Omul anului
Profesorul universitar doctor, Doctor Honoris Causa
Dumitru Marius PARASCHIVESCU
Man of the Year
Professor Dumitru Marius PARASCHIVESCU PhD,
Doctor Honoris Causa
În cadrul evenimentelor prilejuite de anul jubiliar
2017 – 25 de ani de la înființarea Universității
”George Bacovia” din Bacău - în luna noiembrie
a avut loc Gala Premiilor, prilej cu care au fost
decernate Diplome jubiliare și onorante distincții.
La ceremonii au participat oficialități, cadre
didactice, absolvenți, studenți, colaboratori,
precum și o delegație a Academiei de Științe din
Republica Moldova formată din: Academician
Aurelian Gulea, Academician Ion Toderaș,
Academician Valeriu Rudic și Dr. ing. Valeriu
Bogdan.

During the events of the jubilee year in November
2017 - when we have celebrated 25 years since
the founding of "George Bacovia" University in
Bacau – the Awards Ceremony was held, when
jubilee diplomas and honorable awards were given.
The ceremonies were attended by officials,
teachers, graduates, students, collaborators, as well
as a delegation of the Academy of Sciences from
the Republic of Moldova formed by: Academician
Aurelian Gulea, Academician Ion Toderaş and
Academician Valeriu Rudic and PhD. Valeriu
Bogdan.

Distincția cea mai înaltă a fost acordată The highest distinction has been granted to the
profesorului
universitar
Dumitru
Marius professor Dumitru Marius Paraschivescu on the
Paraschivescu cu prilejul împlinirii vârstei de 70 occasion of his 70 years anniversary.
de ani.

Pe data de 10 noiembrie 2017, Profesorul
Dumitru Marius Paraschivescu a primit
Medalia "Dimitrie Cantemir" din partea
Academiei de Științe a Moldovei "pentru
contribuția științifică și academică de excelență și
în legătură cu aniversarea a 70 de ani de la
naștere", așa cum este scris pe Brevetul medaliei,
semnat de academicianul Gheorghe Duca,
președintele Academiei de Științe a Moldovei.

On November 10, 2017, Professor Dumitru
Marius Paraschivescu received the "Dimitrie
Cantemir" Medal from the Academy of
Sciences of Moldova "for the scientific and
academic contribution of excellence and in
connection with the 70th anniversary of birth", as
it is written on the medal Patent, signed by
academician Gheorghe Duca, president of the
Academy of Sciences of Moldova.
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Distincția "Dimitrie Cantemir" este cea mai înaltă
distincție a Academiei de Științe din Moldova,
care se acordă colaboratorilor științifici cu titlul
de doctor în științe, doctor habilitat, membru
corespondent sau membru titular al Academiei de
Științe a Moldovei, precum și colectivelor
intituțiilor de cercetare, pentru realizarea
cercetărilor științifice fundamentale și aplicative
de excelență în domeniul științei, culturii și artei,
implementarea în economia națională a
materialelor noi și a tehnologiilor avansate,
recunoașterea performanțelor obținute de către
comunitatea științifică internațională.

"Dimitrie Cantemir" is the highest distinction of
the Academy of Sciences of Moldova, which is
awarded to scientific collaborators with the title
of doctor of science, doctor habilitat,
correspondent member or member of the
Academy of Sciences of Moldova, as well as
research teams , for the realization of
fundamental scientific and applicative scientific
researches in the field of science, culture and art,
the implementation in the national economy of
new materials and advanced technologies, the
recognition of the achievements obtained by the
international scientific community.

