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CUVINTE CHEIE  

 

Teoriile echilibrului bugetar, categorii de bugete, restricții bugetare, deficitul 

structural, perspectivă financiară, revizurirea bugetului comunitar, absorbţia 

fondurilor europene,  impactul fondurilor europene, strategia de țară. 

 

REZUMAT 

 

   Lucrarea Evoluţii în construcţia bugetară naţională din perspectivă europeană 

are drept scop principal analiza mecanismului de elaborare a bugetului României, 

pentru a oferi o serie de soluții în direcția armonizării cu reglementările și 

realitățile europene.  

În acest sens, sunt vizate următoarele: a) restricţiile europene, restricţiile 

naţionale şi limitările sociale, în construcţia bugetului României,  

       b) principalele teorii privind construcția bugetară și categoriile de bugete 

utilizate în economia globală,  

       c) fondurile europene, sursă complementară a investițiilor publice şi a 

creşterii economice, condiționalitățile macroeconomice și importanța deficitului 

structural,  

       d)  impactul fondurilor structurale asupra economiei României, problemele 

absorbției fondurilor europene în România, 

       e) valorificarea noii perspective financiare și revizuirea bugetului 

comunitar. 

Sunt folosiți algoritmi de calcul pentru multiplicatorul fondurilor europene 

asupra unor ramuri economice, cofinanțarea națională, deficitul structural și 
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deficitul ciclic, pentru estimarea efortului bugetului național pentru acoperirea 

contribuției la bugetul comunitar. 

Teoriile privind deficitul bugetar au cunoscut o diversificare remarcabilă, 

dar și puncte de vedere diferite.  

Economistul Paul Krugman făcea referire la deficitul bugetar ca fiind una 

dintre cele mai mari invenţii în materie de finanţe, o bază importantă pentru 

dezvoltarea viitoare. Robert Eisner, un economist keynesist remarcabil  spunea 

că deficitul bugetar este asemănător unui păcat, deseori  perceput ca fiind un 

lucru greşit din punct de vedere al moralităţii şi extrem de dificil de evitat. 

 In ultimii douăzeci de ani majoritatea statelor dezvoltate generează 

deficite.  

Lucrarea Evoluţii în construcţia bugetară naţională din perspectivă 

europeană subliniază că mai importantă este natura cheltuielilor ce stau la baza 

deficitelor decât mărimea deficitului. Sustenabilitatea datoriei publice formată 

ca urmare a generării de deficite este dată de valoarea netă a acestei economii 

care trebuie să fie funcțională, de perspectivele și posibilitățile de creștere, de 

dezvoltare.  

Mărimea deficitului bugetar public este foarte mult influenţată de fazele 

ciclului economic. Chiar un deficit bugetar redus poate ascunde mari dezechilibre 

fiscal-bugetare  atunci când creşterea  veniturilor bugetare este datorată procesului 

de “overheating” , de supraîncălzire a economiei. 

Evaluarea dinamicii deficitului structural în raport cu faza ciclului economic 

permite analiza măsurii în care politica fiscal-bugetară acţionează ca stabilizator, 

ori dimpotrivă, contribuie la amplificarea dezechilibrelor. 

Rolul politicii fiscal-bugetare așa cum este prezentat în teoria economică 

trebuie să fie anticiclic, având   scop  atenuarea fluctuațiilor ciclului economic.  În 
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Romania, politica fiscal-bugetară  a fost aproape mereu prociclică şi a lăsat un 

spațiu de manevră fiscală foarte limitat, în special în cazul recesiunii . 

O condiție pentru asigurarea dezvoltării economice durabile este ca  

majorarea cheltuielilor publice să fie inferioară ratei de creștere a economiei 

private în special când suplimentarea cheltuielilor are la bază o creștere a 

impozitării și nu  împrumuturi publice temporare. 

Deficitele bugetare structurale sau permanente cu care se confruntă 

majoritatea statelor lumii au suscitat interesul economiștilor și al factorilor de 

decizie guvernamentali  cu privire la teoriile și practicile politicii fiscal-

bugetare. 

