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Gheorghe Zaman 
 

Profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române 
 
 

Născut: 13 iunie 1942, comuna Bucsani, Judeţul Giurgiu 
 
Naţionalitate: română 
 
Religia: ortodoxă 
 
Căsătorit cu Zaman Carmen (farmacist, director Ministerul Sănătăţii), doi copii, 
Alexandru şi Bogdan Zaman (economişti la BCR şi Citibank România). 
 
Studii 
 

• 1949-1960 – Şcoala elementară şi liceul „Tudor Vladimirescu”, Bucureşti; 
• 1960-1965 – Facultatea de Comerţ Exterior, Academia de Studii Economice, 

Bucureşti; 
• 1969 – Specializare la „Department of Applied Economics”, Universitatea 

din Cambridge (Anglia) în domeniul modelării economico-matematice a 
consumului sub îndrumarea lui Richard Stone (Premiul Nobel pentru 
economie), Joan Robinson, Maurice Dobb şi Nicholas Kaldor; 

• 1970 – Seminarul de Studii Americane, Salzburg, Austria; 
• 1997 – Training Course on PHARE Financial Proposals (Romanian 

Environment PHARE-EU). 
 
Titluri ştiinţifice 
 

• doctor în ştiinţe economice cu teza „Implicaţiile tehnologiilor noi şi 
modernizate asupra cheltuielilor materiale”, Ministerul Învăţământului, 
Institutul Central de Cercetări Economice; 

• conducător de doctorat din anul 1993 la specialitatea „Economie” în cadrul 
Institutului Naţional de Cercetări Economice, Academia Română. Până în 
prezent 18 doctoranzi şi-au susţinut tezele de doctorat, iar alţi 10 se află în 
faza de pregătire a tezei;  

• profesor titularizat la disciplina „Eficienţa economică”, Facultatea de 
Management Financiar Contabil, Universitatea „Spiru Haret”; 

• membru corespondent al Academiei Române (2001). 
 
Premii şi distincţii 
 

• Premiul „P.S.Aurelian” al Academiei Române, 1998; 
• Laurii „Tribunei Economice”, 1999; 
• Ordinul Naţional „Steaua României” în Grad de Cavaler, 2003; 
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• Comandor al ordinului „Meritului Cultural” – cercetare ştiinţifică, februarie 
2004; 

• Diploma de onoare „Pro Scientia”, CNCSIS, MEC; 
• Membru de onoare, diplome de excelenţă şi distincţii la mai multe 

universităţi şi instituţii. 
 
Funcţii ocupate 
 

pe linie profesională 
 
• 1965-1973 – cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Economice al 

Academiei Române; 
• 1970-1971 – membru al Comisiei Interministeriale pentru elaborarea primei 

balante a legăturilor dintre ramuri din România; 
• 1972-1973 – asistent la catedra de Planificare şi prognoză, A.S.E. – 

Bucureşti; 
• 1973-1979 – cercetător ştiinţific şi consilier la C.A.E.R. Moscova în sectorul 

lucrărilor economice de sinteză, eficienţă şi prognoză macroeconomică; 
• 1979-1987 – cercetător ştiinţific principal în Sectorul „Eficienţa întregii 

economii naţionale”, Institutul de Cercetări Economice, Bucureşti; 
• 1987-1989 – şeful Sectorului „Eficienţa întregii economii naţionale”, 

Institutul de Cercetări Economice, Bucureşti; 
• Din 1990 – director, Institutul de Economie Naţională, INCE, Academia 

Română; 
• 1992-1994 – cadru didactic asociat la catedra „Eficienţa investiţiilor” A.S.E. 

Bucureşti; 
• 1993-2006 – vice-preşedinte A.G.E.R., preşedinte al Departamentului de 

cercetare ştiinţifică, din iunie 2006 – Preşedinte AGER; 
• 1993-1994 – reprezentant al Academiei Române în Grupul de lucru al Băncii 

Mondiale, pentru elaborarea Strategiei de reformă a cercetării şi dezvoltării în 
România; 

• 1992-1995 – membru al Comisiei de Scientică a Academiei Române; 
• 1990 – până în prezent – coordonator al colegiului redacţional al publicaţiilor 

„Revista Română de Economie” a Institutului de Economie Naţională, 
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice; 

• 1993, 1996 – reprezentant A.G.E.R. la Congresele Asociaţiei Economice 
Internaţionale (Moscova, Tunis); 

