
Akademos

10 - nr. 1 (28), martie 2013  

PROFESORUL 
ION PETRESCU – 

MEMBRU DE ONOARE 
AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Academician Grigore BELOSTECINIC

-Multstimate D-le Preşedinte al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei,

stimaţi colegi,
onorată asistenţă,
Permiteţi-mi, pentru început, să salut prezenţa 

dumneavoastră, a celor care formează elita educaţiei 
şi cercetării economice din Republica Moldova, la 
acest deosebit eveniment de conferire a înaltului tit-
lu de Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei profesorului universitar Ion Petrescu. Ne 
bucurăm că împreună cu noi sunt şi colegii noştri 
de la Institutul Naţional de Cercetări Economice al 
Academiei Române şi vreau să-l salut personal pe 
domnul profesor universitar, director general ad-
junct al INCE, Doctor Honoris Causa al ASEM, Va-
leriu Ioan-Franc.

La fel, ţin să-i aduc cele mai sincere mulţumiri 
personal d-lui preşedinte al AŞM, academicianu-
lui Gh. Duca, membrilor Consiliului Suprem pen-
tru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică pentru înalta 
preţuire a meritelor Profesorului universitar Ion 
Pet rescu, a importanţei şi rolului ştiinţei economice 
în asigurarea progresului şi dezvoltării umane, dar 
şi a bunelor relaţii de colaborare ştiinţifi că stabilite 
între centrele academice şi universitare din Republi-
ca Moldova şi România.

Vreau să menţionez că realizările profesorului 
universitar I. Petrescu impresionează atât în aspect 
cantitativ, dovedind o productivitate excepţională a 
muncii, cât, mai cu seamă, în cel calitativ, prin pro-
funzimea şi corectitudinea abordării problemelor 
care constituie interesele Domniei Sale în domeniul 
educaţiei şi cercetării economice. Calităţile deosebi-
te pe care le posedă au fost dezvoltate prin educaţie, 
muncă asiduă, înaltă responsabilitate, înaltă mora-
litate şi profundul respect faţă de colegi. Îmbinarea 
reuşită a activităţii practice cu cea de cercetare şi in-
struire, dorinţa de a transmite experienţa acumulată 
tinerei generaţii îmi permit să-l consider pe dom-
nul profesor I. Petrescu un adevărat intelectual al 
neamului din care facem parte, cu o contribuţie 
personală deosebită la prosperarea aces tuia. Ne con-

ving de acest lucru şi cele două lucrări remarcabile, 
lansate recent la Braşov, eveniment la care am avut 
frumoasa ocazie să particip.

Prima este întitulată Filosofi a mea de viaţă, 
avându-l autor pe prof. univ. Ion Petrescu, în care se 
reconstituie itinerarul de gândire şi de activitate, ca 
economist, profesor, cercetător, manager, pe parcur-
sul a 65 de ani de trudă, şi pe care editorul lucrării, 
profesorul Valeriu Ioan-Franc o consideră că nu este 
un jurnal, nici o carte-omagiu, nici o carte-felicitare 
şi nici o carte-laudatio. Deşi s-ar fi  cuvenit să fi e…

Ce-a de-a doua carte este întitulată Manual de 
management al reputaţiei. Ion Petrescu – contempo-
rani despre om şi operă, pe care aş fi  redenumit-o – 
Contemporani despre un adevărat Om şi o adevărată 
Operă. Vă prezint doar câteva titluri ale celor 55 
de opinii care se conţin: Ion Petrescu, predesti-
nat pentru management; Ion Petrescu străluceşte 
în contextul naţional şi european; Ion Petrescu în 
slujba managementului; Ion Petrescu, omul cu grijă 
pentru oameni; Ion Petrescu, un sufl et mare şi un 
mare carac ter; Ion Petrescu, rară consecvenţă în 
activitatea didactică, de cercetare şi management; 
Ion Petrescu – promotor al psihologiei manage-
riale; Ion Petrescu, titan al ştiinţei manageriale; 
Profesorul Ion Petrescu sau modestia ca „armă” 
de apărare; Ion Petrescu, model pentru cadre uni-
versitare, cercetări şi manageri şi altele.

