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Activează la UTM din 1968 în ca-
litate de profesoară de limba france-
ză la Catedra de Limbi Moderne, iar 
în ultimii 16 ani şi la Filiera Francofo-
nă „Tehnologii Alimentare”. Din 1997 
este coordonator de programe fran-
cofone în cadrul Departamentului 
Relaţii Externe (actualmente Depar-
tamentul Cooperare internaţiona-
lă), în 1999-2008 – coordonator de 
programe francofone în domeniul 
formării continue la Centrul de For-
mare Continuă al UTM.

Contribuie la menţinerea rela-
ţiilor de colaborare a UTM cu uni-
versităţile şi centrele de formare 
continuă din ţările francofone, in-
clusiv în proiectele TEMPUS „Cre-
area reţelei naţionale de formare 
continuă multidisciplinară”, „Ser-
viciul de orientare şi plasare a stu-
denţilor” în baza căruia a fost creat 
şi funcţionează Centrul Universitar 
de Informare şi Orientare Profesi-
onală CENIOP. Este un emisar fidel 
al UTM la Alianţa Franceză din RM 
şi în spaţiul universitar francofon. 

Graţie relaţiilor de 
colaborare dintre 
UTM şi universităţi-
le din Franţa, mulţi 
discipoli ai săi au 
efectuat stagii în 
şcolile superioare 
din Paris, Toulouse, 
Nancy, Saint-Etien-
ne, Rennes, Marse-
ille, Laval Quebec 
(Canada). 

Este autoarea 
unor numeroase 
articole ştiinţifice de specialitate, 
elaborări metodice pentru studenţi 
şi adulţi care studiază limba france-
ză, promotoarea metodelor moder-
ne de instruire, utilizate în Franţa şi 
alte ţări francofone. 

Pentru merite deosebite în sta-
bilirea şi extinderea relaţiilor de co-
laborare cu instituţiile din Franţa, a 
fost decorată cu înalta distincţie a 
Franţei în domeniul academic – Or-
dinul Cavalerul Palmelor Academi-
ce.

Catedra „Bazele teoretice al elec-
trotehnicii” îl felicită cordial pe conf. 
univ. Arhip Potâng cu prilejul împlini-
rii a 75 de ani din ziua naşterii şi 45 de 
ani de activitate pedagogică la UTM, 
unde activează din 1966, avansând de 
la funcţia de lector asistent la cea de 
lector superior, apoi de conferenţiar şi 
prodecan al FEn.

S-a născut pe 5.09.1938, într-o fa-
milie de ţărani din comuna Dimitreşti, 
districtul Chilia. A suportat toate ne-
voile ce se abătuseră asupra societăţii 
noastre în perioada postbelică – foa-
mete, secetă, sărăcie. În 1956 a absol-

vit cu note foarte bune şcoala medie, 
după care a urmat şcoala de marinari 
din Chilia, îmbrăţişând profesia de câr-
maci pe vapoarele de pe Dunăre. Ulte-
rior se transferă în compania navală din 
Vladivostok, unde activează până în 
1961. Astfel a avut prilejul să cutreiere 
diverse mări şi oceane şi să viziteze nu-
meroase ţări: Japonia, China, Vietnam, 
Indonezia, Singapore, Egipt, Turcia.

Văzându-şi împlinită pasiunea 
pentru marinărie, graţie căreia avea 
posibilitatea să călătorească peste mări 
şi ţări, gândul îi sta mereu la satul natal, 
acolo unde apariţia primelor lămpi 
electrice i-a încolţit în suflet dragostea 
pentru electricitate, motiv pentru care 
a ţinut cu tot dinadinsul să-şi continue 
studiile într-o instituţie de învăţământ 
superior cu profil electric. 

În 1961-1966 îşi continuă studii-
le mai întâi la USM, iar din 1964 – la 
Institutul Politehnic din Chişinău, 
proaspăt înfiinţat. După absolvirea 
institutului este angajat în calitate de 
asistent la Catedra „Bazele teoretice 
ale electrotehnicii”, iar în 1971 de-
vine lector superior. Urmează stagii 
didactice la Institutul de Energetică 
din Moscova, Universitatea de Stat „T. 
Şevcenko” din Kiev, Universitatea Po-

litehni-
că din 
B u c u -
reşti. În 
1978-1981 predă în limba franceză 
cursul „Bazele teoretice ale electro-
tehnicii” la Institutul de Petrol şi Gaze 
din Bumerdes, Algeria. În septembrie 
1981 revine la Chişinău, continuân-
du-şi activitatea didactică la IPC, Ca-
tedra BTE.

