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L A U D A T I O

în onoarea
Domnului Profesor universitar doctor
GHEORGHE ZAMAN
Membru corespondent al Academiei Române,
cu prilejul decernării titlului de
DOCTOR HONORIS CAUSA

Domnule Rector,
Stimaţi membri ai Senatului,
Onoraţi invitaţi,
Dragi colegi,
Doamnelor şi domnilor,

Universitatea din Craiova are astăzi bucuria de a aduce un călduros omagiu 
domnului GHEORGHE ZAMAN, profesor  universitar doctor, membru 
corespondent al Academiei Române, Director al Institutului de Economie Naţională 
din cadrul Academiei Române, remarcabilă personalitate ştiinţifică în domeniul 
economic din ţara noastră, şi nu numai.

Sunt onorat ca în numele comunităţii universitare de la Facultatea de Economie 
şi Administrarea Afacerilor să prezint în faţa Domniilor Voastre cele mai 
semnificative elemente ale impresionantului parcurs profesional – ştiinţific ce 
caracterizează personalitatea complexă a profesorului, academicianului şi, în egală 
măsură a OM-ului GHEORGHE ZAMAN. Mărturisesc de la bun început că a 
prezenta în puţine cuvinte cele mai relevante realizări ale remarcabilei personalităţi 
întruchipate în mod fericit în Domnul Gheorghe Zaman, a fost o sarcină dificilă, de 
mare responsabilitate pe care mi-am asumat-o în mod conştient dar, în acelaşi timp o 
misiune deosebit de  onorantă pe care am îndeplinit-o cu cea mai mare plăcere.

Despre activitatea complexă, deosebit de laborioasă şi cu rezultate excelente a 
Domnului profesor Gheorghe Zaman se pot spune foarte multe dar, acest moment 
festiv mă obligă, spre marele meu regret şi al dumneavoastră, să rezum bogata 
informaţie de care dispun şi care, sunt convins că nici aceasta nu este exhaustivă.

S-a născut în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu, la data de 13 iunie 1942, în 
vremurile de cumpănă din perioada războiului, trăindu-şi copilăria sub „sceptrul” 
multiplelor privaţiuni ce au urmat acelui coşmar naţional.

Rezultatele profesional-ştiinţifice de excepţie, erudiţia şi larga recunoaştere de 
care se bucură Domnia Sa, au la bază o solidă şi vastă pregătire ca economist, om de 
ştiinţă şi cetăţean responsabil al vremurilor sale. După ce în anul 1960 îşi termină cu 
rezultate strălucite studiile preuniversitare la Liceul „Tudor Vladimirescu” din 
Bucureşti, în anul 1965 devine absolvent de elită, ca şef de promoţie al Academiei de 
Studii Economice Bucureşti, iar setea de cunoaştere şi aspiraţia către perfecţiune, 
către lucrul temeinic, bine făcut şi la momentul oportun, i-a inspirat nevoia de 
autodepăşire care l-au situat mereu într-un amplu proces de pregătire continuă.

Studiile diverse de specializare au fost realizate:
* în perioada 1968-1969, în Anglia, la Universitatea Cambridge, în domeniul 

modelării economico-matematice sub bagheta ştiinţifică a reputatului profesor 
Richard Stone prestigios laureat al Premiului Nobel pentru economie;

* în 1970, în Austria la Salzburg s-a perfecţionat pentru educaţia adulţilor în 
cadrul Seminarului de studii americane.

Aceste specializări i-au completat în mod fericit formarea profesională, 
lărgindu-i orizontul de cunoaştere ştiinţifică pe care l-a valorificat, cu iscusinţă, în 
desăvârşirea doctoratului la Academia de Studii Economice Bucureşti sub 
îndrumarea distinsului academician Roman Moldovan. În anul 1985, a obţinut 
înaltul titlu ştiinţific de doctor în economie cu teza „Implicaţiile tehnologiilor noi şi 
modernizate asupra cheltuielilor materiale”. 

După patru decenii şi jumătate de prolifică activitate profesională de cercetător 
ştiinţific, profesor universitar şi, din anul 2001, de membru corespondent al 
Academiei Române, Domnul Gheorghe Zaman urmează, şi obţine, în anul 2010, 
certificatul de absolvire a cursului de perfecţionare profesională a adulţilor organizat 
în cooperare de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar în anul acesta (2011) devine 
absolvent şi al cursului de management al cercetării – dezvoltării organizat de către 
Avangarde Technologies Consulting, Bucureşti.

