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LAUDATIO 

Domnului Academician Mugur ISĂRESCU, 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, 

cu ocazia acordării Titlului 

de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea 

 

 

Universitatea din Oradea este onorată astăzi să exprime cele mai înalte sentimente 

ale recunoaşterii sale, conferind titlul de Doctor Honoris Causa Domnului 

Academician Mugur ISĂRESCU, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, 

unul dintre cei mai respectaţi economişti români, atât în ţară, cât şi în străinătate, 

personalitate care, prin competenţa ştiinţifică, profesionalismul, prestigiul şi 

credibilitatea de care se bucură, reprezintă un model incontestabil atât pentru 

comunitatea noastră academică, cât şi pentru tânăra generaţie de studenţi.  

Propunerea de acordare a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii din Oradea, Domnului Academician Mugur ISĂRESCU, înaintată 

Senatului Universităţii din Oradea în iunie 2010, de către Consiliul Facultăţii de 

Ştiinţe Economice, a avut la bază următoarele argumente: realizările importante ale 

Domnului Academician Mugur ISĂRESCU în domeniul ştiinţei; competenţa 

ştiinţifică, calităţile remarcabile de cercetător economist recunoscute de cel mai înalt 

for de ştiinţă şi cultură al României – Academia Română, în cadrul căreia Domnul 

Academician Mugur ISĂRESCU îndeplineşte funcţia de Preşedinte al Secţiei de 

Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie; profesionalismul şi dăruirea Domniei Sale 

în slujba stabilităţii sistemului monetar şi a economiei României; recunoaşterea 
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profesională la nivel naţional şi internaţional; meritele deosebite în realizarea unor 

obiective de interes public şi utilitate socială; prestigiul şi credibilitatea instituţiei pe 

care, cu onoare şi credinţă, o reprezintă - Banca Naţională a României; prestigiul 

profesional şi uman de care Domnia Sa se bucură în comunitatea ştiinţifică, 

academică şi economică;  generozitatea şi dăruirea puse în slujba învăţământului 

superior economic românesc.  

Personalitate marcantă în domeniul fundamental Ştiinţe economice, Domnul 

Academician Mugur ISĂRESCU reprezintă pentru economiştii români un model de 

carieră ştiinţifică şi profesională, în cadrul căreia se împletesc armonios cercetarea 

ştiinţifică de cel mai înalt nivel, orientată asupra problemelor stringente din economia 

românească şi asupra tendinţelor şi proceselor marcante din economia mondială, cu 

decizia responsabilă şi acţiunea competentă în domeniul economic.  

Propunerea noastră se alătură multor altor semne de recunoaştere a excelenţei 

ştiinţifice şi profesionale a carierei Domnului Academician Mugur ISĂRESCU, 

inclusiv din partea mediului academic, prin acordarea de către un impresionant 

număr de universităţi de înalt prestigiu din ţară şi străinătate a titlului de Doctor 

Honoris Causa. 

Avem, aşadar, deosebita onoare şi bucurie de a prezenta sub însemnele titlului 

Honoris Causa, cu ocazia festivă prilejuită de sărbătorirea împlinirii a 230 de ani de 

la înfiinţarea învăţământului academic orădean, un însemnat economist român,  

veritabil om de acţiune şi gânditor profund, înzestrat în egală măsură cu înţelepciunea 

de a opera a gânditorului, dar şi cu răspunderea etică a omului de acţiune.  

Domnul Academician Mugur ISĂRESCU, s-a născut la data de 1 august 1949, în 

oraşul Drăgăşani, judeţul Vâlcea. Rezultatele ştiinţifice de excepţie, erudiţia şi larga 

recunoaştere naţională şi internaţională de care se bucură Domnia Sa au la bază o 

solidă şi temeinică pregătire.  
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A absolvit, în anul 1971, cursurile Facultăţii de Comerţ Exterior din cadrul 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti.  

