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cuvinte bivoci şi plurivoci care se mişcă în concor-
danţă cu pulsaţiile vii ale procesualităţii dialogice 
din straturile ei interne” (p. 232).

Cu deosebită satisfacţie vom constata: actualul 
septuagenar s-a dovedit a fi  un generator şi promo-
tor insistent de idei. Ideile sale de a aplica concepţia 
tranzitologică fondată de viitorologii americani la 
periodizarea procesului literar după etape ale tran-
ziţiei intracivilizaţională şi intercivilizaţională şi-a 
găsit o realizare originală în studiile profesorului S. 
Pavlicencu despre tranziţia în literatură şi o nouă 
clasifi care a curentelor literare, precum şi în teza 
doctorandei sale Galina Ionesi (Aniţoi) despre mo-
dul în care tranziţia intercivilizaţională în societatea 
românească şi-a afl at refl ectarea în schimbările din 
tipologia personajului, în special în tipul inadapta-
tului ca personaj de tranziţie. O altă idee a sa, cea 
de aplicare a dialogismului bahtinian la o nouă 
defi niţie a imaginii artistice – ca structură duală şi 
ca unitate a criteriilor identitate/ alteritate – a fost 
dezvoltată creator în teza de doctor a Olesei Gârlea 
despre raportul dintre mit ca sincretică şi imagine în 
fi cţiunea artistică.

Pe parcursul anilor colegul celebrat s-a bucurat 
de o preţuire înaltă a acad. M. Cimpoi, pe care l-am 
citat mai sus, dar şi din partea altor colegi, a docto-
rilor habilitaţi S. Pavlicencu, Al. Burlacu, I. Plămă-
deală, Aliona Grati ş.a. O dovadă probantă că aceste 
aprecieri nu sunt nişte elogii ocazionale ne serveşte 
cuprinsul ultimei sale cărţi În căutarea de noi re-
pere pe drumul gândirii care se afl ă în etapa fi nală 
de pregătire pentru tipar la editura „Profesional Ser-
vice” din Chişinău. Această culegere selectivă întru-
neşte în cele cinci compartimente unele dintre stu-
diile, articolele, comunicările ştiinţifi ce, prelegerile 
şi fragmentele în care este abordat un cerc larg de 
probleme ce ţin de epistemologia literară, literatura 
universală şi comparatistică, teorie şi metodologie 
literară, critică literară şi metalingvistica textului.

În încheiere, îi dorim infatigabilului exeget lite-
rar Anatol Gavrilov mulţi ani de activitate ştiinţifi -
că fructuoasă în care să-şi ducă la bun sfârşit toate 
manuscrisele. Preocupările sale investigative din 
ultima perioadă se disting printr-o amploare şi o ra-
mifi caţie demne de toată admiraţia.

Dr. Dumitru Apetri

MĂSURA  VALORII  ŞTIINŢIFICE 

Membrul corespondent al AŞM 
Sergiu DIMITRACHI 

la 80 de ani

Născut la 7 martie 1933, în s. Unţeşti, azi 
r-nul Ungheni.

Inginer, domeniul ştiinţifi c: radioelectronică 
şi telecomunicaţii.

Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1988), pro-
fesor universitar (1991). Membru corespondent 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).

A făcut studii la Facultatea de Radiotehnică a 
Universităţii de Telecomunicaţii şi Informatică din 
or. Novosibirsk, Rusia (1953-1958). A activat la 
o instituţie de proiectări de destinaţie specia lă din 
or. Omsk, Rusia (1958-1961) şi la Institutul de Cer-
cetări Ştiinţifi ce în domeniul Construcţiei şi Proiec-
tării Aparatajului Electric din Chişinău (1961-1968). 
Din anul 1968 activează la Univer sitatea Tehnică a 
Moldovei în calitate de conferenţiar, iar din 1989 
devine profesor universitar şi şef al Catedrei de Te-
lecomunicaţii a acestei instituţii.

A iniţiat şi a condus activitatea de cercetări 
într-o direcţie nouă din domeniul măsurărilor mări-
milor electrice pasive. Sub conducerea sa au fost 
elaborate metode noi de măsurare, destinate măsu-
rării fără contact galvanic a caracteristicilor compo-
nentelor electronice pe bază de microconductor în 
izolaţie de sticlă în operaţiile principale ale ciclului 
tehnologic de producere. Utilajul tehnologic, elabo-
rat pe baza acestor metode, a fost  implementat la 
uzinele „TBILPRIBOR” (Tbilisi), „MICROPRO-
VOD (Chişinău) „LENIN” (Minsk) având un efect 
economic considerabil. 