• 1993-1998 – membru corespondent al International Center for Economic 
Growth, San Francisco, SUA; 

• 1997 – până în prezent – profesor titularizat prin decizia MEN, Universitatea 
„Spiru Haret”, Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, 
disciplinele „Eficienţa economică”, „Previziune macroeconomică”, „Proiecte 
de management”; 

• 1995 – până în prezent – membru al European Association for the Study of 
Science and Technology, London; 
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• 1999-2000 – şeful catedrei de Finanţe, Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune; 

• 2000 – până în prezent – decan al Facultăţii de Management Financiar 
Contabil, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti; 

• 2006 – membru al Consiliului Ştiinţific şi colegiilor redacţionale ale mai 
multor reviste şi publicaţii economice, vicepreşedinte al Secţiei Economice, 
Juridice şi Sociologie a Academiei Române; 

 
pe linie administrativ-managerială 
 
• 1992-1997 – membru în Consiliul de Administraţie al Fondului Proprietăţii 

de Stat; 
• 1993-1996 – membru al Colegiului Consultativ pe probleme economice de pe 

lângă Preşedinţia României; 
• 1994 – reprezentant desemnat de Biroul Prezidiului Academiei Române în 

grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de strategie pentru reforma 
cercetării ştiinţifice în România în colaborare cu experţi ai Băncii Mondiale, 
din Anglia, Danemarca, Spania, SUA şi Portugalia; 

• 1995 – secretar ştiinţific al primului comitet al Granturilor Academiei 
Române; 

• 1995 – până în prezent – membru al Comitetului Român al Distribuţiei; 
• 1996-1997 – participant la elaborarea unor proiecte de acte normative şi 

măsuri privind îmbunătăţirea finanţării şi managementul cercetării ştiinţifice 
în Academia Română; 

• 1999 – reprezentant desemnat de Biroul Prezidiului Academiei Române în 
grupul de lucru pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a 
economiei naţionale pe termen mediu” în colaborare cu reprezentanţii PNUD 
şi experţi din Marea Britanie; 

• 2000 – profesor (co-trainer) al Institutului European din România pentru ciclu 
„Training in European Affairs”- modulele „Uniunea Economică şi Monetară. 
Mecanisme şi politici financiare şi monetare” şi „Dezvoltarea regională în 
cadrul UE – Bucureşti – Bruxelles. 

• 1999-2002 – consilier economic al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din 
România (AOAR); 

• 2002-2004 – consilier prezidenţial, cu rang de ministru, la Administraţia 
Prezidenţială a României; 

• 2003 – până în prezent, preşedinte de onoare al Asociaţiei pentru Studii şi 
Prognoze Economice şi Sociale. 

 
A. Activitate ştiinţifică 

 
• Domenii de cercetare: 

► Teorii şi politici ale reformei tranziţiei la economia de piaţă: 9 volume 
editoriale şi 76 de studii publicate în reviste de specialitate; 

► Eficienţa factorilor de creştere a economiei naţionale: 1 volum editorial 
şi 62 de studii publicate; 

► Abordări teoretice şi practice ale privatizării şi restructurării în 
România: 4 volume editoriale şi 70 de studii publicate; 
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► Relaţii economice internaţionale: comerţ exterior, politici comerciale, 
integrare economică, economie mondială: 3 volume editoriale şi 54 de 
studii publicate; 

► Previziune şi planificare macroeconomică: 3 volume editoriale şi 16 
studii publicate; 

► Economia progresului tehnologic şi a cercetării ştiinţifice: 5 volume 
editoriale şi 19 studii publicate; 

• Participarea la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate 
► Prezentarea de referate, comunicări şi intervenţii la peste 70 de 

congrese, sesiuni, colocvii şi simpozioane organizate în ţară, cu 
participare internă şi internaţională, în calitate de participant, 
moderator, raportor, preşedinte şi co-preşedinte atât în cadrul 
Institutului Naţional de Cercetări Economice, Institutului de Economie 
Naţională, ASE – Bucureşti, AGER, AGIR, universităţi din ţară şi 
institute de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; 

► Prezentarea de comunicări, referate ştiinţifice şi intervenţii la peste  35 
de congrese şi simpozioane ştiinţifice internaţionale (SUA, Anglia, 
Franţa, Germania, Italia, Danemarca, China, Japonia, Coreea, Polonia, 
ONU, UNCTAD, UNESCO etc.); 

