ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
Secţia ECONOMICE, JURIDICE şi SOCIOLOGICE
DĂNILĂ NICOLAE
Membru titular, fondator
Prof. univ. dr.,Economist,
născut la 9 august 1951, Mohu, judeţul Sibiu
Studii: Este absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 1974. A urmat numeroase cursuri
postuniversitare organizate de instituţii internaţionale de prestigiu la Londra, New York, Paris, Lausanne şi
Viena, dar şi din România. Doctor în economie din anul 1983, cu teza de doctorat intitulată Probleme ale finanţării internaţionale.
Poziţia României, susţinută la Academia de Studii Economice din Bucureşti, având conducător pe Academicianul Costin Kiriţescu.
Absolvent al Colegiului Naţional de Apărare.
Activitatea profesională: a cunoscut o ascensiune rapidă în domeniul bancar: economist, director, vicepreşedinte al unor bănci
internaţionale renumite cu activitate şi în România, ca, de exemplu, Chemical Bank, Chase Manhattan Bank, JP Morgan Chase,
consilier al Guvernatorului BNR, administrator special Bancorex, Preşedinte Executiv (CEO) al BCR. În prezent este Vicepreşedinte
al Clubului de la Roma, secţiunea România, Vicepreşedinte al Asociaţiei Economiştilor din România, Membru al ASPEN România.
Din Octombrie 2009, este membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României.
Activitatea didactică: profesor universitar la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci
şi Burse de Valori. A fost cadru didactic asociat şi cadru didactic titular la Institutul Bancar Român. Face parte din comisii de
susţinere a unor lucrări de doctorat. A participat, în calitate de visiting professor, la programul Canadian MBA – România, iniţiat de
ASE. Experienţa didactică, îmbinată cu cea corporatistă de pe o poziţie executivă, a stat la baza iniţierii primei Universităţi
Corporative din România – Universitatea BCR, fondată în anul 2005.
Activitatea ştiinţifică: este orientată spre domeniul financiar-monetar, macroeconomie şi economie mondiala şi s-a materializat în
lucrări pe probleme referitoare la: monedă şi credit, criza financiară şi economică internaţională, operaţiuni pe pieţe de capital,
comerţ internaţional şi tehnici de comerţ exterior, economie mondială, management financiar-bancar, plăţi şi garanţii în relaţiile cu
străinătatea, produse bancare, A participat la numeroase sesiuni ştiinţifice şi simpozioane, atât în ţară, cât şi în străinătate (Europa,
SUA, Asia, Orientul Mijlociu), unde a prezentat comunicări ştiinţifice de specialitate, principalele probleme abordate fiind
globalizarea pieţelor de capital, produse financiare derivate pe piaţa de capital, managementul riscului, activitate financiar-bancară,
finanţare, sisteme financiare.
Publicaţii: Activitatea publicistică, derivată din cea ştiinţifică, poate fi sintetizată astfel: manuale şi caiete de aplicaţii practice
destinate învăţământului superior, pe probleme privind relaţiile financiar-valutare internaţionale şi monedă şi credit, în calitate de
autor sau de coautor, cărţi de specialitate publicate de edituri de prestigiu, pe teme referitoare la integrarea monetară europeană,
managementul bancar, privatizare şi articole publicate în reviste de specialitate având cotaţie internaţională.
Afilieri: Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cercetător asociat gradul I al Academiei Române din anul 2004,
membru al Aspen Institute din România, Asociaţia Generală a Economiştilor din România.
Recunoaşteri ale activităţii: Premiul Virgil Madgearu al Academiei Române pentru economie, pentru cartea Privatizarea sectorului
bancar - 2002; Ordinul Naţional Pentru Merit în Grad de Cavaler -anul 2000.
Referinţe: http://www.aos.ro.

