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LAUDATIO 

Domnului Profesor universitar doctor Ioan TALPOŞ, 

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, 

cu ocazia acordării Titlului 

de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea 
 

 

Propositio 
 

Domnule Rector,  

Onoraţi invitaţi,  

Stimaţi membri ai Senatului şi ai comunităţii academice orădene,  

Doamnelor şi Domnilor,  

 

Propunerea de acordare a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, Domnului 

profesor universitar doctor Ioan TALPOŞ, înaintată Senatului Universităţii din Oradea, în noiembrie 2011, 

de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, la inițiativa Departamentului de Economie, cu prilejul 

manifestărilor dedicate Zilei Economistului şi Zilei Profesorului economist, a avut la bază realizările 

importante ale Domniei Sale în domeniul ştiinţei, contribuţiile de excepţie în domeniul fundamental Ştiinţe 

Economice, prestigiul profesional şi uman de care se bucură în comunitatea ştiinţifică şi academică, 

dedicaţia şi dăruirea în slujba învăţământului superior economic românesc. 

 

Suntem onoraţi să exprimăm astăzi cele mai înalte sentimente ale recunoaşterii noastre, conferind titlul de 

Doctor Honoris Causa Domnului profesor universitar doctor Ioan TALPOŞ, Rectorul Universităţii de Vest 

din Timişoara, unul dintre cei mai respectaţi economişti şi profesori economişti români, un Om al Şcolii, pe 

care a servit-o şi o serveşte ca un veritabil om de ştiinţă, dar şi ca un veritabil om de acţiune. Domnul 

profesor universitar doctor Ioan TALPOŞ reprezintă pentru economiştii şi profesorii economişti români un 

model de carieră profesională şi ştiinţifică. Finanţist şi macroeconomist strălucit, Domnul profesor 

universitar doctor Ioan TALPOŞ şi-a îndeplinit cu viziune, responsabilitate şi generozitate misiunea de a 

forma economişti, doctori în Ştiinţe economice, profesori şi oameni de şcoală, în spiritul valorilor şi 

principiilor academice pe care le promovează în toate dimensiunile personalităţii Domniei Sale, de a sprijini 

instituţional şi personal cercetători, universitari, facultăţi şi universităţi pentru a se dezvolta şi consolida, de 

a contribui la creşterea prestigiului profesiei de economist, cercetării ştiinţifice economice şi şcolii 

superioare economice româneşti.  

 

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea Domnului profesor universitar 

doctor Ioan TALPOŞ este, în acelaşi timp, un act de profundă responsabilitate şi recunoaştere ştiinţifică şi o 

firească datorie de suflet. Domnul profesor universitar doctor Ioan TALPOŞ întruneşte indiscutabil calităţile 

unei personalităţi de excelenţă pentru care a şti coexistă cu a şti să faci, cu a face şi cu a schimba în Bine, 

personalitate care, prin bogăţia şi coerenţa competenţelor sale specifice, aplicate în domeniul cercetării 

ştiinţifice economice şi învăţământului universitar economic, a demonstrat că este un “maestru”.   
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Curriculum 
 

Domnul Ioan TALPOŞ s-a născut la data de 24 ianuarie 1949, în localitatea Iohanisfeld (Ionel) din judeţul 

Timiş.  

 

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, ale cărei baze au fost puse încă în perioada studiilor 

primare şi gimnaziale parcurse în comuna natală a părinţilor săi – Moţăţei-Gară, judeţul Dolj – şi 

consolidate în perioada de studiu la Liceul „Independenţa” din Calafat. 

 

Domnia Sa a absolvit în anul 1974, ca şef de promoţie, cu media 9,89, cursurile Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, specializarea Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor din cadrul Universităţii de 

Vest din Timişoara. Imediat după absolvirea facultăţii, cu recomandarea de a lucra în învăţământul superior 

şi/sau în cercetarea ştiinţifică, este repartizat ca economist la Întreprinderea “Electromotor” Timişoara. 

Activitatea desfăşurată timp de 5 ani în cadrul serviciului Plan-dezvoltare îl ajută, credem noi, să îşi 

definească opţiunile profesionale pentru viitor. În februarie 1970, participă cu succes la concursul pentru 

ocuparea unui post de asistent universitar, iar de la 15 septembrie 1979 devine asistent universitar titular la 

Universitatea de Vest din Timişoara, instituţie care îi va marca destinul profesional şi căreia i-a dedicat 

până în prezent 33 de ani de activitate neîntreruptă.  

