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  Informaţii personale  

Nume / Prenume Voicu-Dorobanțu Roxana  

Locul actual de muncă  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, BUCUREȘTI 

Adresă(e) Piața Romană, nr. 6, sector 1, București   

Telefon(oane) 0728 76 86 36   

E-mail(uri) roxana.voicu@rei.ase.ro, rovodo@gmail.com  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 11 ianuarie 1981 

Sex Feminin 
  

  

         Experienţa profesională  
  

Perioada 2003 – prezent (2009-2013-Lector, 2003-2009 – Asistent universitar) 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului şi seminariilor de Managementul Proiectelor de Investit ̧ii Străine Directe, 
Managementul riscului în Afacerile Internaţionale, Burse Internat ̧ionale de Mărfuri, predarea seminariilor 
de Tehnica Operaţiunilor de Comerţ Exterior, Negociere Comerciala ̆ Internaţionala ̆, Pieţe Internaţionale 
de Capital, coordonarea student ̧ilor în activitatea de cercetare pentru cercurile ştiinţifice, coordonarea 
studenţilor în cercetarea pentru lucra ̆rile de licenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice București, Facultatea de Relații Economice Internaționale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație – învățământ superior 

  

 
Perioada 

 
 Martie 2015 –Noiembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung – Formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea în domeniul managementului de proiect în industria IT pentru membrii ai Grupului Țintă al 
proiectului  POSDRU/156/1.2/G/141729 - Învățământ Superior Inovativ în Managementul Proiectelor prin 
Utilizarea Tehnicilor Educaționale Moderne 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță pentru management 

  

mailto:roxana.voicu@rei.ase.ro
mailto:rovodo@gmail.com
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Perioada 

 
   2013 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat   Expert Consultant  

Activităţi şi responsabilităţi principale Acordarea de asistență în implementarea activităților economico-financiare (achiziții, monitorizare 
implementare, elaborare cereri de finanțare, elaborare rapoarte de progres) în cadrul proiectului 
"Instalatie de recuperare energie termica reziduala si de producer energie electrica – Fabrica FIENI", 
cod SMIS 45085, contract de finantare POSCCE nr. 43 EE / 20.12.2013, beneficiar Carpatcement 
Holding Romania SA 

Numele şi adresa angajatorului Energypro Lille, Franța 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanta pentru management 

 
Perioada 

 
Aprilie 2013 – aprilie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluator cereri de finanțare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluator economico-financiar în cadrul POR 2007-2013 pentru cereri de finanțare depuse la ADR SV 
Oltenia 

Numele şi adresa angajatorului Contractor ICPE SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare proiecte 

 
Perioada 

 
Aprilie 2014 – iunie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung – Expert  dezvoltare, implementare și transfer model 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea în domeniul managementului de proiect , evaluării de proiecte, finanțare de proiecte pentru 
membrii ai Grupului Țintă al  proiectului  POSDRU/123/4.1/S/131989 - DANTES - Dezvoltăm 
antreprenori: o alternativă eficace pentru sistemul de ocupare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanta pentru management 
 

 
Perioada 

 
Ianuarie 2011 – martie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator aplicaţie / Coordonator activitatea de practică / Expert pe termen lung 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la implementarea activităților proiectului strategic ”FACILITAREA TRANZITIEI DE LA 
SCOALA LA VIATA ACTIVA PENTRU STUDENTII DIN DOMENIUL ECONOMIE-AFACERI 
INTERNATIONALE”, Cod contract POSDRU/90/2.1/S/62955.  Gestionarea împreuna ̆ cu managerul de 
proiect a aplicaţiei pentru obţinerea finanţării; redactarea cererii de finant ̧are; prega ̆tirea dosarului. După 
obţinerea finanţării: coordonarea activităt ̧ii de practica ̆ a studenţilor, precum şi a platformei electronice 
create în acest sens, în cadrul parteneriatului. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management de proiect 

  

