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Domnul Academician Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a
României, este unul dintre puţinii oameni despre care vorbele bune sunt unanim
acceptate şi mai ales susţinute.
Afirmaţia că modelul său în viaţă este „românul tăcut, muncitor şi sfios, care îşi
iubeşte pământul şi ţara, fără să facă paradă de patriotism”, nu face decât să
așeze mai bine personalitatea domnului Mugur Isărescu în acea formă
arhetipală, specific românească, caracterizată de verticalitate morală şi
profesională.
S-a născut la 1 august 1949, la Drăgăşani, într-o familie de intelectuali. Tatăl
său era profesor de matematică şi, pentru o scurtă perioadă, chiar director de
bancă, omul de la care s-ar fi tras pasiunea sa pentru cifre. Mama sa, fiică de
preot, l-a învăţat ce înseamnă „ruşinea în faţa lumii”. Este căsătorit cu o colegă
„de la grădiniţă”, așa cum afirmă, adesea, domnia sa, şi au împreună doi copii.
În 1971 a absolvit Facultatea de Comerţ Exterior din cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti. Și-a început cariera profesională la Institutul de
Economie Mondială al Academiei Române și a obținut titlul de doctor în anul
1989 cu teza „Politici ale ratelor de schimb”.
Din septembrie 1990, domnul Mugur Isărescu este guvernatorul Băncii
Naţionale a României și în această calitate a semnat pe toate bancnotele emise.
Ca o recunoaștere a performanțelor profesionale a devenit, din anul 2002,
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preşedintele Clubului Guvernatorilor Băncilor Centrale din Balcani, Marea
Neagră şi Asia Centrală.
Într-o perioadă dificilă pentru țară a acceptat să fie Prim-ministru al Guvernului
României. În această calitate, a orientat țara spre creștere economică și a deschis
pentru România drumul către Europa.
A dezvoltat în paralel o carieră universitară la Academia de Studii Economice,
cu rezultate științifice remarcabile, datorită cărora, din anul 2006, a devenit
membru titular al Academiei Române. În prezent, în cel mai important for de
consacrare ştiinţifică – Academia Română, este preşedintele Secţiei de
Economie, Sociologie şi Ştiinţe Juridice. Prestigioasa sa activitate profesională
i-a adus prețuirea și recunoașterea internațională. Domnia sa este: membru în
Consiliul General al Sistemului European al Băncilor Centrale, guvernator
pentru România în Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional,
viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor Băncii
Mondiale.
Profesionalismul și continuitatea performanțelor au determinat World Academy
of Records sa-l includă oficial în galeria recordurilor mondiale.
Este autor, coautor şi coordonator al unui număr de 30 de cărţi. A publicat
numeroase lucrări ştiinţifice apreciate în țară și în străinătate şi a elaborat de-a
lungul anilor importante studii economice şi financiare.
Domnul Academician Mugur Isărescu s-a dedicat, fără rezerve, cu întregul său
potențial, idealurilor oneste ale românilor, vocaţiei profund europene a
poporului nostru. Este autorul unui plan economic care a condus la redresarea
României printr-o politică monetară foarte inteligentă, pusă în aplicare atât în
perioada mandatului său de prim-ministru, cât şi în perioada mandatelor sale de
guvernator al Băncii Naţionale Române.
Şi-a clădit cu inteligență și eforturi susținute o poziţie unică în România și o
recunoaștere internațională, demne de toată prețuirea și admirația. Vocea sa este
ascultată, respectată şi elogiată ori de câte ori este auzită. Echilibrul său interior
impune încredere şi siguranţă în luarea celor mai grele şi delicate decizii. Există
opinia general acceptată că, sub conducerea domniei sale, echipa băncii centrale
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din România a fost cea care a salvat ţara de la colaps, crescând rezervele valutarele
ale BNR la cote de siguranță, a introdus leul nou şi a coborât inflaţia la un nivel care
să asigure economiei româneşti stabilitatea atât de mult căutată.
Domnul Academician Mugur Isărescu, prin vocaţia sa universală, are
preocuparea permanentă de a da atenţia cuvenită întregului şi nu părţilor sale, de
a înţelege cauza care precede efectul, de a preţui dragostea şi înţelegerea faţă de
nevoile oamenilor, pentru că, aşa cum de altfel recunoaşte, a învăţat încă din
copilărie că „iubirea faţă de semeni este tare plăcută Divinităţii”. Ilustrând
perfect toate aceste idei, între realizările notabile din biografia sa nu pot lipsi
alegerea ca membru al Clubului de la Roma, o organizaţie internaţională
compusă din oameni de ştiinţă, economişti, oameni de afaceri, şefi şi foşti şefi
de state, şi al celebrei Comisii Trilaterale, o organizaţie particulară care se
implică în cele mai importante decizii din politica internaţională.
Este vorba, aşadar, de un om cu o activitate deosebită, de o intensitate şi
complexitate greu de imaginat, de un calm olimpian autentic, de un
profesionalism excepţional, dublat de o viziune profundă şi vastă, ancorat în
lumea magică a cifrelor care trebuie să se înnoade într-un bilanţ mereu pozitiv.
Privindu-l, însă, în faţă, pe ecranul TV sau la catedră, pe bancherul numărul 1 al
României, nu poţi, în niciun fel, să ignori o altă mare calitate a sa: discreţia. Nu
este, însă, vorba de obişnuita şi necesara „discreţie bancară”, ci de sfiala
românului autentic, inteligent și talentat, nobil şi înţelept.
Prin acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa, Universitatea
POLITEHNICA din Bucureşti afirmă prețuirea pentru întreaga contribuție a
domnului Academician Mugur Isărescu la dezvoltarea României și așezarea ei
între țările civilizate ale lumii.
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