Două instituţii şi-au pus amprenta decisiv asupra destinului profesional al 

Economistului Mugur ISĂRESCU – Academia Română, cel mai înalt for de ştiinţă 

şi cultură la nivel naţional şi Banca Naţională a României, cel mai înalt for al 

politicii monetare. Dacă luăm în considerare - pe de o parte, faptul că  Domnul 

Mugur ISĂRESCU a fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 

2001, iar din anul 2006 este membru titular, iar în prezent este Preşedintele Secţiei  

de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române; pe de altă parte, 

faptul că Domnul Mugur ISĂRESCU a intrat în Cartea Recordurilor, în iulie 2009, 

pentru longevitatea mandatului de Guvernator al Băncii Naţionale a României, 

fiind recunoscut drept guvernatorul care a ostenit cel mai mult la conducerea unei 

bănci naţionale şi că în anul 1998 este ales vicepreşedinte al Clubului 

Guvernatorilor băncilor centrale din Balcani, Marea Neagră şi Asia Centrală, iar în 

anul 2002, preşedinte al acestui club – putem concluziona că Economistul Mugur 

ISĂRESCU a parcurs o traiectorie profesională cu adevărat relevantă, construindu-

şi prin muncă şi talent prestigiul atât în cariera ştiinţifică, cât şi în cea bancară.  

Vom descrie în cele ce urmează două cariere excepţionale – cariera ştiinţifică şi 

cariera de bancher ale Domnului Academician Mugur ISĂRESCU, Guvernatorul 

Băncii Naţionale a României,  de fapt, „cele două feţe ale aceleaşi monede” – cariera 

unui mare economist român, în personalitatea căruia sunt dialectic înmănuncheate 

„ştiinţa care cunoaşte” şi „ştiinţa care acţionează”, adică acţiunea bazată pe ştiinţă. 

Cercetarea ştiinţifică a fost prima arenă în care Economistul Mugur ISĂRESCU 

şi-a dezvăluit competenţele remarcabile. În anul 1971, imediat după absolvirea 

facultăţii, Domnul Mugur ISĂRESCU şi-a început activitatea ştiinţifică la Institutul 

de Economie Mondială. În cei 19 ani petrecuţi la Institutul de Economie Mondială, în 

calitate de cercetător ştiinţific, Domnul Mugur ISĂRESCU şi-a format pe lângă 
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cultura economică şi un program de acţiune: stagii de pregătire teoretică şi practică în 

universităţi şi instituţii financiare americane, contacte cu economia de piaţă şi 

realităţile pieţei libere, în anii în care economia românească era departe de a fi liberă, 

iar cercetarea ştiinţifică economică era, şi ea, încorsetată în tiparele planului rigid, de 

comandă. Încă din acea perioadă, Domnul Mugur ISĂRESCU s-a impus ca unul 

dintre cei mai competenţi cercetători români în domeniul macroeconomiei, finanţelor 

internaţionale, monedei şi politicilor monetare, prin lucrările ştiinţifice riguros 

documentate şi prin cărţile de specialitate publicate: „Datoria externă” (Bucureşti, 

1977); „Afaceri şi căderi financiare în lumea capitalului” (Ed. Dacia, Cluj, 1979) - 

în colaborare cu Nicolae Murgu şi Paul Ştefănescu; „Metodologia prognozării 

cursurilor de schimb” (Institutul de Economie Mondială Bucureşti, 1980); „Politici 

şi determinante ale cursului de schimb” (Institutul de Economie Mondială Bucureşti, 

1981); „Aurul, mit şi realitate” (Ed. Junimea, Iaşi, 1981) - în colaborare cu Nicolae 

Murgu; „Problema inflaţiei în România interbelică” (New-York, 1981); 

„Managementul în comerţul internaţional” (Institutul de Economie Mondială 

Bucureşti, 1982); „În zgomotul bursei” (Ed. Albatros, Bucureşti, 1982) - în 

colaborare cu Nicolae Murgu şi Constantin Lazăr; „Bursele de mărfuri şi bursa de 

valori” (Bucureşti, 1982); „Contul curent şi balanţa de plăţi externe” (Institutul de 

Economie Mondială Bucureşti, 1985); „Balanţa de plăţi şi indicatorii 

macroeconomici” (Bucureşti 1986); „Probleme monetare şi financiare 

internaţionale” (BNR, Bucureşti, 1986); „Relaţii monetare internaţionale” 

(Institutul de Economie Mondială Bucureşti, 1989).  

