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„...Nicolae Filip era un savant notoriu, erudit, 

omul care permanent îşi şlefuieşte şi îşî 

îmbogăţeşte cunoştinţele, rămînînd de-a pururi 

o personalitate cu o aleasă dăruire omenească. 

Sufletist şi modest în felul de a se manifesta, 

un mîndru şi omenos om între oameni...

Pe timpul lui Nicolae Filip, Universitatea a 

devenit de nerecunoscut: s-a schimbat 

nomenclatorul de specialişti, s-a deschis o 

bibliotecă minunată...”

Ion BORŞEVICI,

Academician, rector al Institutului Pedagogic de Stat 

din Bălţi (1967-1975)

BORŞEVICI, Ion. Un savant notoriu, erudit. In: Rectorul 

academician Nicolae Filip.  Ch.: Litera, 2006.  p. 167. ISBN 978-

9975-904-00-1



„...Destinul lui Nicolae Filip a fost un destin exemplar, 

configurat cu perseverenţă de-a lungul anilor pe potriva 

firii marcate de omenie, pe potriva vocaţiei distinse. În 

pofida vicisitudinilor timpului, Dl profesor a ştiut să 

determine cu precizie obiectivele, să muncească cu sîrg 

şi dragoste întru realizarea lor, valorificînd efectiv 

potenţialul şi trăgînd o brazdă adîncă pe ogorul culturii, 

al învăţămîntului şi ştiinţei. Şi dacă Universitatea „A. 

Russo” s-a afirmat în republică drept o instituţie de 

netăgăduită importanţă, drept un centru universitar, cu 

propriile identităţi şi un nume de rezonanţă, i-ar 

absolvenţii universităţii s-au afirmat cu succes în 

multiple domenii, acesta este şi marele merit care 

aparţine cu desăvîrşire Dlui N. Filip... Apreciat la Bălţi şi 

la Chişinău, la Bucureşti şi la Moscova, la Iaşi şi la 

Sankt-Petersburg, la Nijnii Novgorod şi la Kiev, precum 

şi la Cambridge, Nicolae Filip şi-a spus propriul cuvînt 

în ştiinţa radiofizici...”

Gheorghe RUSNAC,

Academician, Membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

Cavaler al Ordinului Republicii

Aprecieri ale personalităţii acad. Nicolae Filip. In: Academicianul Nicolae 

Filip: Bibliografie. Bălţi, 2005, p. 83 ISBN 9975-931-99-5



„...Activitatea de cercetare a Dlui N. Filip s-a soldat cu 

obţinerea binemeritată a mai multor titluri ştiinţifice şi 

universitare. Sub egida Domniei Sale în or. Bălţi, capitala 

nordului RM, a fost fondată şcoala de radiofizică, în 

cadrul căreia au fost deja susţinute teze de doctor şi 

doctor habilitat în ştiinţe.

Succesele obţinute în ştiinţă şi activitatea de instruire a 

cadrelor au fost înalt apreciate de conducerea RM, 

acordîndu-i-se binemeritatele titluri de Laureat al 

Premiului de Stat al Moldovei în domeniul ştiinţei şi 

tehnicii, Doctor Honoris Cauza al Universităţii Tehnice 

„Gh. Asachi” din Iaşi, Lucrător Emerit al Şcolii 

Superioare din Moldova, cavaler al ordinului „Gloria 

Muncii”...”

Andrei ANDRIEŞ,

Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anii 1989 – 2004

Aprecieri ale personalităţii acad. Nicolae Filip. In: Academicianul Nicolae 

Filip: Bibliografie. Bălţi, 2005, pp. 84-85 ISBN 9975-931-99-5



„...Activitatea laborioasă didactică, ştiinţifică şi tehnică îl 

consacră pe profesorul Nicolae Filip un dascăl, un deschizător 

de drumuri, un precursor. Impresionanta sa activitate 

ştiinţifică şi de cercetare în domeniul fizicii a lăsat adînc 

amprenta atît în conştiinţa oamenilor de ştiinţă, cît şi a 

discipolilor săi, care  au regăsit în profesorul Nicolae Filip un 

exemplu remarcabil de muncă neostoită şi devotament....

Cu o gîndire orientată spre viitor, Dl Nicolae Filip a intervenit 

creator, după o concepţie proprie, în restructurarea instituţiei 

de învăţămînt din Bălţi, făcînd din ea un centru de cultură şi de 

formare a tinerilor cadre competente de care are nevoie ţara...”