► Membru corespondent şi visiting profesor la instituţii de cercetare 
ştiinţifică şi învăţământ superior din SUA (International Center for 
Economic Growth), Japonia, China; 

► Mai multe participări în componenţa delegaţiei române în calitate de 
membru sau conducător al delegaţiei la comisii mixte (România – 
Danemarca, România-Anglia, România-Rusia etc.) sau congrese şi 
sesiuni ale organizaţiilor internaţionale (ONU, UNESCO, Banca 
Mondială, PNUD, Asociaţia Economiştilor din Balcani, Asociaţia 
Economică Internaţională, Uniunea Europeană etc.); 

► Pregătirea mai multor lucrări, studii şi cercetări de specialitate 
pentru fundamentarea de acte normative, strategii şi programe în 
domeniul privatizării, politicilor de macrostabilizare, dezvoltării 
durabile, reformei şi legislaţiei cercetării ştiinţifice şi dezvoltării 
tehnologice, la solicitarea instituţiilor şi organelor de sinteză din ţară 
(guvern, parlament, ministere, asociaţii profesionale, Strategiile 
Snagov I şi Snagov II, ESEN 1, Granturile Academiei Române, direcţii 
de reformă ale finanţării cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative 
etc.); 

► Coordonator naţional al peste 20 de proiecte internaţionale de  
cercetare ştiinţifică bi şi multilaterale în cadrul programelor ACE 
PHARE, INCO-COPERNICUS, ICEG, PNUD etc.; 

► Co-trainer, consultant sau membru în grupuri de lucru ale unor comisii 
ale UE de evaluare a utilizării asistenţei pentru România în cadrul 
programului PHARE, la Institutul European din România, Banca 
Mondială, Price Waterhouse, Roland Berger, Coopers&Lybrands, 
Daewoo Institute etc.; 

► Coordonator al activităţii de cercetare la numeroase proiecte şi 
contracte din cadrul IEN, preşedinte al consiliului ştiinţific al IEN şi 
membru în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetări 
Economice – Academia Română; 
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► Conducător a 18 teze de doctorat finalizate şi a mai multor lucrări de 
licenţă ale studenţilor de la Facultatea de Management Financiar 
Contabil de la Universitatea „Spiru Haret”, membru în comisii de 
doctorat şi comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetător 
ştiinţific principal şi profesor universitar. 

 
DATE STATISTICE ASUPRA PUBLICAŢIILOR 

• număr de volume (sau contribuţii la volum): 25 volume (co-autor la cea mai 
mare parte), din care 8 apărute în străinătate (Germania, Rusia, Bulgaria, 
Ungaria, Italia); 

• număr de lucrări în periodice de specialitate: circa 297 studii şi articole; 
• procent lucrări publicate în reviste sau edituri străine: 30% din total volume 

independente; 
• procent lucrări în care este unic autor: circa 60% din total volume, lucrări şi 

articole; 
• informaţii asupra citării lucrărilor: cea mai mare parte a citărilor se află în 

literatura de specialitate din ţară; există unele citări în literatura de specialitate 
din Franţa, SUA, Germania, Bulgaria, Japonia, publicaţii ale instituţiilor 
UE, ONU, Băncii Mondiale, ICEG, Asociaţia Economică Internaţională; 

 
Activitate didactică 
• Din 1997 – titularizat de către MEN ca profesor la catedra de eficienţă 

economică a Facultăţii de Management Financiar, Universitatea „Spiru Haret” 
Bucureşti, unde preda din 1994, cursurile „Eficienţa economică” şi 
„Previziune economică”; 

• 1977-1983 şi 1990-1996 - cadru didactic asociat la Catedra de Eficienţa 
Investiţiilor, Facultatea de Management, ASE Bucureşti; 

 
Activitate ştiinţifică în străinătate 
• Participare la mai multe proiecte ACE PHARE în perioada 1994-1998, pe 

temele următoare: - Restructurarea întreprinderilor cu capital de stat (Bulgaria, 
Albania, România, Anglia, Franţa, Spania 1994-1995); 

• Impactul macroeconomic al privatizării (Franţa, România, Bulgaria 1995-
1996) 

• Cooperarea economică în Balcani şi posibilităţi de integrare în UE (Bulgaria, 
Albania, Franţa, România, Spania 1995-1997); 