Activitatea ştiinţifică  a profesorului Gheorghe Zaman este vastă şi deosebit de 
complexă, cu focalizare atât spre latura teoretică a problematicii abordate, cât şi spre 
cercetarea aplicativă. Tematica lucrărilor, proiectelor, studiilor şi analizelor 
elaborate, cât şi mai ales judecăţile de valoare emise de către autorităţi în materie 
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atestă cu certitudine că opera ştiinţifică a Domnului profesor Gheorghe Zaman se 
constituie în substanţiale contribuţii la dezvoltarea teoriei economice cu privire la 
economia mondială şi globalizarea economică, strategii ale dezvoltării durabile, 
criza economică şi ciclurile acesteia, teorii şi politici ale tranziţiei la economia de 
piaţă, privatizarea şi restructurarea economiei româneşti, economia 
cercetării–dezvoltării–inovării, relaţii economice internaţionale (comerţ exterior, 
politici comerciale, integrare economică), modele input–output etc.

Domnul profesor Gheorghe Zaman, pe parcursul activităţii sale a îndeplinit 
importante funcţii de cercetare care i-au permis să-şi pună în valoare competenţa 
ştiinţifică.  Dintre acestea enumerăm selectiv pe următoarele:

Ÿ membru în comisia interguvernamentală care a elaborat prima balanţă a 
legăturilor dintre ramuri în România;

Ÿ membru în grupul de lucru şi responsabil din partea Academiei Române cu 
pregătirea Raportului naţional de reformă a cercetării – dezvoltării în 
România;

Ÿ membru în grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru 
Dezvoltare Durabilă 2014-2020-2030;

Ÿ expert în cadrul Centrului Internaţional pentru Dezvoltare Economică din 
San-Francisco (SUA) unde, prin cooperare ştiinţifică internaţională, 
elaborează studii şi cercetări aplicative.

Ÿ

Expertiza Domniei Sale este demonstrată, cu prisosinţă, prin: 
Ÿ  cele peste 30 de volume publicate în calitate de autor/coautor atât în ţară cât 

şi în străinătate (Germania, Rusia, Bulgaria, Ungaria, Italia, Ucraina, 
Moldova, Norvegia, China, Turcia); 

Ÿ peste 350 de studii şi articole publicate în periodice de specialitate din ţară şi 
străinătate; 

Ÿ „participarea la elaborarea a cca. 100 de proiecte de cercetare ştiinţifică, în 
calitate de (co)autor sau expert naţional, din care peste 50 de proiecte 
internaţionale în care s-a implicat ca manager/responsabil de proiect, 
manager ştiinţific, coordonator ştiinţific de consorţiu”

Ÿ prezenţă activă cu referate, comunicări şi intervenţii la peste 70 de congrese, 
conferinţe, sesiuni, colocvii şi simpozioane organizate în ţară şi la cca. 40 de 
congrese şi simpozioane ştiinţifice internaţionale organizate în SUA, Marea 
Britanie, Franţa, Germania, Italia, Danemarca, China, Japonia, Coreea, 
Polonia, la ONU, UNCTAD, UNESCO etc. 

 
Domnul profesor Gheorghe Zaman se bucură de aprecierea elogioasă unanimă 

a colegilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor săi, cărora 
prin caracterul creator şi inovator al metodelor pedagogice pe care le promovează cu 
talent şi pasiune inoculează dragostea de profesie, seriozitate în pregătire, largă 
deschidere spre nou, spirit de echipă. Este un formator de atitudine responsabilă în 
munca de cercetare, în activitatea didactică universitară, în relaţiile academice şi 
interumane. Canalizându-şi întreaga activitate spre exigenţă, rigoare şi 
profesionalism în asigurarea calităţii pregătirii specialiştilor, Domnul profesor 
Gheorghe Zaman a contribuit  la formarea a zeci de generaţii de economişti, 
profesori, cercetători, doctori în economie. Din 1993 a devenit conducător ştiinţific 
de doctorat şi până în prezent, a modelat pentru ştiinţele economice nu mai puţin de 
24 de doctori în economie şi are în diferite stadii de pregătire, încă 14 doctoranzi. 
Este expert coordonator in cadrul a două şcoli postdoctorale din cadrul Academiei 
Române şi una de la ASE Bucureşti. 

