Prof. univ. emerit dr. Florian BERCEA

"Absolvenţii Facultăţii de Finanţe,
Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
beneficiază la finalizarea studiilor de
cunoştinţe temeinice care le permit să
se adapteze într-o perioadă relative
scurtă la cerinţele practicii din toate
domeniile care fac obiectul profilului
facultăţii.
Am contatat de-a lungul anilor că mulţi dintre absolvenţii facultăţii,
perseverând în aprofundarea cunoştinţelor căpătate pe băncile facultăţii, au
reuşit să acceadă la posturi importante de conducere până la cel mai înalt
nivel, nu numai în domeniile specific profilului facultăţii, ci şi în alte domenii
economice, atât pe plan intern cât şi international."

Studii financiar-bancare:
Absolvent al Facultății de Finanțe şi Credit, promoția 1962
A finalizat studiile doctorale sub îndrumarea acad. prof.univ.dr. Iulian
Văcărel (1970)

Funcții relevante domeniului financiar-bancar:
Cadru didactic universitar (specializarea finanţe) timp de 51 de ani
Ministrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar,
membru al Guvernului României în perioada 1991-1992
Secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice în perioada 1990-1991
Vicepreşedinte al Curţii de Conturi în perioada 1999-2002

Deputat în Parlamentul României în două legislaturi, respectiv 19921994, când a fost vicepreşedinte al Comisiei de Buget, Finanţe şi Bănci
din Camera Deputaţilor şi 1996-1999, când a fost membru al Comisiei
de Buget, Finanţe şi Bănci şi vicepreşedinte al grupului parlamentar din
care a făcut parte
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica
Africa de Sud în perioada 1994-1996
Vicepreşedinte al Comitetului de Audit Public Intern din anul 2003
Membru în Comisia de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în
Interes Public a Profesiei Contabile, începând cu anul 2013
Membru în Consiliul de Administraţie al Bănci Române de Comerţ
Exterior în perioada 1991-1994
Membru în Consiliul de Administraţie al Administraţiei Asigurărilor de
Stat în perioada 1972-1989
Preşedinte şi Director General al S.C. ASIROM S.A în perioada 19961997
Consilier al Preşedintelui Băncii Comerciale Române în perioada 20022006
Expert al S.C. „BCR Asigurări” S.A. în perioada 2006-2009

