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fi ind apreciate la înalta lor valoare de comisiile 
specializate, aducând institutului şi, personal, dlui 
Balteanschi diverse distincţii: medalii, premii, 
diplome.

Veritabil specialist, pedologul Dumitru 
Balteanschi s-a afi rmat şi ca un traducător de 
probitate din rusă în română în domeniul ştiinţei 
solului. Printre lucrările cele mai însemnate, la 
traducerea cărora şi-a adus contribuţia, sunt: 
„Buletin ecopedologic” (I ediţie, a. 1993); „Program 
complex de valorifi care a terenurilor degradate şi 
sporire a fertilităţii solului” (partea I şi II, 2005); 
„Eroziunea solului” (Chişinău, 2004), tradus din 
proprie iniţiativă şi editat. Cartea ca produs fi nal a 
fost înalt apreciată:  Academia de Ştiinţe a Moldovei 
i-a acordat Premiul pentru lucrări ştiinţifi ce de 
valoare pe anul 2005; Academia de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeti” – „Diploma 
de excelenţă”, iar Societatea Inventatorilor din 
România – „Diploma de excelenţă” şi „Medalia 
Ecoinvent”. 

Dr. Dumitru Balteanschi este autor şi coautor a 
5 monografi i şi a 90 de lucrări ştiinţifi ce, publicate 
în principalele reviste de profi l, confi rmând şi prin 
acest fapt activitatea sa profesională. A participat la 
cel de al VIII-lea Congres Internaţional de Pedologie 
(Bucureşti, 1964), prezentând comunicarea 
„Rezultatele investigaţiilor pedocartografi ce în 
Moldova şi valorifi carea acestora în economia 
naţională”. 

Este Laureat al Premiului de Stat în domeniul 
ştiinţei şi tehnicii (1989). A fost menţionat cu meda-
lia jubiliară a AŞM „60 ani de la fondarea primelor 
instituţii academice din Republica Moldova”, cu 
medalii de aur şi argint la Expoziţiile Unionale din 
Moscova, medalia „Veteran al muncii”, medalia 
comemorativă, consacrată a 100 de ani de la apariţia 
operei fundamentale a lui V. Docuceaev „Русский 
чернозем”.

Onorabilul jubileu de 80 ani îl găseşte pe 
Dumitru Balteanschi în plină activitate, cu realizări 
şi noi planuri în domeniul promovării cercetărilor 
ştiinţifi ce. Îi urăm succese, multă sănătate, să 
cunoască şi în continuare bucuria împlinirilor. La 
mulţi ani!
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Un economist şi un manager 
performant

Dr. hab. Valeriu DOGA  
la 60 de ani

 
Economist, domeniul ştiinţifi c: economia 

şi managementul în ramură şi domeniu de 
activitate. Doctor habilitat în ştiinţe economice 
(1991), profesor universitar (1991), preşedinte al 
Comisiei de experţi a CNAA (2006).

Născut la 25 mai 1950 în regiunea Kirovograd, 
Ucraina, a absolvit cu succes, în 1972, Institutul 
Agricol „M.V. Frunză” din Chişinău, îmbrăţişând 
domeniul “Tehnologia procesului de producere 
în sectorul agroindustrial”, specialitatea de 
agronom-cercetător. Şi-a continuat studiile la 
Institutul Agricol din Dnepropetrovsk, Ucraina, 
studiind problematica organizării şi analizei 
activităţii economice a întreprinderii, specialitatea 
de organizator-economist, pe care l-a absolvit în 
1976.

În 1980 încheie studiile de doctorat în cadrul 
UASM din Chişinău, acordându-i-se titlul de doctor 
în ştiinţe economice în  probleme de economie şi 
management în ramură şi domeniu de activitate.

Studiile de doctorat şi lucrarea realizată în 
cadrul Institutului Unional de Economie Agrară, 
Academia de Ştiinţe Agrare din Moscova, s-au 
soldat, în 1991, cu obţinerea titlului de doctor 
habilitat în ştiinţe economice. Cunoştinţele vaste în 
economie l-au determinat să-şi înceapă activitatea 
didactică în cadrul Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova (UASM), unde a fost profesor universitar 
în domeniul marketing şi fi nanţe.


