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CONSTANTIN CIUTACU 

3 IUNIE 1946-22 IANUARIE 2017 

În noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2017 s-a stins din viață, fulgerător și nedrept, 

cercetătorul și profesorul patriot Constantin Ciutacu, personalitate remarcabilă a științei 

naționale, devotat până la sacrificiul întreg cauzei devenirii valorilor românești, ale 

academismului militant și vizionar. 

Născut la data de 3 iunie 1946, în comuna Stroești, județul Vâlcea, a absolvit școala 

primară din localitatea natală (1960), a urmat (1960 – 1964) cursurile liceale în Baia Mare, 

după care, între 1965 și 1970, a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de 

Economia Producției, cu o lucrare de licență apreciată cu nota 10,00. 

După absolvirea cursurilor universitare și-a început cariera în cercetarea științifică, în 

1971, la Institutul de Economie Agrară, unde a activat până în anul 1977. În paralel și-a 

continuat pregătirea cu studii doctorale la ASE București, prin care a dovedit capacitate 

superioară de valorificare a cunoștințelor dobândite, mai cu seamă în materia optimizării 

economico-matematice a proceselor tehnologice din agricultură. A obținut titlul de doctor în 

economie în anul 1987. 

Între 1977 și 2013, a ocupat succesiv funcțiile de cercetător, cercetător principal cu 

toate gradele profesiei la Institutul de Economie Națională unde, din 1993 până în 2004, a 

fost director științific și director executiv. 

În anul 2002, prin concurs a fost numit director general adjunct al Institutului Național 

de Cercetări Economice, din al cărui Consiliu Științific a făcut parte permanență încă din anul 

1990. 

Dr. Constantin Ciutacu a fost un cercetător cu o experienţă pe cât de îndelungată 

(peste 45 ani), pe atât de fructuoasă în activitatea de cercetare economică, concretizată 

într-un număr semnificativ de lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică. 

Diseminarea naţională şi internaţională a rezultatelor acestei activităţi este probată 

printr-o mare varietate de forme: 13 cărţi în edituri din străinătate; 43 cărţi în edituri din 

ţară; peste 300 articole/studii în baze de date internaţionale recunoscute, din care 

peste 200 în limba engleză; participări la emisiuni şi dezbateri pe probleme economice, la 

posturile de radio şi TV din România sau din străinătate (Radio France International, BBC, 

Europa Liberă, Radio Stockholm, ş.a.); prezentarea de comunicări ştiinţifice în plenul a 

peste 15 conferinţe internaţionale şi 20 conferinţe naţionale. 

Lucrările sale s-au remarcat prin profunzime, acurateţe şi curaj ştiinţific, consacrându 

-l pe Ciutacu Constantin ca un purtător şi promotor de opinii în deplină consonanță cu 

aspirațiile naționale pe care le-a prețuit și le-a înălțat în întreaga sa carieră de cercetător, cu 

rigoare și etică științifică și, deopotrivă, cu sfidarea plecăciunilor la care nu de puține ori a 

fost invitat să fie parte. 
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Ca recunoaştere a calităţilor de cercetător consacrat şi de promotor al eticii şi rigorii 

ştiinţifice, cariera i-a fost marcată de cooptarea sa ca membru în foruri naţionale de cercetare 

ştiinţifică, atestare şi etică, în consilii ştiinţifice ale institutelor de cercetări economice 

academice şi ale unor conferinţe ştiinţifice internaţionale, în comitetele ştiinţifice ale unor 

reviste recunoscute pe plan internațional. 

Constantin Ciutacu a dovedit şi reale abilităţi de mediator, probate prin: participarea 

ca membru în consilii de administraţie în calitate de reprezentant al statului, relevantă fiind 

experienţa de coordonare în echipe mixte alcătuite din cercetători, reprezentanţi ai 

guvernului, sindicate şi patronate, dar și în cea de coordonator sau de membru în colective 

interdisciplinare formate din cercetători, cadre didactice din învăţământul superior, din 

reprezentanţi ai administraţiei publice centrale în consilii interministeriale, în agenţii şi 

organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. 