 

În anul 1981 se înscrie la doctorat, iar în 1987 obţine diploma de doctor în Economie, domeniul Finanţe, 

Credit şi Circulaţie Bancară, titlu conferit de Alma Mater a economiştilor din România - Academia de 

Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate, cu teza intitulată „Contribuţia 

creditului in realizarea echilibrului financiar al unităţilor economice şi a capacităţii de plată”, sub 

conducerea ştiinţifică a reputatului prof. univ. dr. Gheorghe D. Bistriceanu.  

 

De la debutul carierei didactice universitare, la data de 15 septembrie 1979, când a fost încadrat pe postul de 

asistent universitar la disciplina Finanţele statelor capitaliste, la Catedra de Finanţe-Contabilitate, 

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Domnul Ioan TALPOŞ a 

urcat, rând pe rând, treptele ierarhiei universitare în cadrul aceleiaşi catedre, facultăţi şi universităţi. În anul 

1990, a ocupat prin concurs postul de lector universitar, titular al disciplinelor Finanţe publice şi Gestiunea 

financiară a întreprinderii. Un an mai târziu, în anul 1991, a ocupat postul de conferenţiar, iar din 

octombrie 1995, postul de profesor universitar, titular al disciplinelor Finanţe publice şi Gestiunea 

financiară a întreprinderii. 

 

Profesorul Ioan TALPOŞ a beneficiat de o pregătire profesională postuniversitară deosebită, prin 

parcurgerea de stagii de pregătire, cursuri de aprofundare şi perfecţionare în ţară şi în universităţi de 

prestigiu din Europa, dintre care amintim: Universitatea Metropolitană din Manchester (Marea Britanie), 

Facultatea de Management şi Business; Universitatea din Rennes (Franţa), Institutul de Gestiune şi 

Laboratorul de Cercetare al acestuia; Universitatea „Sophia Antipolis" din Nice (Franţa), Institutul de 

Administrare a Întreprinderilor şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept; Universitatea Paris 1, Sorbonne 

(Franţa), Institutul de Administrare a Întreprinderilor. 

Activitatea ştiinţifică a domnului Ioan TALPOŞ s-a concretizat până în prezent în 15 cărţi, monografii și 

cursuri universitare în domeniul Finanţelor publice, Finanţelor României, Fiscalităţii aplicate, Gestiunii 

financiare a societăţilor comerciale, Politicii fiscale etc., publicate în edituri de prestigiu din ţară şi 

străinătate dintre care amintim:  
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 Ioan Talpoş, Contribuţia creditului în realizarea echilibrului financiar al unităţilor 

economice şi a capacităţii de plată, teză de doctorat, ASE, Bucureşti, 1987. 

 Ioan Talpoş, Finanţele României, ediţiile I-III, Editura Sedona, Timişoara, 1995, 1996, 

1999; 

 Ioan Talpoş, Creditul public, Ed. Sedona, Timişoara, 1999;  

 Ioan Talpoş (coord.), Studiul evoluţiei politicii fiscale în ţările membre ale U.E. şi stadiul 

adaptării politicii fiscale naţionale la directivele europene, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2011; 

 Ioan Talpoş, Horia Cristea, Dorin Cosma, Gestiunea financiară a întreprinderilor, Editura 

Mirton, Timişoara, 1998;  

 Ioan Talpoş, Cosmin Enache, Fiscalitate aplicată, Editura Orizonturi Universitare, 

Timişoara, 2001; 

 Ioan Talpoş, Bogdan Dima, Mihai Mutaşcu, A new approach of the budget deficit. An 

empirical analysis, Verlang Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. Publisher (VDM), 

Saarbrücken, Germany, 2009; 

 Ioan Talpoş, Carmen Corduneanu, Study of the Fiscal Policy Evolution in EU Member 

States, Lambert Academic Publishing, 2011.  

