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CORBOȘ RĂZVAN-ANDREI 

  

INFORMAŢII PERSONALE  

Adresă Piața Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010374 

Telefon +40 21.319.19.00 / int. 165   

E-mail razvan.corbos@man.ase.ro 
  

  

  

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

  

Perioada Oct. 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea cursurilor „Analiza strategică a mediului concurenţial”, „Managementul 
aprovizionării şi vânzărilor” și ”Competitivitatea organizațiilor sanitare” 
Susţinerea seminariilor la disciplinele „Analiza strategică a mediului concurenţial” şi 
”Competitivitatea organizațiilor sanitare” 
 

Perioada 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultății de Management  

Activităţi şi responsabilităţi principale Educație și formare continuă (în mandatul 2012-2016) 
Relații cu mediul economico-social și viața studențească (din 2016) 
 

Perioada 2011-2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea cursurilor „Analiza strategică a mediului concurenţial”, „Managementul 
aprovizionării şi vânzărilor” și ”Competitivitatea organizațiilor sanitare” 
Susţinerea seminariilor la disciplinele „Analiza strategică a mediului concurenţial” şi 
”Competitivitatea organizațiilor sanitare” 
 

Perioada 2004-2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea cursurilor „Analiza strategică a mediului concurenţial” (din 2010) şi „Politici 
manageriale de producție și dezvoltare” (în anul universitar 2009-2010)  
Susţinerea seminariilor la disciplinele „Analiza strategică a mediului concurenţial” şi 
„Managementul aprovizionării şi vânzărilor” 
 

Perioada 2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminariilor la disciplinele „Analiza strategică a mediului concurenţial” şi 
„Managementul aprovizionării şi vânzării”. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, Piaţa 
Romana nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010374 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ, educație 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Formare de bază  
  

Perioada 2010-2013 

Calificarea / diploma obţinută Studii postdoctorale în cadrul programului „Performanță și excelență în cercetarea 
postdoctorală în domeniul științelor economice din România” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema proiectului: Diagnosticarea strategică a mediului concurenţial pentru creşterea 
competitivităţii organizaţiilor culturale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice din București, Școala postdoctorală 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 6 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Economice, domeniul Management, specializarea Eficienţa economică 
a investiţiilor şi a progresului tehnic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 6 

Perioada 2000 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Masterat, specializarea “Gestiunea întreprinderii în contextul integrării 
europene”, Șef de promoție (media de absolvire: 10) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiza strategică a mediului concurențial, Strategia firmei, Simulări manageriale, 
Managementul firmei prin costuri, Managementul firmei prin bugete, Politici economice 
europene, Managementul resurselor umane, Comportament organizațional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 6 

Perioada 1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă (media de absolvire: 9,89 – prima a promoției) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management general, Managementul resurselor umane, Managementul producției, 
Managementul aprovizionării şi desfacerii, Finanțe publice, Tranzacții economice 
internaționale, Management comparat, Informatică managerială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management, 
specializarea “Managementul firmei” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 5 

Perioada 1992 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, Șef de promoție 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul Teoretic “C.A. Rosetti”, București 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 3 

Formare continuă  

Perioada Ianuarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de ”Auditor intern pentru Sistemul de Management al Calității” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calității 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Organismul de Certificare SIMTEX-OC 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 6 
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Perioada Mai-noiembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecționare “Management 
universitar” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conceptele generale ale managementului universitar, Managementul strategic universitar, 
Gestiunea resurselor umane în universităţi, Legislaţia care guvernează managementul 
universitar, Managementul calităţii într-o universitate, Finanţarea învăţământului superior, 
Organizarea cercetării ştiinţifice, Modernizarea managementului universitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 6 

Perioada Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar “Managementul educației la 
distanță” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul didactic al învățământului la distanță, Proiectarea și elaborarea materialelor 
de studiu în tehnologia ID, Evaluarea calității programelor ID, Tehnologii didactice și 
comunicarea în sistemul ID 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice din București, Departamentul Învățământ la Distanță 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 6 

Perioada Martie – iulie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare de abilitare psihopedagogică și metodică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educației, Pedagogie, Instruire asistată de calculator, Psihopedagogia 
absolvenților, tinerilor și adulților, Proiectarea și managementul programelor educaționale, 
Metodologia cercetării educaționale, Managementul organizației școlare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice din București, Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 6 

