
Personalităţi universitare în știinţă și tehnică

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
BIBLIOTECA

Chișinău, 2013

Ilie Botez Ilie Botez 

BiobibliografieBiobibliografie



Ediție îngrijită: Zinaida Stratan
Editare computerizată:  Elena Plăcintă
        Vasile Plăcintă
Machetare: Zoe Ciumac               
Coperta: Maxim Vaculenco

Autor: Elena Plăcintă

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

 Ilie Botez : Bibliografi e  / Elena Plăcintă ; ed. îngrijită de Zinaida Stratan ; 
red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Biblioteca. - Chișinău 
: Tehnica-UTM, 2013. - 175 p. - (Colecția „Personalități universitare în știință și 
tehnică”).
 50 ex.
 ISBN 978-9975-45-265-6.

ISBN 978-9975-45-265-6

© Elena Plăcintă, 2013

CZU 016:[621+929]
I-43



Ilie Gheorghe BOTEZ
Prof., dr. șt. tehnice, 



4

Motto:
„Dacă trecutul este nu din vina noastră împrăștiat, el trebuie cules, 
înmănuncheat și așezat ca o comoară de aur înaintea copiilor și tinerilor 
întru înălţarea noastră în ochii lumii ca neam vrednic și sănătos.”

Grigore Vieru
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Preambul

Biobliografi ile sunt Cartea de inventar a Neamului, testa-
mentul care alimentează prosperitatea și asigură evoluţia unei 
naţiuni.

Biblioteca UTM a iniţiat la solicitarea Domnului Rector, acade-
mician Ion BOSTAN, elaborarea colecţiei de biobibliografi i Perso-
nalităţi universitare în știinţă și tehnică dedicată celor care au stat 
la baza întemeierii și consolidării UNIVERSITĂŢII TEHNICE A 
MOLDOVEI. 

Lucrările din seria sus-amintită sunt destinate să confi rme en-
titatea și continuitatea intelectualităţii tehnice din Republica Mol-
dova. Pentru ca fi ecare publicaţie bibliografi că a acestui proiect să 
poarte o structură de avangardă în alcătuirea altor biobibliografi i, 
se insistă pe respectarea normelor naţionale, internaţionale și pe 
mici abateri pentru un înţeles de asigurare a calităţii. În selectarea 
lucrărilor știinţifi ce urmează să se ţină cont de întreaga activitate 
creativă a fi ecărei personalităţi în parte. Pentru a nu comite erori 
în indicii bibliografi ci s-a studiat organigrama UNIVERSITĂŢII 
TEHNICE a MOLDOVEI.

Selectarea surselor a fost efectuată în baza instrumentelor de in-
formare și documentare naţionale și internaţionale din Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca UTM, AȘM AGEPI, 
BRITȘ, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova și din 
arhive. S-a ţinut cont de îndrumările mai multor specialiști în do-
meniu.

Descrierile bibliografi ce corespund standardului interstatal 7.1-
2003 Bibliografi cheskaya zapis’. Bibliograficheskoe opisanie. Obchhie 
trebovanya i pravila sostavlenya și prescurtările cuvintelor s-au 
efectuat conform SM  STAS 8256:2005 Informare și documentare.
Prescurtarea cuvintelor și a expresiilor tipice românești și străine din 
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referinţele bibliografi ce. Pentru a promova o unitate în expunerea 
materialelor, a facilita accesul la conținut în baza de date, descrie-
rile bibliografi ce sunt transliterate conform GOST-ului 7. 79-2000 
(ISO 9-95) „Pravila transliteracii kirillovskogo pis’ma latinskim alfa-
vitom” (vezi anexa). 

În toate domeniile știinţei la nivel internaţional se recunoaște 
prioritatea grafi ei latine ca premergătoare și succesoare. Pe parcur-
sul întocmirii bibliografi ilor constatăm cu multă uimire și satis-
facţie – chimia, fi zica, matematica, medicina etc în grafi e chirilică 
abundă de simbolurile, formulele, ecuaţiile în grafi e latină.

Relaţiile internaţionale ale oamenilor de știinţă tind spre mo-
bilitate, iar caravana socializării trebuie să ofere documentare, in-
formatizare la nivel intern cât și internaţional. În contextul situaţi-
onal prin biobibliografi i ne promovăm Ţara. Acceptarea normelor 
ortografi ce pe baza alfabetului latin pun în faţa bibliografi lor, care 
au fost izolaţi de tradiţia acestei scrieri, o serie de sarcini și reali-
zări de reconstituire a informaţiei tuturor tipăriturilor necătând la 
perioadă, regim, în ce limbă au fost publicate. In lucrare se evocă 
domeniul invariantelor (limba), cât și domeniul variantelor (lim-
bajul) unifi cate în descrierea bibliografi că a documentelor conform 
standardelor sus-menţionate. Limba este primul semn de identitate 
al unui popor, iar conversia nu este un capriciu, ci este un simbol 
bibliografi c folosit pentru a indica funcţia de integrare a tuturor pu-
blicaţiilor naţionale. Transliterarea este un acord a instituţiei ce 
ne salarizează, iar „dreptul patrimonial asupra operei de serviciu 
aparţine angajatorului” (Legea privind dreptul de autor. Art. 14).

Prezenta biobibliografi e, dedicată aniversării a 75-a de la naște-
re, este una dintre apariţiile colecţiei nominalizate.

 Ilie Botez, profesor, doctor în știinţe tehnice, premergător și 
înte meietor al UTM a pub. cca 350 de lucrări în domeniul știinţei 
și tehnicii.
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Ilie Botez: Biobibliografie

Apreciind înalt contribuţia teoretică și practică a Dlui Ilie Botez, 
s-a tins spre cumularea exhaustivă a surselor documentare, menite 
să oglindească cât mai larg meritele știinţifi ce, talentul pedagogic, 
calităţile personale, abilităţile manageriale, aptitudinile practice și, 
mai ales, creativitatea și spiritul inovativ ale personalităţii.

Ca specialist practician în domeniul tehnologiei constructoare 
de mașini, Botez Ilie optează pentru aplicarea cât mai rapidă a in-
venţiilor, realizărilor știinţifi ce, soluţiilor inovative în ramurile in-
dustriale ale economiei naţionale. În același timp, inventatorul mi-
litează pentru creșterea responsabilităţii faţă de impactul pe care-l 
poate avea aplicarea unor soluţii greșite, pentru evitarea riscurilor 
prin care o tehnologie nouă poate deveni ostilă mediului sau sănă-
tăţii celor care o utilizează. 

În ultimii ani Ilie Botez activează ca vicedirector pentru cerceta-
re știinţifi că la Centrul de Implementare a Tehnologiilor Avansate 
Etalon al UTM fi ind responsabil de practica studenţilor. Profesorul 
a insistat ca la uzină să funcţioneze ateliere didactice de lăcătușerie, 
strunjire, frezare, sudare. Concomitent ghidează un cerc de inven-
tică, pune la dispoziţia studenţilor practicanţi biblioteca persona-
lă, gestionează arhiva tehnică, care cuprinde materiale importante 
pentru realizarea proiectelor de curs și de diplomă la specialităţile: 
tehnologia construcţiei de mașini, mașini și sisteme de producţie, 
management în construcţia de mașini. 

În lucrare, publicaţiile sunt descrise la titluri, iar autorii sunt no-
minalizaţi numai după titlul publicaţiei. Astfel se înlesnește citirea 
rapidă, se evidenţiază termenii știinţifi ci internaţionali iar textul se 
însușește din mai multe limbi fără translator. 

În epoca „calculatorului” este inevitabilă crearea unui mod 
special de identifi care a publicaţiilor, se necesită folosirea nume-
lor proprii în funcţie de perioada și limba în care au fost scrise. În 
materialele publicate în limba rusă, numele românilor moldoveni 
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și numele alolingvilor n-au fost transliterate, ci unifi cate și date în 
scriere română. Mesajul-simbol este indisolubil legat de forma ofi -
cială a numelui tradiţional acestei scrieri. 

Lucrările nepublicate (teze, rapoarte științifi ce) și cele de uz in-
tern (indicații metodice, programe) au primit o descriere biblio-
grafi că apropiată descrierii valorilor patrimoniale. Astfel, tot ce ține 
de numele autorului nu a fost transliterat ci scris în limba română. 
Acest lucru înlesnește regăsirea momentană a informaţiei de pe 
calculator cu privire la personalitate și apartenenţa ei la universita-
te, facultate, catedră. Fapt salutabil în selectarea publicaţiilor expo-
ziţionale la diferite întruniri și manifestări.

Publicaţiile incluse în lucrare sunt structurate pe patru capito-
le. În capitolul I sunt prezentate descrierile bibliografi ce ale 270 
de lucrări știinţifi ce, monografi i, cursuri universitare, materiale din 
domeniul învăţământului universitar, rapoarte știinţifi ce, brevete de 
invenţie. 

Capitolul II se referă la publicistică, evocând activitatea de ma-
nager în educaţie, instruire și practica inginerească. Numele autoru-
lui lucrărilor este însoţit de titlurile știinţifi c și didactic, în ordinea 
obţinerii acestora, ceea ce stabilește retrospectiv și curent, ascen-
siunea în cariera sa profesională. În acest capitol este elucidată și 
poziţia civică a titularului – Ilie Botez în apeluri, la fel și creația sa 
literară exprimată prin epigrame, fabule, poezii.

Capitolul III include referinţe privind viaţa și activitatea. Aici 
sunt deschise parantezele publicaţiilor ce pun în valoare calităţile 
deosebite ale pedagogului Ilie Botez, personalitate marcantă, care 
va rămâne în istoria instituţiei de învăţământ superior tehnic drept 
ctitor, creator, inventator și adept, făuritor al practicii inginerești. 
Printre inventatorii ex sovietici, conaţionalii noștri se evidenţiază 
foarte frecvent. Numele personalităților I. Bostan, I. Botez se succe-
dă nemijlocit în indicii de autor ai publicaţiilor timpurilor.
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Ilie Botez: Biobibliografie

 De remarcat este că atât domnul Ion Bostan cât și Ilie Botez au 
astăzi și urmași – Viorel Bostan și Alexei Botez – menţionaţi cu 
multe merite știinţifi ce atât în Ţară cât și departe de hotarele ei. In-
ventatorii noștri spun, dar și publicațiile vremurilor afi rmă, că mul-
te realizări științifi ce, invenții nemijlocit erau aplicate în producția 
internă și externă, faptul fi ind oglindit și în paragraful Ilie Botez în 
diplome, medalii și menţiuni. 

Pentru a facilita regăsirea informaţiei necesare, bibliografi a este 
însoţită de indecși auxiliari: Index de nume, de titluri, de abrevieri, 
de neologisme – fi ind structuraţi în cap. IV. Aceste îndrumări orien-
tează utilizatorul spre numărul de ordine al documentului căutat. 

Ne alăturăm afi rmaţiei specialistului în biblioteconomie, dr. 
conf. univ. Lidia Kulikovski, care susţine… o Biobibliografi e are 
menire de Carte de identitate și Carte de muncă cu pretenţie de 
Binecuvântare între generaţii. 

Autorul își face o plăcută datorie mulţumind colegilor de bibli-
otecă, de universitate și alţi, specialiști care au ajutat prin sugestii, 
informaţii și discuţii profesionale.

Mulţumesc în mod special, conducerii Centrului Naţional de 
Terminologie și Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldo-
va care, au primit cu interes lucrarea-biobibliografi e și în calitate de 
referent, au citit întreaga lucrare, au comunicat observaţii de speci-
alitate preţioase, contribuind astfel la îmbunătăţirea ei.

Deoarece nu există limită pentru setea de informaţie, nici în eli-
minarea omisiunilor și difi cienţelor, subliniez în această notă vala-
bilitatea apelurilor pentru semnalarea lipsurilor sau scăderilor din 
expuneri.

Elena Plăcintă, bibliograf cat. superioară,
consilier în proprietate intelectuală
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Anexă

Conversia scrierilor nelatine

Transliterarea caracterelor chirilice 
în caractere latine (conform GOST 7.79-2000, ISO 9-95)

Carac terul 
chirilic

Transliteraţia 
din rusă

Caracterul 
chirilic

Transliteraţia 
din rusă

Caracterul
chirilic

Transliteraţia 
din rusă

A, a A, a Л, л L, l Ч, ч Ch, ch
Б, б B,  b M, м M, m Ш, ш Sh, sh
В, в V, v Н, н N, n Щ, щ Shh, shh
Г, г G, g О, о O, o Ъ, ъ “
Д, д D, d П, п P, p Ы, ы Ý, ý
Е, е E, e Р, р R, r Ь, ь ‘
Ё, ё Yo, yo С, с S, s Э, э É, é

Ж, ж Zh, zh Т, т T, t Ю, ю Yu, yu
З, з Z, z У, у U, u Я, я Ya, ya
И, и I, i Ф, ф F, f
Й, й J, j Х, х X, x

К, к K, k Ц, ц С, с
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Itinerar biografic

Ilie BOTEZ

Profesor universitar, doctor în tehnologia construcţiei de ma-
șini, inventator remarcabil.

S-a născut la 18 iulie 1937, în satul Cimișeni, jud. Chișinău. 
Și-a făcut studiile la Institutul Politehnic din Minsk (Belarus), Fa-
cultatea Construcţii de Mașini (1962–1967). Urmează doctoratul 
la Școala Tehnică Superioară N. E. Bauman din Moscova (1969–
1972). Tot aici obţine în 1973 doctoratul în știinţe tehnice cu teza 
Automatizarea proceselor de asamblare prin presare a îmbinărilor 
cilindrice, specialitatea tehnologia construcţiei de mașini. Este lider 
al unui grup de cercetători de la Universitatea Tehnică a Moldovei 
(1973–1990), unde își începe și activitatea didactică în calitate de 
lector (1973–1974), devenind ulterior conferenţioar (1974–1992), 
profesor (1994), șef de catedră (1986-1992). A făcut mai multe sta-
gii la universităţile din Moscova, Sankt-Petersburg și Iași.

În prezent este vicedirector al Centrului de Implementare a Teh-
nologiilor Avansate ETALON. Domeniul prioritar al cercetărilor 
sale știinţifi ce îl constitue automatizarea proceselor de producţie 
în construcţia de mașini. A elaborat 60 de invenţii care i-au adus 
notorietate atât în ţară, cât și peste hotare. A participat la 25 de 
saloane și expoziţii naţionale și internaţionale: Chișinău, Iași, Mos-
cova, unde a obţinut diplome și medali de bronz, argint și aur. A 
publicat peste 350 de lucrări știinţifi ce, dintre care 20 de monografi i 
și manuale în domeniul roboticii și construcţiei de mașini. A parti-
cipat cu referate la 80 de simpozioane naţionale și internaţionale. 
A pregătit 45 de studenţi cu referate la conferinţe internaţionale, 
publicând articole în culegerile de specialitate. 25 de studenţi au 



Personalităţi universitare în știinţă și tehnică

12

primit brevete de invenţie, iar 8 studenţi au primit medalii de aur, 
argint și bronz la expoziţii internaţionale și concursuri pentru cea 
mai bună lucrare știinţifi că.

 Pentru merite deosebite în dezvoltarea inventicii i s-au conferit 
titlurile onorifi ce. Inventator Emerit al Republicii Moldova și Inven-
tator de Elită al României, deţine medalia de aur a salonului Inter-
naţional INVENTICA (Iași, 1994).

(Calendar Naţional,  2007, p. 212)
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Omagii:

Profesorul universitar Ilie Botez 

la 75 de ani

„Sunt mulţi chemaţi – puţini aleși”
A.Vlahuţă

Dl Ilie Botez este unul dintre cei aleși. Profesor universitar, In-
ventator Emerit al Republicii Moldova, Inventator de Elită al Ro-
mâniei, autor a cca 550 de lucrări știinţifi ce, inclusiv a peste 60 de 
invenţii. Laureat al mai multor expoziţii unionale. Bun patriot. Îl 
cunosc pe Dl Ilie Botez de peste 39 de ani. Mi-a fost primul con-
ducător de grupă. Pentru noi, bobocii din anul 1, majoritatea veniţi 
de la ţară, profesorul Ilie Botez ne-a fost ca un părinte. S-a afl at 
permanent printre studenţi, având printre ei peste 20 de studenţi 
inventatori. De aceea, probabil, este iubit și dacă ar fi  avut drep-
tul de conducător de doctorat, mi-ar fi  fost conducător al tezei de 
susţinere a gradului știinţifi c. Ulterior drumurile noastre s-au in-
tersectat iarăși; am muncit împreună foarte fructuos în domeniul 
inventicii (avem împreună peste 20 de invenţii). Ilie Botez este un 
profesor iscusit, un om modest, onest, foarte corect în raporturile 
sale cu colegii și studenţii, are un pronunţat simţ al umorului. Este 
în stare să povestească ore în șir lucruri interesante, să recite sau 
să cânte, captivând auditoriul. Ca orice român e și poet. Fiind bine 
cunoscute calităţile profesionale ale profesorului Ilie Botez, voi în-
cerca să prezint un scurt portret al său în timp.