 
Perioada 

 
2010 –  2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung – Formator 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea în domeniul managementului de proiect , evaluării de proiecte, finanțare de proiecte pentru 
membrii ai Grupului Țintă al  proiectului POSDRU/92/3.1/S/61758 – eLife-Dezvoltarea inovaţiei, 
creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc.  Gestionarea împreună̆ cu 
managerul de proiect a aplicat ̧iei pentru obţinerea finanţării; redactarea cererii de finant ̧are; prega ̆tirea 
dosarului. După obţinerea finanţării: formarea potenţialilor antreprenori în dezvoltarea abilităt ̧ilor 
antreprenoriale (doua ̆ sesiuni a câte 80 de ore – ianuarie 2012, iunie 2012), realizarea de materiale 
aferente activităt ̧ii de formare, evaluarea post-formare. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanta pentru management 

  

 
Perioada 

 
Mai 2014 –octombrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator stagii de practică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la implementarea activităților proiectului – coordonare membri grup țintă ”Stagii de practică 
pentru studenții din domeniul economie afaceri internaționale – PRACTEAI” 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management de proiect 

  

                                                       Perioada 2011 – 2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt – formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formator – derularea cursurilor de Risc operațional  pentru membrii grupului țintă ai proiectului 
”Competențe avansate–profesionale și de cercetare – în managementul riscului internațional” 
POSDRU/86/1.2/S/53202 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Consultanta pentru management /Formare profesionala 

 
Perioada 

 
Ianuarie  2013 – decembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Director proiect  

Activităţi şi responsabilităţi principale The Role of Venture Capital to Support Entrepreneurship Cod proiect: IZERZO_142306/1 – Confinanţat 
de UEFISCDI prin PNII IDEI şi SNSF – Swiss National Science Foundation 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management de proiect 
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Perioada 2011 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

 

Preda seminarii de Negociere internationala în cadrul Facultatii de Relatii Economice Internationale, A 

cademia de Studii Economice Bucuresti,  la ciclul I (licenta) 

 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de REI 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamint 

 

2010 – 2013  
 
 Membru al echipei de cercetare  
 
Realizarea de studii in domeniul de cercetare al proiectului. Activităţi de management de proiect (realizarea 
de documente raportare). In anul 2010 – responsabil cu cercetarea al proiectului (activităt ̧i de monitorizare, 
control, raportare a activităt ̧ii de cercetare în cadrul proiectului, întocmirea de rapoarte de cercetare ale 
proiectului) în cadrul proiectului Dezvoltarea unui model de evaluare si de imbunatatire a capacitatii de 
eco-inovare a IMM-urilor din Romania, in vederea asigurarii unei performante durabile a acestora, in 
acord cu exigentele UE. Număr contract: 328_CNCSIS_TE/2010 Autoritatea contractanta ̆: UEFISCSU, 
Modul de obţinere: prin competiţie, Director Proiect: Conf.dr. Dorel Paraschiv  

 
Academia de Studii Economice București  
 
  Consultanta pentru management /Formare profesionala 

Perioada 2007 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat     Trainer/Assistant Trainer – Training Coordinator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consultant pe probleme de economie, gestiunea riscului, management. Coordonarea operat ̧ională şi 
implementarea unui proiect de training pentru un client/companie multinat ̧ională, menit a îmbunătăţi 
activitatea angajaţilor companiei din mediul rural cu accent pe educarea i ̂n domeniul noilor tehnologii, a 
sistemelor de management operaţional. 

Numele şi adresa angajatorului     KPMG Financial Advisory Services GmbH, Kudlichstrasse 41-43, 4020, Linz, Austria ( 
http://www.kpmg.at)  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Consultanta pentru management 

  

Perioada 2015 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director economic, Senior Partner 

Numele şi adresa angajatorului     PVDR Associates 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Consultanta pentru management 
  

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2014 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Şcolii Post-Doctorale READ   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii post-doctorale in economie: program de formare continua a cercetatorilor de elita – READ 
Titlul lucrarii de disertatie :“ Flexibility and sustainability in regional entrepreneurial  ecosystems in 
Romania ” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia Romana 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=6 
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Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor in Economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii doctorale, Domeniul : Relatii Economice Internationale 
Titlul Tezei de doctorat : „ Trading Electronic Financial Products: A New Theoretical Approach. 
Foresight Scenarios For E- Finance In Romania ” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