Cu suportul său au fost elaborate 
indicaţii metodice pentru lucrările 
de laborator, un problemar pentru 
seminare, ciclurile de prelegeri la 
disciplina „Bazele teoretice ale elec-
trotehnicii” în limba română, dar şi 
un problemar, un îndrumar de labo-
rator şi manualul „Electrotechnique 
general” în limba franceză. Predă în 
franceză „Bazele teoretice ale elec-
trotehnicii” în grupele speciale de 
la FEn. Este autorul a 46 de articole 
ştiinţifice şi elaborări metodice în do-
meniul energiei electrice.

Stima şi autoritatea domniei sale 
în colectiv vine din respectul pe care îl 
are dumnealui faţă de studenţi, profe-
sori şi faţă de oameni în general.

colectivul Catedrei „Bazele 
teoretice ale electrotehnicii”

S-a născut în 1938 în com. Cosă-
uţi, jud. Soroca, România. În 1956 ab-
solveşte şcoala medie, în 1959 – Co-
legiul Agricol din Soroca, iar în 1963 
este înmatriculat la Institutul Politeh-
nic din Chişinău. După absolvirea fa-
cultăţii devine asistent (1967), lector 
superior (1968) la Catedra „Maşini şi 
Aparate Electrice”, iar după susţinerea 
tezei de doctor în ştiinţe tehnice – do-
cent al Catedrei „Maşini Electrice”. În 
1976 este numit prodecan al Facul-
tăţii de Inginerie Electrotehnică a IPC, 
apoi, timp de 12 ani, conduce Catedra 
„Electromecanică” a UTM. În prezent 
este prof. univ. la Catedra „Electrome-
canică şi Metrologie”, prodecan al FEn, 
director al Şcolii Doctorale a UTM. 

Îşi începe activitatea ştiinţifică 
din studenţie: participă la confe-
rinţe ştiinţifice în cadrul IPC şi insti-
tuţiile tehnice din Ucraina, Belarus, 
Letonia, Lituania. În 1967 susţine 
teza de diplomă „Elaborarea şi pro-
iectarea motoarelor asincrone cu 
viteză reglabilă prin remagnetiza-
rea jugului statoric”. În 1972 devine 
doctorand (conducător ştiinţific 
– prof. I. Kopâlov, şeful Catedrei 
„Maşini Electrice” a Institutului de 
Energetică, Moscova). În 1976 sus-
ţine teza de doctor în ştiinţe teh-
nice „Generator asincron autonom 
cu jugul statoric premagnetizat” în 
faţa consiliului Facultăţii de Elec-
tromecanică a Institutului de Ener-
getică din Moscova, în 2009 – teza 
de doctor habilitat „Convertizoare 
electromecanice speciale”. 

Pe plan internaţional, activita-
tea sa este marcată de deschiderea 
frontierei dintre RSSM şi România. 
În componenţa primei delegaţii a 
IPC, condusă de prorectorul V. Şau-
ga, a vizitat Universitatea „Ştefan cel 
Mare”, Suceava şi Institutul Politeh-

nic, Iaşi, 
care au 
contribuit 
la asigu-
rarea UTM cu literatură didactică şi 
metodică în limba română, apoi la 
introducerea predării în limba ro-
mână la UTM. În calitate de şef cate-
dră a organizat schimburi reciproce 
de cadre didactice între UTM şi uni-
versităţile din Bucureşti, Iaşi, Craio-
va, Suceava. Profesorii din România 
A. Câmpeanu, N. Galan, N. Go-
lovanov, V. Pană, L. Cantemir, A. 
Simion, M. Covrig, R. Măgureanu 
ş.a. au fost invitaţi la UTM, iar profe-
sorii noştri T. Ambros, P. Todos, N. 
Mogoreanu, I. Stratan – la UT din 
Bucureşti, Iaşi, Craiova, Suceava, 
pentru a preda diverse cursuri şi a 
activa în comisiile de susţinere a 
examenelor şi tezelor de licenţă sau 
de doctorat. 