Sunt puse în oglindă studiile și cercetările privind politicile bugetare 

aparținând economiștilor români din perioada interbelică cât şi postbelică 

precum  Virgil Madgearu (1887 - 1940), Vintilă Brătianu(1867 - 1930), Ștefan 

Zeletin (1882-1934), Mihail Manoilescu (1891-1950), Victor Slăvescu (1891-

1977), Costin Kirițescu ( 1908 - 2002) cu cele aparținând economiștilor străini: 

P. Krugman, A. Laffer, J. Stiglitz, W. Sharpe, R. Lucas, W. Sharpe, N. Roubini, 

R. Eisner, F. Modigliani. 

Conform ipotezei teoriei standard, adoptarea  unui deficit bugetar în locul  

unei  impozitări actuale mai mari conduce la o extindere a cererii totale de 

consum. Acest tip de deficit va duce la creşterea consumului şi la diminuarea 

investiţiilor. 

In teoria standard, acoperirea de către guvernanţi a deficitului bugetar  se 

realizează în principal prin apelarea la împrumuturile din străinătate, care este 

preferabilă creşterii  ratei reale  a dobânzii. Generarea de deficite va determina 

creşterea datoriei publice. Pe termen lung, o datorie publică mare diminuează 

acumularea de capital şi duce la creşterea ratelor reale de dobândă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1887
https://ro.wikipedia.org/wiki/1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Manoilescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1908
https://ro.wikipedia.org/wiki/2002
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      Una dintre ideile de bază susținute de teoria standard  este că 

diminuarea cheltuielilor publice ar trebuie să aibă prioritate față de creșterea 

impozitelor.   

În Teoria Ricardiană a  deficitului bugetar,  o diminuare a impozitelor duce 

la taxe viitoare mai mari, care au aceeași valoare prezentă ca și reducerea 

inițială. În această viziune deficitele doar amână momentul impozitării. 

Drept urmare, înlocuirea unui deficit bugetar cu o impozitare prezentă mai 

mare nu are niciun impact asupra cererii agregate de bunuri. 

Totuși, ipotezele teoriei Ricardiene sunt aproape imposibil de întrunit în 

viaţa reală, echivalenţa având mai mult o valoare teoretică. 

Conform teoriei neoclasice a  deficitului bugetar, deficitele permanente vor 

diminua acumularea privată de capital fapt ce se va repercuta negativ asupra 

economiei în ansamblu. Economiștii neoclasicii consideră că pentru o economie 

sustenabilă trebuie tratate componentele permanente ale deficitelor, iar deficitele 

bugetare cresc consumul generaţiei actuale prin pasarea unor  taxe suplimentare 

către generaţiile viitoare. 

Contrar teoriei neoclasice, în viziunea keynesistă asupra deficitului bugetar  

unele resurse economice nu sunt utilizate, iar consumul agregat este foare 

sensibil la modificarea venitului disponibil, în condiţiile existenţei unui mare 

număr de consumatori constrânşi de lichidităţi. 

Economiștii keynesişti argumentează că deficitele stimulează economiile şi 

investiţiile totale în ciuda faptului că tot ele generează şi creşterea ratei dobânzii.     

Modelele keynesiste relevă faptul că deficitele bugetare nu produc 

evicţiunea investiţiilor private. Creşterea cererii agregate va modifica 

rentabilitatea investiţiilor private şi va creşte volumul investiţiilor.  
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Deficitul nominal nu este relevant în analiza situației economice iar el nu ar 

cauza scăderea economisirii conform keynesiştilor. 

Relevanța este dată de deficitul real care oferă mai multe informații pentru 

că el ia în calcul valoarea (averea) naţională netă, activele şi pasivele statului, 

poziţia de investitor net al unui stat, valoarea şi structura datoriei publice. 

Deficitele bugetare nominale se majorează concomitent cu creșterea 

investiţiilor în sănătate şi educaţie, în stocul naţional de cunoştiinţe tehnice şi 

ştiinţifice, în infrastructură. Totuşi aceste tipuri de cheltuieli nu vor cauza 

probleme pentru sustenabilitatea deficitului real.  

Fluxurile financiare dintre bugetul naţional şi cel comunitar sunt tratate pe 

larg în lucrare, datorită importanței lor pentru economiile în dezvoltare. Sunt 

trecute în revistă o serie de studii referitoare la impactul absorbţiei fondurilor 

europene asupra activităţii economice. 

Adoptarea unui buget multianual poate îmbunătăți absorbția fondurilor 

europene datorită faptului că  beneficiarul fondurilor nu va trebui să-și treacă în 

bugetul anual valoarea totală a proiectului și îi va permite deblocarea unor 

importante surse financiare. 

În timpul etapei de implementare a proiectului finanţat din fonduri 

europene trebuiesc create provizioane pentru a atenua eventuale șocuri 

economice interne şi externe. 

