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• Facultatea incepe a activa din anul 1947, cand in cadrul 
Institutului Invăţătoresc din Bălţi a fost creată secţia de 
fizică şi de matematică. 

• In corespundere cu dispoziţia Consiliului de Miniştri al 
URSS nr. 9038-p din 10 iulie 1953, Consiliul de Miniştri 
al RSSM prin Hotărârea nr. 846 din 13 august 1953 
„Despre reorganizarea Institutului Invăţătoresc din Bălţi şi 
crearea Institutului Pedagogic din Cahul” a decis 
reorganizarea Institutului Invăţătoresc din Bălţi in 
Institutul Pedagogic din Bălţi cu incepere de la 1 
septembrie 1953.  

Istoria Facultăţii de Ştiinţe Reale



La absolvirea gimnaziului, impreună cu celelalte clase şi profesorii Liceului Seminarial, vara 
anului 1939. Printre profesori: Constantin Mihu, primul cu pălărie; Valerian Zaharia, director; 

Tit Simedrea, episcope de Hotin, cu camilafcă şi cârjă.



• La 6 iulie 1954 Consiliul de Miniştri al RSSM a adoptat 
Hotărârea nr. 762 „Despre măsurile de ameliorare a 
pregătirii cadrelor didactice in instituţiile de invăţământ 
pedagogic din republică”. Conform acestei Hotărâri 
Institutul Invăţătoresc din Soroca a fost contopit cu 
Institutul Pedagogic din Bălţi. Concomitent la Institutul 
pedagogic din Bălţi au fost create trei facultăţi, inclusiv 
Facultatea de fizică şi matematică.

• Din anul 1956 prin ordinul Ministerului Invăţământului al 
RSSM nr. 735 din 11 octombrie 1956 Institutul Pedagogic 
din Bălţi a fost reorientat la pregătirea profesorilor şcolari 
de profil larg.





• In anul 1978, conform unei decizii a Ministerului 
Invăţământului superior şi mediu de specialitate al 
R.S.S. Moldoveneşti a fost incepută specializarea 
institutelor pedagogice din republica. Institutul 
Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost 
specializat in domeniul ştiinţelor umaniste. In 
consecinţă, din anul 1980 la facultate a fost incetată 
pregătirea profesorilor de matematică. In februarie 
1980, in legătura cu suspendarea pregătirii profesorilor 
de matematică, Facultăţii fizică şi matematică i-a fost 
schimbată denumirea in Facultatea discipline tehnice. 
Perioada anilor 80 a fost o perioadă extrem de dificilă 
in istoria facultăţii. 





• In anul 1991 Facultatea discipline tehnice a fost 
redenumită in Facultatea tehnică şi fizică.

• In anul 1992 Facultatea Tehnică şi Fizică a fost redenumită
in Facultatea tehnică, fizică şi matematică.

• In anul 2003 denumirea Facultăţii tehnică, fizică şi 
matematică a fost schimbată in Facultatea tehnică, fizică, 
matematică şi informatică.

• In anul 2001 facultatea a fost acreditată de către Guvernul 
Republicii Moldova, iar in anul 2006 facultatea a fost 
reacreditată de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului al 
Republicii Moldova.

• La 2 martie 2006 Comisia Superioară de Atestare şi 
Acreditare a Republicii Moldova a acreditat profilul de 
cercetare de la facultate “Proprietăţile fizice ale substanţelor 
in diverse stări”.  

• Cea de-a doua acreditare științifică a avut loc in data de 3 
iunie 2011 la profilul ”Fizica și tehnologia mediilor 
materiale” cu acordarea categoriei “B”.



