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LAUDATIO
CU OCAZIA ACORDĂRII TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL
ACADEMIEI NAVALE “MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN CONSTANȚA
ÎN ONOAREA DOMNULUI ACADEMICIAN PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Prezentat în ședința solemnă a Senatului
de
Profesor universitar doctor inginer Vergil Chițac, rectorul Academiei
Navale
Principiul recunoașterii contribuțiilor științifice și culturale, al
proclamării și promovării valorilor academice, stă la temelia funcționării
unei universități.
În spiritul acestui principiu, oferim astăzi expresia cea mai înaltă a
recunoașterii noastre - Titlul de Doctor Honoris Causa – Domnului
Academician Profesor Universitar Doctor MUGUR CONSTANTIN
ISĂRESCU, Guvernatorul
Băncii Naţionale a României, ca o
recunoaştere a valorii incontestabile a Domniei Sale, dobândită într-o
viaţă dedicată studiului ştiinţelor economice şi aplicării cunoştinţelor
din domeniu, în folosul societăţii românești și europene
În același timp în anul în care Academia Navală “Mircea cel
Bătrân” împlineşte 142 de ani de existenţă, iar Nava Școală “Mircea”,
1

mândria Marinei Române 75 de ani de la intrarea în serviciu,
considerăm că onoarea pe care Domnul Academician Profesor
Universitar Doctor MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU o face comunităţii
noastre universitare, acceptând titlul de Doctor Honoris Causa şi
devenind astfel, membru al acesteia, este o dată în plus o confirmare a
tradiției și excelenței academice din universitatea noastră.
Cu această ocazie, am privilegiul de a rosti,
LAUDATIO
În onoarea uneia dintre cele mai importante personalități în
domeniul economic si financiar – bancar pe care le-a avut și le are țara
noastră.
Domnul Academician Mugur Isărescu îngemanează cât se poate
de armonios cercetarea şi reflecţia asupra fenomenelor
macroeconomice, cu decizia şi acţiunea în domeniul financiar–bancar.
Pâna la această conjuncţie fericită s-au petrecut însă, un travaliu
formativ, o necontenită incursiune în cunoaştere şi un parcurs
academic şi publicistic despre care, cu statisfacţie intelectuală şi reală
preţuire, vom vorbi în continuare.
Decizia Consiliului de Administraţie de a propune Senatului
acordarea Titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, Domnului Academician
Profesor Universitar Doctor Mugur Isărescu, s-a fundamentat pe
argumente solide, susţinute de activitatea şi opera ştiinţifică ale
Domniei sale, pe parcursul a patru decenii în cercetare şi la catedră, în
domeniul învăţământului economic.
Vă rog să fiți de acord să prezint succint câteva din reperele
importante ale activității şi operei ştiinţifice ale Domnului Academician
Profesor Universitar Doctor Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii
Naţionale a României care îl conturează pe Domnia Sa ca fiind o
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personalitate de renume internaţional, apreciată şi recunoscută în
mediile ştiinţifice, financiare, sociale şi politice din întreaga lume.
Domnul Academician Mugur Isărescu s-a născut la data de 1
august 1949 în Drăgăşani, judeţul Vâlcea. A absolvit liceul teoretic în
Drăgăşani apoi Academia de Studii Economice din Bucureşti, promoţia
1971, fiind licenţiat al Facultăţii de Comerţ, specialitatea Comerț
Exterior. A obţinut titlul ştiinţific de „Doctor în economie” la Academia
de Studii Economice din București în anul 1989, cu teza “Tendinţe în
politica guvernamentală a cursurilor de schimb pe plan internaţional şi
incidenţa lor asupra relaţiilor economice externe ale României”, sub
conducerea ştiinţifică a distinsului Profesor Universitar Doctor Costin
Kiriţescu.
Imediat după absolvirea facultăţii şi-a început cariera la Institutul
de Economie Mondială, în cadrul căruia a urcat toate treptele în
cercetarea ştiinţifică de profil, de la cercetător ştiinţific principal, gradul
III în 1980 la cercetător ştiinţific principal, gradul I în 1990. Timp de
aproape două decenii a studiat fenomene şi procese proprii
economiilor de piaţă consolidate, o bună parte sub directa îndrumare a
distinsului economist Costin Murgescu.