Alături de prof. A. Câmpeanu, 
L. Cantemir, P. Todos, contribuie la 
organizarea din 1997 a conferinţe-
lor SIELMEN, desfăşurate sub aus-
piciile celor trei facultăţi de profil 
ale universităţilor din Craiova, „Gh. 
Asachi”, Iaşi şi UTM. În cotutelă cu 
acad. T. Dordea, a pregătit doi doc-
toranzi de la universităţile din Reşi-
ţa şi Sibiu, iar în prezent sub con-
ducerea sa lucrează asupra tezelor 
de doctorat alţi trei doctoranzi. Cu 
susţinerea acad. T. Dordea, prof. A. 
Câmpeanu şi I. Piroi, acum 12 ani 
a stabilit o colaborare fructuoasă 
cu întreprinderile din Reşiţa şi Cra-
iova în vederea organizării stagiilor 
de practică a studenţilor UTM. 

În 1992 a editat primul manual 
de maşini electrice în limba română 
în două volume; a publicat o mo-
nografie dedicată cercetărilor ştiin-
ţifice în cadrul Catedrei „Electrome-
canică” – „Convertizoare electrice şi 
electromecanice speciale” şi o altă 
monografie dedicată noii direcţii în 
electromecanică – „Convertizoare 
electromecanice cosmice”. A con-
tribuit la deschiderea în 1999 la 
UTM a specialităţii „Metrologie”. În 
baza rezultatelor cercetărilor sale 
au fost realizate un şir de lucrări de 
cercetare în cadrul UTM, AŞM, în-
treprinderilor industriale Moldova-
hidromaş, Electromaşina, Institutul 
de Cercetări pentru Electrotehnică, 
Bucureşti. Cu participarea sa au 
fost elaborate, calculate, încercate, 
certificate primele transformatoare 
autohtone TMU-10/10, TTU-25/10, 
TTU-10/10, TTU-40/10, TTU-63/10, 
TTU-100/10, TSE cu arc electric, TTA 
cu răcire în aer, produse în serie de 
RED-Nord Bălţi.
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Profesorii universităţii – prietenii bibliotecii
Un cunoscut autor de citate spune: „Am iubit şcoala, pentru că 

acolo era o bibliotecă”. Parafrazându-l, vom sublinia că profesorii, 
care sunt sufletul şi inima universităţii, trebuie onoraţi şi pentru 
faptul că îşi conduc discipolii spre bibliotecă.

O universitate nu poate fi concepută fără bibliotecă. Aici pro-
fesorii devin savanţi – împreună cu studenţii, acumulează mereu 
cunoştinţe pentru a-şi exercita activitatea profesională, pentru a 
da cale liberă actului de creaţie. Dincolo de tehnologiile informa-

ţionale, biblioteca rămâne a fi cea mai sigură sursă de informaţie, locul accesibil tuturor pentru studiu, revelaţie, 
odihnă şi plăcere de la întâlnirea cu măria sa Cartea.

Biblioteca tehnico-ştiinţifică a UTM apreciază mult înţelegerea de către corpul profesoral-didactic a rolului 
cărţii şi lecturii pentru educaţia tinerei generaţii, efortul depus pentru unitatea de acţiune în această direcţie.

Dragi prieteni, aşa vă zicem şi aşa vom scrie pe frontispiciul bibliotecii (când va fi dat în exploatare edificiul 
sediului central), cu ocazia Zilei Pedagogului, vă aducem sincere urări, vă dorim sănătate, rezistenţă şi succese în 
lumea educaţiei şi ştiinţei. Mulţi ani fericiţi în continuare, plini de speranţe, realizări şi împliniri! 

Direcţia Bibliotecii

Colaboratorii serviciului „Colec-
ţia Literatură Ştiinţifică” exprimă 
mulţumiri profesorilor: Mircea Ber-
nic (şef catedră UTI) – pentru sus-
ţinere organizatorică, Victor Cob-
zac (catedra DIP) – pentru amenaja-
rea artistică a sălii de lectură, Victor 
Balan (prodecan FIMT) – pentru or-
ganizarea transportării cărţilor, Ale-
xandru Malanciuc (catedra IMT) – 
pentru scanarea unor publicaţii ş.a. 

Stimaţi pedagogi, cu ocazia Zilei 

profesionale, vă dorim mari realizări 
pe tărâmul ştiinţific, în elaborarea 
noilor lucrări, pe care noi, bibliote-
carii, ne obligăm să le promovăm 
consecvent.