Este născut la 18 iulie 1937 în com. Cimișeni, judeţul Lăpușna 
într-o familie de ţărani înstăriţi. Tatăl său, Gheorghe Botez avea 10 
desetine de pământ, boi, cai, vaci, oi etc. În 1940 au venit elibera-
torii și, ca pe mulţi alţi basarabeni gospodari, l-au eliberat de toate 
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aceste bunuri. Peste un an a fost luat la război, de unde nu s-a mai 
întors, lăsând de izbeliște o soţie bolnavă și doi copii mici. Li s-a re-
fuzat chiar și acea pensie mizeră pentru familiile care și-au pierdut 
întreţinătorii (o primeau doar urmașii activiștilor comuniști, rușii 
ș. a.). La vârsta de 8–9 ani copilul Ilie păștea vacile satului. La 10 ani 
devenise deja matur, copilăria fi indu-i furată de eliberatorii sovie-
tici. Dl Ilie Botez a fost copilul unei generaţii martire, trecută prin 
eliberarea de tot ce au agonisit părinţii, prin războiul declanșat de 
cei doi căpcăuni ai secolului 20, care l-au lăsat orfan de tată și bătut 
de soartă prin foametea organizată și robia kolhoznică.

Fiind, practic, întreţinătorul familiei, tânărul Ilie frecventa școa-
la doar în noiembrie–februarie (când se terminau lucrările agrico-
le), cu toate acestea, învăţa foarte bine. În kolhoz lucra la cosit, la 
prășit, la încărcatul cerealelor în camioane ș. a. Brigadierii (aleși 
dintre activiști – în mare parte lepădăturile de ieri ale satului) erau 
foarte răi. Cerealele recoltate erau încărcate în vagoane și transpor-
tate la gară, cu destinaţia Rusia. Fetele din sat chiar compuseseră un 
cântec pe această temă:

Iată spicul de secară, se întoarce înspre gară.
Însă spicul cel de grâu, se va întoarce mai târziu
Kolhoznicii însă primeau doar câte 200 gr de pâine și 5 copeici 

pentru fi ecare zi lucrată. Adevărată robie. Deoarece învăţa foarte 
bine, tânărul Ilie era trecut din clasă în clasă, cu toate că nu frec-
venta școala mai multe luni din an. În pofi da tuturor greutăților, în 
clasa a 10-a era cel mai bun elev, în special la matematici și fi zică. 
A fost presat să intre în komsomol, însă el a refuzat categoric. Nu 
a fost nici pionier. Îi ura de moarte pe comuniști, fi indcă i-au furat 
copilăria, l-au lăsat orfan de tată, l-au băgat într-o mizerie de ne-
descris. Absolvise 10 clase cu note de 4 și 5 și dorea să-și continue 
studiile. Biata mamă nu-i permitea să se ducă la învăţătură, fi indcă 
nu avea cine întreţine familia. După mai multe rugăminţi, i-a per-
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Ilie Botez: Biobibliografie

mis totuși să-și continue studiile, însă doar la teologie sau medicină 
(bieţii părinţi doreau să-și vadă odraslele în funcţii de care au fost 
văduviţi: slujitori ai Bisericii, care în mare parte au fost deportaţi, 
și medici, a căror lipsă au simţit-o acut atunci când în acest colţ 
de ţară năpăstuit bântuia foametea, bolile legate de subnutriţie și 
moartea), cu condiţia că nu va intra niciodată în partidul comunist. 
A depus actele la Institutul de Medicină. Împreună cu alte docu-
mente i s-a cerut și documentul de komsomolist. Afl ând că nu este 
komsomolist, o duduie din comisia de admitere i-a spus răspicat: 
Ne komsomoliști nu primim. S-a întors acasă și s-a angajat la briga-
da de tractoare. Mai târziu a intrat la Școala Medie Tehnică de Me-
canizare a Agriculturii din or. Tighina, unde studiile se făceau doar 
în limba rusă. Necunoscând limba rusă, era nevoit să înveţe pe de 
rost temele. După absolvire a lucrat ca ajutor de brigadier, mai apoi 
ca brigadier într-o brigadă de tractoriști. După 4 ani de muncă fără 
concediu și prost plătită, și-a găsit de lucru în calitate de mecanic 
la o organizaţie de construcţii din Chișinău. Avea însă nevoie de 
pașaport. La secţia de pașapoarte din Anenii Noi o oarecare Maria 
Ivanovna i-a răspuns răspicat: Nasha Respublika ne pasportizirova-
na, poetomu pasporta ne vydayom (Republica noastră (a lor  – n. n.) 
nu este pașaportizată de aceea nu eliberăm pașapoarte). De obicei 
liniștit, scos însă acum din fi re, tânărul Ilie i-a răspuns înfuriat: A 
Sibir pasportizirovana? (Da Sibirul este pasportizat?). Eto ne tvoyo 
delo, shhenok (Aceasta nu-i treaba ta, ţâncule)  – i-a răspuns și mai 
înfuriată duduia. Și totuși dorinţa aprinsă de carte l-a făcut să de-
pună actele la Facultatea de Inginerie a Universităţii de Stat din 
Moldova. Dintre cei 50 de studenţi din anul I numai 5 erau români, 
restul ruși, ucraineni, evrei etc. După exemplul din viaţa Dlui Ilie 
Botez se poate vedea politica promovată de regimul de ocupaţie 
faţă de băștinași. Prin diferite metode băștinașii erau legaţi în ro-
bia kolhoznică de coada sapei. Studiile și alte înlesniri erau pen-
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tru venetici. Majoritatea profesorilor erau veniţi de prin regiunile 
Saratov, Ulianovsk. Studenţii ruși, ucraineni erau consângenii lor, 
iar românii – străini la ei acasă. O profesoară de economie politică 
(la comuniști și economia era politică), rusoaică de naţionalitate, 
le spunea la ore: Zdes’ býli rumýný. Oni zabirali u moldovan vsyu 
pshenicu. Moldovane eli odnu mamalýgu, poetomu ix nazývayut 
mamalýzhnikami”(Aici au fost românii. Ei luau de la moldoveni tot 
grâul. Moldovenii mâncau numai mămăligă, de aceea sunt numiţi 
mămăligari). Studenţii ruși se uitau la el în batjocură. Iar studentul 
care a corectat-o: Ni rumýný a ruskie zabirali pshenicu – peste trei 
zile a fost exmatriculat. Nemaiputând suporta aceste batjocuri și 
ivindu-se posibilitatea, în 1965 tânărul Ilie Botez a hotărât să se 
transfere la Institutul Politehnic din Minsk – institut cu vechi tra-
diţii inginerești. Absolvindu-l în 1967, tânărul inginer Ilie Botez 
își începe cariera profesorală, fi ind invitat în nou-formatul Institut 
Politehnic din Chișinău, care avea strictă nevoie de cadre, în special 
naţionale – curs promovat de primul său rector, Sergiu Rădăuţanu. 
Urmându-și îndemnul intern de autoafi rmare, specifi c multor ti-
neri basarabeni din acea perioadă (băștinașii trebuiau să depună 
eforturi mult mai mari comparativ cu veneticii pentru a se afi rma), 
tânărul lector asistent susţine cu brio în 1968 examenele de admi-
tere la doctorantură la Școala Tehnică Superioară N. E. Bauman 
din Moscova – cea mai avansată instituţie de profi l din fosta urss. 
După susţinerea tezei de doctorat (în 1973), tânărul candidat în 
știinţe tehnice (doctor) revine la Institutul Politehnic S. LAZO din 
Chișinău, unde se încadrează plenar în activitatea profesorală și de 
cercetare. Însă după eliberarea din funcţie a primului rector Sergiu 
Rădăuţan pentru promovarea greșită a politicii de cadre, stăpâni la 
Institutul Politehnic au devenit așa-numiţii colonei negri  – lucrători 
ai KGB-ului, activiști de partid. Diverse distincţii, funcţii erau atri-
buite nu după merite, ci după gradul de slugărnicie și naţionalitate. 
Dlui Ilie Botez, care între timp devenise conferenţiar, șef de cate-
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dră, Inventator Emerit, laureat al mai multor expoziţii naţionale de 
invenţii, autor a cca 500 de lucrări știinţifi ce, inclusiv a peste 60 de 
invenţii (20 dinte care elaborate împreună cu studenţii), organiza-
tor a peste 10 conferinţe știinţifi ce unionale, care avea contracte de 
cercetare știinţifi că, nu i s-a acordat dreptul de conducător de doc-
torat (acest drept îl obţineau unii alogeni comuniști, care nu aveau 
nici realizări, nici aptitudini).

Omul trebuie să-și aleagă destinul, nu să și-l accepte – este cre-
do-ul profesorului. Dl Ilie Botez și-a ales destinul – nu l-a acceptat. 
Cu toate piedicile întâlnite în viaţa sa zbuciumată, putem spune cu 
siguranţă că profesorul Ilie Botez este un om împlinit. La această 
vârstă respectabilă profesorul Ilie Botez este încă plin de energie, de 
idei frumoase, de planuri de creaţie. Vastele sale cunoștinţe merită 
să fi e transmise generaţiei tinere. Rezultatele foarte interesante ale 
cercetărilor sale merită să fi e făcute cunoscute publicului larg. Pen-
tru activităţile sale excepţionale, pentru calitatea sa de Om cu lite-
ră mare, profesorul Ilie Botez este venerat de cei care-l înconjoară. 
Este venerat de colegii de catedră și facultate. Este venerat de foarte 
mulţi profesori de la Universitatea Tehnică a Moldovei, în care mai 
activează în calitate de profesor. Este venerat de o întregă pleiadă de 
foști studenţi, pe care i-a educat pe parcursul celor peste 45 de ani 
de activitate profesorală universitară. Este venerat de mulţimea de 
prieteni, care vin să-l felicite cu ocazia împlinirii onorabilei vârste 
de 75 de ani. Cei care l-au cunoscut cu ani în urmă menţionează că 
profesorul Ilie Botez a rămas același: întotdeauna binevoitor, ama-
bil, cu un pronunţat simţ al umorului. Și în sfârșit, este venerat de 
cei doi copii: fi ul mai mare Alexei, doctor în știinţe tehnice, con-
ferenţiar, care l-a urmat în plan profesional, și fi ul mai mic Victor, 
un foarte bun specialist în domeniul tehnologiilor informaţionale. 

Ei bine, cu certitudine profesorul Ilie Botez este un om împlinit. 
Totuși să ne întrebăm: ce este o viaţă de om? Răspunsul încerc 

să-l găsesc acolo, unde, vorba românului, s-a născut veșnicia, adică 



Personalităţi universitare în știinţă și tehnică

18

la ţară (de unde vine și stimatul nostru profesor). Nimic nu este 
mai caracteristic unei naţiuni decât ceea ce se păstrează și dăinuește 
în timp – tradiţiile naţionale. Ţin minte spusele părinţilor mei, dar 
ei le-au preluat de la stră- străbunii lor, că pe parcursul vieţii Omul 
trebuie să aibă o familie, să crească copii, să sădească un pom și să 
sape o fântână. Dacă e să pătrundem în esenţa acestei fi lozofi i ţără-
nești, atunci sensul direct este: să crești copii ca o condiţie a perpe-
tuării Neamului în timp, a continuităţii lui; să sapi o fântână pentru 
oameni, pentru drumeţul însetat. Cu cât fântâna este mai adâncă, 
cu atât apa e mai bună; să sădești un pom pentru ca trecătorul obo-
sit să se bucure de umbra lui. Profesorul Ilie Botez, în sensul indi-
rect al acestui înţelept sfat, a îndeplinit toate aceste condiţii. A săpat 
o fântănă foarte adâncă din care își vor potoli setea de cunoștinţe 
încă multe generaţii de tineri setoși de carte. A sădit foarte mulţi 
pomi. Miile de studenţi educaţi aplică cunoștinţele implantate de 
profesor la diferite companii și instituţii din Ţară și departe de ho-
tarele ei. A crescut doi copii  – doi bravi brazi. Și din acest punct de 
vedere putem spune cu certitudine că profesorul și inventatorul Ilie 
Botez este un om împlinit.

Mă opresc aici cu înșiruirea multiplelor realizări ale profesoru-
lui Ilie Botez. În fi nalul caracteristicii date aș încheia cu cuvintele 
ilustrului cărturar și om politic Nicolae Iorga Ce puţini oameni re-
spectabili poţi respecta! Profesorul Ilie Botez ete unul dintre puţinii 
oameni respectabili care este respectat. Îi port o deosebită stimă 
profesorului Ilie Botez pentru profesionalismul de care dă dovadă, 
pentru cultura sa, pentru omenia care-l caracterizează. Dacă profe-
sorul Ilie Botez consideră că poate să coboare de pe baricadele ști-
inţei, ale creaţiei și să se ducă la odihna binemeritată, îi voi spune: 
e încă devreme, Maestre! 

La mulţi ani Maestre!!! La mulţi ani, Profesore!!!

Valeriu Dulgheru, dr. hab., prof. univ.
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Un veritabil generator de idei 

în ingineria mecanică

L-am cunoscut pe Ilie Botez în 1969 când Domnia Sa devenise 
doctorand la una din cele mai prestigioase instituţii de învăţământ 
superior din fosta URSS – Școala Tehnică Superioară N. E. Bauman 
din Moscova.

Studiam la doctorantură și într-o zi bunul meu prieten C. Mursa 
m-a invitat la căminul unde locuia să-mi facă cunoștinţă cu un nou 
tânăr sosit din Chișinău – Ilie Botez. Chiar din prima discuţie am 
rămas impresionat de cunoștinţele sale profunde în domeniul teh-
nologiei construcţiilor de mașini – domeniu îmbrăţișat și de mine. 
Având deja o mică experienţă în de-ale doctoranturii, fi ind în faza 
fi nalăzării tezei de doctorat, i-am dat mai multe sfaturi. Principalul 
sfat fi ind munca asiduă în bibliotecă și munca în laborator, deoare-
ce pentru a deveni doctor în tehnică este necesar de a cunoaște tot 
ce s-a făcut până la tine pe tema respectivă pentru cercetare și de 
a efectua la nivel partea experimentală pentru a demonstra în fi nal 
viabilitatea procesului tehnologic propus.

Ilie Botez și-a ales drept temă de cercetare procedeele de asam-
blare în construcţia de mașini, o direcţie de perspectivă, dar slab 
dezvoltată, unde era folosită preponderent munca manuală. Dân-
sul și-a pus drept scop trecerea la o formă mai avansată – automati-
zarea proceselor de asamblare. Peste 3 ani, în 1972, consiliul știinţi-
fi c pentru susţinerea tezelor de doctorat (printre membrii lui fi ind 
renumiţii savanţi V, Corsacov, M. Novicov, A. Dașcenco, L.  Volci-
kevici și mulţi alţii) a apreciat înalt succesele tânărului cercetător, 
acordându-i unanim titlul știinţifi c de doctor în tehnică.

Viaţa și activitatea colegului și prietenului Ilie Botez este una ti-
pică pentru basarabenii noștri talentaţi. Ilie a avut o copilărie grea: 
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împreună cu sora mai mică au crescut doar cu mama, tatăl lui, 
Gheorghe Botez a căzut pe câmpul de luptă în război în anul 1942.

Ca să-și poată ajuta mama, a hotărât chiar din adolescenţă să 
obţină o specialitate, făcându-și studiile la Colegiul Agrotehnic din 
Bender. După absolvirea colegiului și-a început munca productivă 
ca conducător al unei brigăzi de tractoare în kolhozul din satul na-
tal – Cimișeni. A condus lucrările de întreţinere și reparaţie a teh-
nicii agricole cu mare chibzuinţă, implementând inovaţii proprii. 
Ca și orice tânăr talentat, și-a dorit foarte mult să facă studii mai 
serioase în domeniul ingineriei mecanice.

Afl ând că la Universitatea de Stat din Chișinău s-a deschis Fa-
cultatea de Inginerie, a depus documentele printre primii. Apoi, 
susţinând examenele de admitere cu brio, a devenit student. Odată 
cu deschiderea Institutului Politehnic din Chișinău, această facul-
tate a devenit parte componentă a institutului. În 1965, fi ind deja în 
anul III, a fost selectat pentru continuarea studiilor la o universitate 
mai prestigioasă din fosta urss Acest lucru a fost practicat chiar de 
la începutul activităţii noului institut în scopul pregătirii mai bune 
a  tinerelor cadre profesorale.