Anul 1989 are o semnificaţie deosebită în istoria personală a Domnului Mugur 

ISĂRESCU. Este, pe de o parte, anul desăvârşirii pregătirii academice, anul în care 

îşi susţine teza de doctorat cu titlul „Tendinţe în politica guvernamentală a 

cursurilor de schimb pe plan internaţional şi incidenţa lor asupra relaţiilor 

economice externe ale României” la Academia de Studii Economice din Bucureşti, 

sub îndrumarea ilustrului Profesor Costin Kiriţescu. Pe de altă parte, anul 1989 – anul 
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Revoluţiei Române, este anul despărţirii de Institutul de Economie Mondială, nu însă 

şi de activitatea de cercetare ştiinţifică, activitate de care practic nu s-a despărţit 

niciodată, şi alegerii unei noi arene de manifestare profesională. Trebuie spus că, în 

1989, Domnul Mugur ISĂRESCU era unul dintre puţinii economişti români cu 

pregătirea ştiinţifică, competenţa şi viziunea necesară pentru liberalizarea economiei 

româneşti. După o scurtă perioadă de tranziţie la Ministerul Afacerilor Externe, apoi 

la Ambasada României din Statele Unite ale Americii, în septembrie 1990, Domnul 

Mugur ISĂRESCU a acceptat numirea ca Guvernator al Băncii Naţionale a 

României, funcţie pe care o deţine şi astăzi.  

Înţelegând la cel mai înalt nivel de responsabilitate propria datorie faţă de 

naţiune, solicitat de istorie, Domnul Mugur ISĂRESCU şi-a asumat – pentru un an - 

la 16 decembrie 1999, funcţia de Prim-ministru al României, coordonând elaborarea 

strategiei economice de aderare a României la Uniunea Europeană. Momentul 1999-

2000 a fost decisiv pentru România în eforturile de afirmare a tradiţiilor sale 

europene, după două guverne pro-europene care nu au reuşit să transpună în practică 

aspiraţiile de viitor ale ţării. Ca argument suplimentar pentru a ilustra „chemarea 

pentru lucrul bine făcut” a „omului potrivit la locul potrivit”, menţionăm că lucrarea 

„Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu”, 

realizată în anul 2000, la care Domnul Mugur ISĂRESCU şi-a adus o importantă 

contribuţie, rămâne atât o lucrare de referinţă pentru cercetarea ştiinţifică economică 

românească, marea majoritate a indicatorilor proiectaţi în această strategie fiind 

confirmaţi în timp, cât şi primul document de planificare strategică pentru 

fundamentarea politicilor economice în România de după 1989, îndeplinit în spiritul 

şi indicatorii săi în totalitate. O a treia mare însemnătate a acestui document este 

aceea că a deschis calea negocierilor aderării României la UE.  

La alegerile din 26 noiembrie 2000, Domnul Mugur ISĂRESCU a candidat 

independent la Preşedinţia României. După noiembrie 2000, a revenit la Banca 
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Naţională a României, continuându-şi mandatul de guvernator.  

Cariera de Guvernator al Băncii Naţionale a României a Domnului Mugur 

ISĂRESCU se suprapune cu istoria monetară postcomunistă a României. Larg 

recunoscute, meritele Guvernatorului Mugur ISĂRESCU sunt: creşterea  rezervelor 

valutare ale BNR, scăderea ratei inflaţiei la un nivel de o singură cifră şi introducerea 

leului nou, după liberalizarea contului de capital, politica activă în privinţa 

dobânzilor acordate la credite, mai mult chiar, redresarea economiei României printr-

o politică monetară inteligentă. Domnul Mugur ISĂRESCU este considerat de opinia 

publică – „omul care a salvat Romania de la colaps” şi a contribuit decisiv la 

îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală pentru aderarea României la UE. 

Semnătura Domniei Sale pe toate cupiurile de bancnote emise de BNR în perioada 

postdecembristă a însemnat şi garanţia coordonării politicii monetare a României şi 

contribuţiei însemnate la formularea şi punerea în practică a politicilor economice în 

România timp de „două decenii tumultuoase”, cele ale trecerii peste o graniţă de 

sistem, ale tranziţiei de la dictatură la democraţie, de la plan la piaţă, ale aderării la 

Uniunea Europeană, ale crizei financiare şi economice globale, ale procesului de 

pregătire a trecerii la moneda euro etc., aşa cum le defineşte şi le descrie Domnia Sa 

în lucrarea „Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor monetare şi 

bancare” (Editura Academiei Române, 2009).  