Criza financiară internațională afectează în mai mare măsură statele în 

dezvoltare și pot duce la scăderea PIB-ui, la creşterea inflației  dar şi la o 

posibilă ajustare bruscă a cursului de schimb. Aceste efecte nedorite vor  crea 

dificultăți în implementarea proiectelor, în derularea contractelor care sunt 

încheiate în moneda naţională  și vor duce la ridicarea costurilor proiectelor. 
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În lucrarea Evoluţii în construcţia bugetară naţională din perspectivă 

europeană   se elaborează o bază de date trimestriale ce conține fondurile 

europene absorbite în perioada 2007-2014 defalcate pe fonduri structurale si 

fonduri  agricole. Fondurile structurale sunt detaliate pe domenii de intervenţie: 

industrie, servicii, asistență tehnică, infrastructură, resurse umane. Fondurile  

europene agricole au în componență alte 2 tipuri de fonduri: fondurile pentru 

dezvoltare rurală și pescuit și  fondul european pentru garantare agricolă. 

Se procedează la anualizarea seriilor de date trimestriale și la calibrarea 

coeficienților în scopul netezirii seriei de date și a estompării sezonalităților, a 

influențelor conjuncturale. 

Metoda ce se aplică seturilor de date cu absorbția fondurilor europene este 

cea propusă  în  Modelul de evaluare a impactului  macroeconomic al fondurilor 

structurale de la UE asupra noilor state membre, autori Jan Veld și  Janos Varga. 

Crearea bazei de date cu absorbția fondurilor europene detaliate pe domenii 

de intervenție a permis prelucrarea calitativă a datelor și calcularea 

multiplicatorului fondurilor europene agricole asupra valorii adăugate create în 

agricultură. 

Absorbția fondurilor agricole în perioada 2007-2015 a avut o dinamică lină 

pozitivă, fără mari sincope. În schimb, fondurile structurale și de coeziune au 

avut o evoluție pozitivă doar în ultimii 3 ani (2013-2015), primii 5 ani de la 

aderare au reprezentat un eșec major în privința absorbției acestor fonduri și au 

fost marcați  de întreruperi totale a finanțărilor pricinuite de neregulile 

identificate de Comisia Europeană în desfășurarea licitațiilor publice aferente 

proiectelor europene. 

Metodologia de cercetare a problemelor de absorbție a fondurilor europene 

este asemănătoare celei utilizate în lucrarea EU Structural Funds Absorption în 
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Romania: Obstacles and Issues, autori Academician Gheorghe Zaman, Adina 

Cristea. 

 Lucrarea Evoluţii în construcţia bugetară naţională din perspectivă 

europeană analizează potențialul absorbției fondurilor europene  în perspectiva 

financiară 2014-2020, dar și cauzele și factorii pentru care absorbția fondurilor 

europene din România este slabă, propune şi câteva modalități de îmbunătățire a 

situației în viitor. De o importanță deosebită este legătura dintre stabilitatea 

bugetului național, în care deficitul ajustat ciclic ar trebui să aibă un rol central 

și cofinanțarea proiectelor europene, care sunt parte a capacității de absorbție a 

fondurilor europene. 

Alături de  elaborarea bazei de date cu absorbția fondurilor europene ca 

mijloc tehnic folosit în lucrare este și funcția Forecast ce a permis previziunea 

pe 3 ani a sumelor totale primite de la UE dar și a fondurilor agricole, a 

contribuției României la bugetul comunitar, a cofinanțării proiectelor europene. 

Modul de calcul al multiplicatorului fondurilor europene agricole asupra 

valorii adăugate agricole, impactul fondurilor agricole calculat  prin regresia  

rezultată, în condițiile unei baze de date restrânse  poate fi  extins în cercetările 

viitoare.  

Noile direcții de cercetare trebuie să studieze detaliat și beneficiarii finali ai 

fondurilor agricole. Din estimările studiului între 45% și 50% dintre ferme au în 

acționariat persoane fizice străine și astfel există riscul externalizării profiturilor. 

Apare și o problemă morală deoarece contribuția la bugetul comunitar se suportă 

din bugetul de stat. 

Poziția României legată de revizuirea bugetului comunitar trebuie să fie una 

în sprijinul creșterii sau cel puțin al  menținerii ponderii Politicii Agricole 

Comune în bugetul  comunitar dar și împotriva  procesului de ecologizare a 
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agriculturii. Tehnologiile verzi necesită costuri mari, iar cei mai mulți dintre 

fermierii români sunt limitați financiar sau practică o agricultură de subzistență. 

