
 

V. PERSONALIA 
 

Pavel PÂSLARU – la 70 ani  

 
Pavel Grirorie PÂSLARU, născut la 14 ianuarie 1938, s. Gura Bâcului, judeţul 

Tighina, doctor habilitat în economie (1992), profesor universitar (1994), este o 
personalitate bine cunoscută în Rerublica Moldova. El este nu numai un economist 
de înaltă calificaţie şi un specialist în domeniul teoriei economice cu renume, dar şi 
un profesor-pedagog talentat care aduce un mare aport în pregătirea multor generaţii 
de economişti în instituţiile de învăţămînt superior din Moldova.  

Pavel PÂSLARU, după absolvirea şcolii medii din satul natal (1955), a urmat 
studiile la Tehnicumul Agricol din Tighina (1956), Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova (1956-1961), iar în 1964-1967 la Universitatea de Stat M.V. Lomonosov 
din Moskova, Facultatea de economie. În 1964-1968 a făcut aspirantura prin 
corespondenţă la Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, 
susţinând teza de doctor în economie, iar în 1992 a susţinut teza de doctor habilitat 
în economie cu tema „Организационно-экономические и социальные проблемы 
интенсификации аграрно-промышленного комплекса Республики Молдова”. 

Activitatea în muncă a început-o în 1961 după absolvirea UASM, activând ca 
specialist principal, director de gospodărie în Complexul agroalimentar al republicii. 
Din anul 1980 desfăşoară o activitate rodnică în instituţiile de învăţământ superior 
din Moldova: 1980-1992 – conferenţiar la catedra Teorie economică Universitatea 
Tehnică din Moldova; 1992- 1997 – conferenţiar, profesor, prorector pentru 
activitatea didactică şi ştiinţifică al Institutului de perfecţionare şi reciclare din 
Complexul agroindustrial din Moldova.  

Din august 1996 domnul Pavel PÂSLARU activează în cadrul Universităţii 
Libere Internaţionale din Moldova: şef catedră Politici şi doctrine economice, 
Director al Departamentului Ştiinţe Economice, profesor universitar la Catedra 
Economie şi Relaţii Economice Iinternaţionale. 

Dl Pavel Pâslaru în permanenţă îşi perfecţionează calificaţia. A efectuat 
specializări şi cursuri peste hotare: Moscova (1985, 1990), Sankt-Peterburg (1982), 
Iaşi (1996, 1998), Phidelphia, SUA (1998, 1999, 2000, 2006). Autor a circa 100 
publicaţii ştiinţifice şi didactico-ştiinţifice, inclusiv manualele: „Экономика, 
организация и планирование сельскохозяйственного производства Молдавии”, 
în colaborare, Chişinău, 1986); „Economie politică. Curs de prelegeri”. Vol. 1 şi vol. 
2. Chişinău-Iaşi, 1994, 1995, în colaborare; cursuri universitare: economie politică, 



 

doctrine economice; microeconomie, macroeconomie etc. Redactor ştiinţific la mai 
multe culegeri şi monografii pe diverse teme economice. 

Dumnealui fructuos îmbină activitatea didactico-pedagogică şi cercetările 
ştiinţifice. Este participant la mai multe congrese, simposioane, conferinţe ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale de specialitate: Moscova (1985, 1990), Iaşi (1990, 1998), 
Phidelphia, SUA (1998, 1999, 2000, 2004, 2006), Pitsburg, SUA (1998) etc.  

În decurs de mai mulţi ani a fost membru al Senatului ULIM şi preşedinte al 
Consiliului Ştiinţific de susţinere a tezelor de doctor habilitat şi doctor în economie la 
specialitatea 08.00.05 - Economie şi management în ramură şi domeniu de activitate în 
cadrul ULIM. Conducător de doctorat, din care cu teze susţinute un doctor habilitat, 5 
doctori în economie. Referent (oponent) oficial al tezelor de doctorat - peste 25. 

Pentru munca cu abnigaţie este decorat cu două ordine „Трудового Красного 
Знамени” (1970, 1974), medalia „За трудовую доблесть” (1968), medalia „За 
освоение целинных земель” (1958). 

Îmbinarea abilităţilor ştiinţifice, didactice şi umane, disponibilitatea sufletească 
de a încuraja performanţa i-au asigurat profesorului universitar Pavel PÂSLARU 
stima, respectul şi dragostea colegilor şi studenţilor. Dumnelui având darul dumne-
zeesc de atractivitate umană şi convingere argumentată contribuie activ la pregătirea 
specialiştilor de înaltă calificaţie. Deja zeci de ani se află în aulele studenţeşti, 
împărtăşind cunoştinţile sale cu viitorii specialişti.  

Colegii îl cunosc pe domnul Pavel PÂSLARU nu numai ca pedagog-savant, 
cercetător ştiinţific, dar şi ca părinte bun a două fiici, bunel şi străbunel grijuliu şi iubit. 

Cu prilejul frumoasei aniversare îi dorim profesorului universitar, doctorului 
habilitat în economie Pavel PÂSLARU multă sănătate, bucurie în familie şi succese 
noi în munca nobilă de savant şi pedagog. 

 
Colectivul profesoral al Facultăţii Ştiinţe Economice, ULIM, 

Colegii de la Catedra „Economie şi REI”, ULIM 


