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Studii: a absolvit, în 1949, Facultatea de Finanţe şi Credit din cadrul Academiei de Studii Economice,
Bucureşti. A obţinut titlul de doctor în economie, în anul 1983, în problemele Stabilităţii monetare.
Activitatea didactică: a fost cadru didactic universitar, lector, conferenţiar, la Facultatea de Statistică
din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti şi a predat statistica financiară în perioada 19661970. Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România – pensionar.
Activitatea economică, financiară şi de cercetare ştiinţifică: în funcţia de ministru al Finanţelor
(1969-1978) şi de guvernator al Băncii Naţionale a României (1984-1989) a contribuit efectiv, prin
mecanismele specifice financiare şi monetare la creşterea, dezvoltarea şi modernizarea industriei,
agriculturii şi altor activităţi, la menţinerea echilibrului financiar şi valutar al ţării: dinamica produsului
social în preţuri comparabile a fost de 231% în anul 1980, faţă de 1970, şi de 129% în anul 1989, faţă
de 1980. În toţi anii în care a îndeplinit funcţia de ministru al Finanţelor, bugetul de stat s-a încheiat cu
excedente care au variat între 1% şi 3% din venitul naţional. Volumul exportului în devize convertibile a
crescut de la circa 800 de milioane de dolari, cât era în anul 1970, la peste 7 miliarde de dolari, în 1980.
În perioada 1984-1989, soldul balanţei comerciale a fost pozitiv, cu 13,8 miliarde de dolari, iar datoria
externă a scăzut cu 7 miliarde de dolari. Având funcţia de ministru al Finanţelor, a condus delegaţia
română care a negociat, împreună cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe (1969-1972)
proiectul Acordului de aderare a României la Fondul Monetar Internaţional şi la Banca Mondială. A
semnat în numele Guvernului român, în decembrie 1972, la sediul Fondului Monetar Internaţional din
Washington, Acordul prin care România a devenit membru al FMI şi al Băncii Mondiale. Ulterior a
îndeplinit funcţia de guvernator al României la Consiliul Guvernatorilor al celor două instituţii (19721978). A participat la negocierea mai multor acorduri de împrumut cu reprezentanţii FMI şi Băncii
Mondiale, a vegheat la utilizarea creditelor pentru modernizarea industriei, agriculturii, transporturilor şi
altor activităţi. În perioada în care a lucrat ca ambasador în R. P. Chineză, a contribuit la creşterea
volumului de comerţ exterior dintre România şi China de la 410 milioane de dolari, cât era în anul 1977,
la circa 1 miliard de dolari, în 1980, volum care a fost atins după 20 de ani.
Publicaţii: peste 500 de articole – analize – studii în domeniile economiei, finanţelor, creditului, relaţiilor
comerciale şi aderării la Uniunea Europeană, al reformei economice în România, R.P. Chineză etc.
Dintre cărţile publicate, amintim: Căile stabilităţii monetare, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1993, 396 pag.; Tranziţia 1990-2004 - Experienţa românească, Editura AGER – Economistul, Bucureşti,
2005, 344 pag.; Dicţionar statistic-financiar, 1965 – colectiv de autori; Judeţele României – monografie,
1970 – colectiv de autori, 500 pag.; Evantaiul celor 10000 de gânduri. România şi China. Trei veacuri de
istorie, vol. I, II şi III – colectiv de autori (532 pag., 498 pag. şi respectiv 510 pag.); Cunoaşte România,

ediţia I-a 2005 şi ediţia II-a 2007 – colectiv de autori; Politici macroeconomice de integrare a României
în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2008 – colectiv de autori, 520 pag.
Afilieri: vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România.
Distincţii: lucrarea Căile stabilităţii monetare, Editura Academiei Române, 1993, 399 de pagini,
premiată de Academia Română – Secţia ştiinţe economice, juridice şi sociologice, la finele anului 1995,
cu Premiul Petre S. Aurelian; Titlul Omul anului 2003 şi 2008, acordat de American Biographical
Institute, Inc. ABI, pentru realizările şi contribuţiile în favoarea societăţii şi membru din 2003 al bordului
de cercetare al consilierilor; Premiul Virgil Madgearu, acordat în septembrie 2005, de Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România, pentru cartea Cunoaşte România, realizată la Editura Economică,
sub egida Academiei Române, a Societăţii Române de Statistică şi a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă
şi Artă; Premiul Nicholas Georgescu–Roegen, acordat în noiembrie 2006 de Academia Oamenilor de
Ştiinţă din România pentru cartea Tranziţia 1990-2004. Experienţa românească, realizată de Editura
AGER – Economistul, Bucureşti, 2005; Ordinul Muncii clasa a III-a. 31.XII.1963; Medalia a XX-a
aniversare a eliberării patriei, 1964; Medalia Tudor Vladimirescu clasa I 1966; Medalia a XXV-a
aniversare a eliberării patriei, 1969; Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a II-a, 1971;
Medalia 25 de ani de la proclamarea Republicii, 1972; Ordinul 23 August clasa a II-a, 1974; Medalia 30
de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascistă, 1974; Decoraţia Ordinul Republicii – Marele
Cordon, conferită de preşedintele Republicii Arabe Egipt, 1976; Decoraţia Ordinul naţional al leului –
mare ofiţer, oferită de preşedintele Republicii Senegal, 1977; Decoraţia Ordinul Leopold II – Marea
Cruce oferită de MS Regele Belgiei, 1977.
Referinţe

