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Sub aspect ştiinţifi c, a elaborat bazele teoretice 
ale acestor metode, numite metode de măsură fără 
contact cu obiectul măsurat. 

A publicat în calitate de autor şi coautor pes-
te 120 de lucrări ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-didactice, 
inclu siv o monografi e şi 4 lucrări metodice, în-
tre care: К принципу пос троения генераторов 
импульсов намостовых элементах // Вопросы 
радиоэлектроники. Серия общетехническая 
(1972, nr. 6, în colab.); Методы неконтактного 
измерения изолиро ванного сопротивления 
(1978); Бесконтактный контроль погонного 
сопротивления изолированного провода при 
литье //Известия вузов. Приборостроение, 1979, 
t. XXII, nr.10; Ме тод измерения сопротивления 
резистивных изделий при из готовлении //
Техническая электродинамика, 1985, nr. 3; Mea-
surement of the structures with distributed con-
stants. Internati onal conference on optimization of 
electrical and electronic equip ments (Braşov, 2002, 
în colab.); Microtehnologii de fabricare a micro-
conductorului cu ambalaj de sticlă  //Conferinţa 
Internaţională „Mecatronica, microtehnologii şi 
materiale noi”, Târgovişte, 2004 etc.

Este autor a circa 35 de brevete de invenţie şi a 
14 patente in ternaţionale (SUA, Japonia, Germania, 
Franţa etc.). A pregătit 6 doctori şi doctoranzi în şti-
inţe tehnice. Rezultatele ştiinţifi ce obţinute au fost 
ex puse la circa 80 de conferinţe şi simpozioane in-
ternaţionale şi republi cane (Chişinău, Nijni Novgo-
rod, Sankt Petersburg, Samara, Bra şov, Bucureşti 
etc.) şi au fost implementate la 7 uzine din Rusia şi 
la o uzină din Belarus. 

Este Laureat al Premiului de Stat, Inventator 
Emerit al Republicii Moldova, Eminent al construc-
ţiei aparatelor de măsură din fosta U.R.S.S.

În prezent continuă cu succes activitatea de cer-
cetare fi ind în fruntea unui şir de discipoli, care îi 
urmează calea.

Aniversarea celor 80 de ani ne oferă onoratul 
şi fericitul prilej să-i urăm membrului corespondent 
Sergiu Dimitrachi multă sănătate, prosperitate, ani 
de viaţă lungă şi noi realizări! 

Dr. hab. Vitalie Nastas, UTM
  

 

MODELATORUL ECHILIBRULUI 
FINANCIAR 

Dr.hab. Gheorghe ILIADI
 la 75 de ani

Născut la 14 martie 1938, în or. Chişinău. 
Economist, domeniul de cercetare: mecanis-

mul decizional şi politicile fi nanciare în economi-
ile de tranziţie; stabilizarea infl aţionistă în eco-
nomiile emergente; relaţii marfă-bani în cadrul 
pieţei fi nanciare a Republicii Moldova.

Doctor habilitat în economie (1992). Profesor 
cercetător (2010).

Profesorul cercetător Gheorghe Iliadi, doctor ha-
bilitat în economie, trage la carul ştiinţei economi-
ce de circa 45 de ani, afi rmându-se ca un specialist 
notoriu în domeniu. Aria intereselor sale în cercetare 
înglobează o amplă varietate de probleme ştiinţifi ce 
privind perfecţionarea politicii fi nanciar-bancare în 
ţările cu economia în tranziţie; căile de sporire a efi -
cienţei achiziţiilor statale; metodologia analizei me-
canismului fi nanciar în economia de tranziţie; evolu-
ţia fl uxurilor fi nanciare în sistemul fi nanciar naţional; 
structurile instituţionale ale formării şi utilizării in-
vestiţiilor de risc şi multe alte aspecte. 

Gheorghe Iliadi s-a născut la 14 martie 1938, în 
or. Chişinău. A făcut studii serioase în formarea sa 
profesională: a absolvit şcoala nr. 1 din capitală cu o 
bună reputaţie în educaţie, Institutul Agricol din Chi-
şinău  (1962) şi Institutul Industriei Alimentare din 
Moscova (1965). Activitatea sa ştiinţifi că de-a lungul 
anilor s-a încununat cu obţinerea gradului de doctor 
în economie la vârsta de 32 de ani (1970), de doctor 
habilitat (1992), iar  titlul de profesor cercetător (spe-
cialitatea 08.00.10) l-a obţinut peste 18 ani – în 2010. 
După cum vedem, dl Iliadi şi-a certifi cat profesiona-
lismul şi excelenţa în cercetare nu din fugă, precum 
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unii încearcă s-o facă astăzi, ci pregătindu-se temei-
nic, acumulând cu meticulozitate  materialul ştiinţi-
fi c, fi ind apoi verifi cat şi analizat atât în laboratoarele 
ştiinţifi ce, cât şi în practica de toate zilele.

Activitatea sa de cercetare şi ştiinţifi co-didacti-
că impresionează: a activat ani buni (1964-1974) în 
cadrul Ministerului Agriculturii, al Ministerului de 
Achiziţie al Republicii Moldova, apoi la Institutul 
de Cercetări Ştiinţifi ce Economice şi Organizarea 
Producţiei Agricole (Ministerul Agriculturii şi In-
dustriei Prelucrătoare al Republicii Moldova). În 
continuare, pe parcursul a 23 de ani (1977-2000) a 
desfăşurat cercetări în cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei: Institutul de Cercetări Economice, Cen-
trul de Studiere a Problemelor Pieţei cu subordona-
re dublă – AŞM şi Ministerului Economiei. Ultimii 
şase ani munceşte în calitate de consultant ştiinţifi c 
la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al 
AŞM şi Ministerului Economiei.