Boris VASILIEV
(1953-1954;1955-1959)

Boris BACIKOV
(1954-1955, ad-interim)

Constantin TĂRÂŢĂ
(1959-1969)

Petru PETRUŞIN
(1969-1979)

Simion BĂNCILĂ
(1979-1986) 

Facultatea a fost condusă de următorii decani:



Petru GORODENCO
(1986 -1988, ad-interim)

Alexandru ABRAMCIUC
(1989 -1994) 

Eugen PLOHOTNIUC
(1995 - 2003)

Simion BĂNCILĂ
(2010, ad-interim)

Pavel TOPALĂ
(2010 - pină in prezent)

Alexandru BALANICI
(2003-2010)



Ion VRABIE
(1961-1966)

Iacob NEAGU
(1967-1969)

Petru GORODENCO
(1969, ad-interim)

Grigore CARAUŞ
(1969 -1972)

Nikolai CERNOV
(1972 - 1974)

Simion BĂNCILĂ
(1974 -1977)

Boris SOTNICU
(1977-1982)

Constantin TĂRÂŢĂ
(1982-1988; 1989-1990, 

ad-interim)

Facultatea a fost condusă de următorii prodecani:



Emil FOTESCU
(1988-1989, ad-interim)

Eugen PLOHOTNIUC
(1990-1993) 

Alexandru BALANICI
(1993-1998)

Arefa HARBU
(1998-2003) 

Ion OLARU
(2003-2004, ad-interim)

Eugeniu CABAC
(2004-2006)

Liubov ZASTANCEANU
(2006-2008; 

2011 – pină in prezent)
Ina CIOBANU

(2008-2011)



1. Constantin Gaindric, dr. hab. in şt. tehnice, membru 
corespondent al A.Ş.M., Doctor Honoris Causa a universităţii; 

2. Ilie Lupu, dr. hab. in şt. pedagogice, Doctor Honoris Causa a 
universităţii; Petru Cojuhari, dr. hab. in şt. fizico-matematice, 
prof. univ.; 

3. Pavel Topală, dr. hab. in şt. tehnice, profesor universitar; 
4. Alexandru Balanici, dr. in st. tehnice, conf. univ.
5. Valeriu Guţan, dr. in şt. fizico-matematice, laureat al 

premiului tineretului din fosta U.R.S.S., conf. univ.; 
6. Semion Băncilă, dr. in şt. fizico-matematice, conf. univ.; 
7. Vergil Cheptea, dr. in şt. fizico-matematice, conf. univ.; 
8. Anatolie Ghebos, dr. in şt. psihologice, conf. univ.

Printre cei mai cunoscuţi absolvenţi ai facultăţii se numără:



Efim Aramă,
profesor universitar,

dr. hab. şt. fizico-matematice

Leonid Babii,
dr. hab. şt. economice

Petru Cojuhari,
profesor universitar,

dr. hab. şt. fizico-
matematice

Doctori habilitaţi in ştiinţe, absolvenţi ai Facultăţii



Constantin Gaindric, 
Academician, dr. hab. şt. 

fizico-matematice

Nicolae Popovici,
profesor universitar,

dr. hab. şt. fizico-matematice

Leonid Gherman, profesor 
universitar, 

dr. hab. şt. fizico-
matematice

Ilie Lupu, 
profesor universitar,

dr. hab. şt. pedagogice

Pavel Topală,  profesor 
universitar,

dr. hab. şt. tehnice 



1. Israel Gohberg, dr. hab. in şt. fizico-matematice, 
membru corespondent al A.Ş.M, specialist remarcabil in 
analiza funcţionala, Doctor Honoris Causa a universităţii; 

2. Valentin Belousov, dr. hab. in şt. fizico-matematice, 
membru corespondent al Academiei de Ştiinte
Pedagogice al U.R.S.S, specialist in domeniul algebrei 
moderne; 

3. Vasile Ceban, dr. hab. in şt. fizico-matematice, laureat al 
Premiului de Stat, specialist in domeniul mecanicii, fost 
rector, Doctor Honoris Causa a universităţii; 

4. Nicolae Filip, dr. hab. in şt. fizico-matematice, membru 
de onoare al A.Ş.M., laureat al Premiului de Stat, fost 
rector, fondator al unei şcoli ştiinţifice in domeniul 
radiofizicii; 

Pe parcursul anilor la facultate au activat:



5. Isaac Bersuker, dr. hab. in şt. chimice, academician al 
A.Ş.M., specialist in chimia cuantică; 

6. Dumitru Ghitu, dr. hab. in şt. fizico-matematice, 
academician al A.Ş.M., Doctor Honoris Causa a 
univeristăţii, specialist in domeniul fizicii; 

7. Ilie Lupu, dr. hab. in şt. pedagogice, Doctor Honoris
Causa a universităţii, specialist in didactica 
matematicii; 

Doctorii in ştiinte, conf. univ.:
Vasile Boţu, Alina Boţu, Nina Postolachi, Grigore 

Berman, Osip Soibelman, Petru Medvedţchi, Boris
Grinberg, Boris Sotnic, Petru Petruşin, Petru 
Gorodenco şi alţii.



1. Pavel Topală, dr., hab., prof. univ.;
2. Semion Bancilă, dr., conf. univ.;
3. Vergil Cheptea, dr., conf. univ.;
4. Valeriu Abramciuc, dr., conf. univ.;
5. Lidia Foca, dr., conf. univ.;
6. Ina Ciobanu, dr., conf. univ. interim.;
7. Liubovi Zastinceanu, dr., conf. univ. interim.;
8. Vladislav Rusnac, dr., lector superior;
9. Eugen Cabac, dr., conf. univ.;
10. Corina Negară, dr., lector superior.

In prezent la Facultate activează următorii absolvenţi:



Decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale
prof. univ., dr. hab., Pavel Topală

Absolvent al facultăAbsolvent al facultăţţiiii

ProdecanProdecanulul Facultă Facultăţţii de ii de ŞŞtiintiinţţe Realee Reale
cconfonf. . univuniv. . interiminterim., ., drdr. . LiuboviLiubovi ZastanceanuZastanceanu

Absolventă a facultăAbsolventă a facultăţţiiii

SecretarSecretarulul şştiintiinţţificific alal CConsiliuluionsiliului FFacultăacultăţţiiii
cconfonf. . univuniv., ., drdr. . ValeriuValeriu AbramciucAbramciuc

Absolvent al facultăAbsolvent al facultăţţiiii

Administraţia Facultăţii



Facultatea de Ştiinţe Reale se 
bucură de activitatea a trei 

catedre şi a unui Centru 
interuniversitar de cercetare 

“Nano-tehnologii de rezonanţă”
şi cinci laboratoare ştiinţifice.



Şeful catedrei: dr., conf. univ. interim

Vitalie Beşliu

Sediul: blocul II, et. I, biroul 210

Specialităţile (ciclu I): 

 Inginerie şi management (in transport 
auto);

 Fizică şi informatică;

 Educaţie tehnologică;

 Design vestimentar industrial.

Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti



1. Vitalie Beşliu, lect. sup., dr., şef de catedră; 
2. Pavel Topală, prof. univ., dr. hab.; 
3. Valeriu Abramciuc, conf. univ., dr.; 
4. Alexandru Balanici, conf. univ., dr.; 
5. Simion Băncilă, conf. univ., dr.; 
6. Emil Fotescu, conf. univ., dr.; 
7. Mihail Popa, conf. univ., dr.; 
8. Alexandru Ursu, conf. univ., dr.; 

In cadrul Catedrei de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti activează 
următoarele cadre didactice şi didactico-auxiliare:



9. Vladislav Rusnac, lect. sup., dr.; 
10. Tudor Clim, lect. sup.; 
11. Arefa Harbu, lect. sup.; 
12. Ion Ţâgănaş, lect. sup.; 
13. Natalia Panzaru, lect. univ.; 
14. Elena Rotari, lect. univ.; 
15. Vitalie Ursu, lect. univ., lab. sup.;
16. Ala Cazacu, lab. sup., inginer cat. I; 
17. Pavel Lisnic, lab. sup.; 
18. Ojegov Alexandru, drd, lab. sup;
19. Ludmila Balica, lab. sup.; 
20. Tamara Cibota, lab. sup.; 



21. Eugen Ungureanu, lab. sup.;
22. Ruslan Surugiu, lab. sup.; 
23. Cornel Cracan, inginer cat. I; 
24. Alexandru Stanţieru, şef. al atelierelor didactice, maistru

de instruire; 
25. Mihail Bodnari, maistru de instruire; 
26. Sveatoslav Juravschi, maistru de instruire; 
27. Valentina Dumbrăveanu, maistru de instruire.



































