Domnul Profesor universitar doctor Alexandru PUIU, a plecat dintre noi, la data de 11
Noiembrie 2022, către o Lume a Drepților, cu determinarea de a a-și continua lucrările aflate pe o
agendă personală și profesională remarcabilă ale cărei principale file l-au consacrat ca pe un cercetător
şi cadru universitar de vocaţie şi ca un manager dedicat. Născut la data de 1 octombrie 1933, în comuna
Făgeţel, judeţul Olt, domnul Profesor a urmat cursurile primare în comuna natală şi Liceul comercial
din Slatina iar, după absolvirea în anul 1957 a Facultății de Economie Politică a Academiei de Studii
Economice, ca şef de promoţie, și-a început cariera de cercetător la Institutul de Cercetări Economice din
cadrul Academiei Române unde a ajuns la gradul de cercetător ştiinţific principal. În 1969 a ocupat, prin
concurs, postul de conferenţiar la Catedra de Comerţ Exterior denumită ulterior, la propunerea
profesorului Alexandru Puiu, Catedra de Relaţii economice internaţionale, în scurt timp devenind profesor
universitar şi conducător de doctorat. Temeinicia şi constanţa pregătirii sale universitare și calitățile de
conducere exemplare au legitimat ocuparea de către domnia sa a numeroase poziții manageriale cum ar
fi: şeful Catedrei de Relaţii economice internaţionale (în perioada 1974-1976), Decan al Facultăţii de
Comerţ (în perioada 1976-1981, Prorector (în perioada 1981-1985 şi Rector al Academiei de Studii
Economice, (în perioada 1985-1990). Cei care i-au fost studenți își amintest cu respect de calitatea
cursurilor predate și de apropierea sa de studenți, pe parcursul exercitării funcțiilor sale manageriale a
fost denumit „ decanul studenților„ iar cei care i-au fost colaboratori, au păstrat aprecierea pentru
calitățile sale de destoinic coordonator de colective profesionale și științifice.
Pe parcursul exemplarei sale cariere profesionale, științifice și organizaționale a fost permanent
preocupat de relaționarea universității noastre cu mediul economic și social național și internațional, fiind
membru în Consiliul Naţional al Comerţului Exterior şi al Consiliului de conducere al Băncii de Comerţ
Exterior a României. Cu dedicare și înalt profesionalism, profesorul Alexandru Puiu a fost un membru
activ al unor structuri instituționale naționale cum ar fi: Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Colegiul Central de Onoare al Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului; vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor. Ca susţinător al
modernizării şcolii economice româneşti, profesorul Alexandru Puiu a introdus în peisajul curricular, încă
din anii 1979, o serie de concepte moderne precum: management internaţional, negociere în afacerile
economice, public relations, comerţ cu invenţii brevetate şi cu know-how, consulting-engeneering,
leasing, franchising etc. Profesorul Alexandru Puiu a publicat în număr foarte mare de tratate de
specialitate, cărți, studii științifice, articole și a prezentat comunicări științifice cu mare impact în cele mai

prestigioase edituri sau reviste. Pot fi menționare selectiv: Dezvoltarea complexă şi echilibrată a
economiei naţionale, Editura Politică, 1965; Implicaţii social-economice ale progresului tehnic în
capitalism, Editura Politică, 1969; Valorificarea superioară a resurselor naturale, Bucureşti, Editura
Academiei R.S.R., 1969; Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973;
Conducerea şi tehnica comerţului exterior, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976;
Managementul în comerţul internaţional, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981; Evoluţii
contradictorii în economia mondială, Bucureşti Editura Politică, 1983; Profesorul Virgil Madgearu.
Evocări. Studii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1987; Conducerea, tehnica şi eficienţa comerţului
exterior, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989; Învăţământul economic superior din
România Academia de Studii Economice, 1913-1988, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1989;
Management în afacerile economice internaţionale, Bucureşti, Independenţa Economică, 1992; Dicţionar
de relaţii economice internaţionale, Editura Enciclopedică, 1993; Managementul internaţional. Tratat,
Editura Independenţa Economică, 1999; Banking strategies – one of the causes of crisis of the Romanian
economy, Editura Independenţa Economică, 2004; Managementul afacerilor economice. Tehnici de
afaceri economice interne şi internaţionale, Piteşti, Editura Independenţa Economică, 2007; Management
în afaceri economice internaţionale. Promovare, negociere, contractare, Piteşti, Editura Economică,
2008.
Pentru meritele sale ca profesor universitar, cercetător ştiinţific şi manager în învăţământul
superior, a primit numeroase distincţii şi titluri, cele mai relevante fiind: Premiul „P.S. Aurelian” al
Academiei Române; Ordinul Naţional pentru Merit, în grad de Cavaler (2002); Diploma şi medalia Man
of Year, acordată de American Biographical Institute of Internaţional Research (2003); Diploma şi
medalia „2000 outstanding Intelectuals of the 21st Century” (2000 (iunie 2003); Diploma şi medalia „21st
Century Award for Achievement” (octombrie 2003); “Universal Award of Accomplishment”(2003);
Diploma Virgil Madgearu, cu Medalie de Aur – Meritul Universitar, acordată de ASE (2011); Diploma
de excelenţă conferită de Asociaţia Română de Marketing; Diplomă de excelenţă conferită de Asociaţia
Generală a Economiştilor din România; Cetăţean de Onoare al municipiului Brăila (1995); Cetăţean de
Onoare al municipiului Piteşti (2000); Cetăţean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea (2002);
Medalie şi diplomă de excelenţă din partea Episcopiei Râmnicului pentru merite deosebite în pregătirea
şi promovarea tinerii generaţii (2 octombrie 2000); Medalie şi diplomă de excelenţă din partea Episcopiei
Dunării de Jos (1 octombrie 2001). Valorificând experienţa managerială din Academia de Studii
Economice şi beneficiind de sprijinul generos al unor colegi din instituția noastră, profesorul Alexandru
Puiu a experimentat calităţile sale de creator de şcoală nouă, înfiinţând, în 1991, Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, cu filiale în Brăila şi Râmnicu Vâlcea.
Ne despărțim cu tristețe de un apreciat membru al comunității noastre universitare, care și-a dedicat
cea mai mare parte din viață universității noastre, pe care a iubit-o și a slujit-o cu dedicare.
Sincere Condoleanțe!
Dumnezeu să îl așeze în Lumea celor Drepți și să îl Odihnească în Pace

