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Jubielu

Valeriu Doga a demonstrat că, prin perseverenţă 
şi atitudine responsabilă, se pot obţine rezultate 
remarcabile. Astfel, profesorului universitar i s-a 
oferit posibilitatea şi încrederea de a conduce 
Catedra marketing şi fi nanţe în perioada 1994-2001. 
În anii 2005-2006 activează în calitate de şef Catedră 
management în cadrul Institutului de Economie şi 
de Perfecţionare în domeniul Agroalimentar.

Dr. hab. Valeriu Doga s-a manifestat plenar şi 
în calitate de deputat al Parlamentului Republicii 
Moldova, fi ind secretar al Comisiei juridice, 
numiri şi imunităţi, autor şi coautor la 28 de Legi 
şi Hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova 
(2001-2005).

Din 2007 până în prezent este cercetător 
ştiinţifi c principal la Institutul de Economie, 
Finanţe şi Statistică. Activitatea sa de cercetare  este 
vastă şi cu rezultate importante. Este conducătorul 
Proiectului de Stat „Argumentarea tehnico-
ştiinţifi că a investiţiilor capitale şi a proiectelor-tip 
de afaceri pentru întreprinderile mici şi mijlocii în 
sectorul agroalimentar” (2006-2007), având drept 
scop principal asigurarea unei dezvoltări stabile a 
sectorului agroalimentar, industrializat în mediul 
rural prin utilizarea unor mecanisme economice şi 
instrumente de dezvoltare şi efi cientizare, ajustate 
la condiţiile autohtone. Din anul 2001 până în 
prezent este membru al Seminarului ştiinţifi c pentru 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat 
(specialitatea – management şi marketing), ASEM; 
1994-2009 – membru al Comisiei de experţi a 
CNAA; 2006 – preşedinte al Comisiei de experţi a 
CNAA.

A pregătit 12 doctori în ştiinţe economice, 
inclusiv 2 din Iordania, 1 din Siria. Este autor 
şi coautor a 109 lucrări publicate, inclusiv cărţi, 
monografi i şi manuale.

Spirit în căutare, laborios şi consecvent, la cei 
60 de ani, talentatul om de ştiinţă Valeriu Doga este 
plin de viaţă, energie, putere şi voinţă. Colegii de la 
IEFS îi adresează sincere felicitări,  urări de multă 
sănătate. Să aveţi parte de noi aspiraţii şi bucurii de 
la cei dragi!

Colectivul Institutului de Economie, 
Finanţe şi Statistică, A.Ş.M.

 

 
 

Optimistul optimizării 
tehnico-ştiinţifi ce

Acad. Mircea BOLOGA 
la 75 de ani

 
Fizician, domeniul ştiinţifi c: termo- şi 

electrofi zică. Dr. hab. în ştiinţe tehnice (1973), 
prof. univ. (1976). Membru corespondent (1978) 
şi membru titular (1992) al A.Ş.M.

Născut la 31 mai 1935 în satul Parcova, azi 
r-nul Edineţ. A absolvit Facultatea de Fizică a US 
din Chişinău (1956) şi doctorantura la Institutul 
de Energetică „G. Krjijanovski” din Moscova 
(1961). Activează ca cercetător ştiinţifi c la Institutul 
de Energetică şi Automatică al A.Ş.M. (1961), 
reorganizat în Institutul Probleme Electrofi zice 
(1963), apoi în Institutul de Fizică Aplicată, şef 
de laborator (din 1964 până în prezent), director 
adjunct (1974–1979), director al IFA al A.Ş.M. 
(1979–1997) şi al Centrului probleme electrofi zice 
al IFA (din 1997).

A fondat şcoala ştiinţifi că în domeniul 
intensifi cării transferului de căldură şi de masă 
din RM. Este iniţiator şi conducător al cercetărilor 
sistematice ale proceselor de transfer de căldură 
şi de masă sub acţiunea câmpurilor electrice şi 
magnetice şi ale particularităţilor hidrodinamice în 
curgeri cavitaţionale, care reprezintă o direcţie nouă 
în termofi zică şi electrofi zică. 

A consolidat, la IFA, o echipă de profesionişti, 
care se ocupă de studiul mai multor domenii: corpul 
solid, semiconductorii, supraconductibilitatea, 
posibilităţile neexplorate de utilizare a electricităţii; 
a contribuit la dezvoltarea bazei experimentale de 
producţie, a desfăşurat o fructuoasă activitate privind 
protejarea rezultatelor aplicative, la stabilizarea 


