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tră” (1978), „Cernoziomurile carbonatice” (1978), 
„Scumpa natură a Moldovei” (1983), „Să păstrăm 
şi să multiplicăm” (1985), „Învelişul de sol al Mol-
dovei. Trecutul, prezentul şi viitorul” (1992). În co-
mun cu cercetătorii de la Institutul de Pedologie şi 
Agrochimie „N. Dimo”, I. Krupenikov participă la 
pregătirea, redactarea şi editarea monografi ei în 3 
volume „Solurile Moldovei” (1984–1986), menţio-
nate cu Premiul de Stat (1988). 

Fructuoase au fost relaţiile sale cu geografi i. 
El publică monografi a „Istoria gândirii geografi -
ce în Moldova” (1964), «Почвы/Атлас МССР» 
(Моscova, 1978) etc. Concomitent, continuă acti-
vitatea ştiinţifi co-literară – publică o serie de cărţi 
consacrate vieţii şi activităţii lui N. Dimo (1973), 
L.S. Berg (1976), S.A. Zaharov (1979).

Autoritate şi renume mondial profesorul Kru-
penikov a obţinut după apariţia la Moscova, la edi-
tura „Nauka” a operei sale „Istoria pedologiei. De 
la apariţie până în zilele noastre” (1981). Menţio-
năm, că această monografi e s-a bucurat de un ecou 
larg la nivel mondial, fi ind tradusă în engleză şi 
reeditată în India (Delhi, 1992) şi Olanda (Roter-
dam, 1993).

Pe parcursul a câtorva ani I. Krupenikov acti-
vează în domeniul eroziunii solului, iniţiază şi parti-
cipă activ la elaborarea lucrării fundamentale „Ero-
ziunea solului” (2005). În ultimii ani publică câteva 
monografi i înalt apreciate de cititori – „Cerno-
ziomurile şi agricultura ecologică” (coautor B. 
Boincean, 2004), «Черноземы. Возникновение, 
сoвершенство, трагедия деградации, пути 
охраны и возрождения» (2008). Ultima sa lucra-
re este consacrată istoriei pedologiei în Republica 
Moldova (2011).

Profesorul Igor Krupenikov este autorul şi coa-
utorul a 650 de lucrări ştiinţifi ce, printre care peste 
20 de monografi i. Este Membru de onoare al So-
cietăţii pedologilor „V. Dokuceaev” din Rusia şi a 
Societăţii Naţionale a Moldovei de Ştiinţa Solului. 
Activitatea sa ştiinţifi că a fost apreciată cu premiile 
Dokuceaev şi V. Wiliams, ale Academiei de Ştiinţe  
a Moldovei, Ordinul „Gloria Muncii”, diferite me-
dalii şi distincţii.

Profesorul, Membrul de onoare al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei Igor Krupenikov la această 
vârstă onorabilă, continuă activitatea de cercetător 
coordonator la Institutul de Pedologie, Agrochimie 
şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, impresionând prin 
spiritul său activ şi tenacitate.

Academician Teodor Furdui
Academician Andrei Ursu

Academician  Serafi m Andrieş

ASIGURATORUL PRINCIPAL

Membrul corespondent al AŞM 
Sergiu CERTAN 

la 60 de ani

Economist, domeniul ştiinţifi c: economie. 
Doctor habilitat în economie (1989), profesor 
universitar (1993). Membru corespondent al 
AŞM (1992).

Avem fericita ocazie de a sărbători 60 de ani 
de viaţă şi de fructuoasă activitate ştiinţifi că a 
membrului corespondent al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei Sergiu Certan, doctor habilitat în ştiinţe 
economice, profesor universitar, cavaler al Ordinului 
„Gloria Muncii”, manager principal al Companiei 
de Asigurări „Sigur-Asigur” SRL.

Născut la 17 aprilie 1952 în or. Chişinău, Sergiu 
Certan, la doar 26 de ani obţine titlul de doctor în 
ştiinţe economice (1978), în 1989 cel de doctor 
habilitat, în anul 1983 – de colaborator ştiinţifi c 
superior, 1993 – profesor universitar, 1992 – membru 
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Experienţa profesională a m. c. Sergiu Certan 
este confi rmată şi prin faptul că şi-a efectuat studiile 
postuniversitare la instituţiile de reciclare: Tallinn 
(1989), Kiev (1990), Köln (1992), Washington 
(1993 – Institutul Fondului Monetar Internaţional, 
1996 – Comisia Valorilor Mobiliare SUA), Chişinău 
(1998-2001 – cursurile Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, Centrul de Productivitate şi 
Competitivitate) etc.

