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După o viaţă dedicată în întregime învăţământului românesc şi Academiei de Studii Economice, în ziua de 10
ianuarie 2018 a plecat dintre noi domnul profesor universitar doctor Ioan Eugen Ţigănescu.
Domnul profesor universitar doctor Ioan Eugen ŢIGĂNESCU s-a născut la 8 iulie 1936 la Buzău. A fost
absolvent al liceului B.P. Haşdeu din Buzău. În perioada 1956-1961 a urmat cursurile Facultăţii de Statistică din
cadrul Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare (Academia de Studii Economice din Bucureşti).
La absolvirea facultăţii, în anul 1961, a început activitatea didactică ca preparator la catedra de Statistica
ramurilor economiei naţionale, parcurgând toate gradele didactice: asistent, lector, conferenţiar, profesor, profesor
emerit. Doctor în economie, specializarea Cibernetică Economică din 1972, cu o teză din domeniul balanţei
legăturilor dintre ramuri, a fost un deschizător de drumuri în domeniu, fiind una dintre cele mai apreciate personalităţi
ale lumii ştiinţifice din România în domeniul teoriei generale a statisticii, a cercetărilor operaţionale, ciberneticii şi
macroeconomiei.
Întreaga activitate profesională a desfăşurat-o doar în cadrul Academiei de Studii Economice, fiind un profesor
apreciat şi îndrăgit de către studenţi şi colegi pentru stilul modern de predare şi de colaborare. A fost autor sau
coautor a peste 20 de cărţi în domeniile economiei cantitative: Macroeconomie – o abordare cantitativă,
Microeconomie, Modele dinamice ale economiei de piaţă, Cibernetică economică, Cercetări operaţionale cu aplicaţii
în economie, Tratat de economie contemporană, Balanţa legăturilor dintre ramuri, Analiză economică multisectorială,
Statistică, etc. A fost de asemenea autor sau coautor a peste 200 de studii, comunicări ştiinţifice şi articole în
domeniul modelării economico-matematice, previziunii macroeconomice, econometriei. A fost conducător de
doctorat, îndrumând cu competenţă şi dăruire peste 30 de studenţi doctoranzi.
A deţinut de-a lungul timpului diferite funcţii administrative: şef laborator Managementul întreprinderii,
prodecan al facultăţii de Planificare şi Cibernetică Economică (actualmente Facultatea de Cibernetică, Statistică şi
Informatică Economică) în perioada 1981-1985, decan al facultăţii de Planificare şi Cibernetică Economică, 19851990, director al Centrului de Calcul al ASE, 1986-1990, prorector al ASE, 1992-1996, şeful catedrei de Cibernetică
Economică în perioada 1996 - 2004. Pe parcursul carierei didactice a fost membru al Comisiei Naţionale de
Demografie şi profesor asociat în cadrul Centrului Demografic O.N.U. – România.
Pentru activitate deosebită, a primit numeroase diplome şi distincţii, printre care, în 2004, Ordinul Meritul
pentru învăţământ în grad de cavaler, acordat de către Preşedintele României.
În aceste poziţii, Profesorul Ioan Eugen Ţigănescu a impus un puternic curent de reformă în cibernetica
românească, ceea ce a condus la o pregătire exemplară a studenţilor şi profesioniştilor din domeniu, influenţând astfel
pozitiv cariera multor generaţii. A respectat mereu valorile autentice, a descoperit talente şi le-a cultivat, a încurajat
mereu tinera generaţie şi a dat un suflu nou şi modern activităţii didactice şi cercetării.
Ne înclinăm cu respect şi pioşenie în faţa amintirii PROFESORULUI IOAN EUGEN ŢIGĂNESCU!
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

