CURRICULUM VITAE
Nume:

NEGREA

Prenume:

EMIL

Data naşterii:

27 aprilie 1935

Naţionalitate:

română

Stare civilă:

căsătorit şi am trei copii

Educaţie:
Oct 1956 – iunie 1961: am absolvit Facultatea de Finanţe, Credit şi Contabilitate,
A.S.E. Bucureşti;
1971: am obţinut titlul de doctor în Economie – A.S.E. Bucureşti, Facultatea de
Finanţe şi Credit;
1985: expert contabil
Limbi străine: franceză (citit, scris); rusă bine (citit, scris, vorbit)
Aptitudini:
-

Experienţă universitară de 50 ani;
Experienţă în cercetare de 50 ani;
Experienţă de 27 ani ca expert contabil;
Conducător de doctorat în specialitatea finanţe şi asigurări;
Experienţă în managementul conducerii unor cursuri postuniversitare;
Experienţă în management financiar, finanţe publice, finanţe şi credit,
finanţele întreprinderilor (firmelor), buget de stat, relaţii financiar-valutare
internaţionale, etc.

Poziţii ocupate în trecut şi în prezent:
-

Profesor universitar, Doctor în Economie, catedra de Finanţe, A.S.E.
Bucureşti (cumul şi conducător de doctoranzi);
Membru al Consiliului Facultăţii Economie Generală;
Membru în Comisia economico-financiară din cadrul Consiliului de
Evaluare şi Acreditare a facultăţilor nou înfiinţate de stat şi particulare între
anii 1997-2003;

Calificări în:
-

Finanţe publice, monedă şi credit;
Impozite, politici fiscale, reforme fiscale, asigurări, tehnici de aşezare
şi percepere a impozitelor şi taxelor;
Gestiunea financiară a firmelor;
Bugetul public: resurse, cheltuieli, management financiar;

-

Întocmirea programelor de învăţământ superior pentru facultăţile:
Economie Generală, Management, Comerţ şi Turism, Cibernetică, Relaţii
Economice Internaţionale, etc.

Experienţă profesională:
1963-1971: - conducerea seminariilor şi lucrărilor practice la disciplinele: Finanţe şi
Credit, Buget de stat, Finanţarea investiţiilor, Finanţele întreprinderilor
industriale, comerciale şi de turism, etc;
- cercetări în domeniul finanţării investiţiilor în industria extractivă de
petrol, în industria pielăriei şi încălţămintei, etc;
- am pregătit teza de doctorat.
1974-1989: - Conferenţiar – Facultatea de Finanţe – Contabilitate, A.S.E. Bucureşti.
Activitatea include învăţământul şi cercetarea în domeniile: Finanţele
Întreprinderilor, Finanţe publice, Buget şi trezorerie, Proiecte economice, Proiecte de licenţă, etc.
după 1990 şi în prezent: Profesor universitar, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci
şi Burse de Valori, A.S.E. Bucureşti. Activitatea include şi cercetarea în
domeniile: Finanţele firmelor şi gestiunea financiară a acestora, Finanţe publice, Buget şi trezorerie, Finanţele unităţilor de comerţ şi turism,
Proiecte de licenţă. De asemenea, adaug activitatea de conducere a
tezelor de doctorat.
Publicaţii: Domenii importante:
-

-

Peste 80 de studii, analize ştiinţifice şi articole publicate în
prestigioase publicaţii specializate ca: Tribuna Economică, Economistul,
Finanţe Credit Contabilitate, Gazeta Finanţelor, Statistică, Petrol şi Gaze,
etc;
Am susţinut peste 30 de referate în sesiuni ştiinţifice şi simpozioane în
A.S.E. Bucureşti, la Institutul de cercetări financiare, monetare şi preţuri din
Ministerul Finanţelor Publice şi la alte Universităţi;
Manuale universitare şi culegeri de lucrări aplicative la disciplinele:
Finanţe în industrie, construcţii şi transporturi, Finanţe în comerţ şi turism,
Finanţele agenţilor economici (12 ediţii, în colaborare sau individual). Cărţi
publicate la editura ,,Scrisul Românesc Craiova’’, ,,Metropol’’ şi la Lito ASE
Bucureşti. Contracte de cercetare (5), etc.

Nu am avut condamnări sau sancţiuni de nici un fel.
Bucureşti, 23 oct 2008

Prof. Univ. Dr. Emil NEGREA

