Curriculum vitae

INFORMAȚII PERSONALE
Nume / Prenume

ANGHELACHE Gabriela - Victoria

Adresă

București

Telefon

0040723506654

Fax
E-mail

gabriela.anghelache@gmail.com; gabriela.anghelache@fin.ase.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

3 noiembrie 1950

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Perioada
1993 - prezent
Numele și adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București
Piața Romană nr. 6, sector 1, București
Tipul de activitate sau sectorul
Funcția sau poziția deținută

Învățământ universitar și de cercetare
Profesor universitar la Departamentul de Monedă şi Bănci
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profesor universitar; predă disciplinele Piețe de capital, Piețe de capitalși instrumente
tranzacționate, Relații financiar-monetare internaționale, Stabilitate financiară,atât pentru ciclul de
licență, cât și pentru master de aprofundare și master complementar;
conducător de doctorat,din anul 1983, în specialitatea Relații financiar-valutare, în prezent
domeniul fundamental economic, specializarea Finanţe;
director al programului de master Tranzacții și reglementări pe piața de capital;
cursuri și seminarii pentru studenții învățământului de licență, programe de masterat și doctorat;
membru al Consiliului Național de Finanțare a Învățământului Superior din România din anul
1998,pana in anul 2010, reconfirmată pentru un nou mandat prin Ordinul MECT nr.
3203/12.02.2008;
organizare diverse cursuri de formare continuă în cadrul Institutului Româno - Francez de
Administrarea Întreprinderilor, printre care se numără cursul Valori mobiliare și tranzacții bursiere;
conducere cursul post-universitar de Mecanisme bursiere din cadrul Academiei de Studii
Economice;
membru al Consiliului Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și a fost membru
al Senatului ASE din anul 1996 până în anul 2008;
şef al Catedrei de Monedă din ASE în perioada 2000-2008;
membru în Consiliul Naţional de Finanţare a Învăţământului Superior, numit de Ministrul
Educaţiei, în perioada 1998-2010;
membru în Consiliul de Coordonare al Asociației Generale a Economiștilor din România;
elaborare şi publicare manuale didactice, lucrări de specialitate, studii şi articole enumerate în
lista lucrărilor ştiinţifice de specialitate, prezentată în anexă;
participare cu numeroase comunicări ştiinţifice la simpozioane naţionale şi internaţionale;
contribuţie la elaborarea unor lucrări ştiinţifice în cadrul unor programe internaţionale cu finanţare
Banca Mondială, precum şi prin programul PHARE şi Tempus;
elaborare lucrarea Reforma sistemului fiscal în România susţinută la simpozionul internaţional

-

Probleme actuale ale reformei din ţările Europei Centrale şi de Est desfăşurat la Cracovia,
lucrare ce a fost publicată în editura UCEMET;
elaborare lucrări ştiinţifice susţinute la simpozioane internaţionale (Marea Britanie, Elveţia,
Belgia, Polonia, China, Turcia, Coreea de Sud, Iordania, Sri Lanka, Hong Kong) şi numeroase
comunicări la sesiuni ştiinţifice.

Perioada 1998 – 2008
Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București
Funcția sau poziția deținută Șef al Catedrei de Monedă
Perioada
Numele angajatorului
Funcția sau poziția deținută

1996 – prezent
Academia de Studii Economice din București
Conducător de doctorat în specialitatea Relații financiar-valutare; actualmente domeniul Economic
specializarea Finanţe

Perioada
Numele angajatorului
Funcția sau poziția deținută

1993- prezent
Academia de Studii Economice
Profesor universitar titular

Perioada 1990 – 1993
Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București
Funcția sau poziția deținută Conferențiar titular la Catedra de Finanțe – Monedă
Perioada
Numele angajatorului
Funcția sau poziția deținută

1981 – 1990
Academia de Studii Economice din București
Lector universitar titular la Catedra de Finanțe

