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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
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