Astfel, Ilie Botez, obţinând diploma de inginer-mecanic al In-
stitutului Politehnic din Minsk (1967), este invitat la Institutul Po-
litehnic S. LAZO din Chișinău în calitate de asistent. După 2 ani 
de muncă la catedră a înţeles foarte bine, că pentru a te manifesta 
ca un bun și cunoscător profesor în domeniu, este nevoie de studii 
mai aprofundate, fapt realizat mai departe la doctorantură. Deci, 
cu diploma de doctor în tehnică, revine la catedră și pe parcursul 
anilor trece toate etapele ierarhice ale unui cadru didactic: asis-
tent, lector superior, conferenţiar, profesor universitar interimar.

La catedră i se încredinţează una din disciplinele de bază în pre-
gătirea inginerilor – Automatizarea proceselor de producţie, pe care 
a început-o de la zero. În paralel cu pregătirea cursului respectiv 
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și asigurarea lui cu material didactic, a înzestrat un laborator cu 
roboţi, manipulatoare și alte accesorii pentru automatizare. A acti-
vat ca prodecan pentru munca știinţifi că la Facultatea de Mecanică 
(1975–1985). În 1986 este ales prin concurs șef la Catedra mașini-
unelte și scule așchietoare.

Paralel cu munca didactică, s-a încadrat activ în activitatea edi-
torială. Până în prezent a editat ca autor și coautor peste 20 de mo-
nografi i și cărţi de specialitate. În 1985 apare prima sa lucrare de 
acest gen în limba română – Automatele fabrică mașini. Deoarece 
predarea cursurilor din ’70 până în ’90 era doar în limba rusă, a 
fost nevoit să scrie cărţi de specialitate, cum ar fi  Avtomatizaciya 
proizvodstvennyx processov v mashinostroenii, Mexanizaciya i avto-
matizaciya sborochnyx rabot, Opyt robotizacii mexano-sborochnogo 
proizvodstva ș. a. 

După ’90 încoace publică cărţile: „Automatizarea proceselor 
de fabricaţie în construcţia de mașini”, „Roboţii în viaţa cotidiană” 
ș. a. În 1994 împreună cu colegii – profesorii universitari din Iași 
D.  Zeţu și B. Planteanu publică excepţionalul manual „Automati-
zarea proceselor de producţie în construcţia de mașini”. În ultimii 
ani s-a consacrat editării manualelor în limba română pentru șco-
li profesionale, care lipseau defi nitiv, cum ar fi  „Sudarea electrică”, 
„Lăcătușărie” ș. a., care sunt foarte apreciate de specialiști. Este o 
fi re inventivă cu ample cunoștinţe în domeniu și fi ind veșnic în că-
utare, a desfășurat o activitate uimitoare în inventică. Este autor a 
peste 60 de brevete și patente, drept recunoștinţă obţinând titlurile 
onorifi ce de Inventator emerit al Republicii Moldova și Inventator de 
Elită al României.

În afară de cele menţionate mai sus a publicat peste 300 arti-
cole știinţifi ce, a participat la zeci de conferinţe tehnico-știinţifi -
ce în diverse ţări. Îmi amintesc cum prin anii ’86–87, lui Ilie i s-a 
încredinţat organizarea unei conferinţe unionale pe problemele 
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automatizării. Știind că eu aveam deja o experienţă în organizarea 
conferinţelor m-a rugat să-l ajut. Conferinţa s-a petrecut la un nivel 
foarte înalt, fapt pentru care ambii am fost menţionaţi în ordinul 
ministrului învăţământului superior și mediu, acordându-ne și câte 
un premiu bănesc.

Consider fără echivoc că Ilie Botez s-a realizat în viaţă pe deplin. 
Este un mare patriot al neamului, este sincer în prietenie, este un 
om de știinţă redutabil, și ce este nu mai puţin important – prototip 
al modestiei și cumsecădeniei. A crescut doi bravi feciori, unul din 
ei, Alexei, pășind pe urmele tatălui său, este doctor în tehnică și 
un exemplar profesor la UTM. Ilie pune mare speranţă în cei doi 
nepoţei, unul dintre care pe nume Dumitru este câștigător a mai 
multor concursuri orășenești și republicane pentru elevi.

Personal, și din numele prietenilor săi, îi doresc
o viaţă lungă și veșnic în acţiune!!!

Alexandru Marin, prof. dr. ing.
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Intelectualul Ilie Botez 

ajuns la cărunţire

   Pe Ilie Botez îl cunosc din anul 1968, lucram împreună ca asis-
tenţi la Catedra tehnologia construcţiilor de mașini a Institutului Po-
litehnic din Chișinău. Pe parcurs, avem împreună nouă lucrări ști-
inţifi ce. Ilie este om energic, insistent, cu mari capacităţi de muncă. 

   A absolvit Institutul Politehnic din Mensc. În primul an de ac-
tivitate Ilie deja avea publicat un articol știinţifi c și editată o carte. 
În același an a susţinut examenele și a fost admis în doctorantură 
la Școala Tehnică Superioară N. E. Bauman din Moscova unde a 
susţinut teza de doctor în știinţe tehnice.

Ilie a avut o viaţă zbuciumată de la mic copil (orfan de tată) – 
până la doctor în știinţe tehnice, conferenţiar – mai sus nu s-a putut 
urca nefi ind comunist (în acele timpuri de cumpănă numai mem-
brilor partidului comunist li se permitea să urce pe scara ierarhică). 

Deseori am stat la un pahar de vorbă la care-mi povestea despre 
gustul amar al destinului dramatic al copilului Botez, aruncat de is-
torie sub roata vieţii și a morţii ajuns, printr-un efort supraomenesc 
de ani de zile, la profunzime, competenţe și vocaţie profesională. 
Dictatura i-a impus munca de la 6 ani, i-a pierdut tatăl în război, l-a 
forţat să zubrească o altă limbă, l-a ameninţat cu foametea organi-
zată, i-a lăsat o strășnicie în memorie – închipuiţi-vă, ce poate fi  în 
sufl etul băeţașului care crește și vede cum din Armata Sovietică se 
întorc în sicrie fl ăcăii satului. 

Astăzi, acei copii alimentaţi cu pâine amară, prin efort au ajuns 
să fi e ca brazii împodobiţi în ziua de Crăciun. Ei sporesc valorile de 
civilizaţie și bucură ochii și sufl etul discipolilor săi. Dnul Botez a 
rămas un spirit critic și autocritic, implică riscul până la sacrifi ciu 
întru realizarea cauzei pentru care pledează. În adolescenţă, spune 
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el, când i-a venit povesca în armată, a mers la risc și sacrifi ciu ca să 
nu facă armata la sovietici și i-a mers. Astăzi se mândrește că ostaș 
sovietic nu a fost, și a scăpat și de pionerime și octombrime, deoa-
rece fi ind angajat și în câmpul muncii, frecventa școala numai de 
sărbătorile mari creștine care l-au apărat de acest păcat. Patru regi-
muri politice, patru moduri de viaţă impuse bietului vieţuitor de pe 
aceste meleaguri. Părinţii lui s-au născut în Imperiul Rus, Domnia 
Sa în România Regală, copiii lui în Uniunea Sovietică, iar nepoţii 
în Republica Moldova. Care și cum a rezistat, păstrându-și inte-
gritatea și faţa omenească, pășind cu precauţie și ocolind tăvălu-
gul istoriei nemiloase. Ilie a fost și rămâne condamnat la zbucium. 
Viaţa-i pornește de la România Mare, lunecă pe o pârtie lungă de o 
jumătate de secol de bolșevism și nimerește într-o aparentă demo-
craţie. Ridicând acei cinczeci de ani de pârtie lunecoasă, evidenţi-
em calitatea de bun patriot, adept al adevărului, mucenic care pă-
timește pentru neamul său, pentru limba sa. Cu regret, în aparenta 
democraţie mai rămânem încă cu creierii spălaţi. Mare răspundere 
poartă fi ecare dintre noi – cum să condamnăm înjosirea și mizeria 
dintre noi!? 

Domnul Botez este un om puternic și viguros ce muncește pe 
săturate, are privilegiul de a-i îndemna pe cei tineri prin cuvântul 
scris și rostit să-și iubească Patria și să continue munca, aducând în 
viaţă ceea ce generaţia noastră n-a dovedit, poate, să facă. Tinerii au 
șansa de a vedea mult mai departe, urcaţi fi ind pe umerii înaintași-
lor-învăţători. De mic copil a învăţat că munca este nu numai o sur-
să de existenţă, ci și una de satisfacţii. Este cunoscut că vârsta unui 
om se măsoară nu în ani, dar în ceea ce a făcut pentru neamul său, 
pentru copiii acestui plai bântuit de nemiloși și nătărăi. Domnia Sa 
crede cu toată fi inţa lui în muncă. Pentru el munca este o binecu-
vântare, care dă sens vieţii, iar omului - tărie, frumuseţe și nobleţe. 
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Dintotdeauna Dumnezeu a avut grijă să presoare roua protecţiei și 
inspiraţiei peste minţile celor truditori cu adevărat.

Viaţa și activitatea Sa este neîntrerupt legată de Universitatea 
Tehnică a Moldovei: 10 ani a activat prodecan pe știinţă la Facul-
tatea de Mecanică, cinci ani șef la Catedra tehnologie și utilaje ale 
producţiilor automatizate și robotică, 37 de ani conferenţiar la ca-
tedrele: Tehnologia construcţiei de mașini, Mașini-unelte și scule, 
Mașini și sisteme de producţie. În toţi acești ani, fi ind un om de o 
aleasă omenie a pus permanent accentul pe respectul faţă de om, 
instruirea noii generaţii căutând calea formării unui adevărat spe-
cialist intelectual și patriot al neamului. Este hărăzit cu o mare dra-
goste faţă de profesia sa, faţă de studenţii cu o sufi cientă capacitate 
de a lucra intens și a studia cu discernământ. Un cercetător verita-
bil, spune el, trebue să aibă un caracter personal al gândirii, adică 
trebuie să fi e un emiţător de idei noi, să posede o gândire logică, 
raţională și nu în ultimul rând, un umor și un optimism sănătos. 
Numai munca creatoare, acest fenomen social și moral, asigură 
progresul, oferă omului suprema fericire, prelungindu-i existenţa 
după moarte. O viaţă de om nu se topește cu totul în ieri, ea trebue 
să devină un simbol pentru ziua de mâine. 

Drept mărturisire a zbuciumului mărinimos și a intenţiei bine-
voitoare a personalităţii, este salutabilă închegarea biobibliografi ei 
„Profesorul Ilie Botez” din proiectul „Personalităţi universitare în 
știinţă și tehnică”.

Să ne trăiești ca un bun exemplu încă mulţi, mulţi ani înainte!
Valentin Amariei, prorector formare continuă 

și relaţii internaţionale
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la 75 de ani avuţi…

Dl. Ilie Botez din 1967, fi ind printre fondatorii Institutului Po-
litehnic, a crescut pe parcursul activităţii sale de la lector superior 
până la profesor universitar interimar. Până la moment a publicat 
cca 400 de lucrări știinţifi ce, inclusiv peste 60 de invenţii (20 dintre 
care împreună cu studenţii), a organizat mai mult de 10 conferinţe 
știinţifi ce unionale și republicane, a fost conducător a mai multor 
contracte de cercetare știinţifi că.

Înzestrat cu vaste cunoștinţe tehnice, har pedagogic, și fi ind la 
începutul carierei lector-asistent, apoi, pe parcursul mai multor ani, 
desfășurând o prodigioasă activitate didactică în cadrul Catedrei 
mașini și sisteme de producţie (fosta – Utilaj tehnologic și scule) în 
funcţie de lector superior, conferenţiar, prof. universitar, șef catedră 
și actualmente vice-dirtector la Uzina ETALON. Dnul Ilie Botez 
predă și astăzi cu succes la Universitatea Tehnică a Moldovei cur-
surile: Reparaţia, Exploatarea și Cercetarea Mașinelor-Unelte; Siste-
me Automatizate Flexibile și Automatizarea Proceselor de Producţie. 
Domnia Sa conduce Practica Tehnologică, Constructivă (proiectare) 
și de Diplomă. Cu succes conduce Proiectarea de Diplomă, iar mulţi 
dintre discipolii săi au devenit și Laureaţi ai Premiului Senatului 
UTM Cel mai bun Proiect de Diplomă.

Vasta activitate știinţifi că a cercetătorului Ilie Botez în dome-
niul roboticii și asamblării automatizate și-a găsit refl ectare în ul-
timii 5 ani într-o serie de monografi i și manuale (practic în fi ecare 
an câte una).

Dl Ilie Botez pe lângă activitatea sa profesională, cultivă gene-
raţiei actuale demnitatea de neam, dragoste de pământul natal, de 
limbă, insufl ându-le și interesul pentru munca de cercetare.
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La acest moment aniversar, colegii Catedrei MSP și a întregii 
Facultăţi IMCM, vă urează, Domnule profesor Ilie Botez, multă să-
nătate, fericire, inspiraţie și să vă bucuraţi de dragostea copiilor, a 
nepoţilor și rudelor, de stima colegilor și a prietenilor. 

   Și fi e, ca anii ce s-au scurs să vă menţină tinereţea spiritului, 
focul continuu în cercetare și creaţie.

La mulţi ani fericiţi și toţi doldora de rod!
Colegii Catedrei mașini și sisteme de producţie
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Comentarii. Evocări. Aprecieri

VORBESC COLEGII DE BREASLĂ
…Au Cimișenii o dragă odraslă, pe nume Ilie BOTEZ – gândi-

tor, umorist scriitor, inginer de forţă, inventator emerit și un prie-
ten de neânlocuit.

În copilărie și adolescenţă a fost un Făt Frumos din lacrima so-
vietică, înzestrat cu virtuţi deosebite: vitejie, ingeniozitate, măies-
trie, spirit justiţiar, frumuseţe fi zică și morală. În opoziţie cu forţele 
totalitare, le înfruntă reușind să iasă învingător nefi ind comunist, 
comsomolist, pioner și nici măcar octombrel.                                                        

 Bibliotecarele Facultăţii de Mecanică

Este originar din cele mai pitorești și frumoase locuri din Basa-
rabia, din satul Cimișeni, judeţul Lăpușna. Lângă Cimișeni, în locul 
numit Curtea Boierească, arheologii au dat de o vatră de sat din 
sec. II-IV după Hristos. Gospodarii satului Cimișeni au practicat 
olăritul din epoca romană târzie. Pe vremuri locuitorii satului s-au 
mândrit și cu o școală parohială.

Oamenii de talent au știut să-și facă carieră chiar și în timpuri-
le cele mai grele și înjositoare pentru creaţie. Prin verticalitatea ce 
l-a caracterizat, Dl Botez totdeauna a stăruit să creeze o zonă de 
cumsecădenie și bonomie, care purifi că pe oricine. O vorbă bună 
adresată unui om, o apreciere a activităţii acestuia este o necesitate 
vitală în tumultul vieţii noastre de zi cu zi.

Elena Plăcintă

…Coborâtor dintr-o mândră familie de ţărani creștini cu adân-
ci rădăcini și tradiţii, a pornit pe drumul vieţii și al știinţei fi ind 
fără de partid: „Ilie Botez a candidat pentru alegerile de deputaţi 
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ai poporului Republicii Moldova în circumscripţia Nr. 228. BU-
DEȘTI (CRIULENI)”

// Placat electoral pentru ziua alegerilor din 25 febr. 1990.

Plin de puteri și multă înţelepciune, e de portaltoi viguros. A 
lăsat și discipoli dintre urmași. Rămâne exemplu demn de urmat.

Maxim Vaculenco, dr în tehnică 

Este UTM – ist preocupat de soarta naţiunii. Ilie Botez face do-
vada unui caracter îndârjit sufl etește, care nu a putut rămâne și nu 
a rămas niciodată la sfatul totalitar-comunist.

V. Movilă, catedra DTP

Ilie BOTEZ este un om de o rară hărnicie. Încadrat în muncă 
de la răsăritul și până la asfi nţitul soarelui. Și așa incontinuu – pe 
drumul fără de sfârșit al căutării știinţifi ce și al pătrunderii tainelor 
știinţei. Ca un om al muncii ce este, dintotdeauna a găsit în muncă 
o chemare a vieţii, o adevărată sărbătoare de practică înginerească

Petru Stoicev, șef Catedră, dr hab., prof. univ. 

Prototip al modestiei care ascunde reale valori spirituale și mo-
rale, trecând discret printre alţii. Preţuitor de gânduri și subtilităţi, 
Ilie Botez, a fost și rămâne un om original, cultivat, crescut în școa-
la vieţii tumultoase.

Alexandru Marin,dr. șt. tehnice, 
director al Editurii „TEHNICA-INFO”

Un om de omenie care a împărţit bucăţica de pâine și banul. A 
ţinut pasul cadenţat în visurile tinereţii sale – în acei ani grei de 
regim comunist.

Este omul îndrăgostit de frumos și adevăr, biciuește nedreptatea.
Mare sufl etist și patriot al neamului.
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   DRAGĂ ILIE

Fiind născut în sat la ţară,
Nu prea departe de Chișinău,
Te-au îndemnat iarna și vara,
Să-ţi duci frumos destinul tău.