În perioada martie – septembrie 1990 a desfășurat activități
diplomatice în cadrul misiunilor externe ale Ministerului Afacerilor
Externe, ca Secretar cu probleme economice şi monetare, al Ambasadei
României din Washington, iar din septembrie 1990 a devenit
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, „Bătrâna doamnă a
societăţii româneşti” cum plastic o numeşte Domnul Academician
Isărescu, dobândind astfel excepționala oportunitate de a valoriza in
interesul natiunii, cunoştinţele si expertiza acumulate în două decenii
de cercetare susţinută, pe tărâmul doctrinelor economice. A preluat
funcția de Guvernator într-un moment cheie al evoluției
macroeconomice și sociale a României, grevat de dezechilibre majore în
plan monetar, în plan comercial și bugetar, coerența deciziilor
ulterioare aplicate în politicile BNR, sprijinind drumul anevoios al ieșirii
din spirala inflaționistă, al refacerii balanței comerciale si al revenirii
României pe trendul creșterii economice.
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Recunoaşterea meritelor sale profesionale, a devotamentului şi
responsabilităţii personale exemplar dovedite de-a lungul anilor, au
constituit argumente de netăgăduit în încredinţarea, de către
Parlamentul României, a patru mandate succesive de Guvernator al
Băncii Naţionale, instituţie fundamentală în construcţia şi funcţionarea
statului român. În această calitate Domnul Academician Isărescu și
echipele Domniei Sale, au definit și ajustat permanent strategiile și
obiectivele Băncii Naționale, pentru a le pune în acord cu transformările
economiei românești și pentru a răspunde provocărilor generate de
tranziția la economia de piaţă funcţională, de aderarea și integrarea
României în Uniunea Europeană şi de dezechilibrele determinate de
conjunctura recentei crize economice și financiare resimțite la nivel
internațional.
În decembrie 1999 într-un moment foarte dificil pentru țară,
Domnia sa a acceptat să fie Prim-ministru al Guvernului României
pentru o perioadă un an, revenind ulterior la sfârșitul anului 2000, la
conducerea Bancii Naţionale a României pentru nou mandat de
guvernator. În această periodă, prea scurtă în opinia noastră pentru
binele națiunii, prin politicile și strategiile adoptate sub coordonarea
Domniei Sale, economia națională și-a redefinit coerența
macroeconomică revenind pe drumul creșterii economice, iar în planul
politicii externe România și-a deschis drumul către Europa, fiind
demarate cele mai importante demersuri cu privire la aderarea la
structurile Uniunii Europene. Măsurile coerente și extrem de
pragmatice adoptate în acea perioadă de Guvern, au stat la baza
stabilizării macroeconomice a României, contribuind ulterior la
consolidarea trendului ascendent al creșterii economice din perioada
2000 – 2004. Stabilizarea macroeconomică a vizat indicatorii privind
gestionarea datoriei publice, reforma fiscalității directe, măsuri
economice stimulative sau politica echilibrată a balanței de plăți și a
permis ulterior, elaborarea și implementarea strategiei economice de
aderare la Uniunea Europeană. Măsurile adoptate în plan economic și
financiar au fost acompaniate de o politică monetară inteligentă, pusă
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în aplicare atât în perioada mandatului Domniei Sale de prim ministru,
cât și în perioada mandatelor de Guvernator al Băncii Naționale.
Relevanța poziției Domniei sale a fost comparată de analiști renumiți,
cu rolul jucat de Leszek Balcerowics în implementarea reformelor
din Polonia. Din perspectiva guvernării Băncii Centrale a României, a
fost autorul unei politici financiar-monetare active, prudente și
raţionale, extrem de eficiente în gestionarea inflaţiei, a administrării
dobânzii, masei monetare şi a cursului de schimb al monedei naționale,
militând consecvent pentru siguranţa sistemului financiar-bancar şi
pentru asigurarea stabilității financiar-monetare a ţării. În anul 2005 a
înregistrat două succese majore, remarcabile în istoria economică
modernă a României, respectiv liberalizarea contului de capital și
reforma monetară prin denominarea monedei naționale.