"Domnul profesor Paraschivescu a contribuit
foarte mult la pregătirea cadrelor didactice ale
universităților din Republica Moldova, a recenzat
teze de doctorat, a avut o colaborare foarte
strânsă cu instituțiile academice. Îl stimăm foarte
mult pentru că este omul potrivit, la locul potrivit.
Este un savant recunoscut, nu numai în România,
ci și departe de hotarele ei. L-am întâlnit și la
anumite saloane științifice, de inventică și
cercetare, fie de la Geneva sau de la Bruxelles. Lam urmărit cu interes mereu, i-am urmărit
lucrările științifice, iar această distincție tocmai
de aceea i-a fost conferită prin hotărarea
Consiliului Suprem al Academiei de Științe din
Moldova, care a apreciat întreaga dumnealui
activitate", a declarat academicianul Aurelian
Gulea.

"Professor Paraschivescu contributed a lot to the
training of the teaching staff of the universities in
the Republic of Moldova, he reviewed doctoral
theses, he had a very close collaboration with the
academic institutions, and we appreciate him very
much because he is the right person in the right
place. A scientist recognized not only in
Romania, but also far from its borders. I have
also met him at some scientific, inventive and
research lobbies, either in Geneva or Brussels. I
have always attended his speeches, and this
distinction was awarded to him as the result of
the decision of the Supreme Council of the
Academy of Sciences of Moldova, who highly
appreciated all his activity, "said the academician
Aurelian Gulea.

"Sunt emoționat, dar și bucuros. E un moment
frumos pentru mine, dar și greu, pentru că este
ziua în care văd lucrurile bune, dar și pe cele rele,
pe care le-am făcut. E un moment de bilanț, în
care realizez că marea satisfacție a vieții mele

"I'm excited but happy too. It's a beautiful
moment for me, but it's hard too, because it's the
day I see the good things, but also the bad ones
that I did. I realize that the greatest satisfaction of
my life is that I have been close to people by the
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este că am fost apropiat de oamenii pe care, prin
formația pe care o am, a trebuit să îi cresc și să le
transmit ceva. Poate că această distincție nu este
numai meritul meu, ci și al colegilor mei, care
mereu au fost alături de mine, dar, mai ales, al
tinerilor pe care i-am pregătit, în toată perioada
de apogeu a carierei mele. Mulțumesc conducerii
Academiei de Științe a Moldovei pentru
încrederea și deosebita recunoaștere pe care miau arătat-o prin acordarea acestei distincții. Vă
mulțumesc tuturor pentru întreaga considerație pe
care o aveți față de mine", a declarat, la finalul
momentului aniversar, profesorul Dumitru
Marius Paraschivescu.

formation I have I had to raise them and train
them. Perhaps this distinction is not only my
merit but of my colleagues also, who have always
been with me, but above all, to the youngsters I
have trained, during the peak period of my career.
I thank to the head board of the Academy of
Sciences of Moldova for the trust and special
recognition they have shown me "Thank you all
for all the consideration you gave me," professor
Dumitru Marius Paraschivescu said at the end of
the anniversary moment.

În cadrul aceleeași ceremonii, Redacția Revistei
Economy Transdisciplinarity Cognition i-a
înmânat
Profesorului
Dumitru
Marius
Paraschivescu Premiul "Dumitru Rusu" pentru
"întreaga activitate depusă în slujba catedrei
universitare, a cercetării științifice, și pentru
contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea
învățământului superior".

At the same ceremony, the Economic
Transdisciplinarity Cognition Journal editorial
board handed to Professor Dumitru Marius
Paraschivescu the "Dumitru Rusu" Prize for "all
the work done at the university chair, scientific
research, and for his remarkable contribution to
the development of higher education".

Cuvântul de recunoștință din partea colectivului
de
redacție
al
Revistei
Economy
Transdisciplinarity Cognition a fost rostit de Lect.
univ. dr. Gabriela Fotache.

The word of gratitude from the editorial board of
the Economy Transdisciplinarity Cognition
Journal has been presented by Lecturer Gabriela
Fotache PhD.

