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Prof. Gheorghe Dolgu
membru de onoare al Academiei Române
2 aprilie 1929 - 22 septembrie 2017
Academia Română a primit cu întristare vestea plecării din această lume, la vârsta de 88 de
ani, a prof. Gheorghe Dolgu, economist cu o reputată carieră didactică și științifică,
diplomat și reprezentant al României în multiple foruri internaționale.
Bucureștean de origine, născut la 2 aprilie 1929, Gheorghe Dolgu a primit inițial o educație
militară, la Colegiul Național Militar „Nicolae Filipescu“ de la Mănăstirea Dealu, urmând
apoi cursurile Facultății de Economie Generală din cadrul Academiei de Studii Economice
București, unde și-a susținut teza de doctorat cu tema consecințele economice ale
înarmărilor.
Anii 1950-1970 au reprezentat ani de ascensiune profesorală la Academiei de Studii
Economice din București, până la gradul de profesor, obținut în 1972. Din 1999 a fost
profesor consultant, iar din 2011 profesor emerit. Între 1971 și 1980 a deținut două
mandate de rector al acestei universități.
Bogata sa activitate didactică s-a completat, începând din1990, cu activitatea de cercetare
științifică, desfășurată la Institutul Național de Cercetări Economice. Preocupările sale au
vizat îndeosebi economia înarmării/dezarmării, economia serviciilor financiare, ciclul
economic, tranziția la economia de piață, integrarea României în structurile europene. Între
operele importante se remarcă: Economia și înarmările (1974), Economic and Social
Consequences of the Arms Race and Military Expenditures, United Nation (1978), Piața
de capital - sursă a relansării economice în România (1999), Revoluția financiară
mondială (2001), Criză, finanțe, teorii (2009), Criză și redresare (2010).
Și-a îndreptat atenția în cercetările sale și asupra valorificării gândirii economice românești
și universale, în monografii de istoria și filosofia științei precum Nicholas GeorgescuRoegen în gândirea economică universală (1993), Anghel Rugină și noua revoluție în
știința economică (1994) sau Nicholas Georgescu-Roegen: constructorul unei noi
paradigme în știința economică (2006).
Profesorul Gheorghe Dolgu a desfășurat de asemenea o reprezentativă activitate politică. A
făcut parte din conducerea delegațiilor române la sesiunile Conferinței Națiunilor Unite
pentru Comerț și Dezvoltare organizate la Santiago de Chile (1972), Nairobi (1976),
Belgrad (1984), Geneva (1988). A fost ministru adjunct la Ministerul Afacerilor Externe
(1980-1984), expert consultant al Secretarului General al ONU (1970-1971, 1975-1976,
1980), ambasador al României pe lângă oficiul ONU, ambasador la Berna, reprezentant al
României în grupul interguvernamental de experți pentru colaborare economică în spațiul
post-CAER.
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Meritele sale științifice au fost recunoscute printr-o serie de premii și distincții. Academia
Română i-a conferit în 1976 premiul „P.S. Aurelian“ pentru economie, iar în 2009 diploma
„Meritul Academic“. În 2001 a primit diploma de excelență și medalia „Laureați Nobel în
economie“. Academia de Științe Economice i-a acordat diploma „Virgil Madgearu“ cu
medalie de aur (2009), iar Asociația Facultăților Economice i-a înmânat diploma
„Excelență pentru întreaga activitate“.
În 1968, Germania Federală l-a decorat cu ordinul „Verdienstkreuz am Bande“.
Președinția României i-a conferit în 2003 Ordinul Național „Serviciul Credincios“ în grad
de cavaler.
În data de 30 martie 2010, Academia Română l-a ales membru de onoare, în cadrul Secției
de Științe Economice.
Membrii Academiei Române regretă această pierdere în lumea științifică românească și
aduc un respectuos omagiu.
Dumnezeul să-l odihnească în pace!
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