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LAUDATIO 
Pentru acordarea titlului onorific de 

Doctor Honoris Causa 
al 

Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
 

Domnului profesor universitar doctor  

Nicolae ISTUDOR, 

Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti  

şi Preşedintele Asociaţiei Facultăţilor  

de Economie din România 

 
Stimate domnule Profesor,  
Stimate domnule General,  
Stimaţi oaspeţi,  
Onorată asistenţă, 

 
PROPOSITIO 

Aprecierea de care se bucură astăzi Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu în lumea academică din 
ţară şi din străinătate este rezultatul eforturilor pe care 
comunitatea noastră universitară le-a depus constant atât 
pentru promovarea performanţelor realizate în activităţile de zi 
cu zi, cât şi pentru creşterea vizibilităţii instituţiei pe multiple 
planuri: militar, educaţional, social, cultural etc. 

Astfel, putem afirma cu îndreptăţită satisfacţie că 
demersurile noastre profesionale, ştiinţifice şi manageriale au, 
în primul rând, un larg ecou în spaţiul universitar românesc şi, 
de asemenea, s-au bucurat de sprijinul fără rezerve al 
facultăţilor de profil economic din ţară.  
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Comunitatea academică militară sibiană este deosebit de 
onorată să fie astăzi alături de o personalitate remarcabilă a 
învăţământului economic din România, profesorul universitar 
doctor Nicolae ISTUDOR, o personalitate cu un prestigiu 
recunoscut atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. 

Acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA şi primirea sa 
în rândul membrilor de onoare ai corpului academic al Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu reprezintă încă o 
recunoaştere a implicării dedicate şi continue a domnului profesor 
universitar doctor Nicolae ISTUDOR pentru dezvoltarea şi 
promovarea învăţământului economic românesc, precum şi a 
implicării active în susţinerea funcţionării economiei româneşti. 

 
CURRICULUM 

Domnul Nicolae ISTUDOR s-a născut la 24 martie 1968 
în comuna Tislău, judeţul Buzău, loc în care familia i-a insuflat 
dragostea de pământul strămoşesc şi de agricultură şi i-a sădit 
în suflet dorinţa de a reuşi în viaţă prin muncă şi doar prin 
muncă. Această valoare fundamentală i-a călăuzit paşii către 
dezvoltarea personală şi profesională în domeniul economic, 
absolvind în anul 1986 Liceul Economic din localitatea Buzău. 

Simţul practic şi spiritul de întreprinzător l-au condus pe 
domnul Nicolae ISTUDOR să studieze la Academia de Studii 
Economice din Bucureşti, Facultatea de Economia şi Gestiunea 
Producţiei Agricole şi Alimentare, fiind admis al 11-lea şi  
absolvind-o ca şef de promoţie în anul 1993. 

Filosofia de viaţă a familiei tradiţionale româneşti, aceea de 
a fi aproape de semenul nostru şi de a-l sprijini în dezvoltarea 
personală, precum şi bagajul de cunoştinţe şi competenţe 
acumulat pe timpul studiilor de licenţă l-au determinat pe 
domnul Nicolae ISTUDOR să îmbrăţişeze imediat cariera 
didactică în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti, fiind în perioada 1993-1995 preparator universitar în 
cadrul acestei prestigioase instituţii de învăţământ românesc. 
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Dorinţa de autodepăşire şi de perfecţionare aprofundată în 
domeniul economic îl canalizează pe domnul Nicolae ISTUDOR 
să parcurgă programul de studii doctorale la aceeaşi instituţie, 
pe care îl absolvă în anul 1999, cu teza Organizarea pieţei de 
legume şi fructe în România, obţinând titlul de doctor în 
economie. Concomitent, urcă treptele ierarhiei didactice, fiind în 
perioada 1995-1998 asistent universitar, iar în perioada  
1998-2001 lector universitar. 

În perioada 2002-2007 este conferenţiar universitar în 
cadrul aceleiaşi academii, îmbinând cariera didactică cu diferite 
funcţii de conducere fie la nivelul Academiei de Ştiinţe 
Economice din Bucureşti (director al Departamentului Social – 
2000-2001, consilier al rectorului academiei – 2005-2007), fie la 
nivel guvernamental (director general în Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – 2001-2004 şi secretar de stat în 
cadrul aceluiaşi minister – 2004-2005). 

Începând cu anul 2007 când devine profesor universitar şi 
până în prezent, prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR îşi asumă din 
ce în ce mai multe responsabilităţi în cadrul Academiei de Ştiinţe 
Economice, pentru dezvoltarea şi promovarea acestei instituţii ca 
o emblemă de marcă a învăţământului economic românesc, fiind 
şef al Catedrei Economia şi Tehnologia Producţiei Agricole şi 
Alimentare – 2008, prorector pentru activitatea socială şi relaţiile 
cu organizaţiile studenţeşti – 2008-2012, prorector pentru relaţii 
interinstituţionale şi cu mediul economico-social – 2012-2016, iar 
din anul 2016 este rectorul acestei academii. 