Doamnelor si domnilor,

Ladies and gentlemen,

E un moment aniversar, moment in care suntem
recunoscatori pentru tot ceea ce ni s-a oferit pe
parcursul celor 25 de ani de existenta. Suntem
recunoscatori pentru experienta traita pana acum,
cu un parcurs deloc usor, cu momente bune si
uneori mai putin bune (dar tot experiente sunt si
ele) dar mai ales suntem recunoscatori pentru
ceea ce oamenii au aratat ca pot fi in tot acest
parcurs. Pentru ca dincolo de toate, oamenii sunt
cei care au construit aceasta poveste frumoasa
numita Universitatea George Bacovia si mai mult
decat atat, oamenii sunt cei care au construit, in
aceasta frumoasa poveste, alti oameni.

It's an anniversary moment, when we are grateful
for everything that has been offered to us
throughout our 25 years of existence. We are
grateful for the experience we have lived so far,
in a no easy endeavour, marked with good and
sometimes less good moments (all are also
experiences) but we are especially grateful for
what people have shown that they can be all
along. Because beyond all, people are the ones
who built this beautiful story called George
Bacovia University and more than that, people
are the ones who created other people in this
beautiful story.

In teoria culturii organizationale se spune ca cei
mai buni oameni cauta mai mult decat un salariu
mare, ei au nevoie de un mediu placut in care sa
aiba oportunitatea sa se dezvolte. Cati oameni
valorosi fac parte din echipa ta? Poate primul
impuls va fi sa spui: “De ce sa investesc atat de
mult in oameni, oricum vor pleca la un moment
dat!”. Dar pentru noi, proiectul Bacovia a
insemnat mai mult decat orice constructia echipei
ce a determinat cresterea valorii universitatii
bacoviene.

In organizational culture theory, it is said that the
best people are looking for more than a high
salary; they need a pleasant environment in which
they have the opportunity to grow. How many
valuable people are in your team? Maybe the first
impetus will be to say: "Why invest so much in
people, anyway they will leave at some point!”
But for us, the Bacovia project meant more than
any the construction of the team that led to the
increasing value of the Bacovian university.

Citind, din curiozitate ce lucruri insemnate s-au Reading from curiosity what important things
intamplat pe 10 noiembrie de-a lungul istoriei m- happened on November 10th throughout history I
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am oprit asupra urmatoarelor:
1508 – apare prima carte tiparita in Tara
Romaneasca
1688 – s-a terminat tiparirea Bibliei in limba
romana
1898 – Biblioteca Academia Romane devine
biblioteca publica pentru cercetatori.

stopped on the following:
1508 - appears the first printed book in Wallachia
1688 - the Bible was finally printed in Romanian
language
1898 - The Romanian Academy Library becomes
the public library for researchers.

Va intrebati probabil care e legatura dintre toate You're probably wondering what the link is with
acestea. Vorbim de oameni si carti, de cultura all about. We talk about people and books, about
organizationala si de echipe.
organizational culture and teams.
In Universitatea George Bacovia sarbatorim
exprimandu-ne recunostinta. Si nu o facem doar
astazi, o facem de cand existam. Coincidenta sau
nu, in anul in care UGB implineste 25 de ani,
constructorul echipei implineste 70. (sunt 70 de
ani calendaristici, dar mai mult, sunt 70 de ani de
experiente traite si impartasite celor din jur, multe
dintre ele concentrate in cei 25 de ani de poveste
bacoviana). Si pentru ca povestile se scriu in
carti, experienta traita se transforma in carte vie.

Sa ne traiti multi ani si sa ne fiti alaturi pentru a
duce povestea mai departe.

At George Bacovia University we are celebrating
expressing our gratitude. And we do it not just
today; we have done it since we were there.
Coincidentally or not, in the year when George
Bacovia University is 25 years old, the team
builder is 70 years old. (There are 70 calendar
years, but more than that, there are 70 years of
experience lived and shared with others, many of
them concentrated in the 25 years of Bacovian
story). And because stories are written in books,
lived experience turns into living books.
Beyond all, the experiences are the ones that we
carry with us and people are those who write the
lived history, they are the ones who build people
and teams.
We are the result of a creator of people and
teams, we are the ones who lived the story
because of the live book they had beside,
professor Dumitru Marius Paraschivescu, and we
are grateful for it.
Let us live for many years and join us to lead the
story further.

