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Concursul „Ingineria sistemelor microelectronice – 
Sergiu Rădăuțanu” 

Pe 25 mai 2016 la FTMIA a avut loc inaugurarea 
placii comemorative dedicată regretatului Gleb 
Alexandovici PAVLOV, decan al facultăţii în anii 
1966-1989. 

Salutând cordial numerosul public, dr., conf. univ. 
Vladislav REȘITCA, decanul FTMIA, a dat citire unor 
crâmpeie din biografia protagonistului. 

Prof. univ. Gleb PAVLOV s-a născut pe 25 mai 
1930 în s. Cărbuna, r. Căuşeni. A studiat la Școala 
de Viticultură din Chişinău (azi – Colegiul Naţional 
de Viticultură şi Vinificaţie (1947-1951) şi la Institu-
tul Tehnologic de Industrie Alimentară din Odessa 
(1951-1956), absolvind ambele instituţii cu diplome 
de menţiune. A susţinut teza de doctor în ştiinţe teh-
nice în 1967. În 1956-1964 este profesor la Colegiul 
National de Viticultură şi Vinificaţie. În 1964 – invitat 
de Sergiu RĂDĂUŢANU, rectorul Institutului Politeh-
nic, în postul de lector superior la Catedra procese 
şi aparate, Facultatea de Tehnologie Alimentară. În 
1966 devine decan al facultăţii, post pe care îl deţine 
timp de 23 de ani, până în 1989. Iar ultimii 5 ani i-a 
consacrat Catedrei tehnologia panificaţiei. S-a stins 
din viaţă subit, la 13 iunie 1994, la Chişinău. În func-
ţia de decan a contribuit la construcţia şi amenajarea 
blocului de studii, deschiderea şi dotarea de noi 
catedre, laboratoare, specialităţi, pregătirea cadrelor 
didactice şi ştiinţifice pentru facultate. 

Dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, 
şi dna Ina PAVLOVA, soția omagiatului, sub aplauzele 
celor prezenţi, au dezvelit placa comemorativă. „Prin 
dezvelirea acestei plăci aducem un modest omagiu 
unuia dintre fondatorii acestei facultăți, care a coor-
donat edificarea acestui bloc şi dotarea lui cu echi-
pamentele necesare, a pus bazele de instruire pro-
fesională a inginerilor din industria alimentară, in-
dustria uşoară şi alimentația publică. Decanul şi prof. 
G. PAVLOV va rămâne pentru totdeauna unul dintre 
pilonii pe care se ține istoria UTM”, a menționat rec-
torul UTM.

Dr., conf. univ. Jorj CIUMAC, Filiera Francofonă a 
FTMIA, a relatat celor prezenţi: „Măreţia unui munte 
o distingi şi o admiri numai de la distanţă. Aşa putem 
spune şi despre regretatul profesor Gleb PAVLOV 
după 22 de ani de la trecerea în eternitate, deşi pen-
tru noi, discipolii şi colegii lui, şi în timpul vieţii l-am 
apreciat înalt cu cele mai înalte calificative: decanul 
G. PAVLOV a fost un om-fenomen, plin de energie, 
veşnic în căutare, înzestrat cu minte ageră, cuget 
lucid, voinţă de fier, putere colosală de muncă, sim-
ţul datoriei, responsabilităţii şi patriotismului de cea 
mai înaltă probă. A rămas în memoria noastră ca o 
personalitate puternică, autoritară, principială şi ho-
tărâtă de militant curajos pentru propăşirea UTM: un 
excelent şi erudit profesor universitar în tehnologiile 
alimentare, remarcabil organizator al învăţământului 
superior şi cercetării în domeniu, susţinător şi pro-
motor al cadrelor naţionale. Pe cei mai buni absol-
venţi i-a îndrumat să-şi continue studiile la instituţii 
de profil din Moscova, Kiev, Odessa, Harkov, Ialta”. 

Diverse aspecte ale activității decanului G. PA-
VLOV au fost evocate de discipolii şi colegii de facul-
tate ai regretatului profesor: dr., conf. univ. Grigore 
MUSTEAŢA, decanul FTMIA în anii 1989-2010, dr., 
conf. univ. Galina DICUSAR, Nicolae PATRAȘCU (a 
finanţat personal confecţionarea plăcii), Steluţa PAN-
GA-MATVEEVA. La solemnitate au participat acad. 
Alexandru DICUSAR, şefi catedre Anatol BALANUŢA, 
Olga DESEATNICOVA, directorul Filierei francofone 
„Technologies Alimentaires” Aurica CHIRSANOVA, 
colegi, profesori, absolvenţi, studenţi ai FTMIA.