 Horia Cristea, Ioan Talpoş, Carmen Corduneanu, Aurora Lăbuneţ, Marilen Pirtea, Gestiunea 

financiară a societăţilor comerciale, Editura Mirton, Timişoara, vol. I-III, 2001, vol. IV, 

2002;  

 Horia Cristea, Ioan Talpoş, Carmen Corduneanu, Aurora Lăbuneţ, Marilen Pirtea, Caiet de 

studiu şi de evaluare la Gestiunea financiară a societăţilor comerciale, Editura Mirton, 

Timişoara, vol. I-II, 2001. 

 

 

Alături de cărţile, monografiile şi caietele de studii pe care le-a publicat, domnul Ioan TALPOŞ a avut o 

contribuţie importantă la cercetarea ştiinţifică economică, printr-un număr de peste 100 de articole publicate 

în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale. De-a lungul carierei sale, a participat la peste 100 de sesiuni 

de comunicări ştiinţifice şi conferinţe naţionale şi internaţionale. A fost membru în 28 de comitete de 

organizare sau comitete ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale şi a participat la 14 simpozioane şi 

congrese ştiinţifice în străinătate (Maribor, Miskolc, Belgrad, Paris, Rennes, Milano, Lisabona, New 

Orleans, Kiev, Novi Sad, Zagreb, Atena, Valletta).  

 

Activitatea de recenzare, promovare şi diseminare a activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi de 

coordonare, expertiză ştiinţifică şi consultanţă, completează cariera cercetătorului Ioan TALPOŞ. Domnia 

Sa a desfăşurat şi desfăşoară o intensă activitate editorială: editor-şef al Analelor Universităţii de Vest din 

Timişoara, Seria Economica; editor-şef al Studiilor de Economie (Timişoara); director al Timişoara Journal 

of Economics; consilier editorial (ştiinţific) al Economic Computation and Economic Cybernetics Studies 

and Research Journal (Bucureşti); membru al Consiliului Editorial al Theoretical and Applied Economics 

Journal (Bucureşti), membru în Consiliul Editorial al revistei Megatrend Review (Belgrad); membru în 

Comitetului Ştiinţific al revistei Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice (Oradea); membru în 

Consiliului Ştiinţific al revistei Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica (Alba-Iulia); membru al 

Consiliului Editorial al revistei Review of Economic and Business Studies (Iaşi); membru în Consiliul 

Ştiinţific al revistei Audit financiar, editată de Camera Auditorilor Financiari din România; consilier 

editorial (ştiinţific) al Scientific Journal of Oil and Gas (Ploieşti); consilier editorial la Editurile „Bastion” şi 

„Orizonturi Universitare” din Timişoara.  

 

De asemenea, Domnia Sa a fost implicat în 14 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare (TEMPUS, CEEX, 

PNII, POSDRU etc.) în calitate de manager de proiect, coordonator sau responsabil ştiinţific, expert, 

cercetător ştiinţific etc. Notăm doar, cu titlu exemplificativ, calitatea de director de proiect a Domnului Ioan 

TALPOŞ în cadrul proiectului Platforma de formare şi cercetare interdisciplinară “Nicholas Georgescu - 

Roegen” – câştigat prin competiţie naţională organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în anul 2006, 

calitatea de coordonator naţional în cadrul proiectului POSDRU Studii post-doctorale în economie: program 
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de formare continuă a cercetătorilor de elită (2010-2012), respectiv calitatea de manager al proiectului 

POSCCE prin care s-a înfiinţat la Timişoara Institutul de Cercetări Avansate de Mediu (2010-2012). 

 

Laudatio 

 

Fără îndoială, numărul lucrărilor ştiinţifice publicate și al proiectelor coordonate constituie şi va constitui şi 

în viitor unul dintre indicatorii importanţi ai evaluării activităţii ştiinţifice; acest indicator, însă, nu este nici 

pe departe cel mai reprezentativ şi edificator. I se alătură alţii, dintre care reţinem aria de cuprindere a 

cercetării, profunzimea şi valoarea cognitivă şi practic-aplicativă a adevărurilor descoperite şi atestate 

(confirmate). Adept al vechiului principiu „non multa sed multum”, Domnul profesor universitar doctor Ioan 

