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LAUDATIO
În onoarea domnului profesor GEORGESCU FLORIN , cu ocazia conferirii titlului de
DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii ‚,Aurel Vlaicu’’ din Arad.
Onorată doamnă Preşedinte
Onorată doamnă Rector
Stimaţi membri ai Senatului ,
Stimaţi invitaţi şi colegi,
Dragi studenţi
Senatul Universităţii ‚,Aurel Vlaicu’’ din Arad întrunit astăzi, 23 mai a.c., în şedinţa
solemnă are deosebita bucurie şi plăcere de a decerna titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA
domnului profesor universitar doctor GEORGESCU FLORIN, distinsă personalitate a
învăţământului superior economic şi a sistemului financiar-bancar românesc.
Domnul profesor doctor în economie GEORGESCU FLORIN s-a născut la 25
noiembrie 1953 la Bucureşti. Este absolvent, cu a treia medie pe ţară, a Facultăţii de Finanţe
– Contabilitate, secţia Finanţe, din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti.
Este doctor în finanţe, circulaţie bănească şi credit, Academia de Studii Economice
Bucureşti, februarie 1989, studiile de specialitate fiind îmbogățite pe parcurs cu:
- Stagiul de cercetare ştiinţifică privind managementul financiar – bancar în condiţiile
economiei de piaţă în calitate de bursier Alexander Hamilton, în cadrul programului
Fullbright, la Henry Block School of Business and Public Administration – University of
Missouri Kansas City, SUA, august 1991 – mai 1992;
- Studii la Institutul Internaţional pentru Dezvoltarea Managementului, Lausanne,
Elveţia, mai 2004.
Privitor la activitatea universitară, trebuie subliniat faptul că a parcurs, prin concurs,
toate treptele evoluţiei didactice, la disciplina „Monedă şi Credit”, de la funcţia de asistent
universitar (octombrie 1997 - septembrie 1988), lector universitar (octombrie 1988 –
februarie 1993), conferenţiar universitar (februarie 1993 – iulie 1999) până la cea de profesor
universitar (iulie 1999 – prezent). Este conducător ştiinţific de doctorat în domeniul Finanţe
din anul 2002.
Activitatea profesională a domnului GEORGESCU FLORIN este nemijlocit legată de
funcţiile deţinute în timp, respectiv:
 Inspector, Şef serviciu, Director şi Director General în cadrul Inspecţiei Teritoriale
Financiare de stat Bucureşti din Ministerul Finanţelor (noiembrie 1976 – iunie 1992);
 Secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor (iunie 1992 – noiembrie 1992);
 Ministru de stat, ministru al finanţelor (noiembrie 1992 – decembrie 1996); În această
perioadă - Guvernator din partea României la Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
 Preşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România (octombrie 2000 –
octombrie 2004);
 Deputat, Vicepreşedinte şi Preşedinte al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a
Camerei Deputaţilor (decembrie 1996 – decembrie 2000, respectiv decembrie 2000 –
aprilie 2004);

 Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române (aprilie –
octombrie 2004);
 Membru în Comitetul de Supraveghere Bancară al Băncii Centrale Europene
(octombrie 2004 – decembrie 2010);
 Membru în Comitetul European pentru Risc Sistematic, în calitate de reprezentant al
autorităţii de supraveghere bancară (ianuarie 2004 – prezent);
 Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Prim-viceguvernator al Băncii
Naţionale a României (octombrie 2004 – prezent), responsabilitate suspendată pe
parcursul îndeplinirii mandatului de Viceprim-ministru şi Ministru al Finanţelor Publice
între 7 mai 2012 – 21 decembrie 2012. De subliniat ca dl. prof. univ. Florin Georgescu
a fost, după 1989, titularul portofoliului de ministru al finanţelor publice cu cea mai
îndelungată perioadă cumulată a mandatelor – de 4 ani, 8 luni şi 1 săptămână;
Bogata activitate ştiinţifică a profesorului universitar doctor GEORGESCU FLORIN
poate fi reflectată prin:
 un număr impresionant de studii şi articole (cca. 350) apărute în reviste de specialitate
şi în cadrul rubricii economice din diferite cotidiane;
 un număr de cca. 200 de prezentări de teme privind politicile economice, monetare,
financiare şi bancare la conferinţe şi simpozioane desfăşurare în ţară;
 participare la reuniuni internaţionale, cu expuneri pe tema reformei economice din
România (evoluţia politicilor: fiscal-bugetară, monetară, prudenţială în sectorul
bancar precum şi cea de ajustare structurală);
 Autor al mai multor lucrări de specialitate, în calitate de prim autor sau colaborator,
dintre care:
o Starea economico – socială a României în anul 2000, Editura Expert,
Bucureşti 2002;
o Coautor la lucrări (Tratatului de Finanţe publice, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2007; Culegere de
probleme şi studii de caz la Circulaţie Bănească şi Credit - ASE
Bucureşti, ediţiile 1980 şi 1982;);
o România 2000 – ‚, Politicile de Cercetare Economică’’ Vol. Tranziţia
economică în România – trecut, prezent şi viitor, Bucureşti 2000;
o Contribuţia politicii prudenţiale a B.N.R. în cadrul mix-ului de politici
economice, Caiete de studii nr. 29/iunie 2011;
o Autor al prefeţei lucrării F.M.I.-ul, Patrick Lenain, Editura C.N.I.
,,CORESI” S.A., Bucureşti, 2000;
o Autor al prefaţei lucrării Globalizarea - şansă sau blestem?, autor Eugen
Zainea, Editura Valand Print, Bucureşti, 2000;
În strânsă legătură cu cele prezentate mai sus se impune sublinierea şi a altor activităţi
şi realizări ale domnului Florin Georgescu în domeniul profesional - ştiinţific, precum:
 Membru al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma (ARCOR), Bucureşti;
 Membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Române de Economie (SOREC),
Bucureşti;
 Membru al Consiliului Editorial al revistei „Oeconomica”;
Prestigioasa activitate teoretică şi practică a domnului profesor universitar doctor
GEORGESCU FLORIN este recunoscută şi prin diplomele şi decoraţiile atribuite:

Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer – ianuarie 2010;





Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial” în grad de Mare Ofiţer – ianuarie 2007;
Ordinul ,,Steaua României” în grad de Cavaler – decembrie 2002;
Emblema „Onoarea Armatei Române” – noiembrie 2010.

În concluzie, considerăm că domnul profesor universitar doctor GEORGESCU
FLORIN reprezintă o personalitate de primă mărime a învăţământului superior economic cu
contribuţii deosebite privind teoria şi practica economico – financiară pe plan naţional şi
internaţional, care justifică din plin acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al
Universităţii ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad.
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