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Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Fizică şi 
Matematică. 
Specialitatea  Fizică şi disciplini tehnice /invățător de fizică și disciplini tehnice. 
 
 
 
• Laborant, Catedra de fizică și metodica predării fizicii, Institutul Pedagogic de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
• Maistru de instruire al Catedrei de disciplini tehnice, Institutul Pedagogic de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
• Inginer superior al Catedrei de disciplini tehnice, Institutul Pedagogic de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi  
• Lector  al Catedrei de disciplini tehnice, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi  
• Lector superior al Catedrei de Electronică şi Informatică, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi 
• Lector superior, Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi  
• Lector universitar, Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi 
 
• Mijloace tehnice de instruire • Protecția muncii • Electronica şi Automatica  • 
Bazele electronicii • Radioelectronica aplicată • Radiofizica (Radiotehnica) 
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• Membru al comisie de lucru pentru trecerea la pierderi a bunurilor materiale 
ale Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
• Cursuri de perfecţionare la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi (1997), 
Institutul Muncii, Chişinau (2003 şi 2008) 
•Coautor a mai multe rapoarte ştiinţifice, articole, instalaţii de cercetare, 
propuneri de raţionalizare; 
• Medalie de aur la al III-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi 
Transferului tehnologic, Iasi, Romania, 1996. 
• Conducerea cercului de radioconstrucţii la Facultatea de profesii obşteşti; 

• Conducerea lucrărilor de laborator la disciplinele: Mijloace tehnice de instruire, 

Bazele radiolectronicii, Radiofizica, Arhitectura calculatorului, Radiolectronica 

aplicată şi Radiomăsurări. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: Toată lumea știe că acest lucru este imposibil. Dar aici vine un ignorant 
care nu este cunoscut - este ceea ce face descoperirea. (Albert Einstein) 
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