TALPOŞ promovează un nou tip de cercetare universitară bazată pe integrarea interdisciplinară a 

rezultatelor ştiinţifice ale observării sistematice a realităţii. Activitatea ştiinţifică a Domniei sale este 

focalizată pe un set complex de aspecte doctrinare şi empirice, conexate cu mecanismele construcţiei 

instituţionale a sistemelor economice moderne, cu deciziile publice orientate spre creşterea economică 

sustenabilă, ciclicitatea politicilor bugetare, sustenabilitatea datoriilor suverane, deficitele gemene, eficienţa 

cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra economiei şi socialului, efectele economico-sociale ale 

fiscalităţii, modernizarea socială şi re-configurarea structurală a economiilor contemporane. Aceste 

preocupări se subordonează unor direcţii analitice centrale în cadrul cercetării ştiinţifice economice 

contemporane. Ceea ce distinge opera ştiinţifică a Domnului profesor universitar doctor Ioan TALPOŞ, 

după părerea noastră, este simbioza între claritatea şi profunzimea finanţistului, pe de o parte, viziunea şi 

responsabilitatea macroeconomistului, pe de altă parte.  

 
Competenţa ştiinţifică a Cercetătorului Ioan TALPOŞ este dublată de talentul oratoric şi pedagogic 

înnăscut. Studenţii Profesorului Ioan TALPOŞ îşi amintesc cu mare plăcere captivantele prelegeri ale 

Domniei Sale în domeniul Finanţelor publice şi măiestria Profesorului Ioan TALPOŞ de a se adresa tuturor 

dimensiunilor fiinţei umane: mintea, spiritul, corpul şi sufletul, de a stăpâni tripla artă lăsată moştenire de 

strămoşii noştri latini: ars docendi, ars inveniendi şi ars demonstrandi. Înţelegând profund adevăratele 

rosturi ale Şcolii, Profesorul Ioan TALPOŞ a urmărit constant în activitatea Domniei Sale respectarea celor 

patru adevăruri ale unui învăţământ cu adevărat performant: să înveţe studenţii cum să înveţe; să înveţe 

studenţii cum să facă; să înveţe studenţii cum să convieţuiască cu semenii lor; să înveţe studenţii cum să fie. 

 

Bogata activitate didactică şi de cercetare în domeniul economic i-a adus Profesorului universitar doctor 

Ioan TALPOŞ un prestigiu ştiinţific recunoscut de comunitatea academică din ţară şi străinătate. Ceea ce 

dă, însă, măsura personalităţii de excepţie a Profesorului universitar doctor Ioan TALPOŞ este autoritatea 

morală care se adaugă prestigiului ştiinţific, întregindu-i identitatea și relevând faptul că, în întreaga 

activitate, Domnia Sa s-a simţit întotdeauna răspunzător nu numai profesional, ci şi în relaţiile cu oamenii. 

 

Profesorul universitar doctor Ioan TALPOŞ este recunoscut pe plan naţional pentru contribuţia Domniei 

Sale la formarea de specialişti în domeniul Ştiinţe Economice. Domnia Sa este conducător de doctorat din 

anul 1997, în domeniul fundamental Ştiinţe Economice, domeniul de cercetare Finanţe, având astăzi deja 18 

doctori şi 7 doctoranzi în stadiul de finalizare a tezei de doctorat. Activitatea Domniei Sale de conducere de 

doctorat şi de membru în multiple comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat, ca preşedinte, ca şi 

conducător ştiinţific sau ca referent, a fost orientată spre exigenţă în asigurarea calităţii pregătirii 

specialiştilor, viitori doctori în Ştiinţe Economice. A fost membru în numeroase comisii de examene, 

referate sau susţineri de teze de doctorat, în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti, Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universităţii “Babeş Bolyai” Cluj-

Napoca, Universităţii din Craiova şi Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. De asemenea, Domnia Sa a 

făcut parte din comisiile de concurs pentru funcţiile de funcţionari publici în domeniul finanţelor, la Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice Timiş şi la Primăria Municipiului Timişoara. 

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

economică l-au recomandat de-a lungul timpului pentru poziţiile importante pe care le-a ocupat şi le ocupă, 
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precum cea de Decan al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de 

Vest din Timişoara, în perioada 1 martie 2004 – 12 martie 2008, respectiv Rector al Universităţii de Vest din 

Timişoara, începând cu 13 martie 2008, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România, 

începând din aprilie 2008. Contribuţia Profesorului universitar doctor Ioan TALPOŞ la dezvoltarea 

Universităţii de Vest din Timişoara este unanim recunoscută, iar activitatea Domniei Sale, în calitate de 

Decan şi apoi de Rector, este apreciată la superlativ. 

