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Laudatio 

 

 

În onoarea 

Doamnei profesor universitar doctor Elena Maria BIJI,  

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

 

Mult stimată Doamnă Profesor Biji 

Stimate Domnule Rector,  

Stimaţi membri ai Senatului Universităţii,  

Distinşi oaspeţi,  

 

Şcoala ieşeană de economie trăieşte astăzi un moment 

de excepţie, prin care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi o omagiază pe doamna profesor Elena Maria BIJI, 

personalitate marcantă a învăţământului statistic universitar 

românesc. 

Acordarea de către Senatul Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi a titlului de Profesor de Onoare doamnei 

profesor Elena Maria BIJI este o recunoaştere academică a 
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contribuţiei remarcabile a Domniei sale la dezvoltarea 

învăţământului statistic universitar, adusă prin activitatea sa 

la catedră, prin cărţile de specialitate publicate şi prin 

implicarea sa în dezvoltarea unei bune colaborări 

interuniversitare. 

Ne face o mare onoare şi bucurie să subliniem câteva 

repere biografice ale doamnei profesor universitar Elena Maria 

BIJI.  

Domnia sa împlineşte în curând opt decenii de viaţă, 

din care şase închinate vieţii universitare, remarcându-se 

printr-o activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

prestigioase. 

S-a născut la 17 februarie 1930 la Vălenii de Munte, 

Prahova. A urmat calea clasică a ascensiunii ştiinţifico-

didactice. A absolvit, în mod strălucit, Academia de Studii 

Economice, promoţia 1952, Facultatea de Statistică, secţia 

Statistică Industrială, Construcţii şi Transporturi. Prin 

repartiţie guvernamentală a devenit preparator la Catedra de 

Statistică Teoretică şi Economică din ISE, actualul ASE 

Bucureşti. Succesiv, pe bază de concurs, a fost atestată 

asistent în 1953, lector universitar în 1963, conferenţiar 

universitar în 1970 şi profesor universitar din 1977. Din 1997 

este profesor consultant la ASE. 

În calitate de cadru didactic a predat cursurile şi 

seminariile de Teoria Generală a Statisticii, Statisticile aplicate 
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la nivel macro, comerţ si industrie, Statistică Teritorială. A 

condus un număr mare de lucrări de licenţă, referate la 

sesiunile ştiinţifice studenţeşti, a făcut parte din comisiile de 

concurs, a participat la comisiile de acordare a gradului 

didactic pentru profesorii de licee, a fost preşedinte la mai 

multe comisii de bacalaureat, la examene şi susţinere de teze 

de doctorat şi la un număr mare de acţiuni organizate de 

Facultatea de Cibernetică şi Statistică Economică, din cadrul 

ASE. 

A acordat o atenţie deosebită elaborării materialelor 

didactice, pregătind peste 20 de cursuri şi manuale litografiate 

din domeniul statisticii economice. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică a început-o încă din 

facultate, prin prezentarea de referate la sesiuni ştiinţifice 

studenţeşti, şi a continuat-o în cadrul Catedrei de Statistică 

Teoretică şi Economică din ASE Bucureşti. 

În 1967 a susţinut teza de doctorat cu tema ,,Studiul 

Statistic al productivităţii muncii în industrie” care a fost 

apreciată de specialişti şi a fost publicată sub formă de articole 

sau comunicări ştiinţifice la diferite sesiuni. 

A publicat peste 30 de cărţi şi peste 150 de articole şi 

comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Cartea 

,,Statistica Teoretică”, avându-i ca autori pe: Elena-Maria BIJI, 

Mircea Biji, apărută la Editura Didactică şi Pedagogică, 
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Bucureşti în 1979, reprezintă o lucrare de referinţă în 

literatura de specialitate. 

Problematica tratată vizează teoria statisticii social- 

economice (model de calcul şi analiză a repartiţiilor 

independente şi interdependente, teoria indicilor, teoria şi 

tehnica sondajului, precum şi raportul dintre statistica social-

economică şi celelalte ştiinţe), statistica macro economică, 

statistica teritorială, statistica de ramură  (metode de calcul şi 

analiză statistică a productivităţii muncii, metode de analiză 

statistică într-o viziune sistematică a fenomenelor din 

agricultură, fundamentarea statistică a calculelor de prognoză, 

modelarea statistică a variaţiilor teritoriale a fenomenelor 

social-economice). 