Lect. univ. dr. Gabriela Fotache

Lecturer Gabriela Fotache PhD

Dincolo de toate, trairile sunt cele pe care le
purtam cu noi, oamenii sunt cei ce scriu istoria
traita, ei sunt cei ce construiesc oameni si echipe.
Suntem rezultatul un fauritor de oameni si de
echipe, suntem cei care au trait povestea datorita
Cartii vii pe care au avut-o alaturi (prof univ
DMP) si suntem recunoscatori pentru aceasta.
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Laudațio a fost expus de un fost student al
profesorului Dumitru Marius Paraschivescu,
Florin Radu, acum și el cadru didactic în marea și
frumoasa familie universitară bacoviană.

Laudateo was exposed by a former student of
Professor Dumitru Marius Paraschivescu, Florin
Radu, now also a teacher in the great and
beautiful Bacovian university family.

Stimaţi invitaţi,
Dear guests,
Distinşi academicieni,
Distinguished academics,
Domnule Profesor,
Dear Professor,
Ne-am reunit astăzi să-l sărbătorim pe profesorul We gathered today to celebrate Professor
Dumitru Marius Paraschivescu cu ocazia Dumitru Marius Paraschivescu at the age of 70
împlinirii vârstei de 70 de ani.
years.
Mă prezint în faţa dumneavoastră pentru a I come in front of you to portrait a "brand" of the
creiona portretul unui “brand” al școlii româneşti Romanian accounting school and also a man
de contabilitate şi totodată a unui om pe care îl whom I cherish and love.
preţuiesc şi îl iubesc.
O misiune foarte grea!!!!

A very difficult mission!!!!