Ceea ce este astăzi Banca Naţională a României – o instituţie simbol a românilor, 

alături de Armată, Biserică şi Şcoală, aşa cum visa distinsul Academician Costin 

Kiriţescu, o instituţie simbol a îmbinării între tradiţie şi modernitate, creatoare de 

ordine şi stabilitate, într-o lume a complexităţii şi instabilităţii - este, fără îndoială, şi 

datorită Guvernatorului Mugur ISĂRESCU care, urmând tradiţia înaintaşilor săi: 

Eugeniu Carada, I.G. Bibicescu, Mihail Manoilescu, Ion I. Lapedatu sau Mitiţă 

Constantinescu, a militat spre a păstra nealterat în acţiunile BNR acel fi lon de 

susţinere a modernizării în permanenţă a economiei României, consolidând statutul 
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BNR de pilon esenţial al dezvoltării ţării, al stabilităţii şi credibilităţii României. În 

aceeaşi măsură, Banca Naţională a fost, este şi va fi, cu siguranţă, un însemnat spaţiu 

de cultură economică, administrativă şi organizaţională.  

Ne îngăduim, în acest moment al binemeritatului nostru Laudatio, să formulăm 

întrebarea: Ce este Mugur ISĂRESCU pentru Banca Naţională a României: un 

simplu mare manager sau un lider autentic? O concluzie, unanim acceptată în teoria 

şi practica managementului, arată că distincția dintre manager şi lider ține de puterea 

de a fi, într-un caz, condus de împrejurări sau, în celălalt caz, de a impune contextul, 

cum sugerează Waren Bennis. Mai există şi alte deosebiri, toate fiind enorme şi 

cruciale: managerul administrează, liderul inovează; managerul este o copie, liderul 

este originalul; managerul menţine, liderul dezvoltă; managerul se concentrează 

asupra sistemului şi a structurii, liderul se concentrează asupra oamenilor; managerul 

se bazează pe control, liderul inspiră încredere; managerul are o viziune îngustă, 

liderul are o perspectivă amplă; managerul întreabă cum şi când, liderul întreabă ce şi 

de ce; managerul stă întotdeauna cu ochii pe bilanţ, liderul priveşte întotdeauna 

orizontul; managerul imită, liderul creează; managerul este tipul clasic al soldatului 

desăvârşit, liderul este independent; managerul face lucrurile aşa cum trebuie, liderul 

face ceea ce trebuie. 

Răspunsul nostru, evaluând după criteriile de mai sus, este că Guvernatorul 

Băncii Naţionale a României – Domnul Mugur ISĂRESCU este, indiscutabil, liderul 

Băncii Naţionale a României. 
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Doamnelor şi domnilor, 

Nu există în România, în spaţiul public, o mai benefică simbioză de misiune - 

viziune - valori aşa cum există între Banca Naţională a României şi Guvernatorul 

său – Domnul Mugur ISĂRESCU. Valorile pe care BNR şi-a întemeiat întotdeauna 

acţiunile şi deciziile – fundamentare ştiinţifică, credibilitate, solvabilitate, rigoare, 

etică profesională, moralitate, demnitate, respectabilitate, angajament - sunt 

recunoscute larg de opinia publică naţională şi internaţională, ca valorile pe care 

Guvernatorul Mugur ISĂRESCU şi-a fundamentat acţiunile şi deciziile în ultimele 

„două decenii tumultuoase”. Din numeroasele declaraţii publice ale 

Guvernatorului Mugur ISĂRESCU, am selectat două – una care îl parafrazează pe 

Marin Preda – „dacă nu este încredere în moneda naţională, nimic nu e”  şi  cea 

de-a doua, rostită cu prilejul sărbătoririi a 130 de ani de existenţă a Băncii 

Naţionale a României - „întotdeauna Banca Naţională i-a fost de ajutor ţării să-şi 

depăşească momentele grele” – declaraţii ilustrative, după opinia noastră, pentru a 

creiona portretul Guvernatorului Mugur ISĂRESCU, pe cât de dedicat reuşitelor 

Băncii Naţionale a României, pe atât de motivat de ţelurile nobile ale prosperităţii 

românilor şi ale propăşirii ţării.  

O dovadă de angajament, deopotrivă profesional şi patriotic, oferită cu dragoste şi 

admiraţie pentru trecut şi responsabilitate pentru viitor de Domnul Guvernator Mugur 

ISĂRESCU, este şi reluarea eforturilor de îngrijire a Colecţiei „Biblioteca monetară, 

economică şi financiară”, iniţiată de Guvernatorul Mitiţă Constantinescu, sub 

îngrijirea căruia au apărut primele volume în anul 1938, dar suspendată în anul 1942. 