Să calci semeţ pe acest pământ,
Să vezi cum soarele și luna,
Cum stelele și tot ce-i sfânt,
Ne dă putere și cununa.

Îţi amintești, parcă mai ieri,
Într-o brigadă de tractoare
În satul tău din Cimișeni,
Arai și semănai ogoare,
Și tot acolo ani în șir,
De tractoriști înaintat,
Ai fost ales ca brigadir,
Să-i pui pe alţii la arat.

Apoi prin multe instituţii,
Tu lucruri noi ai învăţat,
Și-ai pus idei nemaivăzute
În teza cea de doctorat.

Întors apoi la noi în ţară,
La institul onorat
A fost îndeajuns o vară,
Să fi i și aici apreciat.
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Prin muncă s-a adeverit,
Că ești activ, străduitor,
Și-ai devenit Om emerit,
Deloc, deloc întâmplător.

În viaţă ești printre artiști    
scrii poiezii, spui multe bancuri,
Care ne fac să nu fi m triști
Și le primim ca niște leacuri.

Îţi mai doresc mulţi ani s-o duci,
Cu toţi prietenii ce-i ai,
În toate încearcă să te-implici
Cât vei trăi pe al nostru plai.

Doresc mulţi ani cu ai tăi cei dragi,
Să te-nţelegi dintr-un cuvânt
Cu toţi, cu toate să te împaci
Cât vei trăi pe acest pământ.

Vasile Popa, conferenţiar
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Capitolul I

Mandat universitar 

lucrări ştiinţifice. Cursuri universitare 

1968
1.  Progressivnýe sposobý obrabotki metallov : obzor / E. E. DIBNER, 

I. G. BOTEZ. – Chișinău, 1968. – 30 p. - Bibliogr. : p. 29-30.

1969
2.  K voprosu tochnosti i chistotý poverxnosti pri obrabotke ne-

zhyost           kix valov / I. G. BOTEZ // Materialý dokladov 5-j nauchno-
texnicheskoj kon ferencii / KISHINEVSKIJ POLITEXNI CHES KIJ INSTI-
TUT. – Chișinău, 1969. – p. 255-256.

1970
3.  Primenenie cilindricheskix detalej pri posadke rabochix 

organov s natyagom / I. G. BOTEZ // Materialý dokladov 6-j nauchno-
texnicheskoj konferencii, 7-11 apr. 1970 g. / KISHINEVSKIJ POLITEXNI-
CHES KIJ INSTITUT. – Chișinău, 1970. – P. 310.

1971
4.  Ispravlenie otnositel’nogo perekosa osej sobiraemýx detalej 

pri avtomaticheskoj sborke / I. G. BOTEZ // Materialý dokladov 
7-j nauchno-texnicheskoj konferencii, 20-24 apr. 1971g. / KISHINEVSKIJ 
POLITEXNI CHES KIJ INSTITUT. – Chișinău, 1971.  – P. 282.

1972
5.  Issledovanie processa avtomaticheskoj sborki cilindricheskix 

soedinenij po posadke s natyagom / M. D. SOLODOV, I. G. BOTEZ 
// Izvestiya VUZov. Ser. : Mashinostroenie. – 1972. – Nr 8. – P. 154-158.
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6.  Issledovanie processa avtomaticheskoj zapressovki / M. D. 
SOLODOV, I. G. BOTEZ // Novýe dostizheniya v oblasti texnologii 
obrabotki trudnoobrabatývaemýx materialov, plastmass i ix sborki : Sbornik 
trudov. – Kiev, 1972. – P. – 23-27.

1973
7.  Issledovanie i razrabotka texnologicheskix processov obrabotki 

el’borom detalej gidromashin i razrabotka ustrojstv dlya 
avtomatizacii zagruzki stankov na frezernýx, tokarnýx i 
shlifoval’nýx operaciyax : Rap. șt. (fi nal) / INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CHIȘINĂU ; cond. temei : E. DIBNER ; execut. : M. MINAEV, A. 
MOROȘAN, I. BOTEZ, G. BREDINSCHI, V. VIȘNEACOV, N. GUZGAN, 
I. COSENCO, G. CURNAEV(A), V. MOVILĂ, V. POPA, A. CIOBANU, 
A.  REVA, D. CERNEAVSCHI. - Chișinău, 1973. – 119 p. – Bibliogr. : p. 117-
119  (44 tit.). – Nr înr. de stat P005858. – Nr contract 326.

8.   Issledovanie processa avtomaticheskoj sborki cilindricheskix 
soedinenij po posadke s natyagom : Autoref. al tezei de candidat în 
știinţe tehnice – Specialitatea : 05.02.08 - Tehnologia construcţiei de mașini / 
I. G. BOTEZ ; cond. șt. : M. D. SOLODOV ; Výsshaya Texnicheskaya Shkola 
„N. E. Bauman”. – Moscva, 1973. – 15 p. 

9.  Issledovanie processa avtomaticheskoj sborki cilindricheskix 
soedinenij po posadke s natyagom : Teză de candidat în știnţe 
tehnice  – Specialitatea : 05.02.08 - Tehnologia construcţiei de mașini / 
I.  G.  BOTEZ ; cond. șt. : M. D. SOLODOV ; Výsshaya Texnicheskaya Shkola 
„N. E. Bauman”. – Moscva, 1973. – 225 p.

10.  Metodicheskie ukazaniya k laboratornoj rabote po teme :  
Nerazemnye i zubchatye soedineniya / INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CHIȘINĂU. Catedra tehnologia și echipamentul fabricării automatizate 
și robotica ; alcăt. : I. G. BOTEZ. – Chișinău : IPC, 1973. – 18 p. : tab., fi guri. 

11.  Raspolozhenie osej sobiraemýx detalej pri avtomaticheskoj 
zapressovke / I. G. BOTEZ // Materialý dokladov 9-j nauchno-
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texnicheskoj konferencii / KISHINEVSKIJ PO LITEXNICHESKIJ 
INSTITUT. – Chișinău : Știinţa, 1973. – P. 248-249.

1974
12.  Ispolnitel’nýe mexanizmý dlya avtomaticheskogo sborochnogo 

oborudovaniya : Rukovodyashhie texnicheskie materialý / sost. : M. D. 
SOLODOV, I. G. BOTEZ ; Výsshaya Texnicheskaya Shkola „N. E. Bauman” 
[Moscva, Caf. AM-3]. – Moscva : NIIMASh, 1974. – 140 p.

13.  Issledovanie i razrabotka texnologicheskix processov izgo-
tovleniya detalej gidromashin. Poiskovaya rabota i konstruk-
torskaya razrabotka ustrojstva nerazrushayushhego kontro-
lya molibden i ego pokrýtiya : Rap. șt. / INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CHIȘINĂU ; I. BOTEZ, E. DIBNER, N. MINAEV, V. MOVILĂ, A. 
MOROȘAN, V. POPA. – Chișinău, 1974. – 109 p. – Bibliogr. : p. 107-109 (30 
tit.). – Nr înr. de stat 74065635. – Nr contract 414.

14.  Opredelenie sborochnoj silý pri avtomaticheskoj zapressovke 
i udel`nogo davleniya na poverxnosti kontakta sobrannogo 
soedineniya / M. D. SOLODOV, I. G. BOTEZ // Uluchshenie 
ėkspluatacionnýx xarakteristik kontaktiruyushhix poverxnostej / 
KISHINEVSKIJ PO LITEXNICHESKIJ INSTITUT.  – Chișinău : Știinţa, 
1974. – P. 97-105. – Bibliogr. : p. 104-105 (7 tit.).

15.  Vzaimnaya orientaciya detalej pri sborke / I. G. BOTEZ, 
V. C. MOVILĂ // Itogi nauchnýx issledovanij KISHINYOVSKOGO 
POLITEXNICHESKOGO INSTITUTA za 1973 g. : Tezisý dokladov. – 
Chișinău, 1974. – P. 142.

1975
16.  Issledovanie i razrabotka sredstv avtomatizacii sborki 

cilindricheskix soedinenij : Rap. șt. (fi nal) / IPC ; cond. șt. : Ilie 
BOTEZ. – Chișinău, 1975. – 118 p. – Nr înr. de stat 7609432.
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1976
17.  Avtomatizaciya sborki soedinenij po posadke s natyagom / 

I. G. BOTEZ // Progressivnýe metodý sborki v mashinostroenii. – Kiev, 
1976.  – P. 23-24.

18.  Issledovanie i razrabotka texprocessov izgotovleniya 
(obrabotki) detalej gidromashin, poiskovaya rabota i 
konstruktorskaya razrabotka ustrojstv (sredstv) nerazrusha-
yushhego kontrolya pokrýtiya : Rap. șt. (fi nal) / INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU ; cond. temei : E. DIBNER ; execut. : 
I.  BOTEZ, G. BREDINSCHI, V. VIȘNEACOV, N. GUZGAN, N. MINAEV, 
V. POPA, A. REVA, L. TABAC, D. CERNEAVSCHI, A. CIOBANU. – 
Chișinău, 1976. – 130 p. – Bibliogr. : p. 128-130 (40 tit.). – Nr înr. de stat 
74065635. – Nr contract 415.

19.  Issledovanie processa avtomaticheskoj sborki soedinenij 
zaval’covkoj / I. G. BOTEZ, V. M. POPA // Sovremennýe texnicheskie 
i texnologicheskie metodý povýsheniya kachestva nadezhnosti i 
dolgovechnosti detalej mashin : Tezisý dokladov i soobshhenij na 
respublikanskoj nauchno-texnicheskoj konferencii, 9-10 dek. 1976 g. / 
KISHINEVSKIJ PO LITEXNICHESKIJ INSTITUT. – Chișinău, 1976. – P. 
194.

20.  Mexanizaciya i avtomatizaciya sborki gidromashin v 
serijnom proizvodstve / I. G. BOTEZ, V. M. POPA, E. E. DIBNER // 
Nauchno-texnicheskij progress v texnologii, mexanizacii i avtomatizacii 
sborochnýx rabot v mashinostroenii / Tul’skij Politexnicheskij Institut. – 
Moscva, 1976. – P. 73-79.

21.  Osnový avtomatiki i avtomatizacii proizvodstvennýx proces-
sov : Programma i metodicheskie ukazaniya po kursu dlya studentov 
special’nosti 0501 „Texnologiya mashinostroeniya metallorezhushhie 
stanki i instrumentý” / alcăt. : I. G. BOTEZ, V. C. MOVILĂ. – Chișinău, 
1976.  – 39 p. : tab. – Bibliogr. : p. 37-39 (50 tit.). 
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1977
22.  Issledovanie i razrabotka texnologicheskix processov obrabotki 

detalej gidromashin s metallopokrýtiyami. Issle dovaniya 
po povýsheniyu iznosostojkosti osnovnýx detalej gidro-
mashin. Uchastie vo vnedrenii ranee razrabotannýx ustrojstv 
dlya kontrolya metallopokrýtij : Rap. șt. (fi nal) / INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU ; cond. temei : E. DIBNER ; execut. : I. 
BOTEZ, G. BREDINSCHI, V. VIȘNEACOV, N. GUZGAN, C. MURSA, 
N. MINAEV, V. POPA, A. CIOBANU, A. REVA, D. CERNEAVSCHI. – 
Chișinău, 1977. – 105 p. – Bibliogr. : p. 102-105 (90 tit.). – Nr înr. de stat 
76001099. – Nr contract 447.

1979
23.  Mexanizaciya rabot pri sborke traktorov T-70C / I. G. BOTEZ, 

V. M. POPA, I. DUBROVSCHI // Nauchno-texnicheskij progress v 
texnologii, mexanizacii i avtomatizacii sborochnýx rabot v mashinostroenii 
„Sborka-79” : Sbornik VNTK [Leningrad]. – Moscva, 1979. – P. 87-93.

1980
24.  Avtomaticheskaya sborka cilindricheskix soedinenij / 

I.  G.  BOTEZ, V. M. POPA // Kompleksnaya avtomatizaciya na diskretno-
proizvodstvo : Nacionalna nauchno-texnicheska konferenciya, 14-
16.10.1980 g. , Plovdiv : [Tezisý dokladov]. – Plovdiv, 1980. – P. 114-125.

25.  Avtomaticheskaya sborka cilindricheskix soedinenij zapres-
sovkoj / I. G. BOTEZ, V. M. POPA, E. E. DIBNER // Progressivnýe 
texnologicheskie metodý mexanoobrabotki, sborki i obespechenie 
kachestva cilindricheskix detalej. – Moscva, 1980. – P. 34-40.

26.  Avtomatizaciya procesov proizvodstva izdelij : razrabotka 
instrumentov novýx metallopokrýtij, SOZh, èlektrolitov dlya 
ÈGO : Rap. șt. (fi nal) / INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU 
; cond. temei : I. BOTEZ. – Chișinău, 1980. – 103 p. – Nr înr. de stat 
038.0004523. 
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27.  Issledovanie processov fi nishnoj obrabotki rezaniem s opere-
zhayushhim plasticheskim deformirovaniem : Rap. șt. (fi nal) / 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU ; cond. temei : I.  BOTEZ 
; execut. : E. DIBNER, V. POPA, A. CIOBANU. – Chișinău, 1980.  – 95 p. – 
Bibliogr. : 70 tit. – Nr înr. de stat 76094323.

28.  Primenenie robotov na pogruzochno-razgruzochnýx 
operaciyax / I. G. BOTEZ, V. M. POPA, G. G. COMAN, A. A. 
GÂRLEA // Kompleksnaya mexanizaciya, avtomatizaciya i organizaciya 
vspomogatel’nýx proizvodstv : Sbornik. – Ijevsk, 1980. – P. 111-117.

29.  Ustrojstvo dlya centrirovaniya detalej / I. G. BOTEZ, V. M. POPA, 
V. A. GAVRILOV // VDNX MSSR : [Prom. katalog]. – Chișinău, 1980. – 2 p.

30.  Zaxvat manipulyatora / I. G. BOTEZ, V. M. POPA, A. G. GÂRLEA // 
VDNX MSSR : [Prom. katalog]. – Chișinău, 1980. – 2 p.

31.  Zaxvatnýe mexanizmý manipulyatorov dlya shtuchnýx zago-
to vok / I. G. BOTEZ, V. M. POPA // Kompleksnaya mexanizaciya i avto-
matizaciya pogruzochno-razgruzochnýx, pod’’emno-transportnýx i sklad-
skix rabot v mashinostroenii : Sbornik BNTK. - Uliyanovsk, 1980. – P. 34-42.

1981
32.  Avtomatichen montazh na cilindrichni s”edineniya / ILIE 

BOTEZ // Ekonomika-Organizaciya-Mashinostroenie-Elektronika-
Elektro texnika. – 1981. – Nr 5. – P. 11. 

33.  Avtomaticheskaya sborka upornýx kolec / I. G. BOTEZ, 
A. I. HAGIOGLO, V. M. POPA // Sovremennýe texnologicheskie 
metodý povýsheniya kachestva, nadyozhnosti i dolgovechnosti izdelij 
mashinostroeniya : Tezisý dokladov respublikanskoj nauchno-texnicheskoj 
konferencii, apr. 1981g. / KISHINEVSKIJ PO LITEXNICHESKIJ INSTITUT 
i dr.  – Chișinău, 1981 – P. 5-8 : fi guri.
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34.  Issledovanie i razrabotka texnologicheskix processov 
obrabotki detalej gidromashin opýtnoj partii metodom 
výglazhivaniya i vibroobkatývaniya s cel’yu povýsheniya ix 
iznosostojkosti, dolgovechnosti i nadezhnosti : Rap. șt. (fi nal) / 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU ; I. BOTEZ, E. DIBNER, V. 
POPA, A. MOROȘAN. – Chișinău, 1981. – 85 p. – Bibliogr. : p. 85 (17 tit.). 
– Nr înr. de stat 80002081.

35.  Sborka cilindricheskix soedinenij s ispol’zovaniem manipu-
lyatorov / I. G. BOTEZ, A. I. HAGIOGLO, V. M. POPA // Problemnýe 
voprosý avtomatizacii proizvodstva. – Moscva, 1981. – P. 81-88 : tab.

36.  Ustrojstvo dlya centrirovaniya detalej / I. G. BOTEZ, V. M. POPA, 
G. GAVRILOV // VDNX MSSR : [Prom. katalog]. - Chișinău, 1981. – 2 p.

37.  Zaxvat manipulyatora / I. G. BOTEZ, V. M. POPA, A. G. GÂRLEA // 
VDNX MSSR : [Prom. katalog] - Chișinău, 1981. – 2 p.

