităţii sau sectorul de Formarea profesionala continuă a adulţilor. 
activitate  

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 educaţie, management financiar 
activitate  

Perioada Februarie 2003 – Martie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi -  susţinerea activităţilor didactice ( seminarii şi prelegeri) pentru programele de licenţă 
principale 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 educaţie, formare, management financiar 
activitate  

Perioada: Octombrie 2002 – Februarie 2003 

Funcţia sau postul ocupat: Asistent universitar suplinitor 

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

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 Educaţie. 
activitate  
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Perioada: Octombrie 2001 – Octombrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat: Preparator universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi susţinerea activităţilor didactice (seminarii) pentru programele de licenţă la disciplinele: 
principale 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 Educaţie. 
activitate  

Educaţie şi formare  

Perioada Februarie 2014 – august 2014 
 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

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

 
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. 

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

 
Nivel 7 in clasificarea CISE 
 
2010 – 2011 

 
Certificat de absolvire a cursului de formare continuă, specializarea 
Management Universitar 

 
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. 

 
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Departamentul de Programe Postuniversitare. 

 
Nivel 7 in clasificarea CISE 

 

2010 – 2011 
 
Certificat de Expert Evaluator Extern al ARACIS (pentru programele ID) 

 
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. 

 
Agenţia Romana de Asigurare a Calităţii  în Învăţământul Superior (ARACIS) 

 

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. 
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Disciplinele principale studiate / Pregătirea formării, Realizarea activităţii de formare, Evaluarea participanţilor la formare, 
competenţe profesionale dobândite Aplicarea  metodelor  şi  tehnicilor  de  formare,  Marketing-ul  formării,  Proiectarea 

 programelor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de S.C. CEPECOM S.A. 
învăţământ / furnizorului de formare  

Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel 7in clasificarea ISCED 
internaţională  

Perioada 2008 – 2009 

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

Disciplinele principale studiate / Competenţe de cercetare şi comunicare în limba engleza 
competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de Academia  de  Studii  Economice  din  Bucureşti  /  Facultatea  de  Relaţii  Economice 
învăţământ / furnizorului de formare Internaţionale 

Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel 7 in clasificarea ISCED 
internaţională  

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 / Cercetare pe domeniul eficienţei investiţiilor şi a managementului financiar al proiectelor 
competenţe profesionale dobândite de investiţii. 

Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Management 
învăţământ / furnizorului de formare  

Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel 8 in clasificarea ISCED 
internaţională  

 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţional 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 

 

2005 – 2006 
 
Curs postuniversitar: „Managementul Afacerilor prin Proiecte” (diplomă de curs 
postuniversitar). 
 
Managementul proiectelor, Managementul resurselor umane, Managementul riscului, 

Integrarea strategică a proiectelor. 
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti / Facultatea de Management 

 

Nivel 7 in clasificarea ISCED 
 
 

1999 – 2000 
 

Atestat de formare profesională în specializarea: „Management în turism” 
 
Managementul proiectelor in turism, Legislaţia naţională şi europeană în turism, Nivele 
de classificare a unităţilor turistice. 
 
Centrul Zonal de Formare Managerială în Turism, Constanţa 

 

Nivel 5  in clasificarea ISCED 
 

1999 – 2000 
 

Studii aprofundate: specializarea: „Managementul sistemelor de productie in industria 
de masini” 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 
Sisteme de producţie în construcţia de maşini, Flexibilitatea sistemelor de producţie, 
Ingineria sistemelor, Mentenanţa sistemelor de fabricaţie 
 
Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Inginerie Tehnologică 
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Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţional 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 
Limba(i) maternă(e) 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 

Autoevaluare 
 

Nivel european (*) 
 

Limba engleză 
 
 

Limba franceză 

 
Nivel 7  in clasificarea ISCED 
 
1998 – 2002 
 
Învăţământ de licenţă în: specializarea: „Economia comerţului, turismului şi a serviciilor” 
 
Managementul proiectelor, Managementul activităţilor turistice, Managementul agenţiei de 
turism, Economia serviciilor. 
 
Universitatea  „George  Bariţiu”  Braşov,  Facultatea  de  Stiinţe  Economice,  specializarea:  
„Turism – Servicii 
 
Nivel 6 in clasificarea ISCED 

 

1994 – 1999 
 
Învăţământ de licenţă în: specializarea: „Inginerie Economică” 
 
Bazele managementului, Mecanică şi Rezistenţa Materialelor, Ingineria sistemelor de 
producţie, Relaţii Economice Internaţionale 
 
Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Inginerie 

Tehnologică Nivel 6 in clasificarea ISCED 

 
 

 

Română 
 
Engleză, Franceză 

 
Înţelegere  Vorbire   Scriere 

Ascultare  Citire Participare la  Ascultare  Citire 
    conversaţie     

Utilizator  
Utilizator 

 
Utilizator 

 
Utilizator 

  

B1 independe B1 B1 B1 B1 Utilizator independent 
independent independent independent 

nt      

        

Utilizator  
Utilizator 

 
Utilizator 

 
Utilizator 

 

Utilizator independent B1 independe B2 B1 B2 B2 independent independent independent 
nt         

(*) 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. 