Sunt aprecieri care-l reprezintă plenar. Or, profe-
sorul universitar, doctor Ion Petrescu este o personalita-
te care s-a remarcat printr-o bogată activitate didactică 
şi de cercetare în domeniul social şi economic de-a 
lungul a peste şase decenii, activitate care i-a adus un 
prestigiu ştiinţifi c şi managerial recunoscut de comu-
nitatea academică. Este autor a peste 300 de lucrări 
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publicate – cărţi, monografi i, articole – în domeniul 
economiei, psihologiei, sociologiei, pedagogiei, a 100 
de comunicări ştiinţifi ce în ţară şi peste hotarele ei. 

Printre cărţile şi monografi ile publicate, 112 la 
număr, voi menţiona câteva mai recente: Managemen-
tul şi managerii în Federaţia Rusă (2012); Provocări 
ale managementului modern în China contemporană 
(2011); Liderul între graniţele ştiinţei şi artei (2010); 
Managementul dezvoltării durabile (2009); Manage-
mentul capitalului uman (2008). Aces tea şi multe al-
tele sunt concepute ca o sursă de informare ştiinţifi co-
didactică şi servesc atât pentru pregătirea economică 
a studenţilor, cât şi pentru investigaţiile cercetătorilor 
ştiinţifi ci, pentru perfecţionarea cadrelor manageriale şi 
didactice din învăţământul din România şi din Repub-
lica Moldova.

Ion Petrescu aparţine categoriei de cadre uni-
versitare şi cercetători ştiinţifi ci care îmbină reuşit 
munca de investigaţie şi cea de învăţământ cu acti-
vitatea practică de administrare a unor domenii im-
portante din economia unităţilor economice. Timp 
de peste 25 de ani a condus serviciul de planifi ca-
re, serviciul organizarea conducerii, producţiei şi a 
muncii, serviciul salarizare, învăţământ, personal şi 
normare, serviciul fi nanciar, preţuri, analize econo-
mice şi control fi nanciar intern, serviciul cercetări de 
psihologie şi ergonomie în mari unităţi economice.

Puternica sa personalitate didactică, ştiinţifi că, 
managerială s-a remarcat şi în exercitarea unor funcţii 
de conducere,  precum: rector al Universităţii „Andrei 
Mureşanu” (1.10.1992-30.09.1993), rector al Institu-
tului de Ştiinţe Economice şi Juridice (1.10.1993- 
30.09.1996), prorector al Universităţii „Spiru Haret” 
(22.03.2001-30.10.2004), director coordonator al 
Centrului Universitar Braşov (1.09.2004-1.05.2011), 
decan al Facultăţii de Management a aceleiaşi 
Universităţi (1.03. 2008- 1.05.2011).

Profesorul I. Petrescu este membru al mai mul-
tor organizaţii profesionale şi ştiinţifi ce, precum:

- Vicepreşedinte al Consiliului Naţional şi pre-
şedinte al Sucursalei Regionale a Societăţii Naţio-
nale „Spiru Haret” pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cul-
tură, din 2007;

- Membru Fondator al Societăţii Academice de 
Management din România, din 2005;

- Membru al Asociaţiei Managerilor şi Ingineri-
lor Economişti din România, din 2007;

- Membru al Societăţii Române pentru Protecţia 
Bunurilor Culturale, din 2007;

- Membru al Asociaţiei pentru Protecţia Consu-
matorilor din România, din 2008;

- Membru al Asociaţiei Române de Marketing, 
din 2005;

- Directorul Centrului de Cercetare în Manage-
ment din Braşov, din 2005;

- Expert gr. I în management al Institutului Ro-
mân de Management, din 1991;

- Membru de onoare al Asociaţiei Consultanţilor 
în Management din România (1992) şi al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor din România, din 1996;

- Conducător de doctoranzi în management la 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, din 1997.

