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LAUDATIO
În Onoarea Domnului Profesor Universitar Doctor

FLORIN GEORGESCU

Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României

cu ocazia decernării titlului Doctor Honoris Causa al 

Universităţii din Craiova

  Stimate domnule profesor Florin Georgescu

  Onorată asistenţă,

  Doamnelor și domnilor,

 Sunt deosebit de onorat să mă adresez dumneavoastră 
astăzi, într-o zi cu o puternică încărcătură emoţională. Facultatea 
de Economie și Administrarea Afacerilor a Universităţii din 
Craiova sărbătorește o jumătate de veac de când și-a deschis 
porţile pentru primii studenţi. Într-un asemenea moment de 
sărbătoare avem bucuria și privilegiul de a acorda titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universităţii din Craiova domnului profesor 
universitar doctor Florin Georgescu, Prim-viceguvernator al 
Băncii Naţionale a României.
 Propunerea Consiliului Facultăţii de Economie și 
Administrarea Afacerilor a avut ca punct de plecare 
personalitatea profesorului și economistului Florin Georgescu, 
unul dintre cei mai reputaţi și valoroși reprezentanţi   ai mediului 
academic și financiar din România, o voce autorizată și 
respectată în domeniul financiar - bancar, un profesor ale cărui 
idei, concepţii și opinii sunt larg recunoscute în viaţa economică și 

¦ Președinte (decembrie 2000–octombrie 2004) și 

vicepreședinte (decembrie 1996 – decembrie 2000) al 

Comisiei de Buget, Finanţe și Bănci a Camerei 

Deputaţilor

¦ Președinte al Camerei Auditorilor Financiari din 

România (octombrie 2000 – octombrie 2004)

¦ Coautor al „Tratatului de Finanţe Publice“ (1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2006)

¦ Autor al lucrării „Starea Economico-Socială a 

României în anul 2000" (Editura Expert, 2002)

¦ Doctor Honoris Causa al Școlii Naţionale de Studii 

Politice și Administrative și al Universităţii Aurel Vlaicu 

din Arad, precum și deţinător al “Diplomei Virgil 

Madgearu” cu medalie de aur a Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti

¦ Autor a peste 350 articole și comunicări știinţifice 

publicate în ţară și străinătate.
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politică românească, un membru marcant al unor prestigioase 
organizaţii naţionale, europene și internaţionale.

 Titlul pe care îl conferim în cadrul acestei ceremonii 

exprimă aprecierea și  consideraţia profesorilor și 

economiștilor craioveni dar și a cetăţenilor urbei și regiunii 

noastre pentru că finanţistul Florin Georgescu este, în același 

timp, și o puternică personalitate publică prezentă în ultimii 

25 de ani în activitatea de guvernare a ţării, în forul legislativ, 

în grupurile de lucru care au reprezentat România la nivel 

european și internaţional.

 Așadar, o mare provocare, o onorantă responsabilitate 

și o plăcută misiune pentru noi cei care am încercat să 

relevăm remarcabila personalitate a profesorului și 

economistului Florin Georgescu, cel care și-a dedicat patru 

decenii studenţilor, economiei și finanţelor României.

 În anul 1976, odată cu absolvirea, în calitate de șef de 

promoţie, a Facultăţii de Finanţe - Contabilitate, Secţia 

Finanţe din cadrul Academiei de Studii Economice din 

București, începe cariera domnului profesor universitar 

doctor Florin  Georgescu. A ales la repartiţie Inspecţia 

Teritorială Financiară de Stat București a Ministerului 

Finanţelor, iar Consiliul facultăţii a emis recomandare pentru 

a-și desfășura activitatea în învăţământul superior, după 

stagiul în producţie. Profesionalismul, ambiţia, dinamismul 

debordant și preocuparea permanentă pentru finanţe și 

activitatea financiară au asigurat suportul pentru 

recunoașterea profesională în rândul specialiștilor aflaţi în 

serviciul statului în acele vremuri, devenind șef al Serviciului 

de control financiar din unităţile economice, director și 

director general al Direcţiei Generale a Controlului Financiar 

de Stat București, din Ministerul Finanţelor. Începând cu anul 

1977 intră în rândul cadrelor didactice universitare, ca 

asistent la Academia de Studii Economice, urcând toate 

treptele ierarhiei universitare, până la aceea de profesor 

universitar (din 1999) și conducător de doctorat în domeniul 

Finanţe (din 2002).