In Lucrarea Evoluţii în construcţia bugetară naţională din perspectivă 

europeană este calculat deficitul structural în România pentru perioada 2010-

2015, utilizând algoritmul propus de Paul Van den Noord în anul 2000, în 

lucrarea The size and role of automatic fiscal stabilizers in the 1990s  and 

beyond.  

Datorită importanței, calculul deficitului structural ar trebui  făcut public 

lunar, la fel ca deficitul bugetului consolidat  conform metodologiei europene 

propusă în lucrare, pentru că evoluția indicatorului are un impact mare asupra 

posibilităților de cofinanțare a proiectelor europene, iar ținerea lui în limtele 

cerute de Comisia Europeană reprezintă o condiționalitate a absorbției 

fondurilor europene. 

Problemele ajustărilor ciclice, a componentelor bugetare sezoniere și 

structurale  sunt tratate și de Dumitru I. în lucrarea Deficite structurale în 

economia românească – deficitul bugetar și deficitul de cont curent 2012. 

Un obiectiv important al calculării componentelor ciclice bugetare este de a 

oferi o imagine clară a impactului variaţiilor ciclice ale economiei asupra 

bugetului general consolidat. Deficitul ajustat ciclic sau deficitul structural este 

deficitul pe termen lung și reprezintă  un indicator al gradului de stabilitate 

economică. 

Adaptarea bugetului general consolidat și a politicilor fiscal-bugetare la 

fazele ciclului economic este o caracteristică a bugetului modern. 

Măsurile pentru modernizarea bugetului României trebuie să vizeze atât 

trecerea la un buget pe programe multianual cât și măsuri privind structura și 

dimensionarea veniturilor și cheltuielilor bugetare.  
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Modificările aduse legislaţiei fiscale naționale trebuie puse într-o matrice 

logică pentru a previziona impactul lor economico-social și nu luate doar cu 

scopul acoperirii unor cheltuieli.  

Sistemul fiscal din România necesită transparență,  debirocratizare, 

simplificare, iar plățile și declarațiile fiscale să fie făcute  electronic. 

Contribuabilii ar  trebui să fie sprijiniți de mecanisme care să asigure 

impozitarea la sursă, iar tranzacțiile cash ar trebui limitate serios.  

Codul fiscal necesită o restructurare, un număr mai mic de impozite dar cu 

valoare mai mare, iar excepționalitățile ar trebui să dispară. 

Din cauza faptului că evaziunea la TVA este cea mai mare din UE, 

legislația cu privire la TVA ar trebui urgent modificată, să prevadă sancțiuni 

drastice pentru cei care deduc ilegal TVA-ul, care folosesc bunuri, mărfuri  în 

scop personal și le decontează pe firme. 

Conformarea voluntară și înlăturarea portițelor din legi pot fi soluții la 

evaziunea fiscală! 

Implementarea unui sistem fiscal electronic generalizat va face ca o mare  

parte din facturile în fals, fără obiect, să dispară. 

Este necesară utilizarea  celor mai bune practici ale țărilor OECD în materie 

de impozitare a companiilor multinaționale, pentru blocarea prețurilor de 

transfer și impozitarea profitului acolo unde se produce. 

Mărirea bazei de impozitare se poate realiza prin dezvoltare economică dar 

și prin impozitarea suplimentară a unor domenii de genul hypermarketurilor 

după modelul de succes polonez.  

Structura funcțională cât și cea economică a cheltuielilor bugetului general 

consolidat trebuie să se apropie de media statelor membre ale Uniunii Europene. 
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Pe măsură ce veniturile publice vor crește, ponderea cheltuielilor publice ca 

procent în PIB trebuie să se apropie de 48%,  media țărilor din  UE . 

O regulă esențială a unui proces bugetar modern, care nu a fost respectată 

în condiții de criză, este ca ajustarea cheltuielilor publice să facă o diferențiere 

clară între cheltuielile bugetare nediscreționare, acele cheltuieli obligatorii, 

permanente de tipul salariilor și pensiilor și cheltuielile discreționare de tipul 

fondurilor de rezervă sau de intervenție la dispoziția Guvernului. 

Pentru a fi în concordanță cu principiile bugetare moderne, bugetul 

asigurărilor și asistenței sociale ar trebui scos din componența bugetului general 

consolidat și evidențiat separat de celelate bugete formate din taxe și impozite. 