De asemenea, Domnului Guvernator Mugur ISĂRESCU i se datorează readucerea la 

viaţă a Colecţiei „Biblioteca BNR”, colecţie redeschisă prin publicarea în 1992 a 

lucrării Academicianului Costin C. Kiriţescu – „Călător prin secolul XX. Memoriile 

unui bancher fără bani”, urmată de valoroase traduceri din opera lui Milton 

Friedman, Peter Drucker, de publicarea, sub îngrijirea Institutului Naţional de 
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Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, a operelor 

complete ale marelui economist român Nicholas Georgescu-Roegen, de cărţi 

reprezentative de teorie şi politică monetară, istorie economică, economie, 

management bancar etc. Domnul Guvernator Mugur ISĂRESCU a iniţiat şi 

coordonează Colecţia „Restitutio” consacrată marilor economişti români (Virgil 

Madgearu, Victor Slăvescu, I. Gh. Bibicescu, Mitiţă Constantinescu etc.) şi, alături 

de Academician Tudorel Postolache, Colecţia „Laureaţi Nobel în economie. 

Discursuri de recepţie”.  

Laborioasa activitate de cercetare a Domnului Academician Mugur ISĂRESCU 

este mărturia seriozităţii Domniei Sale în asumarea funcţiei de intelectual dedicat 

trup şi suflet intereselor poporului său. Domnul Academician Mugur ISĂRESCU este 

autorul a peste 300 de lucrări ştiinţifice, precum şi a unui număr impresionant de 

studii şi cărţi de specialitate: „Dezvoltarea recentă în România” (1990); „Raport 

privind regimul valutar din România şi măsurile necesare pentru stabilizarea 

cursului leului” (BNR, Bucureşti, 1992); „România după tiranie” (Westview Press, 

SUA, 1992); „Politica monetară, stabilitatea macroeconomică şi reforma bancară în 

România” (BNR, Bucureşti, 1995); „Sistemul bancar în România: evoluţii recente şi 

perspective” (BNR, Bucureşti, 1996); „Reforma sistemului financiar în România şi 

integrarea europeană” (BNR, Bucureşti, 1996); „Inflaţia şi echilibrele fundamentale 

ale economiei româneşti” (BNR, Bucureşti, 1996); „Politica monetară după 1989” 

(Partea a VI-a) în „Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui” (vol. III, autor Costin 

Kiriţescu, Bucureşti, 1997); „Convergenţă şi sustenabilitate; probleme şi mijloace de 

realizare” (BNR, 10 noiembrie 1998); „Banca şi bancherul” (Academica, 1999); 

„Economia românească în perspectiva anului 2000 - selecţie de studii” (BNR, 

Bucureşti, 1999); „România: o previziune pe termen lung; Relansarea creşterii 

economice a României. Seminarul Clubului de la Roma” (Academica, 1999); 

„Managementul crizelor în economia globală - o provocare pentru politica 

monetară: cazul României”-  Simpozionul Clubului de la Roma (Bucureşti, 1999), 
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„Reflecţii economice”: vol.I – „Pieţe, Bani, Bănci”; vol.II – „Politici ale Băncii 

Naţionale a României”, vol. III – „Contribuţii la teoria macrostabilizării” (sub egida 

Academiei Române, 2006), „Contribuţii teoretice şi practice în domeniul politicilor 

monetare şi bancare” (Editura Academiei Române, 2009). 

Ceea ce distinge opera ştiinţifică a Domnului Academician Mugur ISĂRESCU 

este situarea în epicentrul preocupărilor pentru modernizarea României. Străbătută de 

grija de a alege soluţiile corecte la problemele de fond ale dezvoltării României în 

context european şi global, marea calitate a operei ştiinţifice a Domnului 

Academician Mugur ISĂRESCU este accesibilitatea izvorâtă din limpezimea 

viziunilor şi din probitatea aserţiunilor.  

Fără îndoială, numărul lucrărilor ştiinţifice publicate constituie şi va constitui şi 

în viitor unul din indicatorii importanţi ai evaluării eforturilor depuse şi a rezultatelor 

obţinute în această arie de preocupări. Indicatorul menţionat – nu este nici pe departe 

cel mai reprezentativ şi edificator. I se alătură alţii, din care reţinem doi: aria de 

cuprindere a cercetării, profunzimea şi valoarea cognitivă şi practic-aplicativă a 

adevărurilor descoperite şi atestate (confirmate). 