Perioada 1977 – 1981
Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București
Funcția sau poziția deținută Asistent universitar titular la Catedra de Finanțe
Perioada
Numele angajatorului

1974 – 1977
Centrul de Cercetări Financiare și Monetare al Ministerului Finanțelor

Funcția sau poziția deținută

Economist

Perioada
Numele angajatorului
Funcția sau poziția deținută

1973 – 1974
Banca Română de Comerț Exterior
Economist

2009-Prezent Evaluare 2009
Certificat de evaluare instituţională nr. DMC 1044 din 04.12.2009
Evaluare 2015
Certificat de evaluare nr. CEA 34/02.02.2015
Perioada
Numele și adresa angajatorului
Funcția sau poziția deținută
Perioada

2013 – septembrie 2014
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Splaiul Independentei nr.15, sector 5, Bucuresti
Consilier
2001 – octombrie 2012

Numele și adresa angajatorului Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Strada Foișorului nr. 2, sector 3, București
Tipul de activitate sau sectorul
Funcția sau poziția deținută

Autoritate administrativă autonomă a pieței de capital sub controlul Parlamentului
Președinte
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reprezintă legal autoritatea pieței de capital;
supraveghează operațiunile și entitățile pieței de capital;

-

Perioada
Numele angajatorului
Funcția sau poziția deținută

elaborează și aprobă reglementările pieței de capital;
participă la elaborarea legislației în materie; avizează legile ce au tangență cu problematica pieței
de capital;
autorizează entități și participanți la piața de capital;
reprezintă CNVM în Comitetul European al Valorilor Mobiliare (ESC) și în comitetul European al
Reglementatorilor de Valori Mobiliare (CESR), este membru al Institutului Francofon al
Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IFREFI).

2000 – 2001
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Vicepreședinte

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Perioada
Denumirea și tipul instituției de
învățământ
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Perioada
Denumirea și tipul instituției de
învățământ
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Perioada

2000
Universitatea Geneva, Elveția
Stagiu de documentare și specializare în domeniul piețelor internaționale de capital
1999
Universitatea Erasmus, Rotterdam, Olanda
Stagiu de cercetare
1996

Denumirea și tipul instituției de
învățământ
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite

Universitatea Leicester, Marea Britanie

Perioada
Denumirea și tipul instituției de
învățământ
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite

1991 – 1992
École Supérieure de Gestion, Universitatea Toulouse, Franța

Perioada
Denumirea și tipul instituției de
învățământ
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Tema lucrării
Titlul obținut
Nivelul clasificării internaționale a diplomei

1983
Academia de Studii Economice din București, instituție de învățământ superior organizatoare de
doctorat
Specialitatea Finanțe, credit, circulație bănească

Perioada
Denumirea și tipul instituției de
învățământ
Titlul obținut
Nivelul clasificării internaționale a diplomei

1969-1973
Academia de Studii Economice din București, instituție de învățământ superior organizatoare de
licență - Facultatea de Finanțe
Economist licențiat
5 ISCED

Stagiu de cercetare și specializare

Stagiu de documentare și specializare în domeniul gestiunii financiare

Metode economico-matematice de dimensionare a necesarului de mijloace circulante
Doctor în economie
6 ISCED

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE
PERSONALE
Limba maternă
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română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

Utilizator cu
experiență

Utilizator cu
experiență

Utilizator cu
experiență

Nivel de bază

Nivel de bază

Limba franceză

Utilizator cu
experiență

Utilizator cu
experiență

Utilizator cu
experiență

Utilizator cu
experiență

Utilizator
independent

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Spirit de echipă, adaptabilitate, abilități foarte bune de comunicare
Leadership, bun organizator, cu experiență în managementul grupurilor și al proiectelor
Foarte bună cunoaștere a metodelor și tehnicilor de management în domeniul finanțelor și monedei și
utilizare a metodelor econometrice în analiza macroeconomică

Competenţe şi aptitudini de Nivel bun de utilizare a instrumentelor Microsoft Office și a softurilor utilizate în analiza datelor
bursiere
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
profesionale