Principiul contributivității trebuie să stea la baza calculării pensiilor, 

cuantumul pensiei trebuie acordat ca urmare a contribuţiilor plătite bugetului 

asigurărilor sociale de stat. Excepțiile de la această regulă pot duce sistemul 

bugetar în colaps.   

Elaborarea bugetului cât și execuția bugetară trebuie realizată după 

principii bugetare moderne. 

Construcția bugetul naţional este realizată în prezent de la vârf spre bază şi 

nu cum ar fi logic, de la bază spre vârf. Fişele de proiect care  trebuie să 

reprezinte baza cheltuielilor sunt făcute opţional de ordonatorii principali de 

credite şi sunt transmise în multe cazuri după ce legea bugetară anuală a fost 

deja adoptată. 

Normarea muncii ar trebui să fie utilizată de toate instituțiile publice în 

calcularea necesarului de finanţat, deoarece risipa banului public este un 

fenomen des întâlnit atât în cheltuielile de investiţii care n-au indicatori obiectivi 

de monitorizare, evaluare şi prioritizare, dar şi în cheltuielile de personal.  
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Totodată, execuția bugetară și soldul bugetar trebuie să aibă o evoluție 

lunară logică, etapizată. Faptul că în ultima lună a anului, deficitul explodează,  

crează  importante probleme structurale, puseuri inflaționiste și devalorizarea 

cursului de schimb al monedei naționale.  

Elaborarea bugetului național nu trebuie să aibă la bază pe scenarii 

optimiste de creştere economică şi de stabilitate financiară fabricate de instituții 

de prognoză din subordinea Guvernului. Estimările indicatorilor 

macroeconomici  trebuie să fie obiective, cât mai aproape de realitate și 

calculate de o instituţie independentă  faţă de Guvern, din specialişti ai 

Academiei  sau  din  experţi străini. 

Estimarea unor venituri mult prea mari, nerealiste determină cheltuieli 

nesustenabile și o mai mare vulnerabilitate în cazul apariției recesiunii 

economice. 

Trecerea la un buget modern orientat către performanţă implică 

prioritizarea proiectelor bugetare pe baza unor indicatori obiectivi de genul NPV 

(Net Present Value). 

Chiar dacă bugetul României este construit după o cultură învechită ( 

“outdated”), el poate fi modernizat de Noua Guvernare printr-un Master plan 

fiscal-bugetar multianual care să cuprindă măsurile fiscal-bugetare prezentate. 
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   a taxelor şi impozitelor(10) » 
 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 
dobândite 

Analiză Macroeconomică, Finanţe publice, Audit, Contabilitate, Bănci şi Burse de 

Valori 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Facultatea de Finanţe,Asigurări,Bănci şi Burse de valori-ASE Bucuresti-

Zi 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 

    
Disciplinele principale studiate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

2009-2010 
 

Diploma de absolvire a studiilor postuniversitare  Managementul Instituțiilor 
Publice, 
Management Financiar Public, Contabilitate publica 

Facultatea de Management, ASE Bucuresti 
 
 

Perioada Mar – Iun 2007  , Viena 

Calificarea / diploma obţinută Diploma FMI în politici economice aplicate, (Applied Economic  Policy) 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Analiză Macroeconomică, Crizele Economice şi Vulnerabilităţile Fiscale  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fondul Monetar Internaţional şi Joint Vienna Institute  

Perioada 1994 - 1998 

http://www.mfinante.ro/
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Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat şi Certificat de « Analist-Programator » 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic « Mihai Eminescu », Bucuresti - Secţia Informatică 

Perfectionari Iun 2004          Curs al Scolii de Finanţe Publice - Formare   de   Bază 

 

Feb - Mai 2005  Curs de Elaborare bugetară: “Essentials Budget Formulation”  

                        susţinut de U.S. Treasury Department-Very Good Level 

 

Ian-Mai 2005   Curs de Econometrie desfăşurat la Comisia de Prognoză în  

                        cadrul  Programului CEROPE           

Oct 2005         Curs de  Fonduri Structurale Europene organizat de  

                       « Ministerio de Economia y Hacienda » (Spania) si   

                       European Commission 

 

Febr-Iunie 2006     Modulul de Afaceri europene care s-a desfasurat în  

                       cadrul   Şcolii de Finanţe publice şi Vamă  ce a cuprins   

                      cursurile:1) Buna guvernanţă în administarea  

                      Instrumentelor Structurale, 2) Instituţii şi Politici Europene,  

                      Tratatul Constituţional şi Istoria Integrării, 3)Elemente de  

                      succes ale unui Proiect European Eligibil.     