38.  Zaxvatnýe mexanizmý manipulyatorov dlya shtuchnýx zago-
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lyatorov / I. G. BOTEZ, V. M. POPA, A. Z. MARIN // Robotý i roboti-
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1983
43.  Avtomaticheskaya ustanovka upornýx kolec peremennogo 
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BOTEZ, G. M. POPOVICI, V. M. POPA // Avtomatizirovannýe i 
robotizirovannýe kompleksý sborki izdelii i oborudovaniya dlya sel’skogo 
xozyajstva – „Sborca-84” : Tezisý dokladov. Vsesoyuznýj nauchno-
texnicheskij simpozium : [s uchastiem specialistov stran chlenov SÈV], 
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/ I. G. BOTEZ, V. M. POPA, A. I. BOTEZ // Gibkie avtomatizirovannýe 
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57.  Metodicheskie ukazaniya k laboratornoj rabote po naladke 
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43

Ilie Botez: Biobibliografie
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62.  Gibkoe avtomatizirovannoe proizvodstvo detalej metodom 
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64.  Оpýt rоbоtizacii mexanosborochnogo proizvodstva / 
I.  G.  BOTEZ, I. T. BABAIAN. – Chișinău : Cartea Moldovenească, 1986. – 
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93.  Rabochie organý manipulyatorov dlya výpolneniya sbo-
rochnýx rabot / I. G. BOTEZ // Sovremennýe texnologii sborki stankov i 
metallorezhushhego oborudovaniya : Sbornik. – Moscva : VNIITE, 1988.  – 
P. 37-38.

94.  Robototexnicheskie kompleksý dlya mexanoobrabotki i 
sborki    : Ucheb. posobie dlya studentov vuza / I. G. BOTEZ ; red. resp. 
: А. М. VOITCО, А. Z. МАRIN ; INSTITUTUL POLITEHNIC DIN 
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CHIȘINĂU, Catedra tehnologie și utilaje ale producţiei automatizate și 
robotică. – Chișinău : IPC, 1988. – 84 p. – Bibliogr. : p. 84 (8 tit.). 

95.  Sborochnýe yachejki dlya ustanovki upornýx kolec / 
A.  I. HAGIOGLO,  I. G. BOTEZ, V. V. MAJERU //Intensifi kaciya 
mashi no stroitel’nogo proizvodstva na osnove ispol’zovaniya sistem 
avtomatizirovannogo proizvodstva : Tezisy docladov nauchno-texnicheskoj 
konferencii KPI, sent. 1988 g. / KISHINEVSKIJ PO LITEXNICHESKIJ 
INSTITUT. – Chișinău, 1988. – P. 45-47. : tab.

96.  Vzaimozamenyaemost’, standartizaciya i texnicheskie 
izmereniya Zadaniya i metodicheskie ukazaniya k výpolneniyu 
kontrol’nýx rabot dlya studentov zaochnoj formý obucheniya / 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra metrologie ; alcăt. 
: V. M. POPA, O. V. ŢURCAN, N. A. GUZGAN ; red. resp. : M. B. GHITIS ; 
rec. : I. G. BOTEZ, A. S. CIOBANU. – Chișinău : IPC, 1988. – 54 p. – Notă : 
consemnat de Comisia metodică Facultatea Radioelectronică în 4 ian. 1988.

1989
97.  Avtomatizaciya ustanovki upornýx latunej / I. G. BOTEZ, 

A.  M.  HADJIOGLO // Traktorý i sel’skoxozajstvennýe mashiný. – 1989. – 
Nr. 4.  – P. 40-43.

98.  Avtomatizirovannýj raschyot shpindel’nogo uzla na zhestkost’ 
: Metodicheskie ukazaniya k výpolneniyu kursovogo proekta i diplom. 
proektirovaniya dlya studentov spec. 12.01 i 12.02 / INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra tehnologie și utilaje ale producţiei 
automatizate și robotica ; alcăt. : P. STOICEV, V. JAVGUREANU ; red. resp.  
: I. G. BOTEZ. – Chișinău, 1989. – 29 p.

99.  Gibkie moduli sborki cilindricheskix soedinenij / I. G.  BOTEZ 
; L.  A. CIUPINA, V. G. DIMA, G. M. POPOVICI // Respublikanskaya 
nauchno-texnicheskaya konferenciya, posvyashennaya 25-letiyu 
obrazovaniya KPI, 19-21 apr. 1989 g. : Tezisý dokladov : Mexanika. – 
Chișinău, 1989. – P. 55.
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100.  Metodicheskie ukazaniya k laboratorno-prakticheskim 
i raschetno-grafi cheskim rabotam po gidromashinam / 
INSTI TUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra texno logia și 
echipamentul fabricării automatizate și robotica ; alcăt. : V.  G.  DIMA ; red. 
resp. : I. G. BOTEZ. – Chișinău : IPC, 1989. – 18 p. : tab. – Bibliogr.  : p. 
19. – Notă : consemnat de Comisia metodică Facultatea de Mecanică în 2 iun. 1988.

101.  Metodicheskie ukazaniya k výpolneniyu laboratornýx 
rabot po kursu „Texnologiya avtomatizirovannogo 
machinostroeniya / INSTITUTUL DIN POLITEHNIC CHIȘINĂU, 
Catedra tehnologia și echipamentul fabricării automatizate și robotica ; 
alcăt. : I. G. BOTEZ ; V. F. GOLOGAN, P. E. ŢÂCHINOVSCHI. – Chișinău 
: IPC, 1989. – 47 p. : tab., fi guri. – Bibliogr. : p. 48. – Notă : consemnat de 
Comisia metodică Facultatea de Mecanică în 14 sept. 1988 

102.  Metodicheskie ukazaniya k výpolneniyu laboratornýx rabot 
po kursu „Oborudovanie avtomatizirovannýx proizvodstv” 
(Raschet i konstruirovanie) dlya studentov spec. 12.01 i 12.02 / 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra tehnologia și 
echipamentul fabricării automatizate și robotica ; alcăt. : P. STOICEV, V. 
JAVGUREANU ; red. resp. : I. BOTEZ. – Chișinău : IPC, 1989. – 27 p. : 
tab., fi guri. – Bibliogr. :  p. 28. – Notă : Consemnat de Comisia metodică Facultatea 
de Mecanică în 19 sept. 1988 

103.  Modelirovanie sistemy upravleniya bazami dannýx texno-
logicheskogo proektirovaniay : Metodicheskie ukazaniya k labora-
torným i prakticheskim zanyatiyam po kursu SAPR dlya studentov 
special’nosti 1201 „Texnologiya mashinostroeniya” / INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra tehnologia construcţiei de 
mașini ; alcăt. : V. T. IONESI, A. V. TOCA ; red. resp. : I. G. BOTEZ ; rec. : 
V. G. MOȘNEAGA, V. A. ZAGORODNIUC. – Chișinău : IPC, 1989. – 41 
p. : tab., fi guri. – Bibliogr. :  p. 41 (14 tit.). – Notă : consemnat de Comisia metodică 
Facultatea de Mecanică în 19 sept. 1988.

104.  Modelirovanie upravleniya tochnost’yu pozicionirovaniya 
korpusnoj detali na povorotnom stole mnogocelevogo stanka 
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s pomoshh’yu EVM : Metodicheskie ukazaniya k laboratorným i 
prakticheskim zanyatiyam po kursu „Texnologicheskie osnový GAP” / 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra tehnologia și 
echipamentul fabricării automatizate și robotica ; alcăt. : A. V. TOCA, V. 
T. IONESI ; red. resp. : I. G. BOTEZ ; rec. : V. N. JAVGUREANU, A. G. 
MACOVEI. - Chișinău : IPC, 1989. – 38 p. : tab., fi guri. – Bibliogr. :  p. 38 
(28 tit.). – Notă : consemnat de Comisia metodică Facultatea de Mecanică în 19 sept. 1988.

105.  Optimizaciya texnologicheskix processov sborki na 
osnove matematicheskoj modeli / L. A. CIUPINA, I. G. 
BOTEZ // Respublikanskaya nauchno-texnicheskaya konferenciya, 
posvyashhennaya 25-letiyu obrazovaniya KPI, 19-21 apr. 1989 g. : Tezisý 
dokladov : Mexanika. – Chișinău, 1989. – P. 52-53.

106.  Optimizaciya vremennoj strukturý operacij mexanicheskoj 
obrabotki : Metodicheskie ukazaniya k laboratorným i prakticheskim 
zanyatiyam po kursu SAPR dlya studentov vsex vidov obucheniya / 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra tehnologia și 
echipamentul fabricării automatizate și robotica ; alcăt. : V. F. IONESI, A. 
V. TOCA ; red. resp. : I. G. BOTEZ. – Chișinău : IPC, 1989. – 38 p. : des., 
tab. – Bibliogr. : p. 38 (5 tit.). – notă : Consemnat de Comisia metodică Facultatea de 
Mecanică în 19 sept. 1988.

107.  Opýt mashinostroeniya Moldavii v oblasti texnologii, 
mexanizacii i avtomatizacii sborochnýx rabot / V. S. 
CALMUŢCHI, I. G. BOTEZ // Mexanizaciya i avtomatizaciya sborki izdelij 
mashinostroeniya dlya agropromýshlennogo kompleksa „Sborca-89” : 
Tezisý dokladov. Vsesoyuznoe nauchno-texnicheskoe soveshhanie, 6-8 
noyab. 1989 g. – Moscva, 1989. – P. 14-16.

108.  Podvizhnoj manevrennýj robot / Mihail CMETA, Ilie BOTEZ 
// Mladezh a Robotizaciya : Celostatna konferenciya s medzinarodnou 
ucastou 9-10 november 1989 g. : Sbornik I. – Praga, 1989. – P. 61-63 : 
fi guri
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109.  Problemý kompleksnoj avtomatizacii proizvodstva v 
mashinostroenii : [po materialam odnoimennoj Vsesoyuznoj 
nauchno i texnicheskoj konferencii Erevan, iyun’ 1988] / I. G. BOTEZ, V. 
C. ZAMEATIN // Stroitel’nýe i dorozhnýe mashiný. – 1989. – Nr 10. – P. 
29-30.

110.  Progressivnoe texnologicheskoe oborudovanie zarubezhnýx 
fi rm / I. G. BOTEZ, V. C. ZAMEATIN // Stanki i instrument. – 1989. – 
Nr 1. – P. 42-44.

111.  Sborochnýe golovki dlya gibkix proizvodstvennýx yacheek / 
I. G. BOTEZ, L. A. CIUPINA, V. G. DIMA // Respublikanskaya nauchno-
texnicheskaya konferenciya, posvyashhennaya 25-letiyu obrazovaniya 
KPI, 19-21 apr. 1989 g. : Tezisý dokladov : Mexanika. – Chișinău, 1989.  – 
P. 54.

112.  Sovershenstvovanie texnologii i povýshenie kachestva sborki 
stankov i metallorezhushhego oborudovaniya : [po materialu 
odnoimennoj Vsecoyuznoj naucno-texnicheskoj soveshhanii, Odessa, 
okt., 1988] / I. G. BOTEZ, V. C. ZAMEATIN, V. V MAJERU // Stanki i 
instrument. – 1989. – Nr 4. – P. 37-38 : tab.

113.  Sovershenstvovanie ustrojstv dlya avtomatizacii sborki 
upornýx kolec / A. M. HAGIOGLO, I. G. BOTEZ, V. V. MAJERU 
// Mexanizaciya i avtomatizaciya sborki izdelij mashinostroeniya 
dlya agropromýshlennogo kompleksa „Sborca-89” : Tezisý dokladov. 
Vsesoyuznoe nauchno-texnicheskoe soveshhanie, 6-8 noyab. 1989 g. – 
Moscva, 1989. – P. 59-60.

1990
114.  Avtomaticheskaya sborka rotorov pogruzhnýx èlektronasosov 

/ I. G. BOTEZ, L. A. CIUPINA, M. D. RUSSU, V. R. JUC // Mexanizaciya i 
avtomatizaciya proizvodstva. – 1990. – Nr 2. – P. 5-7.
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115.  Avtomaticheskaya smena metallorezhushhego instrumenta 
na stankax s CPU / I. BOSTAN, I. BOTEZ, V. DULGHERU // 
Mexanizaciya i avtomatizaciya proizvodstva. – 1990. – Nr. 9. – P. 28-31.

116.  Indicaţii metodice la lucrarea de laborator „Sistemul de 
comandă al robotului industrial „UNIVERSAL-5”, după 
cursul „Automatizarea proceselor de producţie în construcţia 
de mașini / INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra 
tehnologia și echipamentul fabricării automatizate și robotica ; alcăt. : I. 
BOTEZ, D. ZETU, G. DOMENTE. – Chișinău : IPC, 1990. – 23 p. : tab.

117.  Îndrumar de laborator la automatizarea proceselor de 
producţie în construcţia de mașini : (Lucrările nr. 1, 2, 3.) / 
INSTITUTUL POLITEHNIC din CHIȘINĂU ; alcăt. : G.  S.  DOMENTE, 
I. G. BOTEZ. – Chișinău, 1990. – 29 p. : tab., fi guri. – Bibliogr. :  p. 29        
(5 tit.). 

118.  Îndrumar de laborator la automatizarea proceselor de 
producţie în construcţia de mașini : (Lucrările nr. 4, 5) / 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU ; alcăt. : G.  S.  DOMENTE, 
I. G. BOTEZ. – Chișinău, 1990. – 27 p. : tab., fi guri. – Bibliogr. : p. 27.

119.  Mexanizirovannoe prisposoblenie dlya tokarnýx stankov s 
CPU / I. BOSTAN, A. OPREA, I. BOTEZ, S. MAZURU // Mexanizaciya 
i avtomatizaciya proizvodstva. – 1990. – Nr 9. - P. 16-17. 

120.  Molodyozh’ i robototexnika / I. BOTEZ // Traktorý i sel’skoxo zajst-
vennýe mashiný. – 1990. – Nr 4. – P. 49-51.

121.  Molodezh’ i robototexnika / I. G. BOTEZ, L. A. CIUPINA // 
Instrumental’noe obespecenie avtomatizirovannýx sistem mexano-
obrabotki : Sbornik. – Irkutsk, 1990. – P. 18-19. 
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122.  Optimizaciya s pomoshhiyu EVM rezhimov rezaniya tokar-
noj odnoinstrumental’noj operacii : Metodicheskie rekomendacii 
k výpolneniyu laboratornýx rabot po kursu SAPR TP / INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra tehnologia și echipamentul 
fabricării automatizate și robotica ; alcăt. : V. T. IONESI, A. V. TOCA ; red. 
resp. : I. G. BOTEZ ; rec. : P.  I.  POSTOLACHE.  – Chișinău : IPC, 1990.  – 
43 p. : tab., fi guri. – Bibliogr. : p. 43 (12 tit.). – Notă : consemnat de Comisia 
metodică Facultatea de Mecanică în 12 ian. 1990.

123.  Organ manipulyatora dlya ustanovki upornýx koles / A. 
M. VOLIDMAN, I. G. BOTEZ // XXXIV studencheskaya nauchno-
texnicheskaya konferenciya. – Kaunas, 1990. – P. 44.

124.  Osobennosti dinamiki privoda promýshlennogo robota s 
precessionnoj peredachej / I. BOSTAN, V. DULGHERU, I. BOTEZ 
// Stanki i instrument. – 1990. – Nr 5. – P. 3-4.

125.  Planetarnaya korobka peredach / I. BOTEZ, I. BOSTAN, V. 
DULGHERU // Traktorý i sel’skoxozyajstvennýe mashiný. – 1990. – Nr 
9. – P. 21-22 : tab., fi guri.

126.  Podvizhnoj promýshlennýj robot / I. BOTEZ, L. A. CIUPINA // 
XXXIV studencheskaya nauchno-texnicheskaya konferenciya. – Kaunas, 
1990. – P. 26.

127.  Povýshenie nadezhnosti instrumenta na predpriyatiyax 
Moldový / I. G. BOTEZ, L. A. CIUPINA // Povýshenie nadyozhnosti 
avto maticheskix stanochnýx sistem : Sbornik. – Xabarovsk, 1990. – P. 80-81.

128.  Precessionnýj reduktor privoda promýshlennogo robota : 
informacionnoe pis’mo / I. BOSTAN, I. BOTEZ, V. DULGHERU // 
Stroitel’nýe i doroznýe mashiný. – 1990. – Nr 9. – P. 28-31.

129.  Rabochij organ manipulyatora dlya zavorachivaniya 
rez’bovýx detalej / I. BOSTAN, I. BOTEZ, V. DULGHERU // 
Mexanizaciya i avtomatizaciya proizvodstva. – 1990. – Nr 9. – P. 13.
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130.  Rabochij organ manipulyatora dlya ustanovki upornýx kolec 
na val / I. BOTEZ, A. I. HAGIOGLO // Vestnik mashinostroeniya. – 
1990. – Nr 8. – P. 17-19.

131.  Robotý v nashej zhizni / I. G. BOTEZ, A. V. STANCIU. – Chișinău 
: Cartea Moldovenească, 1990. – 123 p. : fi guri, tab. – Bibliogr. :  p. 125.

