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StUdii
Licenţiat în ştiinţe politice, economice şi comerciale la 
Universitatea din Barcelona, unde a obţinut şi titlul de doctor. 
ActivitAtE ProfESionAlĂ
Din 1959 este profesor la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii
din Barcelona, în prezent şef al Departamentului de Economie din cadrul
Universităţii din Barcelona. Este iniţiator, din partea spaniolă, al seminaru-
lui internaţional „Probleme economice în perspectivă europeană”,
desfăşurat în 1993 la Bucureşti. Este un susţinător al Societăţii Române de
Sisteme Fuzzy şi al Uniunii Balcanice de Sisteme Fuzzy şi Inteligenţă cu
sediul în România. Impreună cu cercetători români, a editat volumul Fuzzy
Systems in economy and engineering (1994). 
PUBlicAŢii
Este autorul a numeroase lucrări şi studii apărute în prestigioase reviste
de profil: introducción de la teoria de los subconjuntos borrosos a la
gestión de las empresas (1986); Técnicas operativas de Gestión para el
tratamiento de la incertidumbre (1987); models per a la recerca d’e-
fesctes oblidats (1988); las matematicas del azar y de la incertidumbre
(1990); inversiones. certeza. riesgo e inversión (1991); nuevas técni-
cas de Géstion de empresa (1992); Técnicas especiales para la géstion
de expertos (1993); la creatividad en la géstion de las empresas (1994);
matemática per la economia y la géstion de empresas (1994); Grafos
neuronales para la economia y la géstion de las empresas (1995); la
géstion interactiva de los recursos humanos en la incertidumbre (1996);
inventir en la incertidumbre (1997); elementos para una teoria de la
decisión en la incertidumbre (1999) ş.a. 
MEMBrU În SociEtĂŢi ŞtiinŢificE
Membru al Academiei Doctorilor din Spania (1967), al Academiei Regale
de Ştiinţe Economice şi Financiare din Spania (1973), al Academiei
Delphinale din Franţa, al Academiei Internaţionale de Ştiinţe din Moscova;
Membru de onoare al Academiei Române.
diStincŢii
Distins cu medalia Universităţii din Barcelona, cu medalia de onoare al
Centrului de Studii Practice de Informatică şi Automatică din Paris, cu
medalia de aur a Universităţii Politehnice din Creta, cu medalia de aur a
Fundaţiei „Grigore Moisil”, cu medalia de aur a Institutului Naţional de
Inventică din Bucureşti, cu medalia Academiei din Montpellier, cu
medalia Universităţii Mediteraneene din Reggio Calabria (Italia), cu
Premiul „Henri Coandă”. doctor Honoris causa al Academiei de Ştiinţe
Economice din Bucureşti şi al universităţilor din Sofia (1993), Minsk
(1995), Buenos Aires (1995), Vigo (1997), Reggio Calabria (1997),
Santiago de Cuba (1997,) Lipetsk (1999), Perpignan (2000), Leon -
Spania (2002), Reunion-Franţa (2002) Astana, Kazahstan, Petroşani,
Morelia, Mexic, Madrid, Timişoara, Sibiu ş.a. Ofiţer al Ordinului
„Palmes Académiques”, cavaler al Ordinului Naţional de Merit din
Franţa etc. Comandor al ordinului meritul cultural, şi al ordinului
naţional „Pentru merit„România 
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