 

Mai 2006         Diplomă a Fondului Monetar Internaţional     

                      obţinută la Cursul de Previziuni Macroeconomice   

                      desfăşurat la Viena 

                        

Sept-Oct2006 Diplomă a Fondului Monetar Internaţional     

                      obţinută la Cursul de Programare financiară şi  politici      

                       macroeconomice desfăşurat  la Viena 

 

Noi2006-feb2007  Curs de pregătire a formatorilor în Afaceri Europene cu   

                    diplomă de formator în Fonduri Structurale 

 

Februarie 2008 Curs de Statistica Finanţelor Publice organizat de  

                    Fondul Monetar Internaţional în Slovenia (Ljubljana) 

 

Noiembrie 2008 Seminar susţinut de Ministerul Finanţelor din Olanda,  

                    Managementul şi Auditul Fondurilor de la Uniunea Europeană  

                    (Haga) 

 
2009 – 2015, Reprezentarea României la ECOFIN Budget, Bruxelles si la     

                   Comitetul de Buget COMBUD din cadrul Consiliului UE  

 

Aprilie 2013 Diplomă a Joint Vienna Institute     

                   obţinută la Cursul de Public Governance and Structural Reforms  

                   desfăşurat  la Viena 

Mai 2014 Diplomă a Joint Vienna Institute     

                   obţinută la Cursul Foreign Direct Investment Policies                      

                   desfăşurat  la Viena 

Iunie 2017 Curs al Scolii de Finanţe Publice – Eficiența Comunicării Organizaționale 

                   în Administrația Publică 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 
- capacitate de organizare : dezvoltate în  Programul Economic de Preaderare 
2004-2006 şi in cadrul Programului de Convergenţă a României la UE 2007-2016 
- aptitudini legate de elaborarea şi verificarea situaţiilor financiare , raportări la FMI 

ale conturilor de profit si pierdere ale  companiilor nationale, 
 - capacitate de analiza si sinteza dezvoltate în studii legate de Deficitul AjustatCiclic 

- creativitate si spirit de initiativa  

- capacitate de autoperfectionare si de valorificare a experientei acumulate 

  

 

 

 

Articole şi Publicaţii 

 

In perioada 2010-2017 am publicat peste 20 articole de specialitate in publicații 

economice 
 
 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Limba engleză și Limba franceză 

 
 
 
 
 

 
Centrul de Limbi Străine 

Fides, 2008 

 Comprehensiune Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză   F.B  F.B  F.B  F.B  F.B 

Limba franceză   F.B  F.B  B  B  B 

  

  

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 
calculatorului 

Sisteme de Operare:     Microsoft Windows 10 

Birotică:                       MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint 
Internet:                      MS Internet Explorer, Netscape Navigator 
Limbaje de programare: Pascal, C language, Prolog, Cobol, Foxbase 

Altele:                         Sisteme Informatice Financiar-Monetare, Adobe  
                                   Photoshop, Adobe Acrobat Reader, HTML 4.0, SQL 
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2. Descrierea activităţii ştiinţifice: 
 

 
Participare la Proiecte 

Stiinţifice 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

 

 
Participare la Conferinţe  

     Internaţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Proiectul Hermin finantat din fonduri PHARE de constructie  a unui model macro-   
  econometric pentru studierea echilibrului economic general, participant la  

  implementarea proiectului in Ministerul Finanţelor Publice cu sprijinul Institutului  

  Naţional de Economie, 2003-2004 
 
Proiectul Joint Vienna Institute privind Previziunile Macroeconomice, participant cu 
studiul Softuri econometrice, 2005 

 
Proiectul Joint Vienna Institute privind Programarea financiară, participant cu 
studiul Rolul programării financiare în România , 2007 

 
Proiectul Joint Vienna Institute privind politicile economice aplicate, participant cu 
studiul Situaţia economică din România după Integrare, 2008 

 
Proiectul Stiintific al Institutului de Studii Economice din Viena, participant cu 
studiul Vulnerabilităţile economiei din România în condiţiile crizei mondiale, 2013 
 

Proiectul Stiintific al Institutului de Economie Mondială „Studii doctorale şi 
postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, 
competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată 

românească” cu lucrările „Fluxurile Financiare dintre Bugetul Naţional și cel 
Comunitar” și „Evaluarea curbei Laffer pentru România” 2014-2015 
  

Proiectul de cercetare “Analiza modificărilor structurale ale fiscalității în România în 
perioada 2000 – 2014. Orientări și perspective în contextul Tratatului de 
guvernanță fiscală a Uniunii Europene”, 2016 

