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Anul începerii activităţii în catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti: 2004 
 

 
Data naşterii: 

 
Studii universitare: 

 
1999-2007 

 
 

Teza de doctorat: 
2008 

Funcţii: 
2004-2005 

 
 

2005-2008 
 

2004-2009 
 

2008-2010 
2009-2010 

 
2010-prezent 

 
 

2013-prezent 
 

Titular discipline: 
 
 

Cărţi şi îndrumare:  
 

Articole:  
 

Contracte cercetare: 
 

Domenii de competenţă: 
 
 
 

Alte date: 
 

 
22 decembrie 1981 
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea Tehnică, Fizică, 
Matematică şi Informatică 
Studii superioare de licenţă: Specialitatea Fizica și educația tehnologică/  
Inginer-pedagog 
 
„Cercetări privind tratarea termică și termochimică a suprafețelor pieselor prin 
aplicarea descărcărilor electrice în impuls" 

            

•Maistru de instruire, Catedra Tehnică şi Tehnologii, Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi 

• Cercetător ştiinţific stagiar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

•Doctorand, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

•Asistent universitar,  Catedra Tehnică şi Tehnologii, Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi 
•Cercetător ştiinţific, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
• Lector superior universitar, Catedra Tehnică şi Tehnologii, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi 
• Conferenţiar universitar, Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti, Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
•Cercetător ştiinţific superior, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
•Lector universitar, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România 
 
• Desen tehnic • Practica în atelierele didactice • Proiectarea elementelor de 
mașini • Organe de mașini • Tehnica și protecția mediului ambiant  • Tehnologia 
și proprietățile materialelor nemetalice 

5: dintre care 1 monografie, 1 note de curs, 3 îndrumare 
 
60: dintre care •3 unic autor • 7 prim autor 
 
8: USARB (2005-prezent): membru al echipei 
 
• Tehnologii de fabricare clasice şi neconvenţionale  
• Nanotehnologii • Grafica inginerească • Creativitate şi inventică  
• Formare profesională şi calificări profesionale 
 
• Șef al Catedrei de științe fizice și inginerești (din 2014) 
• Șef al Catedrei de tehnică și tehnologii (2010-2014) 
• Membu al Senatului Universității (din 2013) 
• Membru al Consiliului Facultății (din 2010) 
• Membru al Asociaţiei Profesionale Modern Manufacturing Technologies 
• Membru al Asociaţiei Române de Tehnologii Neconvenţionale 
• 15 medalii de aur, 1 de argint, 2 medalii de bronz și 6 diplome de onoare 
obţinute la expoziţii naţionale şi internaţionale de inventică şi transfer 
tehnologic 
• Diploma de merit oferită de UNIUNEA SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ DIN 
MOLDOVA 

 

 

Motto: Succesul reprezintă abilitatea de a trece de la un 
eșec la altul fără să pierzi entuziasmul (Winston Churchill) 
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