În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifi că, atenţia 
domnului profesor a fost îndreptată spre studierea 
unor procese de rezonanţă, precum problematica 
psihopedagogiei universitare, problemele creşterii 
efi cienţei economice, cu accent pe domenii, 
printre care: a) cercetarea ştiinţifi că în unităţi ale 
industriei chimice şi problemele efi cienţei econo-
mice a cercetării din chimie; b) creşterea efi cienţei 
investiţiilor în întreprinderile chimice; c) rezerve şi 
căi de creştere a efi cienţei activităţii de aprovizio-
nare tehnico-materială în întreprinderi; d) aspecte 
principale ale creşterii efi cienţei economice în pro-
cesul de producţie în unităţi ale industriei chimice; 
e) efi cienţa activităţii întreprinderii chimice pentru 
desfacerea produselor pe piaţa internă şi la export; 
f) căi de creştere a efi cienţei conducerii unităţilor 
industriei chimice, problematica microgrupurilor 
uzinale în Combinatul Chimic Făgăraş, problemele 
psiho-socio-economice ale conducerii industriale,  
domeniul conducerii în profi l teritorial a procesului 
de utilizare raţională a forţei de muncă, aspectele 
psihosociale ale efi cienţei economice, posibilităţile 
şi acţiunile de implementare a managementului în 
organizaţiile româneşti. O contribuţie aparte este 
adusă în domeniul teoriei şi practicii manageriale.

Prin comunicările ştiinţifi ce susţinute şi, mai 
ales, prin studiile şi lucrările proprii, cele realiza-
te în colaborare cu alţi specialişti sau în echipe de 
autori, a oferit practicienilor şi teoreticienilor un 
suport  ştiinţifi c important pentru dezvoltarea prac-
ticii şi teoriei manageriale. Amintim, în acest sens, 
că preocuparea constantă, pe care domnia sa a ma-
nifestat-o pentru problematica educaţiei şi formării 
tinerei generaţii, a dus la crearea de către domnul 
profesor a Şcolii de Management din Braşov.  

De asemenea, graţie calităţii de conducător de 
doctorat, domnia sa a sprijinit cadrele didactice şi 
tinerii cercetători în eforturile lor de a se specializa 
prin studii doctorale, oferindu-le cu profesionalism 
şi competenţă consultanţă şi îndrumare ştiinţifi că. 
Dintre aceştia, 66 au primit titlul de doctor în ma-
nagement, dintre ei 7 cu distincţia „cum laude”. 

Iată doar câteva titluri de teze susţinute sub con-
ducerea profesorului Ion Petrescu:

Eveniment
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Fundamente manageriale şi de marketing • 
în afacerile economice internaţionale;

Managementul fi nanţelor publice în profi l • 
teritorial, la nivelul judeţului Sibiu;

Coordonate ale managementului fi rmei din • 
perspectiva globalizării economiei;

Managementul pieţei muncii şi ocupării • 
forţei de muncă;

Managementul negocierilor directe în • 
tranzacţionarea acţiunilor societăţilor comerciale;

Managementul general în societăţile de • 
investiţii fi nanciare. Studiu de caz la S.I.F. Transil-
vania Braşov;

Implementarea sistemului de management • 
al calităţii în instituţiile prestatoare de servicii de 
instruire în concordanţă cu exigenţele normelor 
Uniunii Europene;

Managementul relaţiilor cu clienţii cu ac-• 
cent pe utilitatea componentelor neconvenţionale 
pentru asigurarea satisfacţiei în sectorul industrial;

Managementul resurselor energetice prin • 
utilizarea în condiţii de efi cienţă ridicată a energiei 
regenerabile;

Contribuţii la dezvoltarea teoriei şi practi-• 
cii în managementul dialogului social.

Recunoaşterea prestigiului său este relevată şi 
prin faptul ca profesorul Petrescu este membru al 
multor organizaţii profesionale şi ştiinţifi ce din ţară 
şi de peste hotarele ei. Dumnealui i-au fost acordate 
numeroase distincţii şi premii.

