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Dr. hab. Boris CHISTRUGA
 la 60 de ani

(n. 5 noiembrie 1953 în s. Bârnova, r-nul Oc-
niţa)  

Economist, domeniul de cercetare: manage-
ment, relaţii economice internaţionale, competi-
tivitate economică, tranziţia la economia de pia-
ţă, integrarea postindustrială. 

Doctor habilitat în economie (2006), profesor 
universitar (2011).

Profesorul universitar Boris Chistruga, doctor 
habilitat în  economie, s-a remarcat pe parcursul mai 
multor decenii printr-o bogată şi prestigioasă activi-
tate didactică şi de cercetare ştiinţifi că în domeniile 
managementului, relaţiilor economice internaţiona-
le, competitivităţii economice, problematicii tranzi-
ţiei la economia de piaţă în general şi a Republicii 
Moldova în particular, integrării postindustriale.

Contribuţii notorii la dezvoltarea ştiinţei 
Ca profesor la facultăţile economice a mai mul-

tor universităţi din ţară, dar întotdeauna angajat în-
tr-o relaţie specială cu ASEM, Boris Chistruga  şi-a 
adus contribuţii originale notabile la dezvoltarea şti-
inţei economice şi promovarea acesteia prin transfer 
de cunoştinţe şi experienţă în mijlocul studenţilor, 
cadrelor didactice şi cercetătorilor. A  participat ca 
referent la elaborarea a 12 teze, a fost coordonatorul 
mai multor proiecte de cercetare ştiinţifi că în Repu-
blica Moldova şi în străinătate, în domeniile micro 
şi macroeconomiei, geo-economiei şi impactului 
economic şi social al globalizării şi integrării eco-
nomice. 

Are o colaborarea fructuoasă cu Academia de 
Ştiinţe a Moldovei, în calitatea de membru al Asam-
bleei AŞM, într-o serie de domenii de interes ştiin-
ţifi c şi practic major privind promovarea societăţii 
bazate pe cunoaştere, integrarea postindustrială şi  
competitivitatea internaţională,  căile şi modalităţile 
de creştere a cooperării economice pe plan regional 
şi internaţional. 

Activitate editorială importantă
Activitatea profesorului Boris Chistruga s-a 

concretizat într-o serie de studii, lucrări cu caracter 
teoretico-metodologic şi practic privind aportul cer-
cetării şi inovării la dezvoltarea durabilă a economi-
ei naţionale. S-a impus printr-o activitate editorială 
de înaltă ţinută ştiinţifi că, publicând în calitate de 
autor şi coautor peste 72 de articole şi studii ce se 
bucură de un binemeritat prestigiu şi vizibilitate în 
Republica Moldova şi peste hotare.

Personalitate ştiinţifi că de excepţie, animat de 
promovarea consecventă a intereselor economice 
naţionale, în contextul globalizării şi integrării, pro-
fesorul Chistruga, prin lucrările sale şi activitatea 
didactică, a oferit factorilor de decizie din Republi-
ca Moldova repere şi argumente utile pentru funda-
mentarea măsurilor şi mix-urilor de politici micro şi 
macroeconomice pentru combaterea efectelor crizei 
economice şi fi nanciare actuale şi relansarea creş-
terii. 

A dovedit capacităţi manageriale excepţionale  
în funcţia sa de Şef al Catedrei „Relaţii Economi-
ce Internaţionale”,  de îndrumător la doctorantură 
şi de promotor al legăturii dintre cercetare, practică 
şi educaţie.   

Valori umane de excepţie  
Urmează să fi e  evidenţiate virtuţile umane de-

osebite pe care le manifestă în relaţiile cu colabora-
torii, cadrele didactice şi studenţii, precum şi spiri-
tul de conlucrare efi cientă. Profesorul Chistruga se 
distinge prin rigoare ştiinţifi că, obiectivitate şi echi-
tate, pasiunea şi dăruirea pentru cercetare şi activi-
tatea didactică de educaţie şi formare, de stimulare 
a activităţii ştiinţifi ce, în concordanţă cu cerinţele 
complexităţii în studierea proceselor şi fenomenelor 
economice şi sociale actuale, marcate de schimbări 
rapide şi noi paradigme în plan global.
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