Curriculum vitae
Acad. Prof. univ. dr. Iulian Văcărel
Locul şi data naşterii:
Vălenii de Munte – jud. Prahova, 15 noiembrie 1928.
Studii:
Şcoala primară (1935- 1939); şi gimnaziul comercial (1939 –1943) din Vălenii de Munte;
Liceul comercial “Spiru Haret” (1943 – 1947) din Ploieşti;
Facultatea de Finanţe şi Bănci (1947 – 1950) din Bucureşti;
Doctorat la: Institutul economico-financiar din Leningrad (1950 – 1952), Institutul
economico-financiar din Rostov pe Don (1952 – 1953).
Titluri ştiinţifice şi academice:
Doctor în economie (1954) la Institutul economic de stat din Moscova, cu teza “Finanţarea
industriei grele în România”
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice (1970);
Membru corespondent al Academiei Române (1993);
Membru titular al Academiei Române (1999).
Activitate profesională:
a) pe linie de învăţământ:
Activitate de predare începând cu anul 1951, atestat conferenţiar universitar în 1959.
Profesor universitar (1969 – 1999)
Profesor consultant (1999 – prezent)
Conducător ştiinţific de doctoranzi din 1965.
Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific al Institutului de Studii Economice (renumit
Academia de Studii Economice);
Membru al Comisiei Superioare de Diplome: 1969 – 1978;
Membru al Comisiei de Atestare a titlurilor ştiinţifice şi a gradelor didactice (2003-2006)
b) activitate practică în Ministerul Finanţelor:
Economist de specialitate, cercetător ştiinţific etc: 1954 – 1960;
Secretar general 1960 – 1965;
Adjunct al ministrului 1965 – 1970,
Prim-adjunct al ministrului 1970 – 1978.
c) activitate diplomatică:
încadrat în Ministerul Afacerilor Externe: martie 1978 – februarie 1987,
a îndeplinit funcţia de Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Belgia şi
Luxemburg (1978 – 1986);
reprezentant (de facto) al ţării noastre pe lângă Comunităţile Economice Europene.
d) activitate de cercetare ştiinţifică:
a publicat lucrări de cercetare fundamentală şi aplicativă, cu abordare la nivel de întreprindere
şi de ramură, la nivelul întregii economii naţionale şi la scară mondială.
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Printre lucrările sale de referinţă, din domeniile finanţelor, asigurărilor şi economiei mondiale,
se numără:
•
Probleme ale teoriei finanţelor (1963);
•
Finanţele Republicii Socialiste România (1974);
•
Finanţele şi cerinţele dezvoltării agriculturii pe plan mondial (1976);
•
Finanţele publice. Teorie si practică (1981);
•
Probleme ale dezvoltării economiei mondiale: imperative, obstacole, alternative
(1989);
•
Finanţe publice, coautor şi coordonator - şase ediţii (1992 – 2007);
•
Relaţii financiare internaţionale - patru ediţii (1995);
•
Asigurări şi reasigurări - patru ediţii (1993 – 2007); (coautor);
•
Probleme economice şi financiare de ieri şi de azi (1996);
•
Politici fiscale şi bugetare în România – 1990 – 2000 – (2001);
•
Sistemul impozitelor şi taxelor în UE şi România (2002);
•
Bugetul pe program multianual – Concepţii, reglementări, rezultate, perspective
(2002).
După decembrie 1989, a participat la elaborarea schiţei privind strategia înfăptuirii
economiei de piaţă în România (1990), a strategiei naţionale de pregătire a aderării României
la Uniunea Europeană (1995), a strategiei naţionale de dezvoltare economică a României pe
termen mediu (2000), a Evaluării stării economiei naţionale (ESEN I 1999 – 2000 şi ESEN II
2001 – 2002).
A elaborat studii de istorie economică şi istoria gândirii economice consacrate unor mari
personalităţi din secolul al XIX-lea şi al XX-lea, printre care se numără Virgil Madgearu,
Victor Slăvescu, Ion Răducanu, G. Taşcă, Vintilă Brătianu, Gromaslav Mladenatz,Victor
Jinga, Ion Ionescu de la Brad, Leonida Colescu, Ghe. Zane, Costin Kiriţescu, N. N.
Constantinescu, Nicolae Bălcescu, George Bariţ ş. a pe care le-a publicat în Studii de istoria
gândirii şi practicii economico-financiare (în anul 2008);
A elaborat cursuri pentru studenţi şi postuniversitari consacrate finanţelor statelor
capitaliste, finanţelor socialiste, echilibrului financiar, asigurărilor, finanţelor publice
internaţionale ş.a.
A participat la congrese, simpozioane, conferinţe internaţionale şi alte asemenea
manifestări: Paris (1966), Bucureşti (1969), Oxford (1970), Bucureşti (1971), Nurenberg
(1971), New York (1972), Barcelona (1973), Neptun (1974), Nisa (1975), Edinburgh (1976),
Varna (1977), Moscova (1976), Manila (1977).
A participat la şedinţe ale comisiei permanente valutar-financiare din cadrul CAER la
Varşovia, Leningrad ş. a (1967); la reuniuni ale comisiei mixte România – Comunitatea
Economică Europeană şi ale comisiei mixte România – Uniunea Economică belgo –
luxemburgheză (1978 – 1986); la colocviul belgo – român de de la Bruxelles (1979), la
sesiuni academice la Luxemburg, Bruxelles, Louvain la Neuve, Anvers, Liege si Mons
(1978 – 1986) ş.a.
Alte activităţi:
Membru al colegiului de redacţie al revistei Finanţe şi credit (1963 – 1975);
Membru al colegiului de redacţie al revistei Viaţa economică
Membru al Consiliului editorial al Editurii Academice Române.
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Membru al Institutului Internaţional de Finanţe publice din 1959 şi până în prezent. În
perioada 1973 – 1978 a fost membru în Comitetul Director al Institutului.
Membru fondator al AGER şi membru al consiliului naţional al AGER.
Distincţii şi premii:
Premiul ministrului Învăţământului (1964)
Premiul P.S Aurelian al Academiei Române (1976, pentru o lucrare publicată în 1974).
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