 Încă de la început, activitatea sa profesională a evoluat 

concomitent în două direcţii și anume la Inspecţia Financiară 

de Stat, consolidând pregătirea practică în domeniul 

finanţelor și la Academia de Studii Economice pe linia predării 

disciplinelor de monedă și credit. Pentru desăvârșirea 

pregătirii profesionale și formarea sa ca cercetător consacrat 

urmează ciclul de pregătire doctorală la ASE și în februarie 

1989 obţine titlul de doctor în finanţe, circulaţie bănească și 

credit. 

 În perioada 1991 - 1992, în SUA, își continuă pregătirea 

de specialitate privind managementul financiar - bancar în 

condiţiile economiei de piaţă ca bursier Alexander Hamilton, 

în cadrul programului Fulbright la Henry Block School of 

Business and Public Administration a University of Missouri 

Kansas City. Pe aceeași linie se înscrie și stagiul efectuat în 

anul 2004 la Institutul Internaţional pentru Dezvoltarea 
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Managementului de la Lausanne, Elveţia.  

 Profesorul Florin Georgescu din anul 1977 desfășoară 

activitate didactică neîntreruptă la disciplina "Monedă și 

Credit", iar în perioada 1999 - 2007 a desfășurat activităţi de 

predare și la disciplina "Instituţii Financiare Internaţionale". 

În decursul prestigioasei sale cariere universitare, a 

contribuit la formarea profesională a unui număr 

impresionant de studenţi cărora le-a transmis nu numai 

cunoștinţele necesare unei temeinice pregătiri profesionale 

ci și importanţa disciplinei financiare, respectul faţă de lege și 

de ceea ce înseamnă datoria într-o funcţie publică. Mulţi 

dintre cei care l-au cunoscut și s-au pregătit sub îndrumarea 

sa sunt astăzi persoane cu funcţii de răspundere în instituţii 

de stat și private sau i-au călcat pe urme în domeniul 

managementului financiar - bancar.

 În urmă cu câţiva ani și tot în această frumoasă locaţie a 

universităţii noastre, domnul profesor Florin Georgescu se 

adresa studenţilor, cadrelor didactice și mediului financiar - 

bancar local în cadrul programului de educaţie financiară al 

BNR - "Zilele porţilor deschise pentru studenţii economiști". 

Prin evenimentul de astăzi, legăturile dintre Universitatea din 

Craiova și Banca Naţională a României vor fi și mai puternice.

  În aceeași direcţie trebuie să amintim și activitatea de 

cercetare a profesorului Florin Georgescu în decursul 

timpului, activitate concretizată în lucrări de certă valoare 

știinţifică publicate ca autor sau coautor. Peste 350 de lucrări, 

studii și articole publicate în edituri și reviste de specialitate, 

peste 150 de prezentări pe teme ce vizează politicile 

economice, monetare și financiare, precum și numeroase 

expuneri în cadrul reuniunilor internaţionale pe tema 

reformei economice din România, restructurarea sectorului 

economiei reale și a celui bancar etc. Opiniile domniei sale, de 

fiecare dată riguros organizate și prezentate, au fost larg 

apreciate de practicieni și teoreticieni, precum și de studenţi, 

masteranzi și doctoranzi.

 Considerăm că trebuie să ne oprim pentru câteva 

gânduri legate de două lucrări de referinţă, de mare utilitate 

teoretică și practică. Prima, la care profesorul Florin 

Georgescu este coautor, "Tratatul de finanţe publice", 

apărut în Editura Didactică și Pedagogică în șase ediţii între 

anii 1999 și 2007 este un îndrumar care a stat la baza formării 

unui impresionat corp de specialiști, deopotrivă studenţi, 

economiști și alte categorii interesate de acest domeniu 

complex al finanţelor publice, în general, al politicilor 

financiare și monetare privind asigurarea echilibrului 

financiar, precum și al procesului bugetar, în special. A doua, 

"Starea economico - socială a României în anul 2000" este o 

lucrare de cercetare de o reală utilitate practică. Analizele cu 

privire la evoluţia principalilor indicatori macroeconomici și a 

corelaţiilor dintre aceștia în perioada de tranziţie de la 

economia centralizată spre economia de piaţă, la politicile 

financiare, monetare și valutare, privatizare etc. precum și 
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concluziile desprinse au reprezentat un real suport practic 

pentru pregătirea intrării României în Uniunea Europeană și 

adaptarea politicii interne la cerinţele acesteia.  