 

Personalitatea complexă a Cercetătorului, Profesorului şi Economistului Ioan TALPOŞ se manifestă în mod 

strălucit şi în responsabilităţile publice pe care le-a onorat şi le onorează cu profesionalism în asociaţii 

profesionale, organisme şi societăţi ştiinţifice, din ţară şi străinătate. În ordinea de suflet, dictată de 

apartenenţa comunităţii noastre academice, consemnăm cu mândrie faptul că Domnul Ioan TALPOŞ este 

Şef de Departament la nivel naţional în cadrul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (A.G.E.R.) 

şi președintele Filialei Timiş; membru fondator şi vicepreşedinte al Colegiului Academic al Asociaţiei 

Facultăţilor de Economie din România (A.F.E.R) şi Preşedinte al Comitetului Director al acestei asociaţii în 

perioada iunie 2006 - decembrie 2007; membru în Comisia de Finanţe-Contabilitate a Consiliul Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.); expert evaluator şi 

membru în Comisia de Ştiinţe sociale şi economice a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 

Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.); membru în Consiliul Superior pentru Supravegherea Publică a 

Activităţii de Audit Statutar (C.S.P.A.A.S); membru al Corpului Experţilor Contabili şi al Contabililor 

Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.), ca expert contabil înscris în tabloul experţilor şi expert formator în 

domeniul fiscalităţii la Filiala Timiş; membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.), pe 

baza examenului promovat în octombrie 2000;  membru fondator şi membru de onoare al Societăţii 

Ştiinţifice de Management din România (S.S.M.A.R.); membru fondator al Asociaţiei „Orizonturi 

Universitare” din Timişoara; membru al Institutului Internaţional de Finanţe Publice din Munchen, 

Germania, începând din octombrie 2001; membru al Public Choice Society, fondată de George Mason 

University, S.U.A., începând din anul 2006. 

 

Pentru activitatea desfăşurată, a fost distins cu premii, diplome, medalii şi diverse titluri, dintre care 
menţionăm: titlul de „profesor universitar emerit” acordat de Senatul Universităţii Banatului din Timişoara, 
la 1 decembrie 1998; premiul „Virgil Madgearu” acordat de Senatul Universităţii Banatului, la 1 decembrie 
1999; ordinul “Meritul pentru Învăţământ”, în grad de ofiţer, conferit prin Decretul nr. 1181 / 13.12.2004; 
diploma “Profesorului anului”, acordată de A.F.E.R, în decembrie 2006; diploma “Profesor universitar 
emerit”, decernată din partea A.F.E.R., în aprilie 2008; diploma şi medalia de aur “Virgil Madgearu”, 
acordată de Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, echivalentul titlului de Doctor Honoris 
Causa atribuit de A.S.E. doctorilor şi absolvenţilor săi, în decembrie 2009, pentru meritele în promovarea 
valorilor învăţământului şi ştiinţei economice. Menţionăm aici că Domnul Ioan TALPOŞ este al treilea laureat 
“Virgil Madgearu” al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, primul fiind Academicianul Mugur 
Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, iar al doilea – reputatul profesor universitar doctor 
Gheorghe Dolgu. 
 

Alături de aceste înalte distincţii şi recunoaşteri ale prestigiului Cercetătorului şi Profesorului, Omul Ioan 

TALPOŞ se bucură de aprecierea şi recunoaşterea colegilor, discipolilor, doctoranzilor, studenţilor şi a 

tuturor cunoscuţilor. Înzestrat cu virtutea discreţiei unei personalităţi dăruite muncii în echipă, constructor de 

instituţii în sensul nobil al conlucrării oamenilor motivaţi de idealuri înalte, risipitor de energie constructivă 

şi sentimente umane, generos cu colaboratorii până la sacrificiul de sine şi dăruit instituţiei până la 

renunţarea la privilegiile funcţiei, Domnul Ioan TALPOŞ s-a impus ca un lider veritabil, a cărui putere de a 

influenţa persoanele din jur să îl urmeze se bazează pe entuziasmul cu care contaminează, încrederea pe care 

o inspiră, exemplul pe care îl reprezintă. Omenia şi priceperea de a face lucrurile bine şi cu rost, prezenţa 

activă şi luminoasă, căldura sufletească şi dărnicia sentimentală i-au atras nu numai respectul, ci şi 

afecţiunea comunităţii academice şi profesionale a economiştilor.  

