
  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Anca Gabriela Molănescu 

Adresă(e) Calea Dorobanţilor nr.102-110,  Sector 1, Bucureşti 

Telefon(oane)  Mobil: 0721324594 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) gmolanescu@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 02.09.1967 

  

Sex feminin 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Educaţie 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 



Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Titular al cursurilor de „Microeconomie” şi „Macroeconomie”- Facultatea CIG 

Îndrumare activităţi seminar; îndrumare lucrări de licenţă şi master; profesor 

coordonator al lucrărilor pentru obţinerea gradului didactic în învăţământul 

preuniversitar. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Catedra de Economie şi Politici Economice, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti  

Piaţa Romană, nr. 6,   Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ superior 

  

Perioada 2000 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

cursuri şi seminarii – Facultatea de Comerţ 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Catedra de Economie şi Politici Economice, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti  

Piaţa Romană, nr. 6,   Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ superior 

  

Perioada 1999 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Lector suplinitor 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

cursuri şi seminarii 

 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Catedra de Economie şi Politici Economice, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti  

Piaţa Romană, nr. 6,   Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ superior 



  

  

Perioada 1996 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

seminarii 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Catedra de Economie şi Politici Economice, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6,   Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ superior 

  

Perioada 1994 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat Preparator titular 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

seminarii 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Catedra de Economie şi Politici Economice, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6,   Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ superior 

  

  

Perioada 1993 – 1994 

Funcţia sau postul ocupat Preparator suplinitor 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

seminarii 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Catedra de Economie şi Politici Economice, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6,   Bucureşti 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ superior 

  



  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Studii post doctorale în economie – program de formare continuă a cercetătorilor 

de elită - SPODE 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cercetător postdoctorat 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia Română 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Studii post doctorale 

  

Perioada 2002 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Doctor în economie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Teza de doctorat: Formarea şi dinamica preţurilor produselor agricole (pe 

exemplul României) 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Economie Generala, Academia de Studii Economice din Bucureşti,  

Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Studii doctorale 

  

Perioada 1993-2001 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Pregătire doctorală 



Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economie, Doctrine economice contemporane, Pieţe şi preţuri 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Studii doctorale 

  

  

Perioada 1987 - 1992 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Licenţă în Economie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economie, Doctrine Economice, Statistica, Analiza economico-financiară  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa 

Romană, nr. 6, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Licenţa 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

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

vezi instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 



Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba   B1  B1  B1  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 spirit de echipă 

 capacitate de comunicare 

 receptivitate la nou  

 adaptarea la activităţile specifice mediului academic 

 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 perseverenţă 

 înclinaţie spre ordine, coerenţă 

 echilibru în analiza şi judecarea unor situaţii extreme 

 

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

 operare pe calculator 

 abilitate în folosirea sistemelor informatice şi comunicaţionale 

 

  

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

Microsoft Office, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, Internet 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Muzica, oratorie, lectura. 

  

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


Alte competenţe şi 

aptitudini 

 orientare spre obiective 

 capacitate de a face faţă obstacolelor dificile 

 capacitate de planificare şi administrare eficientă a timpului propriu 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare A se vedea anexe 

  

Anexe Ataşez: Lista cărţilor publicate, Lista de lucrări, Comunicări ştiinţifice prezentate la 

manifestări din ţară şi străinătate, Contracte de cercetare 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