În paralel a dezvoltat o carieră universitară cu rezultate științifice
de excepție la Academia de Studii Economice unde este profesor
universitar titular din 1994 și în cadrul prestigioaselor institute de
cercetare ale Academiei Române, unde este conducător de doctorat. Ca
o încununare a parcursului profesional remarcabil, Academia Română
i-a făcut onoarea de a-l primi în rândurile sale în 2006.
Activitatea de cercetare științifică a Domnului Academician
Mugur Isărescu este de asemenea impresionantă, concretizată în peste
200 de lucrări elaborate în calitate de autor, co-autor sau coordonator,
ce abordează în principal problematica echilibrelor macroeconomice
din perspectiva relaţiei economiei reale cu sistemul monetar-financiar
național și internațional. Dintre lucrările de o valoare științifică
incontestabilă amintim: „Spre o nouă strategie de politică monetară;
ţintirea directă a inflaţiei”, „România, drumul către Euro” „Stabilitatea
preţurilor şi stabilitatea financiară”, „Probleme ale politicii monetare
într-o ţară emergentă. Cazul Românei”, „Politica monetară –
particularităţi şi limite pentru o economie emergentă deschisă şi de
dimensiuni reduse”.
Opera de cercetare științifică vizează teme de referință precum
relaţiile şi instituţiile monetar-financiare internaţionale, analiza
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conjuncturii economice mondiale, mecanismele macroeconomice,
precum și unele aspecte privind formarea şi funcţionarea mecanismelor
internaţionale de credit, administrarea cursurilor de schimb sau
politicile monetare în relație cu politicile economice și financiare,
aceste referințe fiind încă relevante în actualitatea economică şi extrem
de relevante în sprijinul dezvoltării economiei româneşti și pentru
adaptarea eficientă la tendinţele economiei europene şi internaționale.
Este meritul Domnului Academician Isărescu pentru că a înțeles și
transpus în practică lucruri simple dar esențiale în funcționarea unei
economii. Primul și poate cel mai important îl constituie restructurarea
instituțiilor financiar bancare și aducerea lor în limitele și performanțele
cerute de contextul economic în care ne situăm. Conștient fiind că
nimic durabil nu se face fără educație a contribuit la înființarea
Institutului Bancar Român sub cupola căruia se derulează cursuri,
seminarii, conferințe, workshopuri, specifice problematicii monetare.
De asemenea, la inițiativa Domniei Sale, Banca Naţională a României în
colaborare cu Academia Română desfășoară programe educaţionale
susținute financiar de BNR, destinate pregătirii economice şi financiare
a elevilor, studenţilor, postdoctoranzilor şi cadrelor didactice. Ne
referim la: “Zilele porților deschise pentru studenții economiști”, “Să
vorbim despre bani și bănci”, “Academica BNR”. Conștient fiind de
nevoia de a crea o cultură financiar bancară care să continuie tradiţia
înaintaşilor români și să preia din acumulările internaţionale idei, fapte
şi opinii care să ajute la conturarea unei noi viziuni asupra economiei
financiare Domnul Academician Mugur Isărescu a inițiat și sprijină
întâlnirile anuale ale Simpozionului de istorie si civilizaţie bancară sub
egida căruia se publică lucrări reprezentative ale personalităţilor
participante la aceste întâlniri, colecţia „Caietele Băncii Naţionale”,
cuprinzând analize şi studii despre teoria şi practica economică şi ciclul
de publicaţii Restituţio, o incursiune în istoria ideilor economice ale
marilor economişti ai României, în contextul epocii în care şi-au
desfăşurat activitatea.