Emil CONSTANTIN,

Rector al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, prof. dr. ing.

Aprecieri ale personalităţii acad. Nicolae Filip. In: Academicianul Nicolae Filip: 

Bibliografie. Bălţi, 2005, pp. 85-86 ISBN 9975-931-99-5



„...Gândiţi-vă numai: Pedagog de cel mai înalt nivel, 

Doctor Habilitat, Profesor Emerit, Savant, Rector al unei 

Universităţi de Stat prodigioase, academician, una 

dintre cele 2000 de Personalităţi ştiinţifice remarcabile 

ale secolului XX, purtător a numeroase distincţii, 

decoraţii şi ordine...

Îmi aduc aminte de primele noastre discuţii. Totul s-a 

legat simplu, fără nici un efort...Nicolae Filip îmi 

povestea despre realizările sale ştiinţifice cu valoare 

mondială, ca şi cum ar fi vorba de o plimbare printr-o 

grădină, unde nu aveai decât să întinzi mâna, ca să 

culegi, fără aproape nici un efort, fructele cunoaşterii. 

Aceasta este marca, ce identifică marile spirite capabile 

de sinteză şi care creează valorile, care duc înainte 

ştiinţa...”

Alexandru BUDIŞTEANU,

doctor-arhitect, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat 

“Alecu Russo” din Bălţi

BUDIŞTEANU, Alexandru. Un bălţean care onorează oraşul şi ţara. In: 

Rectorul academician Nicolae Filip.  Ch.: Litera, 2006.  pp. 180-182. ISBN 

978-9975-904-00-1

APRECIERI



„...Savant, pedagog, manager – iată cele trei ipostaze în care 

comunitatea academică îl cunoaşte pe profesorul Nicolae Filip, 

rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi....

Este extrem de dificil de a expune în cîteva zeci de rînduri 

chintesenţa vieţii şi a activităţii unei personalităţi cu totul 

deosebite – Omul, Savantul, Profesorul, Rectorul Nicolae Filip.

Omul Nicolae Filip a fost...o fire onestă, cumpătată, cu o 

capacitate de muncă uluitoare...

Savantul Nicolae Filip a îmbinat reuşit calităţile de 

experimentator şi de teoretician...

Profesorul Nicolae Filip a reuşit să expună cele mai dificile 

teme din cursul de radiofizică într-un limbaj simplu şi 

comprehensibil, integrînd prelegerile cu experimentul 

demonstrativ...

Rectorul Nicolae Filip se poate mîndri cu existenţa la Bălţi a 

unui  complex universitar, care, pe bună dreptate, poate fi 

numit principala realizare a Domniei sale.”

Valeriu CABAC,

dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ.

CABAC, Valeriu. Omagiu la 80 de ani. Nicolae Filip un exemplu remarcabil de muncă 

neostoită şi devotament. In: Vocea Bălţiului, 2006, 3 martie, nr. 9, p. 2



„...Marele gânditor Nicolae Iorga zicea: „Un învăţat are două 

datorii: să înveţe El necontenit şi să înveţe necontenit pe 

alţii.” Sînt cuvinte pline de adevăr, care convin perfect dacă 

ne referim la Cel ce poartă numele de Nicolae Filip. A îndurat 

greutăţi şi ne-a îndrumat cum să le înfruntăm şi noi, a 

perseverat şi a cerut şi de la noi s-o facem, a dobîndit multe 

şi s-a bucurat de izbînda noastră...”

Ion MANOLI,

dr. habilitat, profesor universitar, decanul Facultăţii Limbi Străine şi 

Comunicare Publică, ULIM, Cavaler al ordinului „Gloria Muncii”

MANOLI, Ion. Personalitate de anvergură. In: Rectorul academician Nicolae 

Filip.  Ch.: Litera, 2006.  p. 168. ISBN 978-9975-904-00-1



„...Nicolae Filip a modernizat instituţia... A extins spaţiul 

campusului universitar. În plus, el a realizat excelent rostul 

unei biblioteci bogate şi puternice la Universitate.

Venind din domeniul matematicii, Nicolae Filip m-a surprins 

cu darul său de povestitor, reproducând episoade hazlii din 

viaţa lui Ernest Rutheford, Gugliermo Marconi şi Petru 

Capiţa...  