Activitatea serviciului „Asisten-
ţă Informaţională” este imposibilă 
fără sprijinul din partea corpului 
profesoral-didactic. Doar împreună 
putem contribui la sporirea culturii 
informaţiei a comunităţii universi-
tare. Cu prilejul Zilei Pedagogului, 

aducem laude şi mulţumiri profe-
sorilor pentru organizarea diver-
selor manifestări – întâlniri anuale 
cu inventatorii, Zile de Informare, 
elaborarea şi redactarea indicilor 
bibliografici. Îndeosebi, menţionăm 
pedagogii universitari: Valeriu Dul-
gheru (şef catedră OM), I. Dicusa-
ră, Oleg şi Radu Ciobanu (catedra 
TMOM); N. Mija (catedra TOAP); B. 
Carabulea (catedra TC); Vasile Car-
tofeanu (decan FIMT); Iurie Căpă-

ţînă (prodecan FIMT); I. Manoli (şef 
catedră TA); M. Vaculenco (catedra 
DIP). 

De Ziua profesională, dar şi în 
fiecare zi, pentru susţinere şi contri-
buţie, exprimăm mulţumiri din par-
tea filialei Bibliotecii FCIM şi FIMET 
decanilor Sergiu Andronic (FIMET) 
şi Ion Balmuş (FCIM), prodecanilor 
L. Nemerenco (FIMET), G. Ceban 
(FCIM), tutorilor grupelor academice 
M. Griţco şi A. Maşnic (FIMET), care 
îşi însoţesc discipolii până la pragul 
bibliotecii, pentru a-i familiariza cu 
colecţiile de documente, solicitând 
şi lecţii de cultură a informaţiei. În 
lista prietenilor se înscriu şi colabo-
ratorii FCIM: V. Şontea, conf. univ., 
care de fiecare dată când are posi-
bilitate donează cărţi bibliotecii; 
T. Şişianu, care organizează lecţii 
interesante şi utile de promovare a 
publicaţiilor periodice de specialita-
te pentru studenţi. 

Filiala Bibliotecii FCGC, FIEB. 
Aducem sincere urări de bine şi 
mulţumiri profesorilor Victor To-
poreţ (decan, FCGC), L. Usturoi, N. 
Ţurcanu, G. Vascan, V. Childescu, 

E. Olaru, A. Stratila, S. Albu. Aceşti 
pedagogi ştiu că resursele infor-
maţionale sunt cheia succesului 
în procesul cunoaşterii. Ei înşişi se 
documentează sistematic, transmi-
ţând deprinderea dată discipolilor. 
Datorită parteneriatului cu corpul 
profesoral-didactic avem o creştere 
evidentă a solicitării publicaţiilor şti-
inţifice şi a lucrărilor profesorilor din 
colecţiile bibliotecii.

Filiala Bibliotecii FTMIA. Între 
bibliotecă şi corpul profesoral-di-
dactic există o colaborare fructu-
oasă. Acest tandem are o contri-
buţie substanţială, chiar decisivă, 
în procesul de instruire şi educare. 
Profesorii se implică activ în lucrul 
bibliotecii şi anume: la achiziţia de 
carte, abonarea publicaţiilor perio-
dice, organizarea manifestărilor cul-
tural-educaţionale, recomandarea 
literaturii didactice studenţilor etc. 
Îndeosebi, menţionăm contribuţia 
decanului FTMIA Vladislav Reşitca, 
lectorilor şi conferenţiarilor univer-
sitari: I. Subotin, V. Levcenco, O. 
Deseatnicova, N. Mija, L. Gherciu, 
M. Golovaci, L. Ciumac, L. Pala-

Tudor AMBROS 75

Arhip Potâng 75

Înalta competenţă profesională, 
deosebita modestie, bunăvoinţa,  
grija părintească faţă de studenţi 
şi totodată înaltele cerinţe faţă de 
studenţi şi sine însăşi, înalta res-
ponsabilitate faţă de tot ce face cu 
o deosebită dăruire de sine - toate 
converg într-o deosebită stimă şi 
respect din partea studenţilor şi co-
legilor. 

Îi dorim multă sănătate, fericire, 
mulţi ani de activitate creatoare pe 
tărâmul pedagogic!