 Preocupat permanent de pregătirea profesională și 

susţinător al conceptului de formare profesională continuă 

domnul profesor doctor Florin Georgescu și-a adus o 

contribuţie majoră la înfiinţarea Camerei Auditorilor 

Financiari din România, fiind primul președinte al acestei 

organizaţii în perioada anilor 2000 - 2004. În acest context 

apartenenţa la diferite organizaţii profesional - știinţifice este 

cât se poate de firească. Dintre acestea amintim: membru al 

Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma - ARCOR, 

București; membru fondator și vicepreședinte al Societăţii 

Române de Economie - SOREC, București; vicepreședinte al 

Asociaţiei Generale a Economiștilor din România, în perioada 

iunie 2002-octombrie 2004.

 Domnul profesor Florin Georgescu este, în același 

timp, o remarcabilă personalitate publică prezentă în ultimii 

25 de ani în Guvern,  Parlament și Banca Naţională a 

României.

 În iunie 1992 este numit secretar de stat în Ministerul 

Economiei și Finanţelor, iar din noiembrie, același an, devine 

ministru de stat și ministru al finanţelor în Guvernul României. 

Concomitent ocupă funcţia de guvernator din partea 

României la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie și 

Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie și 

Dezvoltare și la Banca Europeană de Investiţii. La finele anului 

1996 devine membru al Parlamentului pentru două legislaturi 

și vicepreședinte, apoi președinte al Comisiei de buget, 

finanţe și bănci a Camerei Deputaţilor. 

 Experienţa în domeniul bancar a fost îmbogăţită și prin 

activitatea desfășurată în cadrul Băncii Comerciale Române 

între anii 2001 și 2004 ca membru al consiliului de 

administraţie. În anul 2004, din aprilie și până în octombrie, a 

îndepl init  funcţia de președinte al  Consi l iului  de 

Supraveghere al Băncii Comerciale Române - cea mai mare 

bancă a sistemului bancar din ţara noastră. 

 Începând din noiembrie 2004 și până în prezent 

domnul Florin Georgescu își desfășoară activitatea 

profesională în cadrul Băncii Naţionale a României în calitate 

de vicepreședinte al Consiliului de Administraţie și prim-

viceguvernator al BNR, din această poziţie având, la nivelul 

instituţiilor europene, și calitatea de membru al Comitetului 

de Supraveghere Bancară al Băncii Centrale Europene în 

perioada 2004 - 2010 și membru al Comitetului European 

pentru Risc Sistemic din 2011 și până în prezent. 

 În luna mai a anului 2012, într-un context politic și 

economic dificil, profesorul și finanţistul Florin Georgescu își 

întrerupe temporar activitatea la banca centrală și revine în 

Guvernul României, pentru o perioadă de aproape 8 luni, în 

poziţia de viceprim - ministru și ministru al finanţelor publice, 

o poziţie de mare responsabilitate, cu o misiune clară pe care 
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apartenenţa la diferite organizaţii profesional - știinţifice este 

cât se poate de firească. Dintre acestea amintim: membru al 

Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma - ARCOR, 

București; membru fondator și vicepreședinte al Societăţii 

Române de Economie - SOREC, București; vicepreședinte al 

Asociaţiei Generale a Economiștilor din România, în perioada 

iunie 2002-octombrie 2004.

 Domnul profesor Florin Georgescu este, în același 

timp, o remarcabilă personalitate publică prezentă în ultimii 

25 de ani în Guvern,  Parlament și Banca Naţională a 

României.

 În iunie 1992 este numit secretar de stat în Ministerul 

Economiei și Finanţelor, iar din noiembrie, același an, devine 

ministru de stat și ministru al finanţelor în Guvernul României. 

Concomitent ocupă funcţia de guvernator din partea 

României la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie și 

Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie și 

Dezvoltare și la Banca Europeană de Investiţii. La finele anului 

1996 devine membru al Parlamentului pentru două legislaturi 

și vicepreședinte, apoi președinte al Comisiei de buget, 

finanţe și bănci a Camerei Deputaţilor. 