 

În cei  33 de ani de carieră universitară, Profesorul Ioan TALPOŞ a reuşit, în egală măsură, să fie un eminent 

dascăl îndrăgit de studenţi, un om de ştiinţă recunoscut în ţară şi străinătate, un foarte bun coleg şi mentor, 

un excelent manager, un desăvârşit organizator a numeroase acţiuni academice naţionale şi internaţionale, 
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un veritabil lider. Ca dascăl universitar, se distinge prin calitatea deosebită a cursurilor şi printr-o măiestrie 

pedagogică rar întâlnită. Ca om de ştiinţă, a creat o operă esenţială în domeniul Finanţelor publice şi a 

format în jurul Domniei sale o Şcoală timişoreană, cărţile şi studiile Domniei Sale şi ale discipolilor 

Domniei Sale câştigându-și locul bine-meritat între lucrările de referinţă ale finanţelor publice româneşti. Ca 

reprezentant al învăţământului superior economic timişorean şi românesc, al comunităţii profesionale a 

economiştilor, a dovedit că autoritatea şi responsabilitatea pot şi trebuie să fie dublate de generozitate şi 

distincţie sufletească. Ca personalitate publică, a câştigat admiraţie prin respectul pentru tradiţie - din 

convingere - pentru nevoia acută de valori perene şi curajul de a risca - din principiu - în relaţiile publice, 

ridicând miza formativă - din ataşament - pentru eficienţa elitei.  

 

Exponent al  unei generaţii considerate cândva prea tânără ca să i se permită să fie ea însăşi, şi, mai apoi, 

prea matură ca să se creadă că ţine ritmul, şi într-un caz, şi în celălalt, Domnul Ioan TALPOŞ a reuşit să fie 

el însuşi şi să-şi dovedească dotarea intelectuală şi marea capacitate de a nu fi anonimizat de vremuri. 

Cunoscând cât de ataşat este Profesorul universitar doctor Ioan TALPOŞ de conceptul echităţii inter-

generaţionale, îl asigurăm că nu există prea devreme sau prea târziu pentru gratitudinea pe care o merită 

pentru modul strălucit în care a reuşit să construiască punţi între generaţii prin dărâmarea zidurilor dintre 

inimi. 

 

 
 

Ergo 

Apreciind cu înaltă admiraţie şi profundă gratitudine activitatea Domnului Profesor universitar doctor 

Ioan TALPOŞ, Senatul Universităţii din Oradea, întrunit în şedinţa din 28 noiembrie 2011,  a hotărât, în 

unanimitatea sa, să-i fie conferită Domnului Profesor universitar doctor Ioan TALPOŞ cea mai înaltă 

distincţie academică, aceea de Doctor Honoris Causa! 

 

Oradea, 19 decembrie 2011 

 

Vă invit, Domnule Profesor universitar doctor Ioan TALPOŞ, să primiţi din mâinile Rectorului Universităţii 

noastre însemnele Titlului de Doctor Honoris Causa! 

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

Membri:  

Academician Mugur ISĂRESCU, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Doctor Honoris 

Causa al Universităţii din Oradea; 

Prof. univ. dr. Vasile IŞAN, Rectorul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;  

Prof. univ. dr. Ion Gheorghe ROŞCA, Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; 

Prof. univ. dr. Marin DINU, Decanul Facultăţii de Economie, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti;  

Prof. univ. dr. Tatiana MOŞTEANU, Decanul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 

Valori, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Doctor Honoris Causa al Universităţii din 

Oradea; 

Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, 

Universitatea de Vest din Timişoara; 

Prof. univ. dr. Constantin TULAI, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, 

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

Prof. univ. dr. Alina BĂDULESCU, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din 

Oradea;  

Prof. univ. dr. Anca DODESCU, Directorul Departamentului de Economie, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Universitatea din Oradea. 

 


