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Studii 

1998- 2001                Academia de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova 

                                   Studii postuniversitare, Specialist în teoria şi practica administrării publice 

1981-1986                 Institutul de Fizică Aplicată, Academia de Ştiinţe din Moldova  

                                   doctorantura, doctor în fizică şi matematică, fizica şi ingineria semiconductorilor 

1971-1975                 Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi   

                       Facultatea de Fizică şi Matematică, profesor şcolar de fizică şi discipline tehnice 

 

Activitatea didactico-ştiinţifică 

1989 - pînă în prezent - Conferenţiar universitar la Catedra de electronică şi informatică 

1987-1989 - Lector superior universitar la Catedra de electronică şi informatică 

1986-1987- Lector universitar la Catedra de electronică şi informatică 

1976-1981 - Lector universitar la Catedra de fizică şi metodica predării 

Elaborare de cursuri:  Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, Informatica aplicată, Sisteme 

informaţionale în management, TIC în managementul educaţional, Tehnologii laser  

Activitatea de administrare 

2009 - pînă în prezent - Şef al Catedrei de electronică şi informatică 

2003 - 2009 - Locţiitor al şefului Catedrei de electronică şi informatică 

1999 - 2005 - Coordonator al Filialei Universităţii Al.I.Cuza din Iaşi cu sediul la Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi 

1996 - 2010 - Prorector pentru studii cu frecvenţă redusă şi perfecţionarea cadrelor preuniversitare  

1992-1994 -   Şef al Catedrei de studiu al maşinilor, redenumită ulterior în Catedra Discipline tehnice 

1998 - pînă în prezent  - Şef al Laboratorului de Instruire Multimedia 

1992- pînă în prezent  - Şef al Laboratorului ştiinţific Electronică cuantică şi tehnologii laser 

1988 - Prodecan al Facutăţii de Discipline tehnice generale 

Distincţii, Decoraţii:  

Deţinător al medaliei de argint la Salonul Internaţional al invenţiilor, Iaşi, 1994 

Deţinător al medaliei de bronz la Salonul Internaţional al invenţiilor, Iaşi, 1996 

Titluri onorifice:  

Laureat al Premiului tineretului în domeniul ştiinţei şi tehnicii, URSS, 1988 

Om emerit al Republicii Moldova, 2010 

Alte date: 

Expert în proiect TEMPUS, specialist în proiectarea procesului educaţional în şcoala superioară, fizica şi 

Ingineria semiconductorilor, director şi executor în proiecte de cercetare instituţionale, naţionale şi în 

cadrul programelor de stat. 

Limbi străine: Rusa, Franceza, Engleza 

Publicaţii: cca 70 lucrări şi articole ştiinţifice publicate în revistele de specialitate. 

Personal: Născut: 5.11.1954 în Republica Moldova, căsătorit, doi copii 