În paralel cu activitatea de cercetare ştiinţifică, Constantin Ciutacu a desfășurat şi o 

bogată activitate didactică, structurată pe mai multe paliere, respectiv: debutul în anul 

1972 în calitatea de cadru didactic asociat şi evoluţia în carieră până la gradul de profesor 

universitar la Facultatea de Economie Agrară, Facultatea de Contabilitate, Facultatea de 

Comerţ, toate din cadrul Academiei de Studii Economice (1972 – 1988) şi Facultatea de 

Administrarea Afacerilor şi Facultatea de Finanţe - Contabilitate, din cadrul Universităţii de 

Petrol şi Gaze Ploieşti (1995 – 2013). Activitatea sa didactică s-a concretizat, între altele, în: 

coordonarea a peste 100 de lucrări de diplomă, de licenţă şi de masterat; formarea 

tinerilor cercetători prin calitatea de manager de proiect, de membru în Consiliul Ştiinţific  

şi de îndrumător în cadrul a 3 şcoli doctorale şi postdoctorale sub egida Academiei 

Române şi INCE; coordonarea ştiinţifică câtorva zeci de dizertații pentru obținerea 

titlului de doctor al Academiei Române la Institutul Naţional de Cercetări Economice 

"Costin C. Kiriţescu, precum și o contribuție de asemenea remarcabilă în susținerea 

cercetării la Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnică Bucureşti, 

Universitatea din Oradea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj, Universitatea din Craiova, 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti etc. 

Experienţa managerială dobândită pe parcursul mandatelor de director ştiinţific al 

Institutului de Economie Naţională (începând cu anul 1993) şi de director general 

adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" a fost 

completată cu experienţa unui mandat de Vicepreşedinte Secretar de stat al Consiliului 

Concurenţei (2004-2007), care s-a suprapus şi cu etapa dificilă de închidere a capitolului de 

"Concurenţă şi ajutor de stat", specifică procesului de aderare. 

În întreaga sa ostenire, în cercetare, în învățământ, în funcții administrative la cel mai 

înalt nivel, dr. Constantin Ciutacu a dovedit ataşament faţă de Academia Română și 

institutele economice, altruism, sacrificând de multe ori din timpul alocat 

preocupărilor sale ştiinţifice soluţionării unor problemelor instituţionale, fiind un 
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apărător şi promotor în țară și în străinătate al bunei imagini a Academiei, institutelor 

şi cercetării ştiinţifice academice - atât din domeniul economic, dar şi din celelalte 

ramuri ale științei românești. 

A fost un cercetător care prin preocuparea pentru interesul naţional a avut un 

cuvânt important în construcţia instituţională a tranziției, cu recunoașteri 

semnificative și bine primite de societatea românească, dacă avem în vedere 

elaborarea de regulamente, standarde, proceduri şi coduri specifice unui sistem intern de 

control managerial modern, adaptat cerinţelor din reglementările naţionale şi practicile 

europene. 

Contribuțiile sale au fost de multe ori decisive la cooptarea INCE în reţeaua 

Organizaţiei Naţiunilor Unite prin UN Global Compact; CE-ONU pentru Europa; UE-

PHARE; UE-COST. 

A fost membru fondator al Cartei Sociale Europene și a înscris România pe harta 

țărilor aparținătoare European Industrial Relations Observatory, European Restructuring 

Monitor, European Working Conditions Observatory ale European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions (Dublin) CE. 

Respectat și prețuit de întregul corpus de cercetători și colaboratori ai Institutului 

Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”, Constantin Ciutacu s-a bucurat de 

recunoașteri la cel mai înalt nivel, fiind onorat cu premii și distincții de excelență, dintre 

care cea mai dragă inimii sale fiind ”Meritul Academic”, cea mai înaltă distincție a 

Academiei Române. 

Prin plecarea atât de neașteptată a doctorului Constantin Ciutacu, cercetarea 

românească, știința economică și cultura națională rămân mai singure și mai sărace, 

îmbogățite însă de lucrarea sa fără odihnă, de aproape cinci decenii, și de amintirea pe 

care i-o vor purta în lumină și nesfârșire prietenii cu care a avut grijă să se înconjoare. 

Un gând de dragoste și împărtășită tristețe familiei. 

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ! 

 