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Între realizările notabile din biografia Domniei Sale, care îi
certifică valoarea și notorietatea națională și internațională, regăsim
apartenența sau afilierea la instituţii academice de prestigiu dintre care
menţionăm: Academia Română care i-a acordat statutul de membru
titular al acesteia şi pe acela de preşedinte al Secţiei de Ştiinţe
Economice, Juridice şi Sociologice şi respectiv, Academia Regală de
Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona şi Academia Regală a
Doctorilor din Barcelona al căror membru corespondent este, cât şi la o
serie de organisme profesionale naţionale şi internaţionale cum ar fi:
Societatea Română de Economie (SOREC), Asociaţia pentru Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI), Comisia Trilaterală
(European Group) dar şi la Asociaţia Română a Clubului de la Roma al
cărei preşedinte este. În anul 1998 a fost ales Vicepreşedinte al Clubului
Guvernatorilor băncilor centrale din Balcani, Marea Neagră şi Asia
Centrală, iar în anul 2002, Preşedinte al acestui club.
În domeniul bancar Domnul Academician Isărescu îndeplinește
funcţiile de 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, reprezentant al României la Banca
Reglementelor Internaţionale şi în Comitetul Guvernatorilor Băncilor
Centrale de la Basel. Este de asemenea, Preşedintele Comitetului
interministerial pentru trecerea la euro şi Preşedinte al Comitetului
Naţional pentru Stabilitate Financiară.
Întreaga activitate a domnului Academician Mugur Isărescu a
generat, într-o mare măsură efecte sociale pozitive, recunoscute prin
decernarea a numeroase distincţii naţionale şi internaţionale dintre
care amintim: Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Mare
Cruce (1 decembrie 2000), Ordinul Naţional „Steaua României”, în grad
de colan (ianuarie 2010), Ordinul „Mare ofiţer al Crucii Sudului” (1999)
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şi Ordinul „Marea Cruce a Sudului” (2000), cea mai înaltă distincţie
braziliană acordată străinilor, Ordinul Francez Naţional „Legiunea de
onoare”, în grad de Ofiţer acordat de către statul francez (2011),
„Crucea Moldavă”(2000), distincţie conferită de Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei, „Crucea Sfântului Andrei”(2000) conferită de Episcopia
Galaţi, „Crucea Ardealului” (2001), acordată de Mitropolia Ardealului,
Crucea Patriarhiei”(2002), conferită de Patriarhia Română, Ordinul „Sf.
Impăraţi Constantin şi Elena „ cls.I (mai 2009), Trofeul „Carol Davila” –
înaltă distincţie acordată de Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila” (octombrie 2012), Bancherul deceniului, titlu acordat de
revista „Capital”, în 2003.
Spirit enciclopedic deosebit, Academicianul Mugur Isărescu,
acordă o importanţă deosebită punerii în valoare a artei, culturii şi
istoriei româneşti, susţinând finaciar o serie de manifestări culturale de
înalt nivel spiritual, dovedind astfel o puternică implicare socială. În
mandatele domniei sale s-a reuşit refacerea patrimoniul istoric şi
cultural al Băncii Naţionale prin recuperarea şi modernizarea
patrimoniului imobilar, reconstruirea şi restaurarea Bibliotecii BNR și
reorganizarea fondului de carte, organizarea şi amenajarea arhivei şi
muzeului BNR
Relaţiile de colaborare dintre Academia Navală “Mircea cel
Bătrân” și Banca Națională a României sau concretizat în data de 17 mai
2014 prin emiterea unei monede jubiliare şi a unui album filatelic în
colaborare cu Romfilatelia, de celebrare a 75 de ani de existenţă a
Navei Școală “Mircea”. Acest gest pentru care ne exprimăm
gratitudinea vine să confirme o dată în plus că “Mircea” este un bun
național, o adevărată “navă ambasador” a României.
Distins auditoriu
Decernarea prestigiosului titlu de Doctor Honoris Causa de către
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa este expresia
înaltei considerații pe care o avem pentru Domnul Academician Mugur
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Isărescu pentru contribuția Domniei Sale la dezvoltarea contemporană
a României și la promovarea țării noastre în rândul țărilor civilizate ale
lumii.
Constanța, 5 iunie 2014
Profesor univ. dr. ing Vergil CHIȚAC,
Rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
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