La acestea se adaugă trăsăturile morale care atestă 
că în activitatea lui profesorul Ion Petrescu s-a simţit 
răspunzător nu numai profesional, ci şi în relaţiile cu 
oamenii, ceea ce dă măsura angajamentului faţă de 
sine însuşi şi lumea în care trăieşte, conferindu-i şi o 
autoritate morală care-i întregeşte identitatea.

Academia de Studii Economice din Moldova se 
consideră dăruită de destin cu fericita întâmplare de 
a-l cunoaşte pe domnul profesor Petrescu – un Om 
de  deosebită cumsecădenie, a cărui putere creatoare 
şi rodnică perseverenţă, de o rară exemplaritate, ne-a 
stârnit nelimitat uimirea, admiraţia şi respectul. De 
altfel, la 28 septembrie 2007, atunci când Academia 
de Studii Economice din Moldova îşi sărbătorea 
Ziua fondării şi pe cea profesională – a Economis-
tului, în cadrul şedinţei festive a Senatului ASEM 
prilejuită de conferirea titlului de Doctor Hono-
ris Causa profesorului universitar Ion Petrescu, se 
menţiona:  „Vă asigurăm că ne simţim onoraţi să 
vă avem prieten  – o personalitate polivalentă, care 
a îmbinat munca de investigaţie şi cea de catedră cu 

activitatea practică de conducere în domenii impor-
tante vitale pentru propăşirea Ţării – economia şi 
psihologia. Apreciem faptul că dumneavoastră, ex-
pert principal în management, sunteţi un cercetător 
neobosit şi autor performant, care prin numeroase-
le lucrări ştiinţifi ce publicate vă învredniciţi de tit-
lul de ctitor al Şcolii moderne de Management din 
România. Încercăm un profund sentiment de mân-
drie, pentru că astăzi, în cadrul şedinţei festive a 
Senatului ASEM, vi se decernează titlul de Doctor 
Honoris Causa, cu atât mai mult cu cât activitatea 
dumneavoastră a fost înalt preţuită la nivel naţional 
şi internaţional prin alegerea ca Membru de Onoare 
al Societăţii Consultanţilor în Management şi al 
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, 
prin conferirea titlului de „Om al anului 1996” de 
către Centrul Internaţional de Biografi e din Cam-
bridge, prin includerea, în 1997, de către Institu-
tul American de Biografi i, printre cei 500 de lideri 
cu infl uenţă din lume în domeniul preocupărilor 
ştiinţifi ce, iar în anul 2000, în semn de recunoaştere 
a meritelor în domeniul managementului, prin de-
cernarea, de către acelaşi Centru Internaţional de 
Biografi i din Cambridge, a diplomei şi medaliei 
„Om al mileniului”.

Şi dacă până atunci, comunitatea ASEM, în 
mare parte, îl cunoştea pe domnul Ion Petrescu de la 
bibliotecă, de atunci încoace fi ecare student, cadru 
didactic sau simplu colaborator îl percepe ca pe un 
om al mediului său, aşa cum îi percepe şi le poartă 
respect celor mai buni prieteni de-ai noştri, iar de 
acum încolo – şi al forului principal al oamenilor 
de ştiinţă din Republica Moldova – Academia de 
Ştiinţe a Moldovei.  

Acestea fi ind spuse, stimate domnule Profe-
sor Ion Petrescu, vă rog să acceptaţi felicitările 
noastre prilejuite de această înaltă preţuire a meri-
telor d-voastră din partea comunităţii ştiinţifi ce din 
Repub lica Moldova. Vă urăm sănătate, inspiraţie, 
putere, astfel încât mult, mult timp să avem parte de 
cel mai „…credincios ideii că universitatea şi sluji-
torii ei, pe lângă misiunea formării tinerei generaţii, 
au îndatorirea de a fi  avanposturi ale cercetării şi 
creaţiei, capabile să contribuie la schimbarea lumii 
de azi cu cea de mâine prin intermediul şcolii”.

Să ne trăiţi şi mulţi ani înainte, d-le profesor Ion 
Petrescu!

Laudatio cu prilejul conferirii titlului 
de Membru de Onoare al AŞM 

profesorului Ion Petrescu,
26 februarie 2013