• Managementul microeconomic în domeniul mediului (Bulgaria, Spania, Italia, 
România, Slovenia); 

• Economia politică a dezvoltării regionale (Belgia, Bulgaria, Polonia, România, 
Ungaria 1996-1998); 

• Difuzarea inovării şi transferul tehnologic în sistemul CD din Europa de Est 
(Ungaria, Slovenia, Italia, Polonia, Spania 1997); 

• Copreşedinte al colocviilor româno-franceze organizate de IEN şi 
Universitatea din Bordeaux I (Franţa) în anii 1994 şi 1995, cu tema 
„Problemele economice ale tranziţiei în ţările Europei Centrale şi de Est”; 

• Copreşedinte al colocviului româno-chinez, organizat de IEN şi reprezentanţi 
ai Academiei Române de Ştiinţe Sociale din Beijing 1995 cu tema „Teoria şi 
practica economiei de tranziţie”; 
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• Proiecte de cercetare privind reforma academiilor de ştiinţe din Europa 
Centrală şi de Est, elaborate în comun cu institute de cercetare din Germania, 
Cehia, Slovacia, România, Bulgaria, Ucraina şi Ţările Baltice; 

• Participări la mai multe conferinţe şi congrese internaţionale cu comunicări 
ştiinţifice dintre care menţionăm: 

• congresele 11 şi 12 ale Asociaţiei Economice Internaţionale (Moscova 1993, 
Tunis 1996) cu comunicări înscrise în program (contributed papers), în urma 
selectării de către o comisie de evaluatori specializaţi 

• participare la colocviile româno-franceze (secretar ştiinţific şi co-organizator) 
pe problemele eficienţei economice (1971 Paris) şi ale tranzacţiei la economia 
de piaţă (1993, 1994, Bucureşti) unde am prezentat comunicări pe problemele 
determinării eficienţei comerţului exterior cu ajutorul modelului input-output 
şi respective ale privatizării în România 

• Membru în Grupul de lucru al Băncii Mondiale pentru elaborarea unui studiu 
privind reforma cercetării ştiinţifice în România (1993) în perioada de tranziţie 

• În prezent (1998) particip la două proiecte INCO COPERNICUS în cadrul UE 
referitoare la inovare şi difuzarea cunoştinţelor ştiinţifice 

• Am făcut parte din mai multe delegaţii oficiale ale României care au participat 
la lucrările diferitelor organisme economice internaţionale (CAER, ONU, 
UNESCO etc.) sau ale comisiilor mixte bilaterale în cadrul cărora am 
prezentat comunicări şi rapoarte ştiinţifice, am participat la convenirea şi 
definitivarea unor proiecte de materiale 

• Invitat visiting professor şi cercetător la institutele de cercetare economică ale 
Academiei de ştiinţe Sociale şi Universităţi din China (Beijing, Shanghai, 
Canton) în 1992, 1994, 1996 

• Invitat al Fundaţiei “Japonia” 1994 
• Invitat al Fundaţiei “Coreea” la Universitatea din Seoul şi institute de 

cercetare ştiinţifică în domeniul economiei, 1995 
• Participant la proiectul în derulare la Budapesta şi Bruxelles privind 

“Strategiile firmelor din ţările UE şi ai Uniunii Sindicatelor Europene 
• Participant la cel de al XX-lea Congres al Academiei Româno-Americane de 

ştiinţe şi Arte, Reno, SUA, 1996 
• Participant la numirea Academiilor naţionale de ştiinţe din ţările membre ale 

Organizaţiei pentru cooperarea Economică la Marea Neagră, Antalya, 2006 
• Participant la elaborarea studiilor de sinteză pentru “Schiţa preliminară a 

strategiei tranziţiei la economia de piaţă în România” (1990), sub coordonarea 
acad. Tudorel Postolache 

• Vicepreşedinte al AGER din 1993 până în prezent 
• Colaborator al Centrului de Studii Balcanice din Bologna 
• Membru coordonator al colegiului editorial al Revistei Române de Economie, 

IEN Academia Română 
• Membru al Grupului Consultativ pe probleme economico-sociale- Preşedinţia 

României (1993-1996) 
• Consultant şi participant la elaborarea unor proiecte de acte normative în 

cadrul Parlamentului României (proiectul de lege a cercetării ştiinţifice şi 
statutul cercetătorului, Legea privatizării, contractul de management, etc.). 

 
Bucureşti, 16 iunie 2006 