În data de 17 iunie UTM a organizat o 
conferință de comemorare a primului rec-
tor  „In memoriam: academicianul Sergiu 
RĂDĂUȚANU – 90 de ani de la naștere”. 

În holul din blocul central al UTM Bibli-
oteca tehnico-ştiințifică a vernisat o galerie 
de fotografii de epocă şi o expoziție de lu-
crări şi brevete ale regretatului omagiat. În 
Aula Senatului au fost prezenți profesorii 
care au stat la leagănul UTM alături de pri-
mul ei rector, profesori de ieri şi de azi. 

Dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rec-
torul UTM, a mulțumit cordial celor prezenți 
pentru participare la acest popas aniversar 
şi a ținut să sublinieze că fără a ne cunoaşte 
trecutul nu avem viitor. Or, este de datoria 
noastră să cunoaştem istoria înaintaşilor 

noştri celebri şi prin activitatea curentă să 
continuăm cauza pentru care ei au trudit, au 
suferit, s-au jertfit.

Acad. Ion TIGHINEANU, prim-
vicepreşedinte al AȘM, directorul Centrului 
Naţional de Studiu şi Testare a Materia-
lelor al UTM, a dat citire unei comunicări 
ştiințifico-practice: „Academicianul Sergiu 
RĂDĂUŢANU în activitatea ştiinţifică”.

În discursurile rostite la tribuna oma-
gială prof. univ. Aurel MARINCIUC, coleg 
şi prieten al acad. S. RĂDĂUȚANU, dr. hab., 
prof. univ. Viorel TROFIM, acad. Leonid CU-
LIUC, dr. hab., prof.univ. Ion VALUȚĂ, acad. 
Ion BOSTAN, acad. Boris GĂINĂ, acad. Vale-
riu CANȚER, dr., prof. univ. Victor ȘONTEA, 
m. c. Ion GERU, dr. hab., prof. univ. Emil 
RUSU au scos în lumină crâmpeie din viața 

şi activitatea protagonistului comemorat, 
care a fost un deschizător de drumuri în 
învățământul superior şi în cercetare: a or-
ganizat conferințe ştiințifice unionale la 
Chişinău; ne-a reprezentat cu demnitate la 
foruri ştiințifice unionale şi internaționale; 
a invitat în anul 1996 la Chişinău prima 
Conferinţă ştiinţifică NATO; a inițiat după 
declararea Independenței RM o colaborare 
fructuoasă pe multiple planuri cu instituții 
de învățământ şi entități de cercetare din 
România; fiind la cârma IPC timp de nouă 
ani, a pus bazele învățământului ingineresc 
în RM, a construit clădiri, a înzestrat cu echi-
pament laboratoare, a format un colectiv 
profesoral închegat, a angajat tineri ingineri 
din rândul băştinaşilor şi i-a recomandat la 
studii în doctorantură; s-a manifestat ca un 
savant înnăscut, un organizator priceput şi 
un administrator talentat. 

Acad. S. RĂDĂUȚANU nu este uitat la 
UTM: baza de date SCOPUS demonstrează 
că lucrările sale sunt actuale pentru comu-
nitatea ştiințifică mondială: până în prezent 
114 lucrări ale dumnealui au fost citate de 
308 ori. Anual, Catedra microelectronică şi 
inginerie biomedicală a FCIM, din 2011, or-
ganizează un Concurs studenţesc interna-
ţional de creație „Ingineria sistemelor mi-
croelectronice – Sergiu Rădăuţanu”. Pentru 
a-i înveşnici memoria, se propune inaugu-
rarea conferinței ştiințifice internaționale 
„Lecturile acad. S. RĂDĂUȚANU în dome-
niul semiconductorilor”, convocată de UTM 
o dată la 5 ani.