Ÿ Ca om de acţiune, neobosit, preocupat de calitate şi performanţă în 
cercetarea ştiinţifică şi învăţământul universitar, Domnul profesor 
Gheorghe Zaman a activat sau activează ca membru sau în structurile de 
conducere ale unor instituţii, societăţi sau asociaţii ştiinţifice din ţară şi 
străinătate, precum:

Ÿ Membru corespondent al Academiei Române (2001)
Ÿ Director al Institutului de Economie Naţională din cadrul Academiei 

Române, din 1990 şi până în prezent
Ÿ Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Rusă, din 2009 şi în 

prezent
Ÿ Preşedinte al AGER din anul 2006; vicepreşedinte al AGER în perioada 

1995-2006
Ÿ Preşedinte de onoare al ASPES din 2003
Ÿ Preşedinte al Consiliului Ştiinţific IEN
Ÿ Vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale Româno-Ruse din 2009
Ÿ Consilier la Administraţia Prezidenţială a României (dec.2000 – dec.2004)
Ÿ Membru al Consiliului Asociaţiei Economice Internaţionale, Paris, din 

2006
Ÿ Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului European din România (2007)
Ÿ Membru corespondent al centrului Internaţional pentru Dezvoltare  

Economică din San Francisco (SUA)
Ÿ Membru al Asociaţiei Europene pentru Studiul Ştiinţei şi Tehnologiei din 

Londra (2003)
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Ÿ Membru al Societăţii pentru Explorări Geofizice (2003)
Ÿ Membru al Research Board of Advisors, American Biographical Institute 

(2003)
Ÿ Membru în International Advisory Board of Social Sciences Research 

Society (SORES), Turcia (2007)
Ÿ Membru ICEG, Budapesta (1992)
Ÿ Membru de onoare al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România 

(AFER) – 2010
Ÿ Membru de onoare al Societăţii Ştiinţifice de Management din România 

(SSMAR) – 2010; Preşedinte al Biroului Consiliului Ştiinţific al SSMAR, 
2010

Ÿ Membru în Consiliul Ştiinţific al INCE
Ÿ Membru în Consiliul de Coordonare al Institutului Naţional de Statistică 

(2005,2009)
Ÿ Membru în colective de redacţie/comitete ştiinţifice al unui număr de cca. 

20 de reviste de specialitate, Director al Revistei Române de 
Economie/Romanian Journal of Economics;

Ÿ Membru în Consilii Naţionale de specialitate: PNUD, Consiliul Naţional de 
Elaborare a Strategiei pentru Export 2009-2014; Strategia de Dezvoltare 
Durabilă, Panel 5

Ÿ Membru în echipe de expertizare/evaluare a cercetării ştiinţifice: evaluare 
proiecte POAT; evaluator PN II; evaluator CEEX; evaluator expert A

Ÿ Coordonator naţional la peste 20 de proiecte internaţionale de cercetare 
ştiinţifică, bi şi multilaterale în cadrul programelor ACE PHARE, INFO-
COPERNICUS, ICEG, PNUD ş.a.

Ÿ Co-trainer, consultant în grupuri de lucru al unor comisii UE de evaluare a 
utilizării asistenţei pentru România în cadrul programului PHARE, la 
Institutul European din România, Banca Mondială, Price Waterhouse, 
Roland Berger, Coopers & Lybrands, Daewoo Institute ş.a.

Energia debordantă, dăruirea totală, competenţa şi, în egală măsură, exigenţa 
cu care se implică în tot ceea ce face, eleganţa, elocvenţa şi persuasiunea discursului 
său ştiinţific, remarcabilele rezultate obţinute în decursul întregii sale activităţi pe 
multiple planuri-ştiinţific, didactic, managerial şi social, nu au rămas fără ecou. Ele 
au fost recunoscute şi apreciate în timp, la cele mai înalte niveluri, fiind răsplătit cu 
numeroase distincţii, însemne onorifice, premii ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, precum:

Ÿ Ordinul Naţional „Steaua României în grad de cavaler” (2003)
Ÿ Comandor al Ordinului „Meritul Cultural” (2004)
Ÿ Premiul „Petre S. Aurelian” al Academiei Române (1998)
Ÿ Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

(2010)
Ÿ Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea (2011)
Ÿ Medalia „Paul Bran”, brevet nr. 91, ASEM Chişinău (2011)
Ÿ Medalia Fundaţiei „Alfred Nobel Planet”, Ucraina (2008)
Ÿ „Laurii Tribunei Economice” (1999)
Ÿ Diploma de onoare Pro Scientia, CNCSIS-MEC
Ÿ Diploma de Excelenţă pentru promovarea cercetării ştiinţifice a economiei 

emergente, AGER (2007)
Ÿ Diploma de Excelenţă pentru prezentarea complexă a României pe plan 

internaţional, Societatea Română de Statistică (2007)
Ÿ Diplome de Excelenţă şi medalii ale mai multor universităţi, institute de 

cercetare şi asociaţii ştiinţifice (Academia Română, Guvernul României, 
ASE Bucureşti, ASEM, Consiliul Naţional al Rectorilor, Institutul Naţional 
de Statistică, ING, The American Biographical Institute, Forumul 
Dezvoltării Durabile Orizonturi 2020, CNCSIS, AGER, AFER, 
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