
În memoria academicianului, doctor habilitat Vitalii M.Postolatii (1937-2019) 

La 19 iulie 2021 V.M. Postolatii ar fi împlinit 84 de ani. 

 

Portretul lui Vitalii Postolatii este amplasat în Galeria savanţilor a blocului de Fizică și matematică  

la etajul 1 (primul pe partea stângă). 

 

Vitalii M.Postolatii sa născut, și-a petrecut copilăria și a absolvit școalaă de șapte ani în sat. Ţechinovca, 

raionul Iampol din regiunea Viniţa, Ucraina. În toți anii de şcoală a învăţat excelent și era premiat cu Diplome de 

merit. Pregătirea profesională a început la Colegiul Electromecanic din Soroca. După absolvire, a intrat la 

Institutul de Electrificare a Agriculturii din Melitopol (în prezent Universitatea agro-tehnologică Taurida, 

Ucraina), pe care l-a absolvit în 1961. 

Conform îndreptării după absolvire, a lucrat jumătate de an în rețelele electrice regionale ale întreprinderii 

„Rețelele electrice centrale” din Moldova, apoi a lucrat la construcția CERS din Moldova, a participat la punerea 

în exloatare a primului bloc energetic, a lucrat ca şef de schimb a halei energetice. 

În 1966, a trecut să lucreze în Secţia de Cibernetică energetică a Academiei de Științe a Moldovei și a 

intrat imediat la studiul postuniversitar la Institutul de Energetică din Moscova, începând cercetări în domeniul 

liniilor electrice de putere dirijate. 

V.M. Postolatii a susținut teza de doctorat în 1968 la Institutul de Energetică din Moscova. Conducător 
ia fost profesorul V.A.Venikov, consultant a fost profesorul Yu.N.Astakhov, iar de la Secţia de Cibernetică 

energetică a AŞM conducător a fost membru-corespondent G.V.Cealîi. Teza de doctorat (habilitat) V.Postolatii a 

susţinut la Institutul de Electrodinamică din Kiev în 1988. Ambele lucrări sunt dedicate dezvoltării teoriei 

transmiterii controlate de putere, inclusiv probleme de proiectare, parametrii liniilor, parametrii regimurilor de 

funcţionare în diferite condiții, indicatorii tehnici și economici și altele.  

În Moldova, au fost construite aproximativ 600 km de linii electrice aeriene cu faze apropiate de 10 kV, 

LEDA-110 kV, 35 kV. Elaborările au fost realizate pentru toate clasele de tensiune, au fost prezentate frecvent la 

multe conferințe și chiar prin comunicare video (în 2015) pentru toate întreprinderile energetice regionale din 

Rusia. 

   



Dr.hab. Vitalii M. Postolatii a publicat peste 400 de lucrări, inclusiv o serie de monografii. 

     

     

Dl V.M.Postolatii a ocupat funcțiile de inginer, cercetător inferior, cercetător principal, 

secretar științific, director al Secţiei de Cibernetică Energetică a AŞM. 

În 1991, V.M.Postolatii a creat Institutul de Energetică (arhiva păstrează un dosar de 

corespondență între D-lui cu toate instanţele superioare privind crearea Institutului de Energetică 

cu 8 laboratoare), fiind apoi directorul acestuia timp de 15 ani. 

În 1994 Vitalii M.Postolatii a fost ales membru corespondent al AȘM, iar în 2007 - 

academician al AȘM. 

În 2006-2010 a fost numit din nou director al Institutului de Energetică, iar din 1972 până 

în 2019 a fost șeful permanent al laboratorului Linii electrice dirijate (timp de 47 de ani). 

La Institutul de Energetică a activat timp de 55 de ani. În perioada până în 2007, a 

pregătit 6 doctori în științe și 1 doctor habilitat, apoi a participat activ și la pregătirea studenților 

la masterat, a activat în cadrul comisiei de experți a Comisiei Superioare de Atestare timp de 20 

de ani, a fost în mod repetat președintele Consiliului pentru susţinere a tezelor de doctorat, 

precum şi președintele Comisiei de stat pentru susţinere a tezelor de absolvire a studenților cu 

profil energetic. 

Amintirea noastră eternă și închinare profundă! 

 

   
 


