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Dr.hab. Anatol ROTARU 
la 60 de ani

Fizician, domeniul ştiinţifi c: fi zica teoretică.  
Doctor habilitat în ştiinţe fi zico-matematice 
(1993), profesor universitar ( 1999 ).

Născut la 14 octombrie 1949 în oraşul Chişinău. 
A absolvit şcoala fi zico-matematică nr.32 din 
Chişinău (1967); Facultatea fi zică-matematică, 
Catedra fi zică teoretică a Universităţii de Stat din 
Moldova (1972); doctorantura la Institutul de Fizică 
Aplicată al A.Ş.M., specialitatea Fizica teoretică şi 
matematică (1976). A făcut post doctoratul în cadrul 
aceluiaşi institut academic (1989), susţinând cu 
succes teza de doctor habilitat în fi zică şi matematică 
în 1993. Ambele teze de doctor şi de doctor habilitat 
le-a realizat sub conducerea cunoscutului savant cu 
mare pondere în fi zica teoretică, acad. Sveatoslav 
Moscalenco.

Interesele ştiinţifi ce ale fi zicianului Anatol 
Ro taru ţin de teoria generală a autoorganizării  
sisteme lor neliniare ierarhice şi complexe 
(sinergetica), teoria haosului dinamic, teoria materiei 
condensate, optica neliniară, electronica cuantică, 
biofi zica sinergetică, probleme globale ecologice, 
sinergetica umanitară şi socială, organizarea şi 
autoorganizarea sistemelor sociale, a ştiinţei şi 
învăţământului superior, istoria civilizaţiilor.

Activitatea ştiinţifi că a profesorului Anatol 
Rotaru s-a refl ectat în peste 350 de lucrări ştiinţifi ce, 
inclusiv 3 monografi i, publicate în ţară şi peste 
hotare (Rusia, SUA, Anglia, Germania, Olanda, 
Polonia etc. A pregătit în calitate de conducător 
ştiinţifi c 8 doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe 
fi zico-matematice.

Activitate didactică: ţine prelegeri şi cursuri 
speciale la Universitatea de Stat din Moldova – 

fi zica generală  şi fi zica sinergetică (Facultatea de 
fi zică); chimia sinergetică (Facultatea de chimie); 
sinergetica ecologică (Institutul de Ştiinţe Reale al 
USM); sinergetica socială şi umanitară (Institutul 
Internaţional de Management al USM); modelarea 
matematică a sistemelor sinergetice (Facultatea 
de matematică şi informatică a USM); aparatul 
matematic al sinergeticii (Facultatea de matematică 
şi informatică a USM). A fost vicepreşedinte al 
Consiliului Rectorilor din Republica Moldova 
(1994–2000).

Prof. Anatol Rotaru s-a manifestat energic în 
activitatea socială în calitate de vicepreşedinte al 
Academiei Internaţionale de Informatizare (afi liată 
ONU), fi liala Republicii Moldova; membru al 
Consiliului pentru decernarea Premiilor de Stat 
în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii din Republica 
Moldova; vicepreşedinte al Comisiei de experţi 
de pe lângă Guvernul Republica Moldova pentru 
colaborarea ştiinţifi că cu ţările străine; expert 
principal al Comisiei de experţi a Ministerului 
Economiei şi Reformelor; preşedinte al Comitetului 
pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul 
Ştiinţei şi Tehnicii (2002-2004).

Savantul şi profesorul Anatol Rotaru s-a afl at 
şi în importante funcţii de stat: viceministru al 
ştiinţei şi învăţământului (1989–1992); consilier 
principal pentru cercetarea ştiinţifi că şi învăţământ 
al Parlamentului Republicii Moldova (1992–1994); 
preşedinte al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică din cadrul Guvernului 
R.M. (2000–2004); vicepreşedinte al Consiliului 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare (2005–2008). 
Din 2009 activează în calitate de şef al Direcţiei 
politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei 
şi inovării a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică a A.Ş.M.

Distincţii ştiinţifi ce: Laureat al Premiului 
Tineretului din Republica Moldova pentru Ştiinţă 
şi Tehnică (1982); Laureat al Premiului Prezidiului 
A.Ş.M. (1985); Laureat al Premiului Naţional în 
domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (2004); medalie de aur 
şi medalie de argint – al V-lea Salon Internaţional de 
Invenţii şi Tehnologii Noi „Новий час”, Sevastopol, 
Ucraina (2009).

Titluri academice: a fost ales în calitate de 
membru al Academiei Internaţionale de Informati-
zare (ONU); membru al Academiei de Ştiinţe din 
New-York; membru al Academiei Internaţionale de 
Ştiinţe a Şcolii Superioare (Moscova).

Jubileu