 
Competenţe şi aptitudini    - implicare activă şi membru în comitetul de organizare pentru cinci ediţii consecutive ale 

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

 Nivelul C, din data 13.06.2008. 
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului Utilizare Microsoft Windows, Office, Windows Explorer, 
  

Competenţe şi aptitudini artistice  Nu este cazul 

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 Categoria B din anul 1994 
  

Informaţii suplimentare   Membru în organizaţii ştiinţifice profesionale si in colective ale revistelor: 
 - Membru al Consiliului de Conducere al Autoritatii Feroviare din Romania; 
 - Membru al Grupului de Evaluare a Impactului Economic al Actelor Legislative   
GEIEAN, in cadrul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de 
Afaceri, din annul 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. 
 
  Membru in comisiile de evaluare a tezelor de doctorat la urmatoarele 
universitati:  
 - Universitatea de Vest din Timisoara  
 - Universitatea Politehnica din Timisoara 
 - Universitatea Nationala de Aparare Carol I, Bucuresti  
 - Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti 
 - Universitatea din Craiova 
 
  Membru în comisia de specialitate “Științe Economice” și comisia de specialitate 
“Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă” ale Agenției Române de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior din România (ARACIS), cu participare 
în echipele de evaluare a programelor de studii pentru licență cu frecvență și 
învățământ la distanță, masterat dar și în comisii de evaluare instituțională la 

universități din România. (http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/977/. 
 
  Manager de proiect: ROSE NC 55 /2017, titlul proiectului: “PREVENIREA  
ABANDONULUI ȘCOLAR – CALE DE CREȘTERE A PERFORMANŢEI 
SISTEMULUI EDUCAŢIONAL UNIVERSITAR – MANPRO”, Valoare proiect: 150 
000 Euro. Beneficiar: ASE Bucuresti, Proiect finantat prin Banca Mondiala, UMPFE, 
competiția 2017, Perioada de implementare: noiembrie 2017 – octombrie 2019. 
 

  Manager de proiect: POSDRU 168/2.1./G/137080, titlul proiectului: „Practica azi 
pentru a deveni managerul de mâine”, Valoare proiect: 2.127.830,00 lei. Beneficiar: 
ASE Bucuresti, Parteneri: AMCOR, Structural Consulting Group (Fonduri Structurale), 
ASPI. Proiect finantat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane, competiția 2013, Perioada de implementare: aprilie 2014 – septembrie 2015. 
 

  Manager de proiect: POSDRU 109/2.1./G/81513, titlul proiectului: „Practica de 
calitate pentru manageri. Manageri de calitate în practică”, Valoare proiect: 
1.932.455,4 lei. Beneficiar: ASE Bucuresti, Partener: AMCOR, (2012 – 2013). Proiect 
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 
 
   
 
  

http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/977/


Expert non cheie SENIOR și Formator în domeniul Managementului Financiar 
în cadrul proiectului de Asistență Tehnică: POSDRU/7/7.1/AT/51, Îmbunătăţirea 
capacităţii beneficiarilor de a implementa operaţiuni cofinanţate prin axele prioritare 
1-6 ale POSDRU 2007-2013 (decembrie 2013 – aprilie 2015) 
 
 Expert evaluator în cadrul Galei Fondurilor Structurale pentru proiectele înscrise 
în competiția 2014, proiect organizat de către Structural Consulting Group în 
parteneriat cu Delegația Comisiei Europene în România (noiembrie – decembrie 
2014) 

 

  Expert cheie pentru dezvoltarea strategiilor in cadrul proiectului “Dezvoltarea 
capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice 
locale ale orașelor din România”, cod SMIS 27520, Proiect cofinanțat din Fondul 
Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative. 
 
  Formator pe domeniul Managementului Financiar al proiectelor publice in cadrul 
proiectului “Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților 
administrației publice locale ale orașelor din România”, cod SMIS 27520, Proiect 
cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea 
Capacității Administrative     
 
  Expert standarde servicii educationale in cadrul proiectului „Consolidarea cadrului 
pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la 
nivel local (SPC)”. SIPOCA 9, Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European 
(FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 1: 
Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și 
introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează 
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu 
SCAP.; Beneficiar proiect: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si 
Fondurilor Europene., perioada de implementare: noiembrie 2017 – octombrie 2019. 

 
  Expert dezvoltare implementare şi transfer, POSDRU/94/4.1/S/131989, în cadrul 
proiectului “DANTES: Dezvoltam antreprenori – o alternativă eficace pentru 
sistemul de ocupare”, beneficiar proiect: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 
de Muncă, partener 1: Academia de Studii Economice din București. Perioada de 
implementare: februarie 2014 – aprilie 2015. 
 

  Formator și Evaluator în cadrul proiectului „Formare de consilieri şi asistenţi 
suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului 
preuniversitar”, POSDRU/1/1.1/S/8, nr.87 din 25.09 2008, (2008 – 2011), AM-
POSDRU pe temele: Proiecte pentru dezvoltare comunitară, Managementul 
Organizaţiei Şcolare. 
 

  Consultant business developer şi formator “Antreprenoriat” si “Management – 
Leadership” în cadrul proiectului „eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, 
responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc”, Proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Proiect coordonat de ASE şi derulat 
împreună cu şase parteneri (2010-2012). 

 

  Formator pe domeniul “Managementul proiectelor” in cadrul proiectului 
“Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale ale 
studenților și ale tinerilor întreprinzători pentru a genera un număr crescut de 
afaceri – BIZSTART”, finantat prin POSDRU, CPP 176, Strategic - „România Start-
up”, AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, 
Beneficiar: ASE din Bucuresti, (octombrie – decembrie 2015) 
 

 

Decembrie 2018      Prof. univ. dr. Razvan Catalin Dobrea 

 