A fost um maestru echilibrat în arta comunicării: putea să 

vorbească cu insul calm, dar şi cu cel nervos, cu individul 

deştept, asijderea cu cel „mai puţin deştept”. Tonul moderat 

domina în toate circumstanţele....”

Iulius POPA,

Publicist, corespondent al săptămînalului Literatura şi Arta

POPA, Iulius. S-a stins din viaţă Nicolae Filip. In : Literatura şi Arta. 2009, 21 mai, 

nr. 20, p. 6 



Nicolae Filip,

născut la 3 martie 1926 

în satul Sofia, 

raionul Drochia, 

Republica Moldova 



Elev, învăţămînt secundar, Bălţi

Ostaş al Armatei Sovietice (1944-1946) Student, USM, Chișinău (1948-1952)



STUDII:

1979 – Doctor habilitât în ştiinţe fizico-matematice

1979 – susţinerea tezei de doctor habilitat (Universitatea de Stat, Tomsk)

1962 – susţine teza „Caracterul fluctuanţilor undelor radio centimetrice la propagarea

lor în troposferă (Universitatea de Stat, Leningrad)

1962 – Doctor în fizică şi matematică

1957-1960 – Doctorantura (Universitatea „M. V. Lomonosov” din Moscova)

1954-1955 – Cursuri anuale aprofundate de radioelectronică, (Universitatea „M. V.

Lomonosov” din Moscova)

1948-1952 – Facultatea Fizică şi Matematică, (Universitatea de Stat, Chişinău)

Titluri ştiinţifico-didactice:

1980 – 2009 – Profesor universitar (Catedra Electronică şi Informatică, Universitatea 

de Stat „A. Russo” din Bălţi)

1962-1980 – Conferenţiar (Catedra Discipline Tehnice, Institutul Pedagogic din Bălţi)

1960-1962 – Lector superior (Catedra Discipline Tehnice, Institutul Pedagogic din 

Bălţi)

1953-1957 – Lector superior (Catedra Fizică, Institutul Pedagogic din Bălţi)

1952-1953 – Lector (Institutul Învăţătoresc din Soroca)









FUNCŢII ACADEMICE:

2001-2005 – Coordonator al temei de cercetare „Cercetarea precursorilor de cutremur

prin metode radiofizice”

1990-1995 – Colaborator ştiinţific coordonator (Laboratorul de Radiofizică, Facultatea

Tehnică şi Fizică, Universitatea de Stat din Bălţi)

1962-1990 – Colaborator ştiinţific superior (Laboratorul de Radiofizică, Facultatea

Discipline Tehnice, Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi)

1957-1960 – Cercetător ştiinţific (Laboratorul Undelor radioultrascurte, Facultatea Fizică,

Universitatea de Stat din Moscova)

1955-1957 – Colaborator ştiinţific (Laboratorul de Radiotehnică, Institutul Pedagogic din

Bălţi)

1954-1955 – Cercetător stagiar (Laboratorul de Radiolocaţie, Facultatea Fizică,

Universitatea de Stat din Moscova)

Direcţii de cercetare didactică:

- Aplicarea instruirii programate;

- Creaţia tehnică în conţinutul pregătirii profesorilor preuniversitari de fizică şi tehnică;

- Informatizarea învăţămîntului;

- Cercetările ştiinţifice şi creaţia tehnică a studenţilor – o componentă principală în pregătirea

specialiştilor cu studii superioare;

- Rolul cercetărilor ştiinţifice în procesul de formare a specialistului.





DIRECŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ:

– Cercetări experimentale şi teoretice ale caracterului fluctuant al semnalelor radio în

gama de unde centimetrice, care se propagă în troposferă la graniţa cu suprafaţa

neomogenă a Terrei;

– Cercetarea experimentală şi teoretică a neomogenităţilor anizotropice naturale ale

plasmei ionosferice şi caracterul dispersiei undelor radio ultrascurte de la aceste

neomogenităţi orientate în cîmpul magnetic terestru;

– Studierea teoretică şi experimentală a difuziei norilor de ioni injectaţi în straturile

ionosferice cu ajutorul rachetelor;

– Cercetarea efectelor neliniare care au loc în ionosferă sub acţiunea radioundeior

scurte de putere mare;

– Apariţia neomogenităţilor termice în plasma ionosferică orientate în lungul cîmpului

magnetic;

– Studierea caracterului propagării undelor dispersate de la neomogenităţile artificiale

orientate în lungul cîmpului geomagnetic;

– Transmiterea informaţiei prin unde radio ultrascurte la distanţe foarte mari prin

intermediul neomogenităţilor naturale şi artificiale;

– Studierea diverselor metode de cercetare a proceselor dinamice în ionosferă cu

scopul măririi preciziei determinării parametrilor micro- şi macroscopici ai ionosferei.