Implicarea, dăruirea şi rezultatele manageriale şi didactice ale 
prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR au fost răsplătite cu numeroase 
distincţii, premii şi diplome naţionale şi internaţionale, din care 
rememorăm: 

● Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de cavaler 
pentru activitatea desfăşurată în vederea dezvoltării rurale 
şi eficientizării ramurilor agricole şi silvice în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu ocazia Zilei 
Naţionale a României – Preşedinţia României, 2004; 
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● Premiu acordat de Academia Română, Institutul Naţional 

de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Centrul 

„Pierre Werner” de Studii şi Documentare România – 

Luxemburg, 2016; 

● Diploma de recunoaştere a activităţii depuse în sectorul 

agroalimentar – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 

Agricultură şi Alimentaţie (FAO), martie 2010; 

● Diplomă de excelenţă, acordată de Organizaţia Naţională 

Interprofesională Vitivinicolă pentru contribuţia adusă în 

fundamentarea economică a filierei vitivinicole în 

România, Bucureşti, decembrie 2008; 

● Diplomă „Profesorul anului 2009” acordată de Asociaţia 

Facultăţilor de Economie din România, 2010; 

● Diploma „Georgescu Roegen” pentru cercetare ştiinţifică 

în cadrul proiectelor de organisme naţionale sau 

internaţionale, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, 2005, 2006; 

● Diplomă de Excelenţă pentru preocuparea permanentă 

de perfecţionare a învăţământului economic, Societatea 

Română de Statistică, 2013; 

● Diploma Economistul scriitor – pentru rigoarea şi stilul 

învestite în articolele de presă publicate în paginile 

revistei Economistul, 2015; 

● Doctor Honoris Causa, al Universității „Dunărea de Jos” 

din Galaţi, iunie 2017; al Universității „Ovidius” din 

Constanţa, iunie 2018; al Academiei de Studii Economice 

din Moldova, septembrie 2018 și al Universității din 

Petroşani, octombrie 2018. 

● Distincţia Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti, 

acordată de Primăria Municipiului Bucureşti, decembrie 

2018; 

● Distincţia Cetăţean de Onoare al Municipiului Buzău, 

acordată de Primăria Municipiului Buzău, octombrie 2019. 
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Prestigiul profesional, rigoarea ştiinţifică şi realismul de care 
dă dovadă în orice împrejurare prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR 
l-au propulsat, de-a lungul timpului, să fie cooptat şi implicat total 
în diferite structuri ştiinţifice, academice şi economice, precum: 

● preşedinte al Consorţiului UNIVERSITARIA, mai 2021 – 
mai 2022; 

● vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor, mai 
2016 – prezent; 

● vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din 
România, 2013 – prezent; 

● vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, 2015 – prezent; 

● membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, 2018 – prezent; 

● preşedinte al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din 
România (AFER), 2016 – prezent; 

● preşedintele Consiliului de Administraţie al Fondului de 
Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, 
aprilie 2022 – prezent. 

● membru în Consiliul de Administraţie al Fondului de 
Garantare a Asiguraţilor, septembrie 2020 – prezent; 

● reprezentant în cadrul Comisiei Naţionale de 
Fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei 
euro, 2018; 

● secretar general al Consiliului Naţional de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
(CNATDCU), 2016; 

● preşedinte al Comisiei de Ştiinţe Economice şi 
Administrarea Afacerilor din cadrul CNATDCU, septembrie 
2012-2016; 

● expert în cadrul Panelului Mondial UN-FAO HLPE  
(High Level Panel of Expert), 2010; 

● membru în Comitetul Interministerial de conducere a 
reformei gestiunii finanţelor publice, 2004-2005; 
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● membru în Comitetul de Monitorizare pentru Programul 
SAPARD, aprilie 2004 – ianuarie 2005. 

Profesorul universitar doctor Nicolae ISTUDOR s-a 
remarcat printr-o bogată activitate de cercetare interdisciplinară 
care i-a adus un prestigiu ştiinţific recunoscut de întreaga 
comunitate academică din ţară şi în plan mondial. Astfel, 
cercetarea ştiinţifică aplicată şi dedicarea pentru formarea 
viitorilor economişti ai României au generat realizări publicistice 
valoroase atât pentru studenţi, cât şi pentru practicienii din viaţa 
economică românească, însumând: 18 cărţi de specialitate şi 
articole/studii; 4 cursuri, 16 articole Web of Science (ISI),  
57 de articole în reviste recunoscute pe plan naţional şi 
internaţional, peste 61 de comunicări ştiinţifice susţinute în cadrul 
conferinţelor internaţionale, naţionale sau simpozioane şi 
exprimă, fără doar şi poate, capacitatea Domniei Sale de a 
aborda din ambele perspective, ştiinţific şi practic, tezele 
contemporane ale economiei. De-a lungul carierei universitare, a 
participat la 38 de proiecte de cercetare, dintre care: 6 în calitate 
de director (din care unul internaţional) şi 32 în calitate de 
membru (din care patru internaţionale).  

În mod particular, profesorul universitar doctor Nicolae 
ISTUDOR este implicat activ în viaţa Academiei Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, prin susţinerea şi 
promovarea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative în 
cadrul Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România, 
contribuind la valorificarea cercetării ştiinţifice studenţeşti şi la 
îmbunătăţirea procesului educaţional în cadrul programelor de 
studii gestionate de facultatea noastră. 

 
ERGO 

Pentru toate cele menţionate anterior şi luând în 
considerare faptul că Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu este o instituţie de prestigiu în domeniul 
educaţiei şi cercetării din România, ce pregăteşte liderii militari 
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de mâine şi care în viaţa lor profesională pot să se inspire din 
realizările domnului profesor universitar doctor Nicolae 
ISTUDOR, rectorul Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti şi preşedintele Asociaţiei Facultăţilor de Economie din 
România, considerăm că decernarea prestigiosului titlu de 
Doctor Honoris Causa răsplăteşte, în mod natural, contribuţia 
semnificativă şi specială a Domniei Sale la dezvoltarea noastră 
instituţională şi constituie dovada alesei noastre preţuiri faţă de 
întreaga activitate a Domniei Sale. 

 
 

Sibiu, 17 iunie 2022 

 

 

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice  

şi Administrative 

Col.conf.univ.dr. Dumitru IANCU 