Domnul Academician Mugur ISĂRESCU a călătorit mult, a văzut multe şi a 

reţinut mult şi multe din alcătuirile, stările, componentele şi mecanismele universului 

economico-social şi natural găzduite de planeta Pământ. „Materia primă” pe care a 

supus-o prelucrării propriei viziuni intelectuale s-a compus şi se compune din 

cercetările, constatările şi adevărurile înaintaşilor şi contemporanilor, din elementele 

ce dau conţinut îndelungatei dar, mai ales, bogatei sale experienţe şi, nu în ultimul 

rând, din studierea „cărţii” permanent deschise a lumii reale. 

Astfel „înarmat”, Domnul Academician Mugur ISĂRESCU s-a aplecat asupra 

unui şir lung de probleme, stări de lucruri şi fapte, pe care le-a supus propriei sale 

reflecţii. Pentru ilustrare, dar numai pentru ilustrare, ne gândim să notăm aici 



11 

 

următoarele: reformarea culturii economice de piaţă şi a culturii financiar-bancare, 

punerea în lumină a multiplelor şi importantelor semnificaţii ale sintagmei ”cultură 

financiar-bancară”; examinarea, unor aspecte cardinale ale economiei financiare – 

structură, mecanism de funcţionare şi evoluţie, raporturi şi interacţiuni cu economia 

reală materială; sistemul, mai corect, sistemele monetare naţionale şi internaţionale, 

locul lor şi rolul îndeplinit în funcţionarea şi evoluţia economiei şi a societăţii umane; 

banii electronici – necesitate, moduri de funcţionare, consecinţe; probleme majore ale 

inflaţiei, geneză, formă, tipuri, consecinţe, demersuri (politici) de atenuare a 

consecinţelor negative şi de depăşire a proceselor inflaţioniste; probleme ale politicii 

pentru realizarea echilibrului financiar în România; incursiuni esenţiale în istoria 

băncilor centrale; cercetare per se şi comparativă a principalelor teorii monetare; 

criza financiară şi criza economică – conţinut, cauze, forme de manifestare, 

consecinţe economice şi sociale, politici de prevenire, de atenuare şi de eliminare 

(depăşire); probleme cardinale ale pregătirii României pentru aderarea la UE, pentru 

asigurarea condiţiilor de trecere în perspectivă la moneda euro şi multe altele. 

Adept al vechiului principiu „non multa sed multum”, Domnul Academician 

Mugur ISĂRESCU a reuşit să pătrundă adânc în esenţa fenomenelor şi proceselor 

economico-financiare, să ofere cititorului interesat explicații în formă esenţializată şi 

fiecare pagină scrisă să sugereze soluții. Ideile formulate de Domnul Academician 

Mugur ISĂRESCU reprezintă reflectarea realităţilor economico-financiare în starea 

în care se află, „traduc” veridic realitatea în concepte şi paradigme, identifică şi pun 

în lumină imperfecţiunile vieţii financiare şi cauzele lor, înfăţişează demersuri, căi şi 

metode de îmbunătăţire, vizând, pe un plan mai larg, ridicarea standardelor cali tative 

ale ştiinţei, învăţământului şi culturii. 

Domnul Academician Mugur ISĂRESCU este membru fondator al Societăţii 

Române de Economie şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din 

România.  
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Urmând exemplul marilor economişti români - Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, 

Mihail Manoilescu şi a profesorului sub îndrumarea căruia şi-a desăvârşit pregătirea 

academică - Costin Kiriţescu, Domnul Mugur ISĂRESCU a îmbrăţişat şi cariera de 

profesor universitar, titlu dobândit în 1994, ca titular al cursurilor de Politică 

monetară la Universitatea de Vest din Timişoara şi, în prezent, profesor universitar - 

titular la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de valori.  

Ca profesor universitar, Domnul Academician Mugur ISĂRESCU aduce în slujba 

învăţământului superior economic întreaga experienţă acumulată ca Guvernator al 

Băncii Naţionale a României. În concordanţă deplină cu ideile şi exigenţele vremii, 

prelegerile Profesorului Mugur ISĂRESCU constituie ”incursiuni” în necunoscut 

care urmăresc cu consecvenţă descoperirea adevărurilor, înţelegerea şi explicarea 

acestora. Pe lângă conţinutul spuselor Domniei Sale, interesul auditoriului este captat 

şi de tripla artă lăsată moştenire de strămoşii noştri latini şi anume: ars docendi, ars 

inveniendi şi ars demonstrandi. 