O altă latură deosebit de laborioasă a activităţii de 

cercetare ştiinţifică desfăşurată de doamna profesor Elena 

Maria BIJI o reprezintă cea desfăşurată în calitate de 

conducător ştiinţific de doctorat. 18 tineri doctoranzi şi-au 

elaborat teza de doctorat sub coordonarea ştiinţifică a Domniei 

sale. 

Începând cu anii ’70, doamna profesor Elena Maria BIJI 

a participat în comisiile de doctorat şi la diferitele sesiuni 

ştiinţifice la Facultatea de Ştiinţe Economice de la 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în prezent – 

FEAA, contribuind la realizarea unor trainice legături cu colegii 

de la catedra de statistică. A conlucrat continuu,  de-a lungul 
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anilor, cu doamna prof. univ. dr. Elisabeta Jaba şi cu regretaţii 

profesori Puiu Tacu, Alexandru Barbat, cultivând o bună 

colaborare şi implicându-se în obţinerea de rezultate benefice 

pentru cele două şcoli de statistică. 

Pentru activitatea ştiinţifică, doamna profesor Elena 

Maria BIJI s-a bucurat de recunoaşterea specialiştilor, primind 

diplome de excelenţă din partea Academiei de Studii 

Economice şi a Societăţii Române de Statistică. 

Pe lângă activitatea prestigioasă, didactică şi ştiinţifică, 

a desfăşurat şi o susţinută activitate de coordonare şi 

răspundere. A fost membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii 

de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică şi în 

Senatul ASE, secretar ştiinţific la aceeaşi facultate si şef de 

catedră.  

Doamna profesor Elena Maria BIJI este membru activ al 

comitetelor de redacţie şi a mai multor reviste, este membru 

fondator al Societăţii Române de Statistică, membru al 

comitetelor ştiinţifice la congrese şi conferinţe ştiinţifice de 

statistică.  

În întreaga sa activitate didactică, doamna profesor 

Elena Maria BIJI a demonstrat vocaţia sa pedagogică şi a 

manifestat o preocupare neîntreruptă pentru formarea de 

specialişti de calitate, pentru modernizarea învăţământului 

statistic, punându-şi amprenta asupra a zeci de generaţii de 

economişti statisticieni. În permanenţă a fost interesată de 
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problemele pregătirii tinerilor colegi, de ridicarea calităţii 

procesului de învăţământ. 

Prin calităţile deosebite de cercetător şi publicist, 

doamna profesor Elena Maria BIJI a contribuit la dezvoltarea 

terminologiei statistice, la perfecţionarea conţinutului ştiintific 

al publicaţiilor de specialitate şi a sprijinit modernizarea 

statisticii oficiale.  

În concluzie, considerăm că prin întreaga sa activitate 

şi operă, doamna profesor Elena Maria BIJI a înnobilat profesia 

sa şi a strălucit ca reprezentant al şcolii statistice din România.  

Astăzi asistăm la un eveniment de valoare 

incontestabilă organizat de Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi, prin care exprimăm admiraţia şi preţuirea faţă 

de un ilustru profesor şi un mare prieten al facultăţii noastre, 

pe care îl dorim în continuare prezent în viaţa academică 

ieşeană. 

Ca semn al recunoaşterii şi preţuirii valorii întregii 

activităţi didactice şi ştiinţifice desfăşurate de doamna profesor 

Elena Maria BIJI, considerăm că sunt întrunite toate criteriile 

ştiinţifice şi morale pentru a i se acorda Domniei sale titlul de 

Profesor de Onoare al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi. 
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Profesor univ. dr. Elisabeta JABA, 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

 

Profesor univ. dr. Laura ASANDULUI, 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

 

Profesor univ. dr. Constantin MITRUŢ, 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 
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