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ACADEMICIANUL 
IURI REABUHIN 

LA 70 DE ANI

Acad. Iuri  Reabuhin s-a  născut la 8 februarie 
1939 în oraşul Moscova. A absolvit şcoala medie 
nr.4 din Chişinău în 1956. După absolvirea  cu 
menţiune a facultăţii de fi zică şi matematică a Uni-
versităţii de Stat din Moldova (Chişinău), în 1961 
a fost angajat în statele Institutului de Fizică şi Ma-
tematică al A.Ş.M..

În perioada  1961-1963 a lucrat în calitate de 
laborant la Institutul de Fizică şi Matematică al 
A.Ş.M., 1963-1967 colaborator ştiinţifi c inferior, 
1967-1970 colaborator ştiinţifi c superior, 1970-
1993 şef al laboratorului „Algebră şi logică ma-
tematică” al Institutului de Matematică al A.Ş.M., 
1993-2006 colaborator ştiinţifi c principal, din 2006 
până în prezent - consultant ştiinţifi c al laboratoru-
lui „Algebră şi logică matematică” de la Institutul 
de Matematică şi Informatică al A.Ş.M.

Domeniul principal al cercetărilor ştiinţifi ce 
ale academicianului Iuri Reabuhin este algebra 
modernă. În anul 1965 a susţinut teza de doctor în 
ştiinţe fi zico-matematice (Moscova, Rusia,), care 
demonstrează rezultate importante în teoria radica-
lilor şi categoriilor apropiate categoriilor inelelor 
şi grupurilor. Din 1967 dl Reabuhin, continuând 
cercetările în teoria radicalilor şi teoria aditivă a 
idealelor, obţine un şir de rezultate marcante în te-
oria structurală a algebrelor fără elemente nilpo-
tente. Au fost obţinute teoreme noi de structură, 
cazuri particulare ale cărora sunt teoremele clasice 
de structură. Ciclul de rezultate, obţinute în teoria 
structurală a algebrelor fără elemente nilpotente 
şi în alte domenii apropriate, au constituit teza de 
doctor habilitat pe care o susţine în anul 1970 (No-
vosibirsk, Rusia). În anul 1968 i s-a conferit titlul 
de cercetător ştiinţifi c superior (Moscova, Rusia) 
şi în anul 1978 – de profesor universitar (Moscova, 
Rusia).

El este autor a peste 130 de lucrări ştiinţifi ce. 
Monografi a Радикалы алгебр и структурная 
теория, scrisă în comun cu academicianul V.A. 
Andrunachievici, pe merit şi-a cucerit statutul de 
tratat fundamental în teoria radicalilor. 

Academicianul  Iuri Reabuhin a contribuit 
mult la organizarea şi dezvoltarea cercetărilor în 
domeniul matematicii, precum şi la pregătirea ca-
drelor de înaltă califi care. Pe parcursul multor ani 
dl. Reabuhin a ţinut cursuri opţionale pentru stu-
denţii anilor 4-5 la Universitatea de Stat din Mol-
dova. În prezent dumnealui este şef de catedră la 
Universitatea „Taras Şevcenco” din Tiraspol, unde 
ţine cursuri şi conduce teze de licenţă şi de docto-
rat. Sub conducerea ştiinţifi că a domniei sale au 
fost susţinute 14 teze de doctor şi doctor habilitat 
în ştiinţe fi zico-matematice. 

Academicianul Iuri Reabuhin este preşedinte al 
Consiliului Ştiinţifi c Specializat DH 01-01.01.06 
„Logică matematică, algebră şi teoria numerelor”. 
Este membru al colegiului de redacţie al revistei 
„Buletinul A.Ş.M., Matematica”. 

Pentru succese remarcabile în ştiinţă şi contri-
buţii semnifi cative în pregătirea specialiştilor de 
califi care înaltă dumnealui i s-au conferit distinc-
ţii valoroase: 1972 – Premiul de Stat al Republicii 
Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii, 1984 - in-
signa „Eminent al învăţământului public”, 1989 - 
Om Emerit în ştiinţă,  1997 – ordinul „Gloria Mun-
cii”, 1999 – Diploma de Recunoştinţă a A.Ş.M. 

Academicianul Iuri Reabuhin este devotat total 
matematicii şi propagă ideile, frumuseţea şi impor-
tanţa ei, ceea ce i-a adus respectul profund şi recu-
noştinţa comunităţii ştiinţifi ce. 
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