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„VOI DUCE CU MINE 
ÎN ROMÂNIA ONOAREA 

ŞI REPUTAŢIA 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE 

A MOLDOVEI”

Prin decizia CSŞDT, profesorul universitar,  
dr. Ion Petrescu, decan al Facultăţii de Manage-
ment la Universitatea „Spiru Haret” din Româ-
nia, a fost ales Membru de Onoare al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. Ceremonia de înmânare a 
însemnelor de Membru de Onoare al AŞM a avut 
loc la 22 februarie 2013, în Sala Azurie a AŞM.  

 Festivitatea, la care au asistat reprezentanţi ai 
instituţiilor academice şi universitare, a fost inau-
gurată de către preşedintele AŞM, acad. Gheor-
ghe Duca, care a subliniat onoarea de a-l avea în 
rândurile Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe 
distinsul profesor universitar dl Ion Petrescu. 
Preşedintele AŞM a remarcat tradiţia academi-
că de a pune în valoare contribuţia substanţia-
lă adusă de iluştrii noştri contemporani din afara 
ţării la dezvoltarea ştiinţei, culturii, economiei, 
societăţii în ansamblu din Republica Moldova.  

Tradiţionalul Laudatio a fost prezentat de către 
acad. Grigore Belostecinic, rectorul ASEM, care a 
evocat meritele profesorului universitar Ion Petres-
cu, importanţa şi rolul ştiinţei economice în asigu-
rarea progresului şi dezvoltării umane, dar şi a bu-
nelor relaţii de colaborare ştiinţifi că stabilite între 
centrele academice şi universitare din Republica 
Moldova şi România. „Realizările profesorului uni-
versitar Ion Petrescu impresionează atât în aspect 
cantitativ, având o productivitate excepţională a 
muncii, cât şi în cel calitativ, mai ales prin profun-
zimea şi corectitudinea abordării problemelor care 
constituie interesele domniei sale în domeniul edu-
caţiei şi cercetării economice. Calităţile deosebite 
pe care le posedă, dezvoltate prin educaţie, muncă 
asiduă, înaltă responsabilitate, înaltă moralitate şi 
profundul respect faţă de colegi, îmbinarea reuşită 
a activităţii practice cu cea de cercetare şi instruire, 
dorinţa de a transmite experienţa acumulată tinerei 
generaţii îmi permit să-l consider pe domnul Profe-
sor Ion Petrescu un adevărat intelectual al neamu-
lui din care facem parte, cu o contribuţie personală 
deosebită la prosperarea acestui neam”, se arată în 
discursul rectorului ASEM. Bogata-i activitate di-
dactică şi de cercetare în domeniul social şi eco-
nomic i-a adus un prestigiu ştiinţifi c internaţional, 

prof. Ion Petrescu fi ind autor a peste 300 de lucrări 
publicate, cărţi, monografi i, articole în domeniul 
economiei, psihologiei, sociologiei, pedagogiei, a 
100 de comunicări ştiinţifi ce în ţară şi peste hotare.

Profund emoţionat, proaspătul Membru de 
Onoare al AŞM, profesorul Ion Petrescu, şi-a pre-
zentat Oratio Gratitudinis întitulat sugestiv „Re-
putaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei garan-
tată de managementul său performant”. „Este o 
plăcere ştiinţifi că să adresez acest discurs comuni-
tăţii academice a Republicii Moldova, fapt ce-mi 
permite şi o subliniere aparte asupra reputaţiei şi 
managementului ei. Managementul reputaţiei aca-
demice îndeamnă la demnitate şi responsabilitate”.  

Profesorul Ion Petrescu şi-a exprimat recu-
noştinţa conducerii Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei, care l-a primit în rândurile sale, onoarea fi -
ind îndreptată nu doar spre Domnia Sa, ci şi spre 
Şcoala primară, Liceul, spre cele patru facultăţi 
pe care le-a urmat, spre Academia de Studii Eco-
nomice din Bucureşti, unde şi-a susţinut docto-
ratul în economie şi Universitatea din Bucureşti 
unde şi-a dobândit titlul de doctor în psihologie 
care l-au format ca om şi mai apoi ca om de ştiinţă.

Distinsul profesor a dat asigurări că îşi va în-
deplini cu onoare toate îndatoririle academice 
care îi vor reveni. „Voi duce cu mine în România 
onoarea şi reputaţia Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei”, a spus el, specifi când că va contribui şi de 
acum încolo la dezvoltarea relaţiilor dintre Aca-
demia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Româ-
nă, dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi So-
cietatea Academică de Management din România, 
dintre Academia de Studii Economice a Moldo-
vei şi Institutul Naţional de Cercetări Economi-
ce „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române.

„Vă mulţumesc pentru amabilitatea pe care 
aţi dovedit-o ascultându-mi punctele de vedere 
şi angajamentele şi vă rog să consideraţi prezen-
ţa mea în rândurile Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei ca pe un semn al frăţiei dintre românii din 
stânga şi dreapta Prutului”, şi-a încheiat discursul 
Membrul de Onoare al AŞM prof. Ion Petrescu.

În semn de înaltă preţuire pentru colaborarea 
fructuoasă de durată a cercetătorilor de pe ambele 
maluri ale Prutului, Membrul de Onoare al AŞM 
Ion Petrescu a fost decorat cu cea mai înaltă dis-
tincţie academică – Medalia „Dimitrie Cantemir”.

De la declararea independenţei Republicii Mol-
dova, 73 de personalităţi notorii au fost alese mem-
bri de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
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