 Experienţa în domeniul bancar a fost îmbogăţită și prin 

activitatea desfășurată în cadrul Băncii Comerciale Române 

între anii 2001 și 2004 ca membru al consiliului de 

administraţie. În anul 2004, din aprilie și până în octombrie, a 

îndepl init  funcţia de președinte al  Consi l iului  de 

Supraveghere al Băncii Comerciale Române - cea mai mare 

bancă a sistemului bancar din ţara noastră. 
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profesională în cadrul Băncii Naţionale a României în calitate 

de vicepreședinte al Consiliului de Administraţie și prim-

viceguvernator al BNR, din această poziţie având, la nivelul 

instituţiilor europene, și calitatea de membru al Comitetului 

de Supraveghere Bancară al Băncii Centrale Europene în 

perioada 2004 - 2010 și membru al Comitetului European 

pentru Risc Sistemic din 2011 și până în prezent. 

 În luna mai a anului 2012, într-un context politic și 

economic dificil, profesorul și finanţistul Florin Georgescu își 

întrerupe temporar activitatea la banca centrală și revine în 

Guvernul României, pentru o perioadă de aproape 8 luni, în 

poziţia de viceprim - ministru și ministru al finanţelor publice, 

o poziţie de mare responsabilitate, cu o misiune clară pe care 
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a încheiat-o cu succes. In această scurtă perioadă au fost puse 

bazele unor evoluţii și rezultate deosebite pentru economia 

României. Evidenţiem demersurile făcute pentru instaurarea 

unei riguroase discipline financiare și promovarea unei 

politici fiscale orientate spre dezvoltarea durabilă a 

României, dar și performanţa obţinută la finele anului 2012 de 

a reduce deficitul bugetar consolidat sub 3% din PIB,  

respectiv la 2,97% prin scăderea acestuia cu 2,4 puncte 

procentuale din PIB faţă de anul precedent, ceea ce a permis 

României ieșirea din monitorizarea Comisiei Europene, ca 

ţară aflată sub procedura deficitului excesiv, și prevenirea 

unor sancţiuni financiare din partea Uniunii Europene. 

 Contribuţia practică și teoretică a profesorului Florin 

Georgescu la dezvoltarea politicii financiare românești este 

situată în zona excelenţei. Domnia sa dovedește o gândire 

pragmatică și bine adaptată la realităţile economiei 

românești. În acţiunile întreprinse sau în opiniile formulate nu 

se găsește loc pentru menajamente. Adevărul și realitatea 

sunt prezentate în mod clar și concis. La fel și direcţiile de 

urmat.

 Administraţia Prezidenţială a României a recunoscut și 

consacrat  contr ibuţ ia  profes ional  -  ș t i inţ ifică  ș i 

personalitatea remarcabilă a domnului Florin Georgescu prin 

acordarea mai multor ordine și decoraţii dintre care 

menţionăm: Ordinul "Steaua  României" în grad de Cavaler, 

în decembrie 2002; Ordinul "Meritul industrial și comercial" în 

grad de Mare Ofiţer, în ianuarie 2007. Alte două universităţi 

din România în anul 2013 i-au conferit domnului profesor 

doctor Florin Georgescu cea mai înaltă distincţie academică, 

aceea de Doctor Honoris Causa, iar Academia de Studii 

Economice în urmă cu un i-a acordat Diploma "Virgil 

Madgearu" cu medalie de aur - cea mai înaltă distincţie 

acordată propriilor cadre didactice. 

 Astăzi Senatul Universităţii din Craiova își aduce 

contribuţia la consolidarea acestei recunoașteri. Prin 

înscrierea domnului profesor universitar doctor Florin 

Georgescu în rândul membrilor comunităţii academice a 

Universităţii din Craiova și decernarea prestigiosului titlu de 

Doctor Honoris Causa, ne exprimăm consideraţia, preţuirea 

și recunoștinţa faţă de o personalitate marcantă a economiei 

românești, faţă de un profesor, cercetător și manager de cel 

mai înalt nivel. Prin acordarea acestui titlu, recunoaștem 

contribuţiile și meritele domniei sale în consolidarea 

finanţelor publice românești, în dezvoltarea sistemului 

financiar - bancar și în susţinerea afirmării pe plan naţional și 

european a învăţământului economic, cercetării economice 

și a profesiei de economist. 

  Craiova,

 28 octombrie 2016
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