Şeful catedrei: dr., conf. univ. 

Eugeniu Plohotniuc

Sediul: blocul I, et. II, biroul 145

Specialităţile (ciclu I): 

 Informatică (profil pedagogic);

 Informatică şi limbă engleză aplicată;

 Informatică (ştiinţe exacte).

Catedra de Informatică Aplicată şi Tehnologii 
Informaţionale (IATI)



1. Eugen Plohotniuc, conf. univ., dr., şef de catedră; 
2. Valeriu Cabac, conf. univ., dr., 
3. Nona Deinego, conf. univ., dr., 
4. Valeriu Guţan, conf. univ., dr., 
5. Ion Olaru, conf. univ., dr., 
6. Eugen Cabac, conf. univ., dr.; 
7. Corina Negară, lect. sup. univ, dr.; 
8. Lidia Popov, lect. sup. univ; 
9. Oxana Scutelnic, lect. sup. univ; 
10. Vitalie Ţâcău, lect. sup. univ;

In cadrul Catedrei de Informatică Aplicată şi 
Tehnologii Informaţionale activează următoarele 

cadre didactice şi didactico-auxiliare



11. Mihail Radcenco, lect. sup. univ.; 
12. Radames Evdochimov, lect. sup. univ.; 
13. Octavian Cozniuc, lect. sup. univ.; 
14. Sergiu Chilat, lect. univ.; 
15. Natalia Cojocari, lect. univ.; 
16. Victoria Dinescu, lect. univ.; 
17. Valeriu Galiţ, lect. univ.; 
18. Natalia Matveeva, lect. univ.;
19. Diana Moglan, lect. univ.; 
20. Larisa Pşenicinai, lect. univ.; 
21. Olesea Skutniţki, lect. univ.; 
22. Dumitru Stoian, lect. univ.; 
23. Natalia Tatarinţeva, lect. univ.; 



24. Nicoleta Bleandură, asist. univ.; 
25. Olga Vovnenciuc, asist. univ.; 
26. Galina Ciornaia, lab. sup.; 
27. Vitalie Dulghieru, lab. sup.; 
28. Valentin Potehin, lab. sup.; 
29. Serghei Botnariuc, inginer programator coordinator; 
30. Andrei Cerneleanu, şef. laborator, ing. program. cat. II;  
31. Ina Maslovscaia, inginer programator cat. I; 
32. Mariana Fusu, inginer programator cat. III.























Şeful catedrei: lect. sup. univ. 
Natalia Gaşiţoi

Sediul: blocul II, et. I, biroul 207
Specialităţile (ciclu I): 
 Matematică şi Informatică

(profil pedagogic);
 Matematică.

Catedra de Matematică



1. Natalia Gaşiţoi, lect. sup. univ, şef de catedră; 
2. Ina Ciobanu, conf. univ., dr.;
3. Iacob Neagu, conf. univ., dr.; 
4. Liubovi Zastanceanu, conf. univ., dr.;
5. Ion Vrabie, lect. sup. univ; 
6. Radu Dumbrăveanu, lect. univ.; 
7. Tatiana Popovici, lect. univ.; 
8. Margareta Gherman, lab. sup.

In cadrul Catedrei de Matematică 
activează următoarele cadre didactice şi 

didactico-auxiliare











Blocul 5
Laboratoarele tehnice 

şi fizice

Laboratoarele Catedrei ŞFI



Sala de calculatoare 146, blocul I, et. 2

Laboratoarele Catedrei IATI



Deţinători ai bursei Gaudeamus

Veaceslav MOGLAN, anul III, sp. 
matematică şi informatică, 1997-1998
(ord. nr. 08-683 din 23 octombrie 1997; 
ord. nr. 08-84 din 27 februarie 1998).