Domnia Sa este un neobosit susţinător al dezvoltării şi consolidării facultăţilor de 

valoare din domeniul economic. Facultatea de Științe Economice a Universităţii din 

Oradea s-a bucurat, de-a lungul timpului, de susţinere în ceea ce priveşte cercetarea 

ştiinţifică şi dezvoltarea instituţională, din partea Domnului Mugur ISĂRESCU, atât 

în calitate de membru al Academiei Române, cât şi în calitate de Guvernator al 

Băncii Naţionale a României. Ne-am bucurat şi ne bucurăm constant de Rapoartele 

BNR, studiile de specialitate BNR transmise cu regularitate către noi, precum şi de 

generoase donaţii de carte din partea Băncii Naţionale a României, la iniţiativa 

Domnului Guvernator - Academician Mugur ISĂRESCU. Este esenţială contribuţia 

Domnului Guvernator Mugur ISĂRESCU în iniţierea şi dezvoltarea unei platforme 

de activităţi şi proiecte care se derulează în comun de către Facultatea de Ştiinţe 

Economice a Universităţii din Oradea şi Banca Naţională a României, Sucursala 
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judeţeană Bihor. Amintim aici participarea cu comunicări ştiinţifice a unor 

cercetători şi funcţionari ai BNR la Simpozionul internaţional de Istorie financiar-

bancară, organizat din 1991 de către Universitatea din Oradea, lansarea la 

Universitatea din Oradea a volumelor I şi II ale lucrării „Istoria Băncii Naţionale a 

României în date”, programul „BNR - Zilele porţilor deschise pentru studenţii 

economişti”, ediţia 2010, desfăşurat la Oradea, în 9-10 noiembrie 2010 şi găzduit de 

cele două instituţii partenere, Banca Naţională a României - Sucursala Bihor şi 

Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea din Oradea etc.  

Pentru meritele ştiinţifice şi profesionale excepţionale, Domnul Academician 

Mugur ISĂRESCU a fost distins cu premii, diplome, medalii şi diverse titluri, 

bucurându-se de o deosebită recunoaştere naţională şi internaţională. Recunoaşterea 

din partea celui mai înalt for de ştiinţă şi cultură la nivel naţional - Academia 

Română, este completată de recunoaşterea din partea mediului academic internaţional 

- în februarie 2008, Domnul Academician Mugur ISĂRESCU a devenit membru al 

Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona  şi, un an mai 

târziu, al Academiei Regale Spaniole a Doctorilor în Ştiinţe. 

Larga recunoaştere profesională şi prestigiul internaţional deosebit de care 

Domnul Guvernator Mugur ISĂRESCU se bucură în mediul bancar şi în instituţiile 

financiare internaţionale sunt elocvent ilustrate de poziţiile importante pe care 

Domnia Sa le ocupă: Guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor 

Fondului Monetar Internaţional; Viceguvernator pentru România în cadrul 

Consiliului Guvernatorilor Băncii Mondiale; Viceguvernator pentru România în 

cadrul Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare; Preşedinte al Clubului Guvernatorilor Băncilor Centrale din Zona Mării 

Negre, Balcani şi Asia Centrală; Membru în Consiliul Consultativ al Biroului 

Regional pentru Europa şi CSI din cadrul PNUD; Membru al Clubului de la Roma şi 

preşedinte al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma. Domnul Guvernator 
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Mugur ISĂRESCU este  primul oficial român al influentului ,,think-tank” global - 

Comisia Trilaterală. 

Profesionalismul şi dăruirea Domnului Guvernator Mugur ISĂRESCU în slujba 

stabilităţii sistemului monetar şi a economiei României au fost recunoscute prin 

acordarea a numeroase titluri, premii şi distincţii, dintre care amintim: titlul 

„Guvernatorul anului 2001”, acordat de Revista „The Banker”, componentă a 

grupului „Financial Times”; titlul „Bancherul anului 2002”, acordat de  revista 

,,Piaţa Financiară”; titlul „Bancherul deceniului”, acordat de Revista ,,Capital” în 

2002; „Premiul pentru performanţă economică”, acordat de Revista ,,Top Business” 

în 2002; Premiul special “Bucharest Business”, acordat în 2005; titlul de cetăţean de 

onoare al municipiului Sibiu, acordat în iunie 2007.  