132.  Roboţii în viaţa cotidiană / Ilie BOTEZ, Anton STANCIU. - Chi-
șinău : Cartea Moldovenească, 1990. – 125 p. : fi guri, tab. – Bibliogr. :  p. 
124 (8 tit.). - ISBN 5-362-00552-9

133.  Sborochnýe mexanizmý na baze planetarnýx precessionnýx 
peredach / I. G. BOTEZ, L. A. CIUPINA // Progressivnaya texnologiya 
i avtomatizaciya sborki : Sbornik. – Moscva, 1990. – P. 10-16.

134.  Texnologiya mashinostroeniya : Metodicheskie ukazaniya k 
prakticheskim zanyatiyam dlya studentov special’nosti 12.01 „Texnoligiya 
mashinostroeniya” vsex form obucheniya / INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CHIȘINĂU, Catedra tehnologia construcţiei de mașini ; alcăt. : E. E . 
DIBNER, A. M. MOROȘAN, B. P. SAUȘCHIN ; red. resp. : E. E. DIBNER 
; rec. : I. G. BOTEZ. – Chișinău., 1990. – 44 p. : tab. – Bibliogr. : p. 44 (3 
tit.). – Notă : consemnat de Comisia metodică Facultatea de Mecanică în 27 oct. 1989.

135.  Texnologiya sel’skoxozyajstvennogo mashinostroeniya : 
Met o dicheskie ukazaniya k výpolneniyu kursovogo proekta dlya stu-
dentov special’nosti 15.03 „Sel’skoxozyajstvennoe mashinostroenie” / 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU ; alcăt. : A. S. CIOBANU, 
E. E. DIBNER, V. E. MORARI, A. M. MOROȘAN ; red. resp. : B. P. 
SAUȘCHIN ; rec. : I. G. BOTEZ. – Chișinău, 1990. – 48 p. : tab. – Bibliogr. 
: 44 tit. – Notă : consemnat de Comisia metodică Facultatea de Mecanică în 15 dec. 1989.

136.  Texnologiya sel’skoxozyajstvennogo mashinostroeniya : 
Spravochnýj material k výpolneniyu kursovogo proekta dlya studentov 
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special’nosti 15.03 „Sel’skoxozyajstvennoe mashinostroenie” / INSTI-
TUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU ; alcăt. : A.  S.  CIOBANU, E. E. 
DIBNER, V. E. MORARI, A. M. MOROȘAN  ; rec. : A. Z. MARIN, I. G. 
BOTEZ. – Chișinău, 1990. – 28 p. : tab., fi guri.  – Notă : consemnat de Comisia 
metodică Facultatea de Mecanică în 15 dec. 1989.

137.  Zadaniya k kursovoj rabote po avtomatizacii proiz vod-
stvennýx processov v mashinostroenii dlya studentov 
special’nostej 12.01 i 12.02 / INSTITUTUL POLITEHNIC DIN 
CHIȘINĂU, Catedra tehnologia și echipamentul fabricării automatizate 
și robotica ; alcăt. : I. G. BOTEZ, G. S. DOMENTE, D. ZETU, G. N. 
PRINI.  – Chișinău, 1990. – 77 p. : tab. – Bibliogr. :  p. 77 (6 tit.).

138.  Zaxvatnoe ustrojstvo manipulyatora / I. BOSTAN, I. BOTEZ, 
V.  DULGHERU // Stanki i instrument. – 1990. – Nr 5. – P. 11-12.

1991
139.  Avtomatizaciya proizvodstvennýx processov v mashino-

stroenii : Uchebnik dlya mashinostroitel’nýx special’nýx vuzov / 
I.  G.  BOTEZ, L. A. CIUPINA ; red. : V. FRUNZE ; recenzent : V. I. 
JOMIRU.   – Chișinău : Universitas, 1991. – 243 p. : fi guri, tab. – Bibliogr. : 
p. 242-243 (23 tit.). - ISBN 5-362-00781-5

140.  Geometria descriptivă : Curs de lecţii / M. I. CEAPĂ ; rec. : I.  BOTEZ, 
S. NEGRU ; INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra de 
geometrie descriptivă și grafi că inginerească. – Chișinău, 1991. – Pt. 1. - 
79 p. : fi guri, tab. – Bibliogr. : p. 79 (3 tit.).

141.  Geometria descriptivă : Curs de lecţii / M. I. CEAPĂ ; rec. : ILIE 
BOTEZ, S. NEGRU ; INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, 
Catedra de geometrie descriptivă și grafi că inginerească. – Chișinău, 1991. 
– Pt. 2. - 47 p. : fi guri, tab. – Bibliogr. : p. 45 (3 tit.).

142.  Indicaţii metodice la lucrarea de laborator „Sistemul de 
comandă al robotului industrial UNIVERSAL-5”, după cursul 
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„Automatizarea proceselor de producţie în construcţia de mașini” / 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra tehnologia și 
echipamentul fabricării automatizate și robotică ; alcăt. : I. BOTEZ, D. 
ZETU, G. DOMENTE. – Chișinău : IPC, 1991. – 21 p. : tab. 

143.  Ispýtatel’nýe stendý dlya opredeleniya rabochix parametrov 
precessionnýx peredach / I. BOSTAN, I. BOTEZ, A. OPREA, V. 
DULGHERU // Diagnostika texnologicheskix defektov stanochnýx sistem 
i ix elementov pri ix izgotovlenii i ekspluatacii. – Moscva, 1991. – P. 30-31.

144.  Lucrări de laborator la „Hidraulică, transmisii hidraulice 
și pneumoautomatică„ : Îndrumări metodice / INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra tehnologia și echipamentul 
fabricării automatizate și robotică ; alcăt. : V. JAVGUREANU, P. STOICEV 
; trad. : A. CIOCOI, R. BOTNARU ; red. resp. : I. BOTEZ  ; rec. : G. 
POPOVICI. – Chișinău : IPC, 1991. – 47p.  : tab., fi guri. – Bibliogr. : 3 tit. 
– Notă : aprobat de Consiliul metodic Facultatea de Mecanică în 29 noiem. 1990.

145.  Mexanizirovannýj instrument dlya sborki rez’bovýx 
soedinenij / I. BOSTAN, I. BOTEZ, V. DULGHERU // Mexanizaciya i 
avtomatizaciya proizvodstva. – 1991. – Nr 6. – P. 12-13.

146.  Programma texnologicheskoj praktiki dlya studentov 3 kursa 
special’nosti Texnologiya mashinostroeniya / INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, Catedra tehnologia construcţiei de 
mașini ; alcăt. : E. E. DIBNER, V. E. MORARI, A. M. MOROȘAN ; red. 
resp. : E. E. DIBNER ; rec. : I. G. BOTEZ. – Chișinău : IPC, 1991. – 10 p. – 
Bibliogr. : p. 9 (34 tit.). – Notă : aprobat de Comisia metodică Facultatea de Mecanică 
în 27 noiem. 1990.

147.  Razrabotka i issledovanie mashin i mexanizmov : Rap. șt. 
(intermediar) / INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU ; cond. : 
I. BOTEZ. – Nr înr. de stat 01870024544, data 04.11.1991.
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CHIȘINĂU. Cerere Nr 4174389/25-08 ; Decl. 19.11.1986 ; Publ. : B. I., 
1988 – Nr 29.

260.  CA 1440631(SU) ; CIB B23F 19/02. Automat pentru asamblarea 
pieselor arborelui cu discuri / L. A.CIUPINA, I. G. BOTEZ, V. M. 
POPA, I .V. CIUPIN. Cerere Nr 4184823/25-27 ; Decl. 26.01.87 ; Publ. : B. 
I., 1988. - Nr 44.     

1989
261.  CA 1484705 (SU) ; CIB B25J 15/00. Dispozitiv de prindere a 

manipulatorului / I. G. BOTEZ, S. M. ASPIDOV,L. A. CIUPINA, 
V. M. POPA; INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 
4328192/24-09 ; Decl. 25.05.1987 ; Publ. : B. I., 1989 – Nr 21.

262.  CA 1486325 (SU) ; CIB B24B 39/00 ; B24B 39/04. Procedeu de 
pregătire a pieselor pentru prelucrare / V. M.  POPA, E. E. 
DIBNER., A. M. MOROȘAN, V. E. MORARI, I. G. BOTEZ. Cerere Nr 
4302098/31-27 ; Decl. 08.07.1987 ; Publ. : B. I., 1989 – Nr 22.

263.  CA 1514595 (SU) ; CIB B25J 17/00. Manipulator / I. A. BOSTAN, I. G. 
BOTEZ, V. E. DULGHERU, V. M. POPA ; INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 4316515/31-08 ; Decl. 12.10.1987 ; Publ. : B. 
I., 1989 – Nr 38.
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264.  CA 1537510 (SU) ; CIB B25J 9/00. Manipulator / V. M. PO PA, I. G. 
BOTEZ, L. A. CIUPINA, N. A. GUZGAN. Cerere Nr 4441081/31-08  ; 
Decl. 25.04.1988 ; Publ. : B.I., 1990. – Nr 3.

1990
265.  CA 1551511 (SU) ; CIB B23P 19/02. Automat pentru asamblarea 

pieselor tip arbore cu discuri / I. G. BOTEZ, L. A. CIUPIN(A), I. M. 
POPA, I. A. BOSTAN, V. E. DULGHERU ; INSTITU TUL POLITEHNIC 
DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 4461284/25-27 ; Decl. 15.07.1988 ; Publ. : B. 
I., 1990 – Nr 11.

266.  CA 1558661 (SU) ; CIB B25J 15/00. Robot industrial mobil / 
I. A. BOSTAN, I. G. BOTEZ, V. E. DULGHERU ; INSTITUTUL DIN 
POLITEHNIC CHIȘINĂU. Cerere Nr 4421870/31-08 ; Decl. 05.05.1988 ; 
Publ. : B. I., 1990 – Nr 15.

267.  CA 1569226 (SU) ; CIB B25J 15/00. Dispozitiv de apucare pentru 
manipulator / I. A. BOSTAN, I. G. BOTEZ, V. E. DULGHERU, I. 
A. POLEARUȘ, V. C. BURDUJA ; INSTITUTUL POLITEHNIC DIN 
CHIȘINĂU. Cerere Nr 4368269/31-08 ; Decl. 25.01.1988 ; Publ. : B. I., 
1990 – Nr 21.

268.  CA 1590209 (SU) ; CIB B23B 29/32. Cap revolver / I.  A.  BOSTAN, 
I. G. BOTEZ, V. E. DULGHERU, V. V. GUNICO ; INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 4419800/31-08 ; Decl. 
01.02.1988 ; Publ. : B. I., 1990 – Nr 33.

269.  CA 1597478 (SU) ; CIB F16H 3/50. Cutie de viteze planetară 
/ I. A. BOSTAN, V. E. DULGHERU, C. B. GLUȘCO, I. G. BOTEZ ; 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 4405118/25-28 
; Decl. 05.04.1988 ; Publ. : B. I., 1990 – Nr 37.
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1991
270.  CA 1620294 (SU) ; CIB B25J 9/00. Dispozitiv de acţionare pentru 

robot industrial / I. G. BOTEZ, B. M. LOVCHET, I. A. BOSTAN, V. 
E. DULGHERU ; INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Cerere 
Nr 4651369/08 ; Decl. 17.02.1989 ; Publ. : B. I., 1991 – Nr 2.

271.  CA 1632762 (SU) ; CIB B25B 21/00. Sculă de fi letat și înșurubat / 
I. A. BOSTAN, I. G. BOTEZ, V. E. DULGHERU, V. C. ZAMEATIN, V. N. 
SOROCHIN ; INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 
4626465/28 ; Decl. 16.06.1980. ; Publ. : B. I., 1991 – Nr 9.

272.  CA 1651822 (SU) ; CIB A23N 4/00. Instalaţie pentru înlăturarea 
sîmburilor din fructe / I. G. BOTEZ, L. A. CIUPINA, V. M. POPA, I. 
I. MARTEA Cerere Nr 4702466 ; Decl. 06.06.1989 ; Publ. : B. I., 1991 – Nr 
20.

273.  CA 1689013 (SU) ; CIB B23P 19/08. Instalaţie pentru fi xarea 
roţilor elastice în canalele pieselor de bază / I. G. BOTEZ, V. 
M. POPA, L. A. CIUPINA, A. I. HAGIOGLO. Cerere Nr 4767517 ; Decl. 
12.12.1989 ; Publ. : B. I., 1991 – Nr 41.

1992
274.  CA1703349 (SU) ; CIB B23P 19/08. Dispozitiv pentru asamblarea 

îmbinării cu fi let / L. A. CIUPINA, I. G. BOTEZ, V. M. POPA, N. A. 
GUZGAN. Cerere Nr 4638284/08 ; Decl. 16.01.1989 ; Publ. : B. I.,1992. – 
Nr 1.

275.  CA 1704139 (SU) ; CIB G04B 29/02. Ceas electromecanic / I. 
A. BOSTAN, I. G. BOTEZ, V. E. DULGHERU, V. A. SIREŢEANU  ; 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 4713495/10 ; 
Decl. 03.07.1989 ; Publ. : B. I., 1992 – Nr 1.
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276.  CA 1713768 (SU) ; CIB B23P 19/09. Cap de asamblare / I. 
A. BOSTAN, I. G. BOTEZ, V. E. DULGHERU, I. I. SAMOILOV ; 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Nr 4677451 ; Decl. 
11.04.1989 ; Publ. : B. I., 1992 – Nr 7.

277.  CA 1714885 (SU) ; CIB B60K 17/32. Punte motoare a mijlocului 
de transpot / I. A. BOSTAN, V. E. DULGHERU, G. V. TRIBOI, I. G. 
BOTEZ ; INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 
4855559 ; Decl. 31.07.1990 ; Nepubl.

278.  CA 1727981 (SU) ; CIB B25B 21/00. Șurubelniţă cu acţionare 
mecanică / I. A. BOSTAN, V. E. DULGHERU, I. G. BOTEZ, A. Z. 
MARIN ; INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 
480604328 ; Decl. 05.02.1990 ; Publ. : B. I., 1992 – Nr 15.

279.  CA 1763267 (SU) ; CIB B60T 11/06. Mijloc de transport / I. A. 
BOSTAN, I. G. BOTEZ, V. E. DULGHERU, G. V. TRIBOI ; INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 4877110 ; Decl. 23.04.1990 ; 
Publ. : B. I., 1992 – Nr 35.

280.  CA 1771960 (SU) ; CIB B25J 17/00 ; B25J 7/00 Articulaţia 
manipulatorului / I. A. BOSTAN, V. E. DULGHERU, I. G. BOTEZ, 
B. M. LOVCHET. Cerere Nr 4725685/08 ; Decl. 31.07.1989 ; Publ. : B. I., 
1992. – Nr 40.

281.  CA 1776899 (SU) ; CIB F16H 1/32. Mecanism de acţionare / I. A. 
BOSTAN, V. E. DULGHERU, I. G. BOTEZ ; INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CHIȘINĂU. Cerere Nr 4788211/28 ; Decl. 05.02.1990 ; Publ. : B. I., 
1992 – Nr 43.

1996
282.  NB 462 (MD) ; CIB B25B 21/00. Șurubelniţă cu acţionare 

mecanică / I. A. BOSTAN, V. E. DULGHERU, I. G. BOTEZ, A. Z. 
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MARIN. Cerere Nr 95-0324 ; Decl. 10.07.1995 ; Publ. : 30.09.1996 ; BOPI, 
1996 – Nr 9. Titlu de protecţie al fostei URSS CA 1727981

283.  NB 473 B1 (MD) ; CIB F16 H3/50. Cutie de viteze planetară 
/ I. A. BOSTAN, V. E. DULGHERU, C. B. GLUȘCO, I. G. BOTEZ ; 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI. Cerere Nr 95-0326 ; Decl. 
10.07.1995 ; Publ. : 30.09.1996; BOPI, 1996 – Nr 9. Titlu de protecţie al 
fostei URSS CA 1597478 (SU).

284.  NB 476 (MD) ; CIB G04B 29/02. Ceas electromecanic / I. G. 
BOSTAN, I. G. BOTEZ, V. E. DULGHERU, V. A. SIREŢEANU ; 
UNIVERSITAEA TEHNICĂ A MOLDOVEI. Cerere Nr 95-0325 ; Decl. 
10.07.1995 ; Publ. : 30.09.1996; BOPI, 1996 – Nr 9. Titlu de protecţie al 
fostei URSS CA 1704139 (SU).