Coordonator al temelor  de cercetare, Colaborator ştiinţific al 

Laboratorului de Radiotehnică 1955-2005



PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ŞI CONGRESE:

2004 – Conferinţa Internaţională „Modernizarea învăţămîntului superior din

Republica Moldova în contextul Procesului de la Bologna” (Chişinău)

2004 – Conferinţa Internaţională „Language Development and Teaching" (Bălţi)

2004 – Colocviul Internaţional dedicat aniversării a 185 de ani din ziua naşterii lui

A. Russo (Bălţi)

2004 – Conferinţa Naţională „Programul Fulbright în Republica Moldova”: 10 ani

de activitate (Chişinău)

2003 – Conferinţa ştiinţifico-practică „Renovarea educaţiei prin implementarea

celei mai avansate tehnici de conducere” (Chişinău)

2003 – International work „Integration in Education Science and Technology

Transfer in the Black Sea Region in the Context of Globalization”

(Chişinău)

2002 – Conferinţa Naţională „Educaţie integră cu deschideri spre lume” (Chişinău)

2002 –Conferinţa Naţională „Proiectul de reformă a învăţămîntului general

obligatoriu în Moldova” (Chişinău)

2001 – Seminarul Internaţional „Reformarea sistemului educaţional în contextul

integrării europene" (Chişinău)

2000 – Congres Internaţional al reţelei universitare din bazinul Mării Negre /

BSUN 2000 (Istanbul, Turcia)



1998 – Sesiunea a IV-a de comunicări a Academiei

Internaţionale de Ştiinţe ale Şcolii Superioare

„Învăţămîntul şi ştiinţa la hotarul sec. XXI:

probleme şi perspective de dezvoltare” (Chişinău)

1997 – Conferinţa ştiinţifică republicană „Cultura tehnică –

component important al culturii generale” (Bălţi)

1997 – Seminarul Internaţional „Principii şi modalităţi de

evaluare a calităţii în învăţămîntul superior”

(Chişinău)

1996 – Al III-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Cercetării

şi Transferului Tehnologic, INVENTICA’96 (laşi,

România)

1996 – Al III-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Cercetării

şi Transferului Tehnologic, INVENTICA’96 (laşi,

România)

1996 – Conferinţa ştiinţifică internaţională „Clasic şi

modern în psihopedagogia socială” (Bălţi)

1996 – Simpozionul Internaţional „Democraţie şi drepturile

omului” (Bălţi)

1995 – Conferinţa naţională consacrată jubileului de 50 de

ani al Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi

„Informatizarea învăţămîntului” (Bălţi)

1994 – Simpozionul internaţional „Spre un sistem eficient

de pregătire a cadrelor de psihopedagogi” (Bălţi)

1994 – Simpozionul Internaţional „Sisteme de legătură cu

spectru împrăştiat” (Bucureşti, România)

1994 – Simpozionul Internaţional „Sisteme de legătură cu

spectru împrăştiat” (Bucureşti, România)





1993 – Congresul al XVIII-lea al Academiei Româno-Americane de Ştiinţă şi Arte (Chişinău,

Moldova)

1993 – Adunarea generală a Uniunii Internaţionale de Ştiinţe radio (Kyoto, Japonia)

1992 – Conferinţa de ştiinţe a comunicaţiilor (Piteşti, România)

1991 – Simpozion internaţional privind sfera radiocomunicaţiilor (Herzlia, Israel)

1991 – Conferinţa a Vll-a unională de structuri neomogene în ionosferă (Gorki, Rusia)

1990 – Adunarea generală a XXII-a a Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Radio (Praga, Cehia)

1989 – Simpozionul al VI-lea unional cu tema „Probleme speciale ale fizicii ionosferice şi

propagării undelor radio” (Gorki, Rusia)