Placa 
comemorativă 
dedicată 
prof. Gleb PAVLOV

Acad. Sergiu RĂDĂUŢANU comemorat la UTM

Pe 13 mai 2016 la UTM a avut loc Concursul 
studenţesc internaţional „Ingineria Sistemelor 
Microelectronice”, consacrat aniversării a 90-a de 
la naşterea acad. Sergiu RĂDĂUŢANU. Ajuns deja 
la a şasea ediție, concursul a fost organizat de Ca-
tedra microelectronică şi inginerie biomedicală, 
FCIM şi susținut financiar de Societatea absol-
venţilor în microelectronică ai UTM, Societatea 
de Inginerie Biomedicală din RM, companiile 
StarNet, AFN, AROBS Software, Informbusiness, 
Micrologic Design Automation, Uzina TOPAZ şi 
sponsori din România: SILICON SERVICE, MOBIL-
SERVICE şi Mecatronics Inovation Center.

La deschiderea concursului au participat 
dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, 
acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepreşedinte al 
AȘM, acad. Ion BOSTAN, dr., conf. Ion BALMUȘ, 
decanul FCIM, Sergiu RĂDĂUȚAN-juniorul, 
nepot al academicianului, cadre didactice, oa-
meni de afaceri.

În competiție s-au înscris 30 de echipe, in-
clusiv 16 de la UTM, şase echipe de la Univer-
sitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. POPA” 
(UMF) şi trei de la UT „Gh. ASACHI” din Iaşi, trei 
de la Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de 
Calcul din Chişinău, o echipă de la Colegiul Po-
litehnic din Bălți şi o echipă de la Universitatea 
de Stat de Radioelectronică şi Informatică din 
Republica Belarus. La baza acestei competiții 
stă implicarea directă a studenţilor în actul 
educaţional alternativ de dezvoltare a deprin-
derilor de elaborare a aplicaţiilor în domeniile 
ingineria sistemelor microelectronice, sisteme 
şi aplicații cu microcontrolere, robototehnică şi 
dispozitive biomedicale.

Concursul a decurs în două etape: prezen-
tări Power Point şi demonstrarea funcţionalită-
ţii dispozitivelor şi aplicaţiilor practice. Conform 
deciziei juriului, lucrările studenților au fost 
apreciate după cum urmează:

Locul I, Medalia de aur
MAIMESCU Ștefan, Detector de gaz multi-

senzor. UTM. Coord.: prof. univ., dr. hab. LUPAN 
Oleg. Premiul I acordat de UTM.

GHEORGHIŢANU Ionuţ, FUIOR Robert, 
POSTOLACHE Nicoleta, HARABARI Victor.  Sis-
tem de monitorizare a pacienţilor cu trans-
misie a datelor. Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi, România. Coord.: dr., 
bioing.  CORCIOVA Calin.  Premiul I, Compania 
StarNet.

Locul II, Medalia de argint
JURAT Andrian. Robot balansor pen-

tru testarea senzorilor de stabilizare a 
nanosateliților . UTM. Coord.: şef laborator Ser-
giu CANDRAMAN, şef laborator Andrei MAR-
GĂRINT. Premiul II, UTM.

ȚĂRNĂ Cristina, COZONAC Ana-Maria. Sti-
mulator electric multicanal. UTM. Coord.:  lect. 
superior IAVORSCHI Anatolie. Premiul II, Com-
pania StarNet.

Locul III, Medalia de bronz
BUTNARI Nicolae, PARASCAN Dumitru. Ro-

bot multifuncțional. UTM. Coord.: lect. superior 
Andrei BRAGARENCO. Premiul III, UTM.

POSTOLACHE Nicoleta, HARABARI Victor, 
GHERGHIŢANU Ionuţ, FUIOR Robert. Determi-
narea nivelului de stres la persoane care desfă-
şoară activităţi cu risc ridicat.UMF „Gr. T. Popa”, 
Iaşi. Coord.:  dr., bioing.  CORCIOVA Călin.  Pre-
miul Companiei AROBS Software.

ERSH Serghei. Sistem de dirijare fără con-
tact prin mijloace tehnico-informaţionale. 
Universitatea de Stat de Radioelectronică şi In-
formatică, Belarus. Premiul Companiei „Silicon 
Service”.

Premii speciale
ILCO Valentin, PEREU Ion. Sistem de testa-

re a regimului termic al modulelor electroni-
ce. UTM. Coord.: şef laborator Sergiu CANDRA-
MAN, şef laborator Adrian GÂRȘCAN.Premiul „T. 
Nicu” acordat de Compania AFN.

MAIMESCU Ștefan, Detector de gaz multi-
senzor. UTM. Coord.: prof. univ., dr.hab. LUPAN 
Oleg. Premiul Companiei AROBS Software.