Vom remarca şi activitatea profesorului Ghe-
orghe Iliadi în cadrul unor instituţii de învăţământ 
superior: Universitatea Agrară din Moldova, Uni-
versitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, 
Universitatea Relaţii Economice Internaţionale, 
Academia de Studii Economice din Moldova; Uni-
versitatea Liberă Internaţională a Moldovei. Dia-
logul profesor-savant-student-doctorand s-a fruc-
tifi cat cu elaborarea a zeci de teze de licenţă pe 
teme economice, trezindu-le tinerilor gustul pen-
tru cunoaştere şi cercetare. Cei mai buni dintre ei, 
12 la număr, au luat drumul cercetării, susţinând 
teze de doctorat sub conducerea profesorului Ilia-
di:  N. Şeico (1997), V.  Ganea (1998), A. Stahovs-
chii (2001), V.  Ierhan (2007), L. Lepădatu (2010), 
M. Andruşca (2010), M. Gârlea (2012) ş.a.

În prezent, profesorul Gheorghe Iliadi, este direc-
tor de proiect în cadrul Programului de Stat: „Elabo-
rarea în baza cunoştinţelor interdisciplinare a mode-
lului de optimizare a impactului factorilor infl aţionişti 
ca premisă iniţială a stabilizării sistemului fi nanciar” 
(anii 2012-2013) şi executor responsabil al compar-
timentului din Proiectul de cercetare instituţională 
fundamentală pentru anii 2011-2014 „Mecanismele 
efi cientizării managementului fi nanţelor publice în 
contextul integrării Republicii Moldova în UE”.

Savantul economist a publicat pe parcursul ac-
tivităţii sale160 de lucrări ştiinţifi ce şi metodico-di-
dactice, inclusiv 20 de monografi i, manuale şi arti-
cole de sinteză. La comandă de stat a realizat alte 30 
de lucrări ştiinţifi ce. Voi nominaliza doar unele din 
publicaţiile sale remarcabile: Mecanismul fi nanciar 
de atragere şi dirijare a investiţiilor în economia 
naţională în cartea Abordări teoretice privind creş-

terea efi cienţei investiţiilor în Republica Moldova, 
ASEM, 2003 (coautor); Monedă şi credit. Manual. 
ASEM, 2004 (coautor); Structurile instituţionale 
ale formării şi utilizării investiţiilor de risc. INEI, 
2004; Managementul portofoliului de investiţii. 
Manual. ASEM, 2005 (coautor); Investiţiile de risc 
– fi nanţare alternativă a activităţii inovaţionale. 
Monografi e. IEFS, 2011 (coautor);  Abordări teore-
tice şi practice privind evaluarea şi modelarea echi-
librului  fi nanciar în economia naţională.  Articol  
de sinteză. Ediţie suplimentară a revistei „Economie 
şi Sociologie”, IEFS, 2011; Modelul, politica şi sce-
nariul de creştere  economică în baza reformelor 
structurale. Monografi e, IEFS,  2012 (coautor).

Profesorul Gheorghe Iliadi este solicitat ca ex-
pert în diverse comisii şi structuri instituţionale: a 
fost ales membru al Asambleei AŞM; membru al 
Comisiei de experţi în domeniu a Consiliului Na-
ţional pentru Acreditare şi Atestare; membru al 
Consiliului pentru conferirea gradelor ştiinţifi ce la 
specialităţile Economie şi Management şi Finanţe; 
Monedă; Credit la IEFS; membru al seminarelor 
ştiinţifi ce de profi l pentru conferirea gradelor ştiin-
ţifi ce la aceleaşi specialităţi din cadrul IEFS, ULIM, 
USM, UTM şi ASEM.

S-a învrednicit de importante distincţii ştiin-
ţifi ce şi de stat: Medalia jubiliară „60 de ani de la 
fondarea primelor instituţii academice din Republi-
ca  Moldova”, Medalia „Dimitrie Cantemir” a AŞM 
(2008), titlul de „Om  emerit” (2011), Premiul AŞM 
pentru lucrări ştiinţifi ce de valoare (2011) etc. Aces-
ta din urmă i-a fost acordat pentru ciclul de lucrări 
Abordări teoretice şi practice privind modelarea 
echilibrului fi nanciar ca premisă a creşterii econo-
mice bazate pe activitatea inovaţională. E o distinc-
ţie ştiinţifi că semnifi cativă a savantului, dat fi ind că 
potrivit lui Gheorghe Iliadi, echilibrul fi nanciar în 
economia naţională poate fi  atins graţie pârghiilor 
şi instrumentelor fi scal-bugetare şi politicilor mone-
tare. Anume, echilibrul fi nanciar poate servi drept 
premisă a creşterii economice bazate pe inovaţii – 
problemă de actualitate a zilei de azi. 

Cu ocazia aniversării a 75-ea, exprimăm dom-
nului Gheorghe Iliadi sincere felicitări şi profunde 
sentimente de recunoştinţă pentru eforturile depuse 
în calitate de Om al ştiinţei, de profesor şi îndrumă-
tor al celor tineri! Îi dorim multă sănătate, noi reali-
zări ştiinţifi ce şi în pregătirea cadrelor ştiinţifi ce de 
înaltă califi care, bucurii de la cei dragi, tinereţe şi 
optimism în continuare pe drumul vieţii.   

Dr. hab. Alexandru Stratan
 

Aniversări