2006
285.  NB 2955 (MD) ; CIB B23 K 20/12 ; B23C  65/06. Procedeu și 

dispozitiv de sudare prin fricţiune / I. BOSTAN, I. BOTEZ, 
V.  DULGHERU, I. DICUSARĂ; UNIVERSITAEA TEHNICĂ A MOL-
DOVE. Cerere Nr 2005 0218 ; Dec. l.01.08.2005 ; Publ. : BOPI, 2006. – 
Nr  1. - ISSN 1810-7095
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Capitolul II
PUBLICISTICĂ 

EDUCAŢIE. INSTRUIRE. PRACTICA 

INGINEREASCĂ

1975
286.  Facultatea de Mecanică în 1975 : realizări și lacune / Ilie BO-

TEZ, doc.  Catedra TCM // Inginerul. – 1975. – Nr. 40 (24 dec.). – P. 2.

287.  Rodul colaborării : [Facultatea de Mecanică a IPC, catedrele facultăţii 
au încheiat contracte de colaborare știinţifi că cu un șir de instituţii 
știinţifi ce din URSS] / I. G. BOTEZ, doc. ad-interim. Catedra TCM // 
Inginerul. – 1975. – Nr 38 (10 dec.). – P. 1. ;  Nr 40 (24 dec.). – P. 2.

1976
288.  Angajamenele facultăţii se îndeplinesc cu succes / Ilie BOTEZ 

// Inginerul. – 1976. – Nr 19 (19 mai). – P. 2.

289.  Mereu în căutare : [succesele muncii știinţifi ce ale studenţilor : 
V.  BLAJA, Iu. ȘOLPAN, G. OGLINDĂ] / Ilie BOTEZ, prodecan pentru 
știinţă la Facultatea de Mecanică // Inginerul. – 1976. – Nr 10 (17 mar.).  – 
P. 2.

290.  Orizontul știinţei : [realizările știinţifi ce ale catedrelor Facultăţii de 
Mecanică în a. 1976] / Ilie BOTEZ, prodecan pentru știinţă la Facultatea 
de Mecanică // Inginerul. – 1976. – Nr 18 (12 mai). – P. 4.

291.  Ritmul întrecerii : [munca de cercetare știinţifi că a studenţilor de la 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU] / Ilie BOTEZ, prodecan 

Notă: Între anii 1971–1990 publicaţiile în limba română au apărut cu grafi e 
chirilică.
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pentru știinţă la Facultatea de Mecanică // Inginerul. – 1976. – Nr 21 (2 
iun.). – P. 1.

1977
292.  Căutări și realizări : [cercetări știinţifi ce ale Facultăţii de Mecanică în 

cadrul contractelor complexe de colaborare cu întreprinderi industriale,  
perspective de colaborare cu producătorul] / Ilie BOTEZ, prodecan 
pentru știinţă // Inginerul. – 1977. – Nr 16 (27 apr.). – P. 3.

293.  Cercetări actuale : [ale cadrelor didactice de la catedrele Facultăţii de 
Mecanică și a 60 % studenţi încadraţi în munca de cercetare știinţifi că] 
/ Ilie BOTEZ, prodecan pentru știinţă // Inginerul.  - 1977. – Nr 12 (30 
mar.). – P. 3.

294.  Umăr la umăr cu studenţii : [lucrări în baza contractului economic 
- „Elaborarea și producerea utilajului tehologic nestandart pentru 
asamblarea și construcţia comutatoarelor primare de măsurare din 
microfi r”] / Ilie BOTEZ, prodecan pentru știinţă Facultatea de Mecanică 
// Inginerul. – 1977. – Nr 6 (2 febr.) – P. 3.

1979
295.  De unde începe știinţa? : [înaintarea cererilor pentru drept de 

inventator și publicarea articolelor știinţifi ce de cătrte profesori, având 
coautori studenţi de la Facultatea de Mecanică] / Ilie BOTEZ, prodecan 
pentru munca de cercetare știinţifi că // Inginerul. – 1979. – Nr 13 (4 apr.). 
– P. 2.

296.  În întâmpinarea conferinţei republicane : [„Progresul 
tehnico-științifi c în tehnologia, mecanizarea și automatizarea lucrărilor 
de asamblare în construcția de mașini„ - organizată în comun de 
INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU și comitetul republican 
al STȘ Mașprom la 4-5 iunie la Casa tehnicii] / Ilie BOTEZ, prodecan 
pentru munca de cercetare știinţifi că la Facultatea de Mecanică, docent // 
Inginerul. – 1979. – Nr 19 (23 mai). – P. 3.
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297.  În limba exponatelor : [prezentarea a 25 de exponate, pregătite de 
colaboratorii și studenţii Facultăţii de Mecanică la EREN] / Ilie BOTEZ, 
prodecan pentru munca de cercetare știinţifi că la Facultatea de Mecanică 
// Inginerul.  – 1979. – Nr 32 (28 noiem.) - P. 1.

1980
298.  Contribuţie oportună : [profesorii și studenţii IPC au mari realizări 

inovaţionale în domeniul roboţilor industriali.  Brevetele sunt aplicate la 
multe întreprinderi. Noua ramură a construcției de mașini - construcția 
de roboți - capătă o dezvoltare rapidă] / BOTEZ, Ilie // Inginerul.  – 1980. 
– Nr 20 (7 oct.). – P. 4. : foto.

299.  Cuvântul viu al lectorului : [despre lucrul organizaţiei raionale 
a Societăţii „Știinţa”] / G. COLCIN, I. BOTEZ, docent, locţiitorul 
președintelui organizaţiei raionale a Societăţii „Știinţa” // Inginerul. – 
1980. – Nr 14 (30 apr.). – P. 1.

300.  Orizonturi : [realizările știinţifi ce ale catedrelor Facultăţii de Mecanică] 
/ BOTEZ Ilie, locţiitorul decanului // Inginerul. – 1980. – Nr 12 (16 apr.). 
– P. 3.

301.  Pregătirea e în plină desfășurare : [a XV-a Conferinţă tehnico-
știinţifi că a studenţilor] / Ilie BOTEZ, locţiitorul decanului la Facultatea 
de Mecanică, docent // Inginerul. – 1980. – Nr 5 (13 febr.). – P. 3.

1981
302.  Sarcinilor propuse - rezolvare fructuoasă : [sporirea substanţială 

a producţiei sistemelor de mașini și utilaje. Manipulatoarele automate  
permit să fi e exclusă aplicarea muncii manuale în lucrările monotone sau 
în condiţii grele și dăunătoare pentru om] / Ilie BOTEZ // Inginerul. – 
1981. – Nr 3 (11 febr.). – P. 3. : foto.
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1982
303.  Anul care pleacă si cel de vine : [semnifi caţie, reușită și 

perspective] : interviu / Ilie BOTEZ, docent, cand. șt. teh., locţiitorul 
decanului pentru munca știinţifi că la Facultatea de Mecanică // Inginerul.  – 
1982. – Nr 41 (dec.). – P. 1. : foto.

304.  Brevete de autor – studenţilor : [despre brevetul “Dispozitiv de 
prindere a manipulatorului”] / Ilie BOTEZ, locţiitorrul decanului pentru 
munca știinţifi că la Facultatea de Mecanică // Inginerul. – 1982. – Nr 27 
(15 sept.). – P. 2. : foto.

305.  Cu ce începe știinţa : [anii de studii sunt  o perioadă de acumulare  
a  cunoștinţelor, de creaţie și iniţiere în știinţă] / Ilie BOTEZ, locţiitorul 
decanului pentru munca știinţifi că la Facultatea de Mecanică // Inginerul. 
– 1982. – Nr 3 (10 febr.). – P. 4.

1983
306.  A inventa ceva nou : [descoperirile, elaborările și invenţiile aplicate în 

economia naţională contribue la soluţionarea problemelor sociale. Aceste 
realizări crează posibilităţi de îmbunătăţire în continuu a bunăstării 
materiale și a protecţiei muncii la nivel de societate (viaţă-relaţii-producţie-
odihnă)] / Ilie BOTEZ, locţiitorul decanului pentru munca știinţifi că la 
Facultatea de Mecanică // Inginerul. – 1983. – Nr 13 (31 mar.). – P. 3. : foto.

307.  Era roboţilor / Ilie BOTEZ, locţiitorul decanului pentru munca 
știinţifi că la Facultatea de Mecanică // Inginerul. – 1983. – Nr 24 (23 
iunie). – P. 3-4.

308.  Succesele studenţilor-mecanici / Ilie BOTEZ, doc. la Catedra 
TCM, cand. șt. teh. // Inginerul. – 1983. – Nr 1 (6 ian.). – P. 3. : foto.

1984
309.  Practica de producţie : [a studenţilor de la INSTUTUTUL 

POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU în atelierele uzinelor, unde înaintează 
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propuneri de raţionalizare și desfășoară activităţi de inovare. La Facultatea 
de Mecanică studenţii au înaintat 20 de cereri pentru invenţii iar 16 
studenţi au primit brevete de autor] / Ilie BOTEZ, locţiitorul decanului 
pentru munca știinţifi că // Inginerul. – 1984. – Nr 30 (3 oct.). – P. 3.

1985
310.  Aplicându-le în practică : [participarea studenților la lucrări 

defi nitivate în producţie, efectul economic constituind cca 1,7 mln. r.] 
/ Ilie BOTEZ, doc., cand. șt. teh., locţiitorul decanului pentru munca 
știinţifi că la Facultate de Mecanică // Inginerul.  – 1985. – Nr 4 (30 ian.). 
– P. 2.

311.  De un real folos : [prezentarea la cea de-a XVIII Conferinţă tehnico-
știinţifi că, de către studenţii Facultăţii de Mecanică, a referatelor privitor 
la utilizarea liniilor automatizate fl exibile din construcţia de mașini în 
ocrotirea mediului ambiant] / Ilie BOTEZ doc., cand. șt. teh., locţiitorul 
decanului pentru munca știinţifi că la Facultatea de Mecanică // Inginerul. 
– 1985. – Nr 21 (5 mai).  – P. 3. : foto.

1987
312.  Unde duc urmele : [preocupările ramurei constructoare de mașini și 

sarcinile învăţământului tehnic superior în renașterea inginerului creator] 
/ I. G. BOTEZ, șeful Catedrei TUPAR, docent // Inginerul. - 1987. – Nr 
14 (13 mai). – P. 4.

1988
313.  Direcţia - rezultatul fi nal : [în cadrul catedrei TUPAR studenţii 

au obţinut șase brevete de invenţie premiate cu trei medalii de bronz ale 
EREN din URSS ] / I BOTEZ, L. CIUPINA // Inginerul. – 1988. – Nr 3 
(29 ian.). – P. 4.

314.  Rezultatele concursului : [expoziţia „MAȘPROM”] / ILIE 
BOTEZ, șeful CatedreiTUPAR // Inginerul. – 1988. – Nr 8 (14 mar.). – P. 
2. : foto.
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315.  Rolul primordial : [în sporirea economiei naţionale revine ramurei 
construcței de mașini. Este inevitabilă trecerea la producerea automatizată 
cu o efi cienţă înaltă] / Ilie BOTEZ, seful Catedrei TUPAR // Inginerul. – 
1988. – Nr 25 (30 sept.). – P. 2. : foto.

1992
316.  Cum se depolitizează Politehnica? : [scrisoare deschisă rectorului 

INSTITUTULUI POLITEHNIC din CHIȘINĂU] / semnatari :…, Ilie 
BOTEZ,…] // Ţara. – 1992. – 7 apr. – P. 7.

2005
317.  Istoria “ETALONULUI” : [apariţia publicației “Isoria Centrului de 

Cercetare Tehnico-Științifi ce și Implementare a Tehnologiilor Avansate 
în Economia națională” / UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 
Facultatea Iginerie și Management în Construcția de Mașini , Catedra 
mașini și sisteme de producție, Chișinău, UTM, 2004  - preţios material 
didactic ce va contribui la sporirea calităţii studiilor universitare] / Ilie 
BOTEZ, Veaceslav GULCO // Mesager Universitar. – 2005. – Nr 3, 4 
(apr.). – P. 3.

318.  Roboţi pentru studenţi : [despre manualul pentru proiectarea de an și 
de diplomă „Automatizarea proceselor în mașini și sisteme de producţie”, 
autori : Petru STOICEV, Ilie BOTEZ, Mihai BUNESCU, Alexei BOTEZ 
; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, Chișinău, UTM, 2005] / 
Ilie BOTEZ // Mesager Universitar. – 2005. – Nr 10 (dec.). – P. 2.

2006
319.  Roboţi pentru studenţi / Ilie BOTEZ // Mesager Universitar. – 

2006.  – Nr 10 (dec.). – P. 4. : fi guri 

2007
320.  Practica la “ Etalon” : [despre activitatea atelierelor didactice de 

lăcătușărie, strunjire, frezare, sudare. La uzină este  pusă în serviciul 
studenților practicanți o  bibliotecă  ce dispune de o arhivă tehnică, care 
cuprinde peste 200 de materiale importante pentru realizarea proiectelor 
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de curs și de diplomă. Pentru pasionați activează și un cerc de inventică] 
/ Ilie BOTEZ // Mesager Universitar. – 2007. – Nr  4 (apr.). – P. 6. : foto.

2008
321.  Robototehnica atrage studenţi și profesori / Ilie BOTEZ // 

Mesager Universitar. – 2008. – Nr 9 (noiem.). – P. 2. : foto.

2009
322.  „ETALON” – subdiviziune didactico-știinţifi că și productiv-

gospodărească a UTM. Bază de instruire practică : date 
istorice : [înfi inţată în 1991, ca întreprindere experimentală de stat a 
Republicii Moldova, denumită „ETALON”. În 1995, pe baza uzinei 
experimentale „ETALON” se formează o nouă structură știinţifi co-
industrială – Centrul de Cercetări Tehnico-știinţifi ce și de Implementare 
a Tehnologiilor Avansate în Economia Naţională (CITA) „ETALON”. În 
1998 devine subdiviziune a UTM. „ETALON” a devenit o bază de practică 
pentru viitorii ingineri...] / Ion BODIU, Ilie BOTEZ, Veaceslav GULCO 
// Mesager Universitar. – 2009. – Nr 2 (febr.). – P. 7. : foto.

2010
323.  Stagiu la CITA „ETALON” : [sarcina practicii inginerești este să 

înveţe studentul cum să producă ceea ce au studiat la orele teoretice] / Ilie 
BOTEZ // Mesager Universitar. – 2010. – Nr 8 (oct.). – P. 4.

2013
324.  De la ce începe mașina ? : [o mașină modernă este un conglomerat ce 

cuprinde elemente de mecanică fi nă, hidraulică, electrotehnică, electronică 
și nu poate fi  confecționată în condiții de atelier. Asupra acesteia muncesc 
mai întâi proiectanții, apoi inginerii, tehnicienii, muncitorii] / Ilie BOTEZ, 
conf., dr., vicedirector CITA Etalon, Inventator Emerit al RM, Alexei 
BOTEZ, conf., dr. // Mesager Universitar. - 2013. -  Nr 3 (mar.). - P. 4. : il.
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Apeluri

1992
325.  UNIRE-N CUGET ȘI-N SIMŢIRI :  Noi, subsemnaţii, colaboratori 

la INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, fi ind conștienţi de 
oportunitatea momentului istoric favorabil lichidării consecinţelor 
pactului Molotov-Ribbentrop și de unele tendinţe periculoase de restau-
rare sub o altă formă a acelorași structuri imperiale, dorind să ne găsim 
locul în mișcarea unionistă, ne declarăm decizia de aderare la Consiliul 
naţional al unirii.

Această hotărâre este dictată, de asemenea, de către acţiunile tot mai 
insistente ale unor forţe politice revanșarde din Rusia și ale forţelor barbare 
ale fostului imperiu, de necesitatea ieșirii imediate a teritoriilor ocupate de 
sub infl uenţa vecinilor din est, de dreptul popoarelor la autodeterminare 
/ V. DULGHERU, G. OGLINDĂ, I. BOSTAN, V. MOVILĂ, V. JOMIRU, 
A. OPREA, A. TOCA, P. STOICEV, V. JAVGUREANU, A. MARIN, 
A.  MOROȘANU, I. BOTEZ, C. MURSA, S. MAZURU, V. COMENDANT, 
P. POSTOLOCHE [et al.] : (total 35 semnături) // Literatura și Arta. – 
1992.  – Nr 9 (27 febr.)

2010
326.  Subsemnaţii, colaboratori și studenţi ai Universităţii Tehnice 

a Moldovei și membrii fi lialei FDRM a UTM, susţinem decizia 
Cabinetului de Miniștri prin înălţarea unui monument în 
memoria victemelor torturii din 7 apr. 2009 și instalarea 
lui în faţa clădirii Parlamentului / semnatari : acad., rector UTM 
Ion BOSTAN ; dr. hab., șef catedră Valeriu DULGHERU ; dr. conf. univ., 
d.h.c. Alexandru MARIN ; prof. univ. Ilie BOTEZ [et al.] : (total 268 de 
semnături) // Literatura și Arta. – 2010. – Nr 1-2 (14 ian.).  - P.  1. 
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Creaţie literară

2006
327.  Ochii negri : [versuri] / Ilie BOTEZ // Mesager Universitar. – 2006. – 

mai. - P. 4.