    Academia de Studii Economice București 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=6 

  

Perioada    2003 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută    Master in  Financial Management and Capital Markets 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Management financiar și Piețe de Capital (DAFI) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

    Academia de Studii Economice București 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivel ISCED=5 

  

Perioada 1999 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Economist licențiat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relații Economice Internationale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice București  

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivel ISCED=5 
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Alte cursuri relevante absolvite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Certificat de perfectionare   Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei  ”Expert Accesare Fonduri     
   Structurale si de Coeziune Europene”, SC G.S. Consulting Serv Bucuresti, martie 2014; 

2015 – curs postuniversitar Advanced Scientific Research, Academia de Studii Economice 

București  

2015 – curs postuniversitar Academic didactics and psihopedagogy, Academia de Studii 
Economice București  

2012 – Diploma i ̂n Internet Governance – Diplo Foundation i ̂n colaborare cu Universitatea 
din Malta  

2011 – diploma de formator  

2010 - curs postuniversitar de Management al Invăt ̧ământului la Distant ̧ă – ASE Bucureşti  

2009 – iulie – bursier al Aspen Institute International pentru participarea la Aspen Festival of Ideas, Aspen, 
Colorado  

2008 – participare în Young Leaders Programme al Institutului Aspen Romania  

2005 – stagiu de prega ̆tire doctorală la L'Institut d'Administration des Entreprises - Lille – Franţa, finanţat de 
către Romanian European Community Study Association (RECSA) prin proiectul Jean Monnet 'Young 
Scholars from the Three Candidate Countries for an Enlarged European Union'  

2004 –'Turneul de Gestiune' organizat de căatre Institutul Franco-Român i ̂n parteneriat cu Camera de 
Comerţ şi Industrie a Franţei în România  

2004 – Wirtschafts Universitat - Şcoala de vară a Universităţii de Afaceri din Viena – Management financiar, 
finanţe şi contabilitate  

2004 – cursul de 'Cultura bancara ̆ şi eticheta în afaceri' din cadrul programului ABN AMRO Valori Europene  

2002 - Seminarul " Multicultural Diversity in Human Resources" organizat de ASE i ̂mpreună cu The Institute 
of Management şi Salisbury College  

2001 - participare la "National Public Speaking Competition"  

2000 - "Business School" organizat de VIP i ̂mpreuna ̆ cu Şcoala Română de Afaceri de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României şi Municipiului Bucures ̧ti  

1995 - 1999 - colaborator al revistei de fizică "Evrika! "  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator experimentat 

Franceză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator experimentat 

Spaniolă  C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de lucru în echipa ̆ (membru în 7 echipe de cercetare pentru proiecte căştigate prin concurs), 
capacitate de a respecta cu uşurint ̧ă termene limită, capacitate de adaptare cu uşurinţă la medii 
multiculturale (participarea cu succes i ̂n echipe multiculturale în studii la 15th International Wirtschafts 
Universität Summer University, Vienna, Austria şi L'Institut d'Administration des Entreprises – Lille, 
participarea în programul Aspen Young Leaders al Institutului Aspen Roma ̂nia). O bună capacitate de 
comunicare (mediul profesional de predare, moderator pentru o serie de evenimente ale Faculta ̆ţii de Relaţii 
Economice Internaţionale şi Institutului Aspen).  

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Secretar şi membru al comisiilor de licenţă, admitere master şi admitere în cadrul Facultăţii de Relaţii 
Economice Internaţionale. Experienţa managementului de proiect prin activitatea de Coordonare a 
activităt ̧ilor operaţionale ale programului de Master i ̂n Managementul Afacerilor Internaţionale încă de la 
lansarea sa şi Coordonare a unor proiecte pentru student ̧ii Academiei de Studii Economice (Olimpiadele 
Verzi în colaborare cu Coca-Cola, Parlamentul Eşti Tu! Sub înaltul patronaj al Senatului României). De 
asemenea, experienţa managementului de proiect prin coordonarea activita ̆ţilor financiare ale unora dintre 
proiectele de cercetare în a căror echipa ̆ am participat. Organizator al conferint ̧elor internaţionale: Future of 
Europe în cadrul Facultăt ̧ii de Relaţii Economice Internaţionale.  