Performanţe studenţeşti

Natalia URSU (GAŞIŢOI), anul III, sp. 
matematică şi informatică, 1994-1995 (ord. nr. 
8-511 din 26 octombrie 1994; ord. nr. 08-137 
din 30 martie 1995); anul IV, sp. matematică şi 
informatică, 1995-9596 (ord. nr. 08-611 din 15 
decembrie 1995; ord. nr. 08-127 din 22 martie 
1996); anul V, sp. matematică şi informatică, 
1996-1997 (ord. nr. 08-415 din 30 septembrie 
1996; ord. nr. 08-116 din 18 martie 1997).



Pavel CHIRICENCO, anul III, sp. matematică 
şi informatică, 2000-2001 (ord. nr. 08-685 din 6 
decembrie 2000; ord. nr. 08-31 din 16 februarie 
2001); anul IV,  sp. matematică şi informatică, 
2001-2002 (s.-trul II), (ord. nr.  08-20 din 14 
februarie  2002); anul V, sp. matematică şi 
informatică,  2002-2003 (s.-trul I), (ord. nr. 08-37 
din 5 februarie 2003; ord. nr. 08-159 din 15 
aprilie 2003).

Alexandru MARUŞCENCO, anul V, sp. 
fizică şi informatică, 2003-2004 (ord. nr. 
08-662 din 10 octombrie 2003; ord. nr. 08-
197 din 6 mai 2004).



Ludmila GARCUŞA,
anul III, sp. educaţie tehnologică,
2009-2010 (Monitorul oficial nr. 

136-137 (3469-3470) din 4 
septembrie 2009) 

Pavel CHIRICENCO, anul IV, sp. 
matematică şi informatică, 2001-2002 (s.-trul
I), (ord. nr. 08-654 din 17 decembrie 2001; 
ord. nr. 08-78 din 18 martie 2002); anul  V, 

sp. matematică şi informatică, 2002-2003 (s.-
trul II), (ord. nr. 08-159 din 15 aprilie 2003)

Deţinătoarea bursei 
Republicii Moldova

Deţinător al bursei 
Guvernului



Mircea PETIC, anul IV, sp. 
informatică şi limbă engleză 

aplicată, 2004-2005 (ord. nr. 08-
198 din 6 aprilie 2005); anul V, 
sp. informatică şi limbă engleză 
aplicată, 2005-2006 (ord. nr. 08-

559 din 13 septembrie 2005)

Olga GÂSCĂ, anul  IV, 
sp. matematică şi 

informatică, 2006-2007
(ord. nr. 08-532 din 21 

septembrie 2006)

Petru BĂDĂRĂU,
anul V, sp. matematică şi 
informatică, 2007-2008
(ord. nr. 08-653 din 26 

septembrie 2007)

Deţinători ai Bursei Preşedintelui 
Republicii Moldova



• In cei 65 de ani de activitate Facultatea a pregătit peste 
8000 de specialişti pentru sistemul educaţional 
şi alte ramuri ale economiei naţionale. Absolvenţii 
facultăţii activează pe toate continentele;

• A publicat peste 2400 lucrări științifice.

Facultatea pregătește specialiști cu:
• Studii superioare de licență (ciclul I) – 7 specialități;
• Studii superioare de master (ciclul II) – 5 specializări; 
• Studii de doctorat (ciclul III) – 3 direcții;

Rezultatele Facultăţii:









































Serata festivăSerata festivă

Facultatea de Ştiinţe Reale la 65 de ani



















































Cuvinte frumoase şi pline de recunoştinţă 
ii adresăm Decanului Facultăţii de Ştiinţe 

Reale, Dlui Pavel Topală, profesor 
universitar, doctor habilitat pentru faptul 

că pune suflet in tot ce face pentru 
Facultate şi pentru că a ştiut să ne ofere o 
sărbătoare plină de căldură şi lumină. Ii 
dorim succese, prosperare, discipoli şi 

subalterni recunoscători.


