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La 29 martie 2009 s-a stins din viaţă membrul corespondent Eugeniu Hrişcev, doctor habilitat, profesor 
universitar, rector al Academiei de Studii Economice în perioada 1994-2001. Plecarea sa la cele veşnice 
constituie o grea pierdere pentru comunitatea ştiinţifi că din ţară şi pentru toţi acei care l-au cunoscut.

Eugeniu Hrişcev s-a născut la 6 februarie 1942 în satul Pelinei, raionul Cahul. A absolvit Facultatea de 
economie a Institutului Politehnic din Chişinău (1970); doctorantura la Universitatea de Stat din Leningrad 
(1974–1977). A activat în calitate de asistent, lector superior la Catedra de economie a muncii a Institutului 
Politehnic din Chişinău (1970–1974); conferenţiar, profesor, prodecan al  Facultăţii de economie şi şef al 
Catedrei de planifi care a industriei  a Universităţii de Stat din Moldova (1977–1991), şef al Catedrei de  
management general (1991–2002) şi rector (1994–2001) al Academiei de Studii Economice din Moldova. 
Din 2002 a fost profesor la  această instituţie de învăţământ superior.  

Aria intereselor sale ştiinţifi ce a inclus bazele teoretice şi metodologice ale dirijării dezvoltării efi ciente 
a diverselor forme de organizare a muncii şi producţiei, economia, organizarea, normarea şi stimularea 
muncii în fi rma contemporană, rolul şi problemele managementului inovaţional la etapa actuală, rolul 
ştiinţei în  dezvoltarea businessului mic şi mijlociu etc. Rezultatele investigaţiilor didactico-ştiinţifi ce 
sunt refl ectate în 264 de lucrări, inclusiv 14 monografi i şi cărţi, zeci de broşuri şi articole apărute în reviste 
de specialitate. Sub îndrumarea lui au fost susţinute 54 de teze de doctor şi 8 teze de doctor habilitat. A 
prezentat comunicări la numeroase manifestări ştiinţifi ce republicane şi internaţionale, inclusiv în Rusia, 
România, SUA,  Franţa, Ungaria etc. A fost membru al colegiului de redacţie al revistei Economie şi 
Sociologie. 

Pentru merite deosebite în perfecţionarea procesului instructiv educativ, activitate metodico-didactică 
intensă şi profesionalism înalt, în 1996, a fost distins cu Ordinul „Gloria Muncii”, iar în 2000 – cu Ordinul 
Republicii. A fost ales Doctor Honoris Causa al Universităţii  Nebraska din Omaha, SUA.

A plecat prea devreme dintre noi savantul şi profesorul Eugeniu Hrişcev. A avut mari planuri pentru 
viitor, dar o boală nemiloasă i-a curmat viaţa. Activitatea şi opera lui vor rămâne ca un reper în ştiinţa şi 
spiritualitatea noastră.  

Dumnezeu sa-l odihnească în pace!
Gh. Duca, Teodor Furdui, Ion Tighineanu, Mariana Şlapac, 

 Boris Gaina,  Ion Guceac

Membru corespondent al A.Ş.M. Eugeniu HRIŞCEV 
(6.02.1942 – 29.03.2009)
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La 17 aprilie curent, în Vinerea Mare înainte de Paşti, a decedat subit ilustrul savant vinifi cator Gheorghe 
Cozub, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 1993. Prin dragostea sa faţă de ocupaţia 
milenară a poporului din care îşi trage rădăcinile şi prin agerimea clocotitoare a minţii sale neobosite a ajuns să 
fi e respectat şi onorat ca un magistru al vinifi caţiei nu doar aici, la noi, ci şi în cele mai vestite ţări producătoare 
de vinuri ca Franţa, Spania, Italia şi altele.

Gheorghe Cozub s-a născut la 30 august 1937 în satul Cuhureştii de Sus, azi raionul Floreşti. A absolvit 
Şcoala de Vinifi caţie şi Viticultură din Chişinău (1956), Institutul Industriei Alimentare din or. Odesa, Ucraina 
(1961) şi doctorantura la aceeaşi instituţie (1970).

A activat în calitate de inginer-tehnolog la fabrica de vinuri din s. Cazaclia, r-nul Ceadâr-Lunga (1961-
1963), şef adjunct al secţiei de producere a Direcţiei generale pentru viticultură şi vinifi caţie a Ministerului 
Industriei Alimentare a Moldovei (1963-1966), director al Fabricii experimentale de producere a vinului de 
tip Heres, director adjunct pentru probleme de ştiinţă al AP  Ialoven  (1973-1978), vicepreşedinte al Asociaţiei 
Moldvinprom (1978-1983), viceministru al viticulturii şi vinifi caţiei (1983-1986), conferenţiar la Universitatea 
Tehnică din Moldova (1986-1989). A fost preşedinte al Filialei Germane  Giulting Korken în Moldova (1998-
2001); director general al Fabricii de Vinuri S.A. Imperial Vin din r-nul Cantemir (din 2001); preşedinte al 
Uniunii Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din Moldova (din 2004).

În 1989 a susţinut teza de doctor habilitat în ştiinţe tehnice. Cercetările sale ştiinţifi ce ţin de domeniul 
tehnologiei şi utilajului pentru industria vinului. Este fondator al tehnologiei complexe de producere a vinului 
de tip  Heres, implementată în Moldova, Ucraina, Rusia şi Bulgaria, autor al tehnologiei de producere a 50 de 
vinuri şi coniacuri, inclusiv vinurile  Heres (sec, tare şi desert), Nobil, Dionis, Struguraş, Sănătate, coniacul 
Belîi aist, coautor al coniacului Ambasador ş.a. Este autorul Legii viei şi vinului, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova în 1994. A coordonat elaborarea Concepţiei dezvoltării complexului viti-vinicol al 
Republicii Moldova până în anul 2020. A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 12 monografi i.

