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Informaţii personale  

Nume / Prenume SARBU ROXANA  

Adresă(e) Sector 1, Cod 011737, Bucureşti, România  

Telefon(oane) 0040/021/210.66.26 Mobil:  

Fax(uri) 021.319.18.99 

E-mail(uri) sarbu.roxana@ase.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Româna 

Data naşterii 2 Noiembrie 1960 

Sex F 

 
 

Perioada 

 
 
Martie 2016 - prezent - prorector cu activitatea didactică 
 
Octombrie 2003/Martie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr.,  

 Conducător de doctorat, domeniul Administrarea afacerilor 2010 

 Evaluată instituţional în mai 2020, cu calificativul Foarte bine. 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinere cursuri, seminarii şi lucrări practice, participare/conducere proiecte de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului A.S.E. Bucureşti, Departamentul de Business, Ştiinţele consumatorului şi Managementul calităţii, Bd. 
Dacia nr. 41, Sector 1, Bucureşti , România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Predare, seminarizare la Facultatea de Business și Turism, REI programe de licenţă cu frecvenţă în 
campus şi I.D., programe de masterat: Quality management; Certificarea, auditarea şi gestiunea 
costurilor calităţii, Managementul calităţii totale, Expertize și evaluări 
 
 

Perioada   Februarie 2000 – Octombrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar dr.  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinere cursuri, seminarii şi lucrări practice, participare/conducere proiecte de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului A.S.E. Bucureşti, Catedra de Merceologie şi Managementul calităţii, Bd. Dacia nr. 41, Sector 1, 
Bucureşti , România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Predare, seminarizare la Facultatea de Comerţ şi R.E.I. programe de licenţă cu frecvenţă în campus şi 
I.D., programe de masterat: Merceologia şi expertiza mărfurilor de export – import, Expertiza 
mărfurilor; Certificarea, auditarea şi gestiunea costurilor calităţii, Expertiză merceologică, Import-
export commodity expertise, Managementul calităţii 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză 
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Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C2 C2 C1 C1 C2 

Limba  C1 
 

B2 
 

A1 
 

A1 
 

A1 
 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) 

 Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate şi am continuat să consolidez 
această experienţă ca director al Departamentului de management al calităţii pe care l-am coordonat 
timp de7 ani și ulterior, ca prorector; am făcut sport de performanţă – tenis de masă, precum şi 
baschet, înot, tenis de câmp; 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) 

 Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei.  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 

 Word, Power Point şi Excell, Internet. 

Competenţe şi aptitudini artistice  

 Pictez icoane 

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) 

 - doctor în economie din anul 1995, conducător doctorat, domeniul Economie, din anul 2009 şi în 
domeniul Administrarea afacerilor, din 2010; 
- director și membru în diferite proiecte naționale sau internaționale. 
- membru al Societăţii Internaţională de Merceologie şi Tehnologie (Internationale Gesellschaft für 
Warenkunde und Technologie, IGWT), Viena din anul 2000. 

Permis(e) de conducere Permis categoria B  
 
 
 
 
 
 
22.06.2021 
 
 

Semnătura 
 
 


