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OMUL, PROFESORUL ȘI DASCĂLUL TATIANA MANOLE 

 
A scrie despre Omul, profesorul și dascălul Tatiana Manole este un real 

privilegiu și o onoare pentru mine, deoarece am fericita ocazie de a o cunoaște 
personal și colabora cu Domnia sa.  

Vreau să mă consider discipolul dnei Manole și mă bucur că am această 
onoare de a-i dedica câteva dintre gândurile şi sentimentele mele.  

Doamna prof. dr. hab. Tatiana Manole poate fi considerată un model pentru 
orice cadru didactic universitar din Republica Moldova, și nu numai, atât pentru 
generaţiile actuale cât şi viitoare, în domeniul cercetării ştiinţifice în economie. 
Domnia Sa a parcurs toate treptele carierei universitare. Dna Manole a început 
carierea sa de pedagog încă din anii 1963, când a absolvit  școala pedagogică din 
Orhei (1953-1957) și Universitatea de Stat din Chișinău (1958-1963). În anul 1985 
a absolvit  doctorantura de la facultatea de Economie din cadrul Universității de 
Stat „M.V.Lomonosov” din Moscova, unde a susținut teza de doctor în economie, 
iar în anul 2003, în cadru Academiei de Studii Economie din Moldova, susține cu 
succes teza de doctor habilitat în economie cu tema „Finanțele publice locale și 
rolul lor în consolidarea autonomiei financiare la nivelul unităților administrativ-
teritoriale”.  

Dincolo de aspectul sumativ al acestei deveniri intelectuale şi profesionale, 
merită de menționat și o altă dimensiune fundamentală ale personalităţii dnei 
Manole, aceea de cercetător științific. Astfel, bogata activitate de cercetare s-a 
conturat prin publicarea a peste 200 de publicații din care: 14 monografii, 8 
manuale, 2 ghiduri, 1 dicționar de specialitate, 11 lucrări metodico-didactice, 13 
capitole în alte monografii, etc. Pentru activitatea sa științifică, în semn de înaltă 
apreciere, pentru contribuția substanțială la cercetarea economică și promovarea 
valorilor științifice pe parcursul a mai mult de 40 de ani de activitate, dna Manole a 
fost decorată cu medalia „Dimitrie Cantemir”. 

Dna prof. Manole Tatiana şi-a desfăşurat cu pasiune şi perseverenţă munca 
de profesor, cercetător, economist, încununată de rezultate deosebite, notabile, a 
unei cariere valoroase, dincolo de toate dna profesor este un ”Om al catedrei”, 
capabilă de o dăruire necondiţionată, generoasă cu cei care au nevoie de sfaturile 
sale, de la tinerii aflaţi la primii paşi în studierea finanțelor până la colegi de-ai 
Domniei Sale, persoane cu vechime şi experienţă.  

Dna Manole este nu doar un talentat pedagog și savant, dar și un Om 
deosebit, evidențiindu-se prin energie și ingeniozitate, sinceritate și generozitate, 
care inspiră și susține pe cei din jurul său.  

Pentru tot sprijinul profesional şi uman necondiţionat, pentru contribuţiile 
sale fundamentale în domeniul finanțelor, pentru extraordinara căldură şi 
generozitate, dați-mi voie, dragă Doamnă Profesor, să Vă exprim întreaga mea 
gratitudine.  
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