Perioada 2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare în „Relații internaționale” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria relaţiilor internaţionale, Geopolitică, Relaţii economice internaţionale, Introducere în 
dreptul internaţional public, Mecanisme de gestionare a crizelor şi conflictelor 
internaţionale, Uniunea Europeană, Mecanisme, instituţii şi obiective ale politicii externe, 
Drept diplomatic şi consular, Teorii, tehnici şi mecanisme de negociere diplomatică  

Numele şi tipul furnizorului de formare Academia Diplomatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

Perioada Iulie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecționare în domeniul Managementului strategic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teorii manageriale, Managementul resurselor umane, Managementul organizațiilor 
performante, Sisteme de management și inovare 

Numele şi tipul furnizorului de formare Institute of Public Administration (Dublin, Irlanda) 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Flexibilitate comportamentală, capacitate de coordonare, responsabilitate, asertivitate, 
receptivitate, argumentare verbală  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în managementul echipelor prin coordonarea activităţii de organizare a 
examenelor de licenţă şi admitere la programele de masterat şi de licenţă ale Facultăţii de 
Management (Academia de Studii Economice din Bucureşti), în calitate de secretar al 
Comisiilor de licenţă, respectiv admitere. 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Certificat ECDL (Permisul European de conducere a computerului Complet) (iulie 2014): 

 Modulul 1: Concepte de bază ale Tehnologiei Informațiilor 

 Modulul 2: Utilizarea computerului și organizarea fișierelor 

 Modulul 3: Editare de text (Word) 

 Modulul 4: Calcul tabelar (Excel) 

 Modulul 5: Baze de date (Access) 

 Modulul 6: Prezentări (Power Point) 

 Modulul 7: Utilizare Internet și poștă electronică 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Spaniolă  
C1 

Stăpânirea 
bună a limbii  

C1 
Stăpânirea 

bună a limbii  
C1 

Stăpânirea 
bună a limbii  

C1 
Stăpânirea bună 

a limbii  
C1 

Stăpânirea bună 
a limbii  

Engleză  
B2 

Util. 
independent 

B2 
Util. 

independent 
B1 

Util. 
independent 

B1 
Util. 

independent 
B1 

Util. 
independent 

Franceză 
 

 
A2 

Util. 
independent 

A2 
Util. 

independent 
A2 

Util. 
independent 

A2 
Util. 

independent 
A2 

Util. 
independent 

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

  

Rezultate profesionale 
Alte competenţe şi aptitudini 

- Autor și / sau coautor a 3 cărţi de specialitate; 
- Autor şi coautor a peste 30 de articole publicate în reviste de specialitate din ţară 

indexate în BDI, a 2 articole publicate în reviste din străinătate, a 9 studii publicate în 
volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în BDI, a 8 studii publicate în volumele 
unor manifestări ştiinţifice din străinătate şi a peste 20 de studii publicate în volumele 
unor manifestări ştiinţifice (cotate ISI, indexate în BDI, desfășurate în străinătate și / sau 
în ţară); 

- Peste 100 de citări în articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie 
internaţională indexate în BDI sau în studii publicate în volumele unor manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

- Membru în 7 echipe de cercetare ale unor proiecte obţinute prin competiţie naţională; 
- Membru în 2 echipe de cercetare ale unor proiecte cu mediul de afaceri. 

 
- Membru al Consiliului Facultății de Management (din ianuarie 2012); 
- Membru al Senatului ASE (din ianuarie 2016);  

- Director al Masteratului profesional „Managementul afacerilor” – Piatra Neamț (din 
2013); 

- Director adjunct al Masteratului profesional „Managementul afacerilor” (din 2010); 

- Secretar ştiinţific al Masteratului complementar „Managementul afacerilor” (2004-
2010); 

- Auditor intern al sistemului de management al calităţii din cadrul ASE Bucureşti (din 
2011). 

- Membru în comitetul de organizare a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale organizate de către Catedra de Management. 

 

- Bursa de performanţă a Academiei de Studii Economice (1999-2000); 

- Perfecţionare academică în cadrul Programului ERASMUS al Uniunii Europene la 
Universitat de Barcelona (Barcelona, Spania) (februarie-iulie 2000); 

- Stagiu de cercetare postdoctorală la Escuela Superior de Administración y Dirección 
de Empresas Barcelona (ESADE Business School), Spania (august-octombrie 
2012). 

Apartenențe la organizații  
științifice 

- Membru al Regional Science Association International (RSAI) (din 2011). 

- Membru al Societății Academice de Management din România – SAMRO (din 2011). 

- Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale – ARSR (din 2011). 
  

  

Permis(e) de conducere Permis categoria B 
  

 
 
 iunie 2018                   CORBOȘ RĂZVAN-ANDREI  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