Oricât m-aş strădui tot nu aş putea surprinde cu No matter how hard I would try, I would not be
fidelitate dimensiunile majore ale personalităţii able to capture with fidelity the major dimensions
profesorului Dumitru Marius Paraschivescu.
of the personality of Professor Dumitru Marius
Paraschivescu.
Vreau să-mi imaginez cei 19 ani de când îl I want to imagine the 19 years since I have met a
cunosc pe domnul profesor, din care 4 ani în professor, of which 4 years as a student and 15
calitate de student şi 15 ani de cadru didactic, ca years as a teaching staff member, like an Oscar
un film de Oscar unde domnul profesor obţine movie, where the professor is earning the prize
premiul pentru cel mai bun…
for the best ...
 Cel mai bun…profesor, domnul Dumitru  The best...Professor, Mr. Dumitru Marius
Marius Paraschivescu s-a remarcat ca fiind un Paraschivescu has remarked himself as a school
făuritor de şcoală şi şlefuitor de specialişti în builder and a creator of specialists in
domeniul contabilităţii;
accountancy;
 Cel mai bun…manager, domnul profesor  The best...manager, the Professor who
reuşind să formeze și să conducă alături de managed to form and lead, beside other
personalităţi din învăţământul universitar o personalities of higher education, a special,
echipă teribilă, de “aur” care a reuşit în anul 2002 "golden" team, who succeeded in 2002 the
acreditarea prin lege a Universităţii George accreditation of George Bacovia University and
Bacovia dar şi inaugurarea acestui minunat sediu. also the inauguration of this wonderful
De altfel, în toamna anului 2002, la inițiativele headquarters. In fact, in the autumn of 2002, at
domnului profesor mi s-a oferit șansa de a intra în the initiative of Professor I was given the chance
frumoasa familie bacoveniană!
to enter the beautiful Bacovian family!
 Cel mai bun…mentor. Aşa cum domnul  The best...mentor. As the professor Dumitru
profesor a fost marcat şi “ghidat” în tot ceea ce a Marius Paraschivescu was marked and "guided",
făcut de domnul profesor doctor docent Dumitru in all that he has proceeded, by Professor
Rusu, numit pe drept “Ceahlăul contabilităţii Dumitru Rusu, rightly named "Ceahlăul of
româneşti”, un mare formator luminos de Romanian Accounting", a great educator of
conştiinţe, de discipoli şi de specialiști, un consciousness, disciples and specialists, a scholar
cărturar de profunzime şi de rafinament, Eu am of profoundness and refinement, I was
fost “fermecat” de domnul profesor Dumitru "enchanted" by Professor Dumitru Marius
Marius Paraschivescu, un adevărat magister, care Paraschivescu, a true magister, who managed to
a reuşit să-mi transmită cu pasiune acumulările şi passionately convey his accumulations and
experienţa sa profesională, lecţii de viaţă şi professional experience, his life experiences and
atitudine de învingător;
winning attitude;
 Cel mai bun...specialist. Domnul profesor  The best...specialist. Professor Dumitru
Dumitru Marius Paraschivescu este autor şi Marius Paraschivescu is the author and co-author
coautor a peste 35 de cărţi, manuale universitare of over 35 books, university textbooks or
sau monografii, dintre care la 12 mi-a oferit şansa monographs, of whom 12 of them gave me the
de a colabora şi de a învăţa, şi a reprezentat chance to collaborate and learn, and he
şcoala românească de contabilitate în peste 100 represented the Romanian school of accounting
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de studii, articole publicate în ţară şi străinătate,
fiind membru al unor colective ştiinţifice ale unor
reviste de specialitate şi edituri. Totodată, domnul
profesor Dumitru Marius Paraschivescu s-a
remarcat ca fiind o personalitate naţională şi
internațională primind numeroase titluri şi
distinţii, inclusiv titlul de Doctor Honoris Causa
al Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Chişinău şi
al Universităţii Cooperatist Comerciale din
Moldova;

in more than 100 studies, articles published in the
country and abroad, being a member of
numerous scientific teams of specialized
magazines and publishing houses. At the same
time, Professor Dumitru Marius Paraschivescu
remarked himself as a national and international
personality, receiving numerous titles and
distinctions, including the title of Doctor Honoris
Causa of the University of Applied Sciences in
Chisinau and of the Commercial Cooperative
University of Moldova;
 Cel mai bun prieten şi totodată “tată  A best friend and also a "spiritual father“.
spiritual”. Au fost multe momente în care ne-am There have been many moments in which we
bucurat, am suferit împreună, ne-am motivat şi have enjoyed, suffered together, motivated, and
ne-am sprijinit unul pe celălalt.
supported each other.
Aş încheia cu un citat adaptat după Marie Stopes:
“Dacă arăţi bine la 16 ani nu este meritul tău.
Dar să arăţi bine la 70 de ani este meritul
sufletului tău!!!”

I would end with a quotation adapted after Marie
Stopes: "If you look good at age of 16, it's not
your merit. But to look good at 70 years is the
merit of your soul!!! "

Domnule profesor,
Dear Professor,
Vă doresc sănătate şi mulţi ani frumoşi şi fericiţi I want to wish you good health and many
alături de cei dragi!!!
beautiful and happy years surrounded by your
beloved ones!!!
Lect. univ. dr. Florin Radu

Lecturer Florin Radu PhD

Dragă domnule professor Dumitru Marius
Paraschivescu,

Dear Mr. Professor Dumitru Marius
Paraschivescu,

Vă mulțumim pentru tot sprijinul necondiționat
acordat și vă dorim multă sănătate și putere de
muncă în continuare.

Please let us thank you for your unconditioned
support and we also want to wish you great health
and all the necessary strength to continue your
work.

Colectivul de redacție
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The editorial board