Este autor a circa 100 de lucrări publicate, cu 
volumul de mai mult de 100 coli de autor, inclusiv 9 
monografi i şi broşuri: Производственные объеди-
нения: оценка эффективности и выбор состава 
(1981); Агропромышленный комплекс республи-
ки: анализ и планирование народнохозяйствен-
ных результатов (1981); Система натурально-
стоимостных межотраслевых балансов со-
юзной республики (1984); Analiza şi estimarea 
dezvoltării economiei informale în Republica Mol-
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dova (1995); Economia tenebră a Republicii Mol-
dova: aspecte calitative şi cantitative (1996); Cum 
să devii milionar legal în Moldova (2009) ş.a. Sub 
conducerea m. c. Sergiu Certan s-au pregătit şi s-au 
susţinut 5 teze de doctor.

Fiind un bun organizator şi administrator, 
a deţinut importante funcţii de conducere:
1976-1990 – colaborator al Institutului de Cercetări 
Ştiinţifi ce de Planifi care (colaborator ştiinţifi c 
superior, şef de laborator, şef de secţie, din 1989 prin 
cumul); 1989-1990 – primul locţiitor al şefului secţiei 
generale la Comitetul de Stat pentru Planifi care, 
or. Chişinău; 1990-1991 – şef al Direcţiei generale la 
Ministerul Economiei Naţionale, or. Chişinău; 1990-
1994 – profesor la Academia de Studii Economice 
(prin cumul); 1991-1992 – director al Institutului 
de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (ales prin concurs); 1992 – director 
al Centrului de Studiere a Problemelor Pieţei al 
Academiei de Ştiinţe şi Ministerului Economiei 
Naţionale, cumulând funcţia de vicepreşedinte al 
Comitetului de Stat pentru Reformele Economice; 
1992-1994 – ministru al Economiei Republicii 
Moldova; 1994 - 1996 – preşedinte al Fondului 
pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea 
Micului Business din Republica Moldova; 
1994-2002 – conducător al Fondului de 
Investiţii „AgroFond” S.A. (1994-1996 – 
preşedinte al Comitetului de Conducere şi 
managerul fondului, 1996-2002 – Preşedinte 
al OAI „AD-Manager” – managerul FINN 
„AgroFond” S.A. şi, în diverse perioade de 
timp, manager a încă patru fonduri de investiţii);

din 2004 până în prezent – manager principal al 
Companiei de Asigurări „SIGUR-ASIGUR”; din 
1995 până în prezent – preşedinte şi membru în 
multiple Consilii ale companiilor din Moldova.

Activitatea publică pe parcursul activităţii 
profesioniste este marcată de următoarele: 
membru al Consiliului Economic Suprem pe lângă 
Preşedintele Republicii Moldova şi al Consiliului 
pentru Reformele Economice pe lângă Guvernul 
Republicii Moldova; membru al Congresului 
Economic Internaţional şi ICECE; copreşedinte-
coordonator al Asociaţiei Naţionale a Participanţilor 
Profesionişti ai Pieţei Valorilor Mobiliare; 
vicepreşedinte al Asociaţiei Economiştilor din 
Moldova; copreşedintele Mişcării Acţionarilor din 
Republica Moldova; preşedintele Consiliului Bursei 
de Valori a Moldovei (1999-2003, din 2005 până în 
prezent – vicepreşedinte); preşedinte al Fondului 
pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea 
Micului Business din Republica Moldova (1994-
1996); membru al Consiliului de Experţi pe lângă 
CNPF; membru al Clubului Oamenilor de Afaceri 
„Timpul”.

Activitatea de binefacere scoate în evidenţă şi 
poziţia civică a dlui Sergiu Certan. Pe parcursul mai 
multor ani, CA „SIGUR-ASIGUR” sponsorizează 
copiii din familiile defavorizate şi publică pe cont 
propriu îndrumare pentru educarea fi nanciară a 
populaţiei.

M. cor. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM, 
academician-coordonator 

al Secţiei de ştiinţe exacte şi economice
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