1986 – Simpozionul unional de propagare ionosferică a undelor radio (Aşhabad, Turkmenistan)

1983 – Simpozionul internaţional URSI „Ionosfera modificată” (Suzdal, Rusia)

1982 – Simpozionul unional de propagare a undelor radio (Kazan, Tatarstan)

1981 – Conferinţă unională de propagare a undelor radio (Harkov, Ucraina)

1978 – Conferinţa a Xll-a unională de propagare a undelor radio (Harkov, Ucraina)

1978 – Conferinţa a Xll-a unională de propagare a undelor radio (Harkov, Ucraina)

1976 – Sesiunea a XXXI-a unională dedicată zilei radioului (Moscova, Rusia)

1975 – Conferinţa a lll-a ştiinţifică „Radiocomunicaţii cosmice” (Moscova, Rusia)

1975 – Conferinţa a XI-a unională de propagare a undelor radio (Kazan, Tatarstan)

1974 – Simpozionul al lll-lea de radiofizică şi propagare a undelor radio (Aşhabad, Turkmenistan)

1972 – Conferinţa a X-a unională de propagare a undelor radio (Irkutsk, Rusia)

1969 – Conferinţa a IX-a unională de radiofizică şi propagare a undelor radio (Harkov, Ucraina)

1967 – Conferinţa a Vll-a unională de propagare a undelor radio (Aşhabad, Turkmenistan)



STAGII ŞTIINŢIFICE:

2002 – Studiul sistemelor de învăţămînt universitar (St. Cloud Minnesota, Washington,

Madison

1995 – Studiul sistemelor de pregătire a asistenţilor sociali (Dusseldorf,

Hortoghenbos)

1980 – Studiul teoriei şi practicii mecanismelor de propagare a undelor radio

ultrascurte la depărtări foarte mari prin intermediul ionosferei (Institutul de

Radiofizică, Gorki, Rusia)

1976 – Studiul structurii neomogene şi al caracterului anizotropic al ionosferei reale

în prezenţa neomogenităţilor naturale şi artificiale (Institutul magnetismului terestru,

ionosfera şi propagarea undelor radio, Academia de Ştiinţe а URSS, Moscova)

1974 – Studiul „geometriei” traiectoriilor de propagare a undelor radio dispersate de

neomogenităţile anizotrope ale plasmei ionosferice orientate în anumite direcţii

(Institutul Radioelectronică, Harkov, Ucraina)

1970 – Studiul proceselor de dispersie a undelor radio ultrascurte de către

neomogenităţile anizotrope ale plasmei ionosferice în lungul cîmpului magnetic

terestru (Institutul Central de cercetări ştiinţifice Radio al Ministerului

Telecomunicaţii, Moscova, Rusia)

1968 – Studiul metodelor de proiectare şi realizare a canalelor de radiocomunicaţie

meteoritice (Universitatea de Stat din Kazan, Rusia)

1966 – Studierea specificului de propagare a undele ultrascurte prin intermediul

traseelor meteoritice (Universitatea de Stat din Kazan, Rusia)



FUNCŢII ADMINISTRATIVE

1992- 2009-Rector USB

1986-1992 –Rector IPSB

1964-1986- Prorector pentru ştiinţă IPSB

1962-şef de catedră Discipline Tehnice Generale,

reorganizată în 1989 în catedra Electronică şi

Informatică

1953-1957-Şef de Catedră de Fizică



Prorector pentru ştiinţă IPSB



DISTINCŢII:

2001 – Ordinul Republicii

1995 – Ordinul „Gloria Muncii”

1996 – Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul

ştiinţei şi tehnicii

1973 – Om emerit al Şcolii superioare din Moldova

2000 – Medalia şi diploma „Personalitate de Excepţie a secolului XX”,

fiind inclus în Culegerea Biografică „2000 personalităţi

marcante ale sec. XXI”, ed. II, elaborată de Centrul Biografic

Internaţional, Cambridge, Anglia

1994 – Medalia de aur al Salonului internaţional de Inventică şi

Tehnică (laşi)

1994 – Medalia de aur „Henri Coanda” cl. 1 a Societăţii inventatorilor

români şi a Institutului de Inventică a României

1983 – Medalia de argint al Expoziţiei realizărilor economiei naţionale

a URSS (Moscova)



DISTINCŢII:

2005 – Diplomă de excelenţă

2002 – Eminent al învăţămîntului public din Ucraina

1971 – Eminent al învăţământului public din URSS

1969 – Eminent al învăţământului public din Republica Moldova



2000 – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Gh. Asachi” din laşi

2001-Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a  Moldovei

2001 – Cetăţean de Onoare al mun. Bălţi

1988-Membru al Consiliului Unional pentru învăţămîntul public din 

URSS

1986-Rector al Universității de Stat din Bălți ,,Alecu Russo” 

1980 - Profesor universitar

1997 – Membru activ al Academiei Internaţionale de Ştiinţe a Şcolii

Superioare

Funcţii, statut special





PUBLICAŢII

Autor a peste:

135 articole ştiinţifice,

5 monografii,

2 manuale,

5 broşuri,

27 teze ale referatelor, prezentate la diverse conferinţe ştiinţifice,

25 rapoarte anuale cu rezultatele investigaţiilor ştiinţifice realizate la

Comanda de Stat în domeniul radiofizicii,

1 curs de lecţii în 5 volume de Radioelectronică (inclusiv: Bazele

electronicii, Radiotehnica, Bazele televiziunii, Bazele radiolocaţiei,

Tehnica şi metodele radiomăsurărilor).



Lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice





MANUSCRISE





Cercetări experimentale ale caracterului fluctuant al semnalelor radio 

în gama de unde centimetrice, care se propagă în troposferă la graniţa 

cu suprafaţa neomogenă a Terrei





AUTOREFERATE



PREZENŢE ÎN ANALE





RAPOARTE ŞTIINŢIFICE





LUCRĂRI METODICO-DIDACTICE





PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



MEMBRU AL COLEGIULUI DE REDACŢIE

Buletinul Rectoratului (2003 – 2006)

Fizică şi Tehnică: Procese, modele, experimente (2006 – 2008)









CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE

ŞI INTERNAŢIONALE





PARTICIPĂRI ÎN PROIECTUL FUNDAŢIEI 

SOROS – MOLDOVA, PROGRAMUL HESP



PARTICIPARE LA II-LEA SALON INTERNAŢIONAL AL INVENŢIILOR, 

CERCETĂRII ŞI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC



Redactor, Recenzent, Referent



Rectorul Nicolae Filip (1986-2007)



Academicianul Nicolae Filip 



Rectorul Nicolae Filip  - gazdă

ospitalieră 



Rectorul Nicolae Filip  - gazdă

ospitalieră 



1986-Deschiderea noului edificiu al Bibliotecii Ştiinţifice 



Construirea blocurilor  noi de studiu



Construirea blocurilor  noi de studiu



Vizita de lucru a  Preşedintelui Republicii Moldova



Rectorul Nicolae Filip cu reprezentanţii Fundaţiei SOROS (1998) , 

a Băncii Mondiale în Republica Moldova (2004) 



Rectorul Nicolae Filip  cu parteneri internaţionali din Olanda, Germania-

Proiectul TEMPUS TACIS (1995)



Vizita de lucru a  Abasadoarei SUA , Pamela  Hyde Smith, a corpului 

diplomatic din SUA, Germania



20 de Ceremonii  de învestire a titlului Doctor Honoris Causa a USARB 

1998-2006

1998. Eugen Coşeriu, lingvist 1998. Vitalie Belousov, profesor, 
doctor inginer

2002. Joane W.McKay, Universitatea St.
Cloud Minisota (SUA)

1998. Dumitru Ghiţu, 
academician 



2006. Constantin Gaindric, Profesor
2003. Israel Gohberg, profesor, dr.hab.

2003.Heiner Hamm, doctor, 
Directorul întreprinderii Knauf

2003. Michael Zickerick Ambasador al 
Germaniei 



Celebrarea  a 50-a aniversări  a USARB 



Celebrarea a 60-a aniversări a USARB 



Celebrarea a 60-a aniversări a Bibliotecii Științifice USARB 



Ceremonia  Şefilor de Promoţie



Deschiderea grădinii botanice (2004)



Deschiderea Centrului de de Documentare a ONU în Biblioteca 

Ştiinţifică (2001), a Centrului de studiere a limbii poloneze (2004)



În spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice, inclusă în 
protocolul vizitelor USARB   