Domnului Guvernator Mugur ISĂRESCU i s-au conferit cele mai înalte Ordine 

ale Statului Român - Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial” în grad de Mare 

Ofiţer, pentru „cea mai spectaculoasă perioadă de creştere de după de cel de-al 

Doilea Război Mondial” (2 februarie 2007) şi „Steaua României” în grad de Colan, 

pentru efortul deosebit depus în vederea elaborării şi implementării politicilor care au 

asigurat stabilitatea financiară a României (26 ianuarie 2010).  

Analizând opera ştiinţifică a Domnului Academician Mugur ISĂRESCU, 

activitatea Guvernatorului Băncii Naţionale a României, recunoaşterea şi prestigiul 

de care Domnia Sa se bucură, personalitatea Omului Mugur ISĂRESCU apare ca 

întruchiparea unităţii ideale dintre gândirea ştiinţifică şi acţiunea practică, mai ales 

în partea ei cea mai fierbinte - a asumării responsabile a unui proiect public. Ceea ce 

impresionează este implicarea civică profundă a gânditorului economist. Performanţa 

soluţiilor economice gândite şi aplicate de Domnia Sa vine deopotrivă din viziunea 

ştiinţifică şi din implicarea publică responsabilă, opinia ştiinţifică fiind dublată în 

permanenţă de atitudinea responsabilă faţă de interesele ţării.   
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Fără teama de a greşi, afirmăm cu convingere că Domnul Academician Mugur 

ISĂRESCU, Guvernatorul Băncii Naţionale a României este gânditorul român actual 

cel mai bine poziţionat în reperele, nu întotdeauna sincronice, ale demersurilor 

ştiinţifice şi proiecţiilor de politică economică; personalitatea a cărei prestaţie stă 

explicit sub semnul cinstei, onoarei şi demnităţii intelectualului dedicat binelui 

public; un om al echilibrului comportamental, capabil să transfere înţelepciunea în 

acţiunea publică.  

Opera sa academică stă sub semnul echilibrului, pe de o parte, ca o reflectare a 

atitudinii mature în tot ceea ce face în calitate de lider de instituţie, la rândul ei 

împletită armonios cu destinele poporului şi ale ţării şi, pe de altă parte,   ca vibraţie 

originală care-l consacră prin opera ştiinţifică şi prestaţia publică ca adevărat 

„spiritus rector” al generaţiei sale, omul care a reuşit să ilustreze o epocă 

tranziţională tumultuoasă cu consecvenţă în altitudinea ideatică, moderaţie în 

confruntarea de idei şi implicarea performantă într-un  proiect.  

Apreciind cu înaltă admiraţie şi profundă gratitudine activitatea Domnului 

Academician Mugur ISĂRESCU, Senatul Universităţii din Oradea, întrunit în 

şedinţa din 14 iunie 2010, în unanimitatea sa, a hotărât să-i fie conferită Domnului 

Academician Mugur ISĂRESCU, cea mai înaltă distincţie academică, aceea de: 

Doctor Honoris Causa!  

 

Oradea, 11 noiembrie 2010 

 

Vă invit, Domnule Academician Mugur ISĂRESCU să primiţi din mâinile 

Rectorului Universităţii noastre însemnele de Doctor Honoris Causa! 
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Text prezentat în cadrul solemnităţii de conferire a Titlului de Doctor Honoris 

Causa. Doar textul rostit are caracter oficial. 

 

Comisia de evaluare şi realizare a Laudatio:  

 

Preşedinte: prof. univ. dr. Cornel ANTAL, Rectorul Universităţii din Oradea;  

 

Membri:  

o Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, 

Cluj-Napoca, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea; 

o Prof. univ. dr. Marin DINU, Decanul Facultăţii de Economie, Academia de 

Studii Economice din Bucureşti;  

o Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ, Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara;  

o Prof. univ. dr. Ion POHOAŢĂ, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;  

o Prof. univ. dr. Valeriu IOAN-FRANC, Director General Adjunct al Institutului 

Naţional de Cercetări Economice „Costin Kiriţescu” – Academia Română;  

o Prof. univ. dr. Mihai DRECIN, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii 

Internaţionale, Universitatea din Oradea.  

o Prof. univ. dr. Anca DODESCU, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

Universitatea din Oradea. 

 