A fost preşedinte al Consiliului ştiinţifi c specializat pe lângă Institutul Naţional al Viei şi Vinului pentru 
conferirea gradelor ştiinţifi ce de doctor şi doctor habilitat la specialitatea Tehnologia produselor alimentare, 
alcoolice şi nealcoolice (2000-2005). A participat la numeroase conferinţe, simpozioane şi expoziţii republicane 
şi internaţionale organizate în Moldova, Ucraina, Rusia, România, Franţa, Italia, SUA, Germania, Mexic, 
Portugalia, Bulgaria, Polonia.

Începând cu anul 1995, Gheorghe Cozub a adus o contribuţie esenţială la organizarea a 18 ediţii a expoziţiei 
internaţionale ExpoVin Moldova, a concursurilor internaţionale de vinuri şi distilate  Wines & Spiritus Contest 
Winners, a Conferinţei internaţionale  In wine.

Savantul Gheorghe Cozub a fost apreciat cu cele mai înalte titluri onorifi ce şi distincţii de stat: inginer 
emerit al Republicii Moldova, vinifi cator emerit al Franţei, dublu laureat al Premiului de Stat al Republicii 
Moldova, ordinele «Insigna de Onoare», Drapelul Roşu de Muncă, Gloria Muncii, Ordinul Republicii.

 Dumnezeu sa-l ierte şi să-l odihnească în pace!
V. Voronin, Z. Greceanîi, I. Dodon, A. Gorodenco, 

A. Gurin, Gh. Duca, T. Furdui, I. Guceac, B. Gaina

Membru corespondent al A.Ş.M. Gheorghe COZUB
(30.08.1937-17.04.2009)
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Dr. hab. Nicolae RAEVSCHI
29.12.1929 – 13.05.2009

Pe 13 mai 2009, după o boală grea, s-a stins din viaţă Nicolae Raevschi, doctor habilitat în fi lologie, 
cercetător ştiinţifi c principal al Institutului de Filologie al AŞM.

Nicolae Raevschi s-a născut la 29 decembrie 1929 în s. Cosăuţi, Soroca.
Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filologie de la Universitatea de Stat din Moldova (1955). 
După absolvirea studiilor de doctorat la Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a URSS 

(1958), este angajat la Sectorul de istorie a limbii din cadrul Institutului de Limbă şi Literatură al AŞ a 
RSSM. Având o bună pregătire lingvistică, N. Raevschi se încadrează în activitatea de cercetare ştiinţifi că 
a Institutului. Pe parcursul a mai multor decenii N. Raevschi abordează o tematică variată privind istoria 
limbii (provenienţa lexicală, relaţiile cu slavii etc.). Munca în acest domeniu s-a materializat printr-o serie 
de studii şi articole, cum ar fi : Curs de gramatică istorică…(în colaborare, 1964, 1991), Scurt dicţionar 
etimologic… (în colaborare, 1978), Contactele romanicilor răsăriteni cu slavii. Pe bază de date lingvistice 
(1988), aceasta servind şi în calitate de teză de dr. hab., grad ştiinţifi c obţinut cu succes în 1998.

Lucrarea Scurt dicţionar etimologic…, distinsă cu Premiul de Stat al RSSM, în 1989, s-a învrednicit 
de recenzii elogioase ale unor specialişti în materie din România, Germania, fosta Iugoslavie etc. Astfel, 
revista californiană „Romance Philology“ (nr. 4, 1989) publică o recenzie semnată de cunoscutul romanist 
suedez Alf Lombard, iar revista germană „Balkan-Archiv“ (nr. 4, 1979) vorbeşte despre lucrarea în discuţie 
ca despre „o senzaţie neaşteptată“ şi felicită cu această ocazie Academia de Ştiinţe de la Chişinău. Recenzii 
cu înalte aprecieri găzduiesc şi revistele germane („Zeitschrift für Romanische Philologie“, nr. 98, 1982; 
„Besprechung aus Südost-Forchungen“, nr. 40, 1981). O altă revistă de lingvistică, „Balkanika“, editată 
la Zagreb, menţionează faptul că avem de a face cu „o admirabilă contribuţie în romanistică“. La lucrarea 
menţionată au fost făcute multe referinţe şi în studii lingvistice de altă natură. Drept mărturie pot servi cele 
peste 250 de trimiteri la dicţionar în volumul La romanité dans le sud-est de l’Europe de acad. Haralambie 
Mihăescu, zeci şi zeci de alte trimiteri la această lucrare în primele trei tomuri ale Dicţionarului etimologic 
ucrainean etc. 

Pe lângă munca de cercetare, N. Raevschi a contribuit la pregătirea cadrelor, sub îndrumarea sa fi ind 
pregătiţi 3 doctori în fi lologie, iar în calitate de profesor universitar la Facultatea de Filologie de la Univer-
sitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău a predat un ciclu de cursuri de gramatică istorică a 
limbii române, gramatică comparată a limbilor romanice, derivatologie, istoria limbii latine. 

Membru în colegiul redacţional al revistei „Buletinul Institutului de Lingvistică”. 
A participat la congrese, simpozioane şi sesiuni ştiinţifi ce în străinătate (Iaşi, Bucureşti, Moscova 

etc.).
Pentru merite deosebite în activitatea ştiinţifi că N. Raevschi a fost decorat cu medalia “Meritul Civic” 

(1995) şi cu Diploma de Onoare a AŞM (1996).
Amintirea lui va rămâne veşnic în memoria noastră.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Colectivul Institutului de Filologie al AŞM

In memoriam