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operare MS Office,  Studii de informatică, web designer pentru o serie de site-uri web 
(www.rei.ase.ro/mmib, www.ejis.ro), programare s ̧i utilizare de C/C++, FoxPro, Visual FoxPro, Visual Basic, 
Turbo Pascal, Java, Java Script, HTML, Microsoft Office XP, Micrografx Graphics Suite, Illuminatus, Xara 
Suite, Paint Shop, Adobe Photoshop, Photoplus, Macromedia Suite (Flash, Dreamweaver), Print Artist, 
Cyberlink Media Show Suite. Corel Draw, Crystal Ball, Option Beta 2.4.1, Speedwell Derivatives, John Hull 
DerivGem, eViews, SPSS, Mathcad 7.0, Matlab 5.3, STATIST, STATISTICA 4.5  

 

Alte competenţe şi aptitudini - Membru al  World Economics Association, din 2013 
- Membru al  Royal Economic Society, Marea Britanie, din 2013 
- Membru al Society for Romanian Studies, din 2015 
- Curs de Introducere în Finanţe sust ̧inut în cadrul DG Translation al Comisiei Europene (Bruxelles, 

2016 și Luxemburg, 2011).  

- Vice-preşedinte, membru şi cenzor (această ultimă calitate în perioada 2010-2012) al "English 
Speaking Union - Romania". ESU-Romania(http://www.esu.ro) are printre activita ̆ţile sale: 
organizarea anuală a competiţiei de Public Speaking, oferirea gratuită de cursuri de limba 
engleza ̆ cu elevi şi studenţi cu venituri reduse.  

 

Informaţii suplimentare    Participare în proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale 

  

Informaţii suplimentare  
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 2013-2014  Partener/membru al echipei de cercetare  

 Project title: "CEE Banking sector stability after the reform of the European 
financial supervision"  
Project code: 530069-LLP-1-2012-1-CZ-AJM-RE  
Financed by: Jean Monnet Multilateral Research Group Grant 

 

  

2007-2010  Partener/membru al echipei de cercetare  

 Managementul deșeurilor. O analiză diagnostic a evoluției deșeurilor provenite 
din construcții și demolări în mediul urban în contextul post aderării României la 
Uniunea Europeană.  
Project code: 31082/2007  
 

 

  

2007-2010  Partener/membru al echipei de cercetare  

 Dezvoltarea cercetării academice interdisciplinare în vederea creșterii 
competitivității universităților din România pe plan internațional  
Project code: 91058/2007  
  

 
2007-2010 Partener/membru al echipei de cercetare  

 Personalități și Instituții Economice Românești: Valoarea Adăugată̆ Românească̆ la Identitatea Europeană  
Project code: 91-021/2007  
 

  

2006-2008  Partener/membru al echipei de cercetare  

 Repoziţionarea imaginii de țară a României în contextul integrării europene  
Project code: 1213_CNCSIS_A / A.A.7 GR-2  
 

  

2006-2007  Partener/membru al echipei de cercetare  

 Piețele europene de capital între Segmentare și Integrare. Studiu De Caz Romania -  
Project code: 122_CNCSIS_AT / REZERVA / A.A.229 GR-1  

  

2005-2007  Partener/membru al echipei de cercetare  

 Performanță economică prin integrare europeană: Valorificarea surselor de avans 
competitive ale României în zona Europei de Sud Est   
Project code: 1131_CNCSIS_A / 846 GR-1 and 1131_CNCSIS_A / A.A. 107 GR-2  
 

  

2003-2005  Partener/membru al echipei de cercetare  

 Riscul în tranzacțiile comerciale internaționale  
Project code: 1467_CNCSIS_A / A.A.841GR-2 and 1467_CNCSIS_A / 405321-1  
 

  

2009-2010 Expert  

 Calitate şi Leadership pentru Invăţământul Superior Românesc  
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