Muzica clasică, lectura
Activitate pe piața financiară
In perioada 2001-2002 a elaborat pachetul legislativ care a inlocuit Legea nr.52/1994 privind
piaţa de capital.
In intervalul 2003+2004 a elaborat Legea nr.297 din 2004 privind piaţa de capital.
În perioada 2006-2008, a fost președinte al Grupului Consultativ format din țările care au aderat
recent la UE și din țările care se pregătesc pentru aderare.
În perioada 1994 – 1995, a organizat primele cursuri de formare a specialiștilor pieței de capital ,
împreună cu FPP II și FPP III și apoi cu ANSVM și Intrados - Group.
Autor a numeroase lucrări de referin
ță pentru domeniul financiar și al pieței de capital (lista
anexată)
Cenzor
Expert contabil
Activitate didactică
Director alȘcolii
Academice de Înalte Studii Post-universitare Institutul European de
Administrarea Întreprinderilor în perioada 1997-2000;
îndrumător lucrări de doctorat, de diplomă studenți, disertații la master, coordonare lucrări postdoctorat;
membru în comitete de organizare a conferințelor internaționale;
conducător științific în activitatea de cercetare;
membru în comisii de licență, disertație și doctorat;
autor de materiale, cursuri, lucrări practice, monografii, publicate de edituri de prestigiu din
România, și dinstrăinătate;
activitate de predare în cadrul programelor de Master;
referent științific în comisii pentru acordarea titlului de doctor în științe;
membru al Asociației Generale a Economiștilor din România

Permis de conducere

Categoria B, 1980

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Publicistică de specialitate în domeniile Finanțe - monedă, Analiză macroeconomică, Piețe financiare, Comunicări la Conferințe din țară și
străinătate.
Lista anexată
Activitate de cercetare Contracte de cercetare. membru în colective de cercetare și director de Proiect (CNCSIS).
Lista anexată
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Premii, diplome și distincții Selecție:
Diplomă de excelență pentru rezultate în domeniul academic și de cercetare – acordată de
Societatea Română de Statistică, decembrie 2019
Diplomă de excelență OPERA OMNIA pentru activitatea în domeniul academicși de cercetare
științifică, acordată de Societatea Română de Statistică, decembrie 2017;
Diplomă de excelență pentru activitatea deosebită desfășurată în conducerea și armonizarea
pieței de capital, - acordată de Societatea Română de Statistică și Institutul Național de Statistică,
21 decembrie 2011
Premiu Victor Slăvescu pentru Lucrarea: Piața de capital în context europ ean – acordat de
Academia Română, 15 decembrie 2011;
Diplomă de onoare pentru activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Naţional pentru
Finanţarea Învăţământului Superior în perioada 2003-2007 şi contribuţia deosebită în
elaborarea şi implementarea strategiilor de finanţare a învăţământului superior din România,
acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior Bucureşti, februarie 2008;
- Diplomă de excelenţă pentru performanţe în profesionalizarea instituţiilor pieţei de capital,
acordată de Asociaţia Generală a Economiştilor din România, 23 noiembrie 2007;
- Diploma “Georgescu Roegen” pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de
organisme naţionale sau internaţionale, atribuită de Senatul ASE, 2006;
- Diploma “Opera Omnia” pentru întreaga activitate în domeniul cercetării ştiinţifice economice
atribuită de Senatul ASE, 2003;
- Premiu pentru stăruinţa de a îmbunătăţi suportul profesionalizării pieţei de capital în context
european, acordat de Asociaţia Generală a Economiştilor autoarei lucrării “Piaţa de capital în
context european”, Bucureşti, 2009;
- Premiul Special pentru implemenatarea modelelor econometrice în studiul pieţei de capital,
acordat de Societatea Română de Statistică, Bucureşti 19 decembrie 2007;
- Premiul „Virgil Madgearu” acordat de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, 2005
Lista anexată
-
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