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IN  MEMORIAM 

AUREL NEGUCIOIU 

(13 mai 1930–24 decembrie 2012) 

De curând, a plecat dintre noi profesorul 
universitar dr. Aurel Negucioiu, personalitate marcantă 
a ştiinţei, şcolii şi practicii economice româneşti. 
A plecat cu o eleganţă pe măsura aceleia pentru care a 
fost admirat şi invidiat în cei aproape 83 de ani de viaţă 
de către zeci de mii de studenţi, aproape 50 de discipoli 
(doctori în economie), mii de colegi şi colaboratori şi 
nenumăraţi alţi prieteni. A coborât din trenul vieţii ca 
Om care lasă celor ce l-au cunoscut şi apreciat un bogat 
univers de amintiri, prin care el continuă să-i provoace 
în a şti şi în a face mai mult, dar şi în a trăi călăuziţi de 
principii de viaţă corecte. 

Spirit mereu tânăr şi neobosit până în ultima 
clipă a frumoasei sale vârste, profesorul Aurel Negucioiu 
a părăsit, pentru „o lume mai bună”, frumuseţile, 
bucuriile şi alte avantaje ale vieţii de aici, de pe 

pământ, dar şi o lume plină de controverse, pe care i-a fost dat să o vadă renăscând din când în când 
din somnul raţiunii celor puternici şi/sau mulţi. 

Din noaptea necunoaşterii în care suntem cu toţii cufundaţi, a plecat un om de ştiinţă şi vastă 
cultură generală şi profesională, cultură care i-a luminat gândurile şi faptele în dificila şi nemărginita 
luptă a domniei sale şi a semenilor lui pentru îmbunătăţirea locală şi universală a climatului social, 
frământat de suişuri şi coborâşuri agitate. 

A fost un om domol şi foarte aşezat. A vorbit totdeauna frumos şi convingător, cu toţi cei pe 
care i-a întâlnit, până în momentul în care, aşezându-se pe un pat, glasul i s-a stins şi ochii i s-au 
închis, deşi avea încă atât de multe de citit, de scris şi de zis. Timpul nu a mai avut răbdare cu 
speranţele şi planurile lui. 

Prin ceea ce a făcut şi nu a făcut, profesorul Aurel Negucioiu s-a dovedit a fi un Om normal, 
cu bune şi cu rele, pentru care cei mulţi l-au iubit, iar alţii, mai puţini la număr, l-au ignorat sau 
denigrat, câteodată – în anumite momente de rătăcire a lor, amintindu-ne de cei atraşi, vorba celui mai 
mare poet al nostru, de „[…] păcatele şi vina, / Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt / Într-un 
mod fatal legate de o mână de pământ”, şi nu de lumina „Ce în lume-ai revărsat-o […]” Însă, cei care 
văd şi înţeleg cum e să fii sub vremuri şi apreciază înzestrarea spirituală şi a altcuiva, nu numai a lor, 
recunosc şi îşi vor mai aminti, până când îl vor urma, că profesorul Aurel Negucioiu a fost un om cu 
un justificat şi profund sentiment de dorinţă a progresului. Un om cu o nelinişte înnăscută pentru a 
păstra ca lege a firii sale eterna devenire a omului.  

Profesorul Aurel Negucioiu a fost una dintre personalităţile care a căutat şi reuşit, atât cât i-au 
permis împrejurările, să-şi depăşească – prin spirit, voinţă, hărnicie şi cinste – numeroase conflicte 
sufleteşti remarcabile, să se menţină pe linia obiectivităţii şi cumpănirii lucrurilor. Amintim 
preocuparea sa pentru probleme precum: nevoile/trebuinţele umane şi interesele purtătorilor acestora; 
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munca şi forţa de muncă; marfa, banii şi valoarea în general, valoarea de schimb în special; piaţa şi 
economia; planul şi concurenţa; proprietatea; crizele; cunoaşterea în general, cea economică în 
special; educaţia – de ale cărei „grinzi” şi „praguri” s-a „lovit” în cea mai mare parte a existenţei sale 
active, învăţând continuu şi regretând mereu că totuşi ştie prea puţin. În şi prin şcoala pe care a 
slujit-o şi promovat-o, a încercat o emancipare particulară şi socială a individului, convins fiind că de 
la om pleacă totul, inclusiv progresul lumii. Omul este o entitate primară a umanităţii, iar emanciparea 
lui e o treaptă elementară a progresului social. 

Învăţând din păţaniile proprii şi ale altora, din lecturile şi pildele cuceritoare ale multor iluştri 
înaintaşi şi contemporani, un crez al profesorului Aurel Negucioiu a fost şi acela că oamenii din 
lumea întreagă vor atinge odată un nivel convenabil de viaţă şi cultură, şi atunci umanitatea se va 
felicita pentru progresul realizat de ea, ceea ce nu i-a fost dat să vadă împlinit, în ciuda „tinereţii” 
amintite. Dimpotrivă, după ce s-a născut în timpul marii crize mondiale din anii 1929–1933, a trecut 
în veşnicie în cursul unei alte crize mondiale, la fel de mare, cea începută în anul 2008. În schimb, a 
lăsat pentru cei care vor şi care pot continua drumul pe care a mers şi domnia sa, destule concluzii şi 
opinii curajoase şi larg argumentate în numeroase lucrări, dintre care amintim, acum şi aici, numai pe 
cele publicate în numerele de până acum ale „Anuarului Institutului de Istorie «George Bariţiu» din 
Cluj-Napoca”, Series Humanistica, al cărui colaborator de seamă a fost1: Forţa de muncă, resursele 
umane, capitalul uman în gândire şi acţiune (Labour Force, Human Resources, Human Capital in 
Thought and Action) – tom. VII (2009); Gândirea cu susu-n jos – o gândire nouă pentru o lume 
nouă. Punerea problemei (The Upside Down Thinking – A New Type of Thinking for a New World. 
Posing the Problem) – tom. VIII (2010); Învăţământul superior – factor esenţial de dezvoltare şi 
consolidare a Uniunii Europene (Higher Education – Essential Factor of the Developement and 
Consolidation of the European Union) – tom. IX (2011); Repere pentru o societate nouă şi pentru 
economia ei (Benchmarks for a New Society and Its Economy) – tom. X (2012). 

 
Vasile MARIAN 

                                                 
1 Pentru alte câteva elemente din noianul de realizări – în cariera de cadru didactic universitar, 

cercetător, organizator şi conducător instituţional – a profesorului Aurel Negucioiu, a se vedea, de pildă: 
Ioan Mihuţ (coord.), Petru Prunea, Vasile Zaharia şi Gheorghe Stâneanu, Aurel Negucioiu, profesorul, 
omul de ştiinţă: la ceas aniversar – 75, Bucureşti, Edit. Ager-Economistul, 2005; *** Elite clujene 
contemporane (Cluj Contemporary Eltes), Cluj-Napoca, Edit. Clear Vision, 2009; *** Who is Who în 
România (Enciclopedia Personalităţilor din România), ediţia a V-a (2010) şi a VI-a (2011); *** Evocări 
şi studii. In honorem magister Aurel Negucioiu, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011. 