 

 
 Conferinţa internaţională anuală a ministerelor de finanţe din ţările UE, participant   
  cu studiul  Rolul deficitului bugetar ajustat ciclic, 2008 

 
  Conferinta internaţională Auditul Fondurilor de la Uniunea Europeană, participant    
  cu studiul Reflectarea contabilă a fondurilor europene în România, 2009 

 
  Conferinţa internaţională TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange   
  Instrument) a DG Enlargement din cadrul Comisiei Europene, participant cu studiul  
  Absorbţia  fondurilor europene în România, 2010  

 
Conferința Institutului de Economie Mondiala- Impactul Transformărilor Socio-
Economice şi Tehnologice la Nivel Naţional, European şi Mondial, cu lucrarea Teorii 

Clasice și Moderne privind Echilibrul Bugetar 22 mai 2015 
 
Conferinţa stiintifică internaţională organizată de Centrul de Cercetări Financiare şi 
Monetare "Victor Slavescu" din Academia    Română, 25 octombrie 2013 
cu lucrarea “Naţional şi comunitar în construcţia bugetului României”,  
 
Conferinţa stiintifică internaţională organizată de Centrul de Cercetări Financiare şi 
Monetare "Victor Slavescu" din Academia    Română, 24 octombrie 2014 
cu lucrarea„Impactul fondurilor europene asupra economiei româneşti”,  

Participarea la Conferinţa stiintifică internaţională organizată de Centrul de Cercetări 
Financiare şi Monetare "Victor Slavescu" din Academia     
 Română, 23 octombrie 2015 cu lucrarea „Budget Elaboration în Austria”,  
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Premii la Sesiunile 

Ştiinţifice studenţeşti  
 
 

 
 

 
Activitate didactică         

 
 

   
Premiul III la sectiunea Geografie economică mondială, ASE 2000 
Premiul I la secţiunea Finanţe – Bănci cu tema Îmrumuturile de stat vs. taxe şi 
impozite, ASE 2001 

Premiul III la secţiunea English for Business, ASE 2002 
Premiul Special la secţiunea Monedă,Credit, Bănci, ASE2003 

 

 
Lector în Afaceri europene al Școlii de Finanțe Publice din cadrul Ministerului  
Finanțelor Publice 2006-2017 
 

 
 

       







































Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Prof. univ. dr. Florin Georgescu -CV 

 
Data naşterii: 25 noiembrie 1953 

Locul naşterii: Bucureşti 

Educaţie 

mai 2004 
Institutul Internaţional pentru Dezvoltarea Managementului, Lausanne, Elveţia 

august 1991-mai 1992 
Henry Bloch School of Business and Public Administration – University of Missouri Kansas City, 
Kansas City, SUA – Stagiu de cercetare ştiinţifică privind managementul financiar-bancar în 
conditile economiei de piaţă, ca bursier Alexander Hamilton, în programul Fulbright 

1989 
Doctorat în finanţe, circulaţie bănească şi credit, Academia de Studii Economice, Bucureşti 

1976 
Facultatea Finanţe-Contabilitate, Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Experienţă profesională 

21 decembrie 2012 - prezent 
Vicepreşedinte al Consiliului de administraţie şi Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a 
României 

7 mai 2012 - 21 decembrie 2012 
Viceprim-ministru şi Ministru al Finanţelor Publice; guvernator, din partea României, Ia Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii 

octombrie 2004 - prezent 
Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a 
României: octombrie 2004 – prezent (responsabilitate suspendată pe parcursul îndeplinirii 
mandatului de Viceprim-ministru şi Ministru al Finanţelor Publice, 7 mai 2012 - 21 decembrie 
2012) 

ianuarie 2011 - prezent 
Membru în Comitetul European pentru Risc Sistemic, în calitate de reprezentant al autorităţii de 
supraveghere bancară (responsabilitate suspendată odată cu numirea în funcţia de Viceprim-
ministru şi Ministru al Finanţelor Publice, 7 mai 2012 - 21 decembrie 2012) 

octombrie 2004 - decembrie 2010 
Membru în Comitetul de Supraveghere Bancară (Banking Supervision Committee) al Băncii 
Centrale Europene 

aprilie - octombrie 2004 
Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române 

decembrie 2000 - aprilie 2004 
Deputat, Preşedinte al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor 

aprilie 2004 - octombrie 2004 
Deputat 
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decembrie 1996 - decembrie 2000 
Deputat, Vicepreşedinte al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor 