CRISTEA Ciprian, IONEASA Monica, MUJDEI 
Iustin.  Dispozitiv de orientare pentru nevăză-
tori realizat cu LEGO MINDSTORMS.  UMF „Gr. 
T. Popa”, Iaşi. Coord.: dr., ing. ROTARIU Cristian. 
Premiul Companiei DVJ-COM.

FUIOR Robert, POSTOLACHE Nicoleta, 
HARABARI Victor, GHEORGHIŢANU Ionuţ.  Mă-
nuşă robotică pentru aplicaţii în reabilitarea 
medicală.  UMF „Gr. T. Popa”, Iaşi.  Coord.:  dr., 
bioing. CORCIOVA Calin. Premiul Societății de 
Inginerie Biomedicală din RM.

ȚĂRNĂ Cristina, COZONAC Ana-Maria. Sti-
mulator electric multicanal. UTM. Coord.:  lect. 
superior IAVORSCHI Anatolie. Premiul Compa-
niei „Mobilservice”.

JURAT Andrian. Robot balansor pen-
tru testarea senzorilor de stabilizare a 
nanosateliților.  UTM. Coord.: şef laborator 
Sergiu CANDRAMAN, şef laborator Adrian 
GÎRȘCAN. Premiul Uzinei TOPAZ.

FEDORIȘIN Teodor, GALUS Rihart, ŢUGUI 
Petru, POSTICA Ilie. Dispozitiv pentru hipoter-
mia terapeutică.  UTM. Coord.: conf. univ., dr. 
COJOCARU Victor. Premiul III al Companiei Star-
Net, Premiul Companiei „Mobilservice”.

GULIMAN Cosmin, BUTACU Laurenţiu, PA-

NAITE Ștefan. Aeromodel Wi-Fi. UT „Gh. Asachi”, 
Iaşi. Coord.: şef lucrări, dr. ZBANCIOC Marius. 
Premiul Companiei „Micrologic Design Auto-
mation”.

LAZAR Diana, MALENDA Denis. Elaborarea 
în baza FPGA şi procesorului Nios II a sistemului 
de păstrare pe cartela SD şi prelucrare rapidă a 
imaginilor.  UTM. Coord.: conf.univ., dr. SORO-
CHIN Gherman. Premiul Companiei „Mobilser-
vice”.

CRISTEA Ciprian, IONEASA Monica, MUJDEI 
Iustin.  Controlul wireless al unui robot LEGO 
MINDSTORMS EV3 cu accelerometer.  UMF 
„Gr. T. Popa”, Iaşi. Coord.: dr. PASARICA Alexan-
dru.  Premiul Companiei „Micrologic Design 
Automation”.

RUSU Dumitru, MARTÎNIUC Alexei, BUR-
LACA Dumitru. Panou LED rotativ de afişare a 
informaţiei.  UTM. Coord.: lector CAPCANARI 
Ion. Premiul Companiei „Informbusiness”.

Iată cum și-au motivat unii studenți partici-
parea la concurs:

Ștefan MAIMESCU: „Deoarece foarte multă 
lume are de suferit în urma deflagrațiilor provo-
cate de gaze, am decis să elaborez un detector 
de gaz multisenzor, pentru ca fiecare persoană 
care îşi face griji pentru securitatea sa, să aibă 
la dispoziție un asemenea dispozitiv, acasă, 
pentru a evita deflagrațiile de gaze. Dat fiind că 
detectorul se amplasează în exteriorul circuitu-
lui de măsurare, în atmosfera expusă riscului, 
omul cu dispozitivul se află la o distanță sigură, 
în afara oricărui pericol. Dispozitivul dat poate fi 
folosit şi în alte domenii privind monitorizarea 
stării mediului înconjurător asupra conținutului 
de gaze, presiunii, umidității. Pe viitor mi-aş 
propune crearea unor module cu senzori do-
tate cu un emițător/receptor wireless, care ar 
transmite datele la dispozitivul central sau la un 
calculator personal.”

Andrian JURAT a elaborat un robot-ba-
lansor pentru testarea senzorilor de stabiliza-
re a nanosateliților: „Mi-am propus să rezolv 
problema stabilizării şi poziționării în spațiu a 
microsateliților, deoarece aceştia, din cauza di-
mensiunilor reduse, solicită senzori cu un grad 
de precizie mai mare. Modulul elaborat în baza 
informației recepționate în timp real asigură o 
precizie maxim posibilă pentru poziționarea 
asigură a aparatului pe axele x, y şi z”.