Promovarea științei USARB   



Simion GROSU - Prim-Secretarul  
Partidului Comunist din RSSM în 

Bibliotecă (1986)

Marele Eugeniu Coşeriu USARB



Şedinţa Senatului dedicată 

celor 40 de ani de activitate 

a Directorului Bibliotecii 

Ştiinţifice - Faina Tlehuci 

(2001)



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢĂ



BIOBIBLIOGRAFII, ELABORATE DE BIBLIOTECA 

ŞTIINŢIFICĂ USARB



NICOLAE FILIP ÎN BIBLIOGRAFII, ELABORATE DE 

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB



PERSONALIA











PREZENŢE ÎN ZIARE















În anul 2011 Consiliul Municipal Bălţi (CMB) a adoptat o

decizie, potrivit căreia un segment din strada „26 martie”, de la

Ştefan cel Mare pînă la piaţa „Vasile Alecsandri”, poartă numele

academicianului Nicolae Filip.

O NOUĂ STRADĂ ÎN CENTRUL ORAŞULUI BĂLŢI

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=13493

http://hotnews.md/articles/view.hot?id=13493


PREZENŢE ÎN INTERNET

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Filip_%28

academician%29

http://tinread.usarb.md:8888/tinread

/fulltext/filip/filip2005.pdf

http://ru.scribd.com/doc/70357194/Universitar

i-b%C4%83l%C5%A3eni-Dic%C5%A3ionar-

biobibliografic

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Filip_(academician)
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/filip/filip2005.pdf
http://ru.scribd.com/doc/70357194/Universitari-b%C4%83l%C5%A3eni-Dic%C5%A3ionar-biobibliografic


http://ru.scribd.com/doc/70357194/Universitari-

b%C4%83l%C5%A3eni-Dic%C5%A3ionar-biobibliografic

http://ghid

balti.do.am/publ/obiecte_turistice/obiecte_tur

istice/universitatea_de_stat_alecu_russo/3

http://blogosfera.md/view-post-v-112445-

0-romana.html

http://ru.scribd.com/doc/70357194/Universitari-b%C4%83l%C5%A3eni-Dic%C5%A3ionar-biobibliografic
http://ghidbalti.do.am/publ/obiecte_turistice/obiecte_turistice/universitatea_de_stat_alecu_russo/3
http://blogosfera.md/view-post-v-112445-0-romana.html


RESURSE ELECTRONICE

http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/filip/filip2005.pdf

http://esp.md/2011/11/10/pamyat-akademika-uvekovechena-foto

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%84

%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0

http://www.vedomosti.md/news/V_Kishineve_I_Beltsah_Uvekovechat_Pamyat_O_D

vuh_Vydayushchihsy http://newsru.md/articles/view.nr?id=3993

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_personalit%C4%83%C8%9Bilor_din_B%C4%83l%

C8%9Bi

http://ghid

balti.do.am/publ/obiecte_turistice/obiecte_turistice/universitatea_de_stat_alecu_russ

o/3

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Filip_%28academician%29

http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/filip/filip2005.pdf

http://blogosfera.md/view-post-v-112445-0-romana.html

http://ru.scribd.com/doc/70357194/Universitari-b%C4%83l%C5%A3eni-

Dic%C5%A3ionar-biobibliografic

http://ru.scribd.com/doc/70357194/Universitari-b%C4%83l%C5%A3eni-

Dic%C5%A3ionar-biobibliografic

http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/filip/filip2005.pdf
http://esp.md/2011/11/10/pamyat-akademika-uvekovechena-foto
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.vedomosti.md/news/V_Kishineve_I_Beltsah_Uvekovechat_Pamyat_O_Dvuh_Vydayushchihsy
http://newsru.md/articles/view.nr?id=3993
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_personalit%C4%83%C8%9Bilor_din_B%C4%83l%C8%9Bi
http://ghidbalti.do.am/publ/obiecte_turistice/obiecte_turistice/universitatea_de_stat_alecu_russo/3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Filip_(academician)
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/filip/filip2005.pdf
http://blogosfera.md/view-post-v-112445-0-romana.html
http://ru.scribd.com/doc/70357194/Universitari-b%C4%83l%C5%A3eni-Dic%C5%A3ionar-biobibliografic
http://ru.scribd.com/doc/70357194/Universitari-b%C4%83l%C5%A3eni-Dic%C5%A3ionar-biobibliografic
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