noiembrie 1992 - decembrie 1996 
Ministru de stat, ministru al finanţelor 
Guvernator, din partea României, Ia Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

iunie 1992 - noiembrie 1992 
Secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor 

noiembrie 1990 - iunie 1992 
Director general al Direcţiei Generale a Controlului Financiar de Stat Bucureşti, din Ministerul 
Finanţelor 

februarie 1990 - noiembrie 1990 
Director al Inspecţiei Teritoriale Financiare de Stat Bucureşti, din Ministerul Finanţelor 

iulie 1988 - februarie 1990 
Şef serviciu control financiar în unităţi economice din industrie, construcţii, transporturi şi 
cooperaţia meşteşugărească, în cadrul Inspecţiei Teritoriale Financiare de Stat Bucureşti, din 
Ministerul Finanţelor 

noiembrie 1976 - iulie 1988 
Inspector în serviciul menţionat mai sus, din cadrul Inspecţiei Teritoriale Financiare de Stat 
Bucureşti a Ministerului Finanţelor 

octombrie 2000 - octombrie 2004 
Preşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România (octombrie 2004 – prezent: auditor 
financiar inactiv) 

Activitate didactică 

Conducător ştiinţific de doctorat la disciplina „Monedă şi Credit”, Academia de Studii economice, Bucureşti şi 
activitate didactică neîntreruptă începând din 1977, la aceeaşi disciplină 

iulie 1999 - prezent 
Profesor universitar; iulie 1999 - 2007 inclusiv la disciplina “Instituţii Financiare Internaţionale” 

februarie 1993 - iulie 1999: 
Conferenţiar universitar 

octombrie 1988 - februarie 1993 
Lector universitar 

octombrie 1977 - septembrie 1988 
Asistent universitar 

Activitate ştiinţifică 
 Contribuţia politicii prudenţiale a BNR în cadrul mix-ului de politici economice, Banca Naţională a României, 

Caiete de studii nr. 29/ iunie 2011 (autor) 
 Starea economico-socială a României în anul 2000, Editura Expert, Bucureşti, 2002 (autor) 
 Tratatul de Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, 2006, 2003, 2002, 2000, 1999 

(coautor), Cap. Politici financiare şi monetare privind asigurarea echilibrului financiar “ şi Cap. “Procesul 
bugetar” 

 România 2000: politicile de creştere economică (autor), studiu cuprins în lucrarea Tranziţia economică în 
România – trecut, prezent, viitor, apărută sub egida Băncii Mondiale şi a Centrului Român de Politici 
Economice, Bucureşti, 2000 

 Prefaţa lucrării FMI-ul, Patrick Lenain, Editura C.N.I. “CORESI” S.A., Bucureşti, 2000 
 Prefaţa lucrării Globalizarea – şansă sau blestem?, autor Eugen Zainea, Editura Valand Print, Bucureşti, 2000 
 Culegere de probleme şi studii de caz la Circulaţie Bănească şi Credit - colaborare în cadrul unui colectiv de 

profesori de la ASE Bucureşti, coordonat de prof. dr. Eugen Vasilescu, ediţiile 1982 şi 1980 
 Peste 350 studii şi articole în reviste de specialitate şi rubrica economică din diferite cotidiane 
 Peste 150 de prezentări pe teme de politicile economice, monetare şi financiare, la conferinţe şi 

simpozioane desfăşurate în ţară
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 Numeroase expuneri în cadrul unor reuniuni internaţionale, pe tema reformei economice din România 
(evoluţia politicilor fiscală, bugetară, monetară, valutară, comercială, de preţuri, de privatizare şi 
restructurare a sectorului economiei reale şi a celui bancar) 

Titluri ştiinţifice 
 Doctor Honoris Causa al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (2013) 
 Doctor Honoris Causa al Universităţii Aurel Vlaicu din Arad (2013) 

Alte activităţi şi realizări în domeniul profesional-ştiinţific 
 Membru al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma (ARCOR), Bucureşti 
 Membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Române de Economie (SOREC), Bucureşti 
 Membru al Consiliului editorial al revistei “Oeconomica” 
 Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, iunie 2002-octombrie 2004 

Decoraţii 
 Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer, ianuarie 2010 
 Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler, decembrie 2002 
 Ordinul „Meritul industrial şi comercial” în grad de Mare Ofiţer, ianuarie 2007 
 Emblema „Onoarea Armatei Române”, noiembrie 2010
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