Aniversări
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Sub aspect ştiinţifi c, a elaborat bazele teoretice 
ale acestor metode, numite metode de măsură fără 
contact cu obiectul măsurat. 

A publicat în calitate de autor şi coautor pes-
te 120 de lucrări ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-didactice, 
inclu siv o monografi e şi 4 lucrări metodice, în-
tre care: К принципу пос троения генераторов 
импульсов намостовых элементах // Вопросы 
радиоэлектроники. Серия общетехническая 
(1972, nr. 6, în colab.); Методы неконтактного 
измерения изолиро ванного сопротивления 
(1978); Бесконтактный контроль погонного 
сопротивления изолированного провода при 
литье //Известия вузов. Приборостроение, 1979, 
t. XXII, nr.10; Ме тод измерения сопротивления 
резистивных изделий при из готовлении //
Техническая электродинамика, 1985, nr. 3; Mea-
surement of the structures with distributed con-
stants. Internati onal conference on optimization of 
electrical and electronic equip ments (Braşov, 2002, 
în colab.); Microtehnologii de fabricare a micro-
conductorului cu ambalaj de sticlă  //Conferinţa 
Internaţională „Mecatronica, microtehnologii şi 
materiale noi”, Târgovişte, 2004 etc.

Este autor a circa 35 de brevete de invenţie şi a 
14 patente in ternaţionale (SUA, Japonia, Germania, 
Franţa etc.). A pregătit 6 doctori şi doctoranzi în şti-
inţe tehnice. Rezultatele ştiinţifi ce obţinute au fost 
ex puse la circa 80 de conferinţe şi simpozioane in-
ternaţionale şi republi cane (Chişinău, Nijni Novgo-
rod, Sankt Petersburg, Samara, Bra şov, Bucureşti 
etc.) şi au fost implementate la 7 uzine din Rusia şi 
la o uzină din Belarus. 

Este Laureat al Premiului de Stat, Inventator 
Emerit al Republicii Moldova, Eminent al construc-
ţiei aparatelor de măsură din fosta U.R.S.S.

În prezent continuă cu succes activitatea de cer-
cetare fi ind în fruntea unui şir de discipoli, care îi 
urmează calea.

Aniversarea celor 80 de ani ne oferă onoratul 
şi fericitul prilej să-i urăm membrului corespondent 
Sergiu Dimitrachi multă sănătate, prosperitate, ani 
de viaţă lungă şi noi realizări! 

Dr. hab. Vitalie Nastas, UTM
  

 

MODELATORUL ECHILIBRULUI 
FINANCIAR 

Dr.hab. Gheorghe ILIADI
 la 75 de ani

Născut la 14 martie 1938, în or. Chişinău. 
Economist, domeniul de cercetare: mecanis-

mul decizional şi politicile fi nanciare în economi-
ile de tranziţie; stabilizarea infl aţionistă în eco-
nomiile emergente; relaţii marfă-bani în cadrul 
pieţei fi nanciare a Republicii Moldova.

Doctor habilitat în economie (1992). Profesor 
cercetător (2010).

Profesorul cercetător Gheorghe Iliadi, doctor ha-
bilitat în economie, trage la carul ştiinţei economi-
ce de circa 45 de ani, afi rmându-se ca un specialist 
notoriu în domeniu. Aria intereselor sale în cercetare 
înglobează o amplă varietate de probleme ştiinţifi ce 
privind perfecţionarea politicii fi nanciar-bancare în 
ţările cu economia în tranziţie; căile de sporire a efi -
cienţei achiziţiilor statale; metodologia analizei me-
canismului fi nanciar în economia de tranziţie; evolu-
ţia fl uxurilor fi nanciare în sistemul fi nanciar naţional; 
structurile instituţionale ale formării şi utilizării in-
vestiţiilor de risc şi multe alte aspecte. 

Gheorghe Iliadi s-a născut la 14 martie 1938, în 
or. Chişinău. A făcut studii serioase în formarea sa 
profesională: a absolvit şcoala nr. 1 din capitală cu o 
bună reputaţie în educaţie, Institutul Agricol din Chi-
şinău  (1962) şi Institutul Industriei Alimentare din 
Moscova (1965). Activitatea sa ştiinţifi că de-a lungul 
anilor s-a încununat cu obţinerea gradului de doctor 
în economie la vârsta de 32 de ani (1970), de doctor 
habilitat (1992), iar  titlul de profesor cercetător (spe-
cialitatea 08.00.10) l-a obţinut peste 18 ani – în 2010. 
După cum vedem, dl Iliadi şi-a certifi cat profesiona-
lismul şi excelenţa în cercetare nu din fugă, precum 


