POSTOLACHE, Tudorel T.
(n. 20 noiembrie 1932, Focșani – d. 16 februarie 2020), economist.
Membru titular al Academiei Române (din 22 ianuarie 1990), membru
corespondent (1 martie 1974 – 21 ianuarie 1990).
Președinte (2000-2006) și președinte de onoare (din 2006- 2020) al Secţiei
de ştiinţe economice, juridice şi sociologie a Academiei Române.
Licenţiat în ştiinţe economice (1955), doctor în economie (1959), profesor
universitar de economie politică şi economie mondială (din 1969), conducător
ştiinţific de doctorat (din 1990).
A susținut cursuri şi seminarii la universităţi din Luxemburg, Madrid,
Moscova, Paris, Praga, Roma, Viena, Quebec, Ottawa, Tokyo. A deținut
importante funcţii publice: director general, fondator al Institutului Naţional de
Cercetări Economice (1990); preşedinte al Comisiei pentru elaborarea strategiei
privind înfăptuirea economiei de piaţă în România (1990); reprezentant
permanent al României la CAER (1990 - 1991); ambasador extraordinar şi
plenipotenţiar al României în Marele Ducat de Luxemburg (1992-1996 şi 20002005) şi în Canada (1996-1997).
A fost preşedinte al Comisiei de elaborare a ”Strategiei naţionale de
pregătire a aderării României la Uniunea Europeană” (1995), ale cărei lucrări sau finalizat cu “Declaraţia de la Snagov”, prin care s-a consemnat primul consens
politic național, referitor la opțiunea României de a deveni stat membru al Uniunii
Europene; copreşedinte al Comisiei de fundamentare a ”Strategiei naţionale de
dezvoltare economică a României pe termen mediu” (2000).
Creator de școală națională de cercetare cu străpungere internațională, a fost
fondator și director al Centrului Român de Economie Comparată şi Consens –
Institutul Național de Cercetări Economice (din 1999), al Comitetului Naţional
Român ”Grupului E.S.E.N.” al Academiei Române (din 1999), al Centrului
”Pierre Werner” de Studii şi Documentare România-Luxemburg (din 1995).
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Implicat, activ și responsabil, prin lucrările Clubului de la Roma, în
dezbaterile asupra problemelor globale, fiind membru fondator al Asociației
pentru România al acestuia. A fost membru al Academiei Regale de Științe
Economice și Financiare a Spaniei (Barcelona, din 2004) și al Executiv Club
Luxemburg.
A fost distins cu înalte onoruri naționale - Ordinul “Steaua României” și
internaționale - Marea Cruce a Ordinului de Merit a Marelui Ducat de
Luxemburg.
A publicat peste 500 de titluri (cărți, studii, articole, lucrări de autor și în
colaborare), care abordează o problematică de mare anvergură: restructurări în
economie, tipuri de tranziții contemporane, strategii economico - sociale,
epistemologie economică, etc. Printre acestea mai semnificative sunt :
”Considerații metodologice privind sistemul național al științei economice”
(1966); ”Ciclurile lungi și perspectivele economiei mondiale în viitorul sfert de
secol” (1971); ”Ciclul secular și etapele capitalismului” (1973); ”Restructurări în
economia politică” (1981); ”Tratatul de economie contemporană” (vol. II, cartea
întâi, 1987; cartea a doua, 1989); ”Geneză și tendințe ale tensionărilor în sistemul
național al economiei politice” (1988); ”Schiță privind înfăptuirea economiei de
piață în România” (1990); ”Tranziții contemporane” (1997); ”Economia
României: secolul XX” (1991, apărută și în limbile franceză, 1994 și engleză,
1998); ”Discours sur l'integration Européenne” (1999); ”Un proiect deschis:
Strategia Naţională de Dezvoltare Economică a României pe termen mediu”
(2000); ”Vers un « idéal praticable ». Notes et réflexions” (2007); ”Academicieni
așa cum i-am cunoscut” (2009); ”Discours sur les « successions coexistantes » au
tournant des millénaires. Quelques reflexions épistémiologiques” (2009) și altele.
A fost inițiatorul și coordonatorul proiectului prioritar al Academiei Române
“Noua Enciclopedie a României”.
Îi vom păstra smerită recunoștință și vie amintire.
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