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PERFECŢIUNEA MATEMATICĂ 
A CONSTRUCŢIILOR 

Membrul corespondent al AŞM 
Evgheni LVOVSCHI 

la 80 de ani

 
 

Născut la 15 februarie 1933, în or. Bălţi.
Inginer, domeniul ştiinţifi c: mecanica struc-

turilor şi ingineria construcţiilor. 
Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1971), pro-

fesor universitar (1972). Membru соrespondent 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).

Studiază la Institutul de Construcţii din 
or. Tomsk, Rusia (1953-1958). După absolvire, lu-
crează ca şef de şantier în or. Ungheni (1958-1960), 
apoi urmează doctorantura la Catedra de Beton 
Armat a Institutului de Construcţii din Leningrad 
(1960-1963). 

Între 1963 şi 1986 activează la Universitatea 
Tehnică a Moldovei în calitate de lector superi-
or, conferenţiar, profesor, şef de catedră, decan al 
Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii, director 
adjunct al Institutului de Cercetări şi Proiectări în 
Construcţii din or. Surgut, Rusia (1987-1990), şef 

al Catedrei Elemente de construcţii a Universităţii 
Tehnice a Moldovei (1990-1992), vicepreşedin-
te al Comisiei Superioare de Atestare a Republicii 
Moldova (1992-1998) şi din 1998 - profesor univer-
sitar la UTM. 

A elaborat metode matematico-statistice în 
cercetarea proprietăţilor betonului, preponderent 
fl uajul betonului, cercetarea proprietăţilor fi zico-
mecanice ale betonurilor speciale pentru carcasa 
corpului solid al reactoarelor atomice, aplicarea 
metodelor matematico-statistice în diferite dome-
nii: demografi e, medicină (de exemplu, au fost ela-
borate modele matematice care reprezintă infl uenţa 
factorilor asupra bolilor infecţioase în Europa Oc-
cidentală). 

A publicat în ţară şi în străinătate circa 110 lu-
crări ştiinţifi ce, inclusiv monografi a: Пассивный 
и активный эксперимент при исследовании 
механических характеристик бетона (1970); 
manualul: Статистические методы построения 
эмпирических формул (Moscova, 1988) ş.a. 
A editat cărţi de literatură ştiinţifi co-populară: XX 
век (2000), ХХI век. Начало конца? (2005). 

Este preşedinte al Consiliului ştiinţifi c speciali-
zat pentru conferirea gradelor ştiinţifi ce de doctor şi 
doctor habilitat la specialitatea „Elemente de con-
strucţii şi edifi cii”. A pregătit 16 doctori şi un doctor 
habilitat în ştiinţe tehnice. 

Participă la numeroase conferinţe şi congrese 
ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale (Londra, Vie-
na, Moscova, Bucureşti, Sankt Petersburg, Tbilisi, 
Taşkent, Chişinău). 

Este decorat cu Medalia „Meritul Civic” şi cu 
Medalia A.Ş.M. „D. Cantemir".

Aniversarea celor 80 de ani ne oferă onorabilul 
şi fericitul prilej să-i urăm membrului corespondent 
Evgheni Lvovschi multă sănătate, prosperitate, ani 
de viaţă lungă şi noi realizări! 

 
Academician Ion Tighineanu

Aniversări