328.  Student amorezat : [versuri] / Ilie BOTEZ // Mesager Universitar. – 
2006. – mai. – P. 4.

329.  Student rătăcitor : [versuri] / Ilie BOTEZ // Mesager Universitar. – 
2006. – mai. – P. 4.

2009
330.  Năpârca și albina : [fabulă] / Ilie BOTEZ // Literatura și arta. - 2009.  – 

Nr 52 (31 dec.). – P. 8.

2010
331.  Bătrânul fără amici : [fabulă] / Ilie BOTEZ // Literatura și Arta. - 

2010. – Nr 17 (29 apr.). – P. 8.

332.  Gunoaele rămase : [aforism] / Ilie BOTEZ // Literatura și Arta. - 
2010.  – Nr 9 (4 mar.). – P. 8.

333.  Comuniștii fug din partid : [aforism] / Ilie BOTEZ // Literatura și 
Arta. - 2010. – Nr 9 (4 mar.). – P. 8.
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Capitolul III

Referinţe privind viaţa şi activitatea 

profesorului ilie botez

1971
334.  Treptele urcușului : [către 1971 contigentul Catedrei TCM s-a com-

ple tat cu absolvenţii ei : I.  BOTEZ și A. CIOBANU] / V. TIMOȘCENCO 
// Inginerul. – 1971. – nr 4 (11 febr.). – P. 2. : foto.

1973
335.  Mulţumiri : [din partea localnicilor lectorului superior de la Catedra 

TCM I. G. BOTEZ, afl at la munca în câmp cu studenţii] // Inginerul. – 
1973. – Nr 32 (24 oct.). – P. 1. 

1977
336.  Cele mai bune lucrări – brevete de autor : [menționate la 25 

sept. de Ziua constructorului de mașini. A fost onorat inventatorul I. G. 
BOTEZ] / V. IONESI // Inginerul. – 1977. – nr 26 (21 sept.). – P. 3 : foto.

337.  Centrul de presă al facultăţii : [publicațiile colab. Catedrei TCM I. 
G. BOTEZ  în ziarul instituţiei] / E. OJOG // Inginerul. – 1977. – Nr 17 
(4 mai). – P. 1.

338.  Cununa muncii creatoare : [alegerea în prezidiul Conferinţei a 
XII-a orășenești a societăţii “Știinţa” a lui G. B. COLCIN - președinte, 
I.  G.  BOTEZ  – locţiitor] / A. CAPTARI // Inginerul. – 1977. – Nr 2 (5 
ian.). – P. 2.

339.  Scopul seminarelor teoretice e atins : [doc. I. G. BOTEZ s-a 
prezentat ca îndrumător activ, pedagog de valoare] / Al. MARIN // 
Inginerul. – 1977. – Nr 21 (1 iun.). – P. 2.

Notă: Între anii 1971–1990 publicaţiile în limba română au  apărut cu grafi e 
chirilică.
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1978
340.  Olimpiada-i numește pe cei mai buni : [în componenţa juriului au 

întrat docenţii I. G. BOTEZ,… ] / G. DÂNTU // Inginerul. – 1978. – Nr 
5 (1 febr.). – P. 3.

1979
341.  Alegeri în societatea „Știinţa” : [I. G. BOTEZ, locţiitor al 

președintelui] // Inginerul. – 1979. – 22 noiem. – P. 1.

1980
342.  Spre noi orizonturi : [I. G. BOTEZ  pe panoul de onoare al Facultăţii 

de Mecanică] / A. DIAGHELEV // Inginerul. – 1980.  – 7 febr.  – P. 3.

1981
343.  Concursul lucrărilor știinţifi ce : [cele mai bune realizări ale 

tineretului politehnist în domeniul științifi c și de cercetare sub tutela 
lector superior Ilie BOTEZ și Vasile POPA] / S. PICULIN // Inginerul. – 
1981. – Nr 11 (1 apr.). – P. 2 : foto.

1982
344.  Activitate rodnică : [Societatea „Știinţa” și colaboratorul I. G. 

BOTEZ] / E. ZATÂȘNEAC // Inginerul. – 1982. – Nr 18 (19 mai). - P. 2.

1983
345.  Sporește productivitatea muncii de trei ori : [prezentarea ciclului 

de lecții privind automatizarea și robotizarea producţiei la întreprinderile 
industriale din Republică (Uzina “Electromașina”, Asociația de Producţie 
“Moldavgidromaș”) de către lectorul Ilie BOTEZ] // Inginerul. – 1983. –  
Nr 27 (10 sept.). – P. 4.

346.  Studenţii și LCȘ : [doc. I. G BOTEZ și V. C. MOVILĂ discută cu 
studenţii problema construcţiei și aplicării în economia naţională a 
roboţilor-manipulatori] / Ș. CARTOFEANU // Inginerul. – 1983. – Nr 37 
(24 noiem.). – P. 3.
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1984
347.  Ilie BOTEZ : [Lecţie în Laboratorul de Robototehnică] : fotografi e // 

Inginerul. – 1984. – Nr 5 (9 febr.). – P. 3.

348.  Robot sovmeshhaet profesii : [autorul invenţiei Nr 1060466 Ilie 
BOTEZ, doc. la Catedra tehnologia construcţiei de mașini INSTITUTUL 
POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, a fabricat eprubeta experimentală a or-
ganului de lucru al manipulatorului, ce constă din prehensor, braţ și 
acţionare] / A. UGLOV // Izobretatel’ i racionalizator. – 1984. – Nr 11. 
– P.  19.

1985
349.  Chutkie pal’cý robota : [Ilie BOTEZ, doc. la Catedra tehnologia 

construcţiei de mașini INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU, 
descrie noile realizări inovaţionale ale profesorilor și studenţilor în 
domeniul roboţilor industriali. Una dintre cele mai curente și avantajoase 
este invenţia 1066800 – Dispozitiv de apucare pentru manipulator, autor I. 
BOTEZ, V. POPA] / M. SLUŢCHI // Novosti VDNX SSSR. – 1985. – Nr 
12. – P. 2-3 : foto.

350.  Pentru aplicarea în producţie : [înmânarea insignei „Inven tatorul 
URSS” lui Ilie BOTEZ] / V. MOVILĂ // Inginerul. – 1985. – Nr 12 (6 
apr.).  – P. 3.

1986
351.  Pal’cý robota : [la INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU 

este elaborat un asortiment larg de dispozitive de prindere și apucare în 
robotică. Ilie BOTEZ demonstrează brevetele de invenţie ale studenţilor 
ce s-au învrednicit de merite deosebite la expoziţiile unionale] / T. 
BOGOMOLOV // Dostizheniya nauki, novinki texniki, peredovoj opýt : 
ezhenedel’nýj informacionnýj výpusk VDNX SSSR. – 1986 - 24 mai  – f. p.

352.  Realizările știinţei-producţiei : [elaborarea a 20 de dispozitive 
automate pentru robotizarea liniei tehnologice în industria constructoare 
de mașini de către doc. I. G. BOTEZ împreună cu V. M. POPA, V. 
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MOVILĂ, N. A. GUZGAN (Catedra TUPAR și TCM] / Ion TOFAN // 
Inginerul. – 1986.  –  Nr 10 (28 mar.). – P. 2 : foto.

1987
353.  Degetele sensibile ale robotului : [Ilie BOTEZ, demonstrează noile 

realizări în robototehnică ale profesorilor și studenţilor. Multe dintre 
aceste realizări sunt deja aplicate în industrie] / V. SLUŢCHI // Inginerul.  – 
1987.  – Nr 14 (17 apr.). – P. 4.

1989
354.  Ilie BOTEZ : [în laboratorul de robototehnică] : foto. color // 

INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. – Chișinău : Timpul, 
1989. – P. 22.

355.  În obiectiv – Facultatea de Mecanică : [Ilie BOTEZ împreună cu 
studenţii la o lecţie practică despre robotizarea  proceselor de producţie] : 
foto. // Inginerul. – 1989. – Nr 10 (16 mai). – P. 4.

1990
356.  Ilie BOTEZ – candidatul pentru alegerile de deputaţi ai 

poporului Republicii Moldova în circumscripţia Nr 228. 
BUDEȘTI (CRIULENI) : aviz - fotografi e // Placat electoral pentru ziua 
alegerilor din 25 febr.1990.

357.  Ilie Gherghe BOTEZ : [n. în 1937, s. Cimișeni, fără de partid, 
studii superioare, canditat în știinţe tehnice, docent, șef de catedră 
la INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CHIȘINĂU. Candidează în 
circumscripţia electorală nr. 228. BUDEȘTI, CRIULENI] // Moldova 
Socialistă. – 1990. – 13 ian. – P. 4 ;  Pobeditel’. – 1990. – 19 ian. – P. 3.

2003
358.  BOTEZ Ilie : ref. biobibliogr. : [pe parcursul activităţii, Ilie BOTEZ a 

elaborat 60 de invenţii care l-au făcut cunoscut atât în ţară, cât și peste 
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hotare. Deţine medalia de aur a Salonului Internaţional INVENTICA 
(Iași, 1994), Inventator Emerit al Republicii Moldova și Inventator de 
Elită al României] // Cercetători și inventatori din Republica Moldova.– 
Chișinău : AGEPI, 2003. – Partea 2. - P. 23-24.

2004
359.  Cadre didactice - FIMCM : [Ilie Gheorge BOTEZ prof., dr. șt. 

tehnice, șef Catedra MUS (1985-1991). Din 2003 – vicedir. pentru 
practică la Centrul “ETALON”] : foto // UNIVERSITATEA TEHNICĂ A 
MOLDOVEI (1964-2004). – Chișinău : Museum, 2004. – P. 98. 

360.  Ilie BOTEZ : [ref. biobibliogr. a inventatorului Ilie BOTEZ. Descriere 
bibliogr. a invenţiilor] // Inventatorii Facultăţii de Mecanică : bibliografi a 
invenţiilor, 1964-2004 / Valeriu DULGHERU, Elena PLĂCINTĂ, 
Radu CIOBANU, Oleg CIOBANU ; red. resp. : Valeriu DULGHERU ;  
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI. - Chișinău : UTM., 2004. 
– 110 p. – Notă : v.  referința biogr. : P. 108 ;  tit. invențiilor : 144, 148, 149, 155, 158, 170-
71, 175, 178, 194, 201, 207-08, 217-18, 254-56, 268, 269, 271, 288, 327, 386, 403, 568-70, 614, 
639, 648-50, 708-10, 713, 715, 717, 722, 760, 817, 826, 829.

361.  Ilie BOTEZ : [ref. biobiblogr. a inventatorului Ilie BOTEZ. Descriere 
bibliogr. a invenţiilor] // INVENTATORII UNIVERSITĂŢII TEHNICE A 
MOLDOVEI : bibliografi a invenţiilor, 1964-2004 / Valeriu DULGHERU, 
Elena PLĂCINTA, Oleg CIOBANU, Radu CIOBANU ; UNIVERSITATEA 
TEHNICĂ A MOLDOVEI. - Chișinău : UTM, 2004. - 440 p. – Notă : v. ref. 
biogr. : P. 425 ; tit. Invențiilor : 791, 830-31, 873, 911, 1036-37, 1061, 1085, 1176, 1225, 1261-
62, 1305-06, 1510-12, 1631-32, 1656, 1714, 1851, 2103, 2180, 2187, 2267, 2355, 2361, 2385, 
2531, 2542, 2628, 2707-09, 2714-16, 2815, 2902, 2911-13, 3092-94, 3097, 3099, 3101, 3108, 
3179, 3350, 3359, 3362, 3728.

362.  Ilie BOTEZ : [bibliogr. selectivă] // Inventatori și cercetători ai Catedrei 
teoria mecanismelor și organe de mașini : bibliografi a invenţiilor și 
lucrărilor știinţifi ce, 1964-2004 / Valeriu DULGHERU, Elena PLĂCINTĂ, 
Radu CIOBANU, Oleg CIOBANU ; red. resp. Valeriu DULGHERU ; 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, Facultatea Inginerie și 
Managment în Construcţia de Mașini. – Chișinău : UTM, 2004. – 56 p. – 
Notă : v. tit. : 24, 101, 128, 145, 174-76, 181,183, 190, 199, 209-11, 214, 216, 218.
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363.  Ilie BOTEZ : [bibliogr. selectivă] // Publicaţii ale profesorilor și 
cercetătorilor UTM (1964-2004) : bibliogr. selectivă / Ludmila JARINOV, 
Lilia POPOV, Elena ŢURCAN ; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A 
MOLDOVEI. Biblioteca. – Chișinău : UTM, 2004. – 183 p. – Notă : v. tit. : 28, 
386, 415, 455, 470, 525, 595, 625, 354.

2007
364.  BOTEZ Ilie : [ref. biobibliogr.] // Calendar Naţional. – 2007. – Chiţinău, 

2007. – P. 212 : foto. 

365.  BOTEZ Ilie : [ref. biogr. Bibliogr. select. a invențiilor]  // Intellectus.  – 
2007. – Nr 3. – P. 92. : foto.

366.  Ilie BOTEZ – 70 : mesaj de felicitare : [Ilie BOTEZ, Inventator 
Emerit al Republicii Moldova, Inventator de Elită al României, autor 
a cca 400 de publicaţii știinţifi ce și a peste 60 de invenţii] // Mesager 
Universitar.  – 2007. – Nr 9 (noiem.). – P. 8 : foto.

367.  “Omul trebue să-și aleagă destinul, nu să și-l accepte” : prof. 
univ. Ilie BOTEZ la 70 de ani / Valeriu DULGHERU // Literatura și 
Arta. – 2007. – Nr 28 (12 Iul.). – P. 6.

368.  Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale : informaţie : 
[Biblioteca UTM a organizat o întâlnire a studenţilor de la FIMCM cu 
cei mai cunoscuţi inventatorii ai UTM A fost prezent și prof. univ. Ilie 
BOTEZ, inventator cu multe merite în robototehnică] // Mesager 
Universitar. – 2007. —mai. – P. 5 : foto.

2009
369.  2009 – Anul creativităţii și inovării : informaţie : [Biblioteca UTM 

a organizat o manifestare la subiect cu studenţii a trei facultăţi : FIMM, 
FIMCM, FCIM. Prof. univ. Ilie BOTEZ - inventator emerit, le-a vorbit 
studenţilor despre importanţa creativităţii tehnice pentru societate] // 
Mesager Universitar. – 2009. – oct. – P. 5. 
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370.  Ilie BOTEZ, directorul-adjunct al Uzinei „Etalon”, prof. univ. 
int., doctor : [informează studenţii UTM despre practica tehnologică, 
practica constructiv-tehnologică și practica de diplomă] : foto. // Mesager 
Universitar. – 2009. – febr. – P. 7. 

371.  Ilie BOTEZ : Facultatea de Inginerie și Management în 
Construcţia de Mașini (FIMCM) : foto-venietă // UNIVERSITATEA 
TEHNICĂ A MOLDOVEI (1964-2009) : Calendar istoric. – Chișinău : 
UTM, 2009. – P. 6.

2010
372.  Ilie BOTEZ : [bibliogr. select.] // Publicaţii ale profesorilor și 

cercetătorilor UTM (1964-2009) : bibliografi e / UNIVERSITATEA 
TEHNICĂ A MOLDOVEI ; alcăt. : Ludmila JARINOV, Lilia POPOV, 
Elena ŢURCAN ; ed. îngr. de Zinaida STRATAN. – Chișinău : UTM, 
2009.  – 225 p. – Notă : v. tit. : 28, 369, 401, 433, 474, 546, 599, 570, 595, 624, 625, 658, 

1291, 1408, 1835, 1896, 1897.

2012
373.  BOTEZ Ilie : [ref. biobibliogr.] // Calendar Naţional. – 2012. – Chiţinău, 

2012. – P. 185-186 : foto.

374.  Pregătirea practică a tinerilor ingineri : UTM și mediul 
economic : [Ilie BOTEZ, manager pe practica inginerească la CITA 
“Etalon”] / Marina ROMANCIUC, Petru COVALENCO // Mesager 
Universitar. – 2012. – Nr 3 (mar.). – P. 7 : foto.

375.  Universitatea Tehnică și mediul economic, pregătirea 
practică a tinerilor ingineri : [Centrul de Implementare a 
Tehnologiilor Avansate (CITA) “Etalon” are ca scop analiza pregătirii 
practice a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior, colegii, 
licee și școli de meserii. Ideea creării unei asemenea echipe îi aparţine 
dlui Ilie BOTEZ, vicedirector pentru știinţă și practica studenţilor al 
CITA,”Etalon”] / Marina ROMANCIUC, Petru COVALENCO // Făclia. – 
2012. – 18 febr. – P. 11 : foto. 
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Menţiuni 

376.  DIPLOMA de ONOARE. Se decoreaza BOTEZ ILIE, candidat 
în știinţe tehnice, docent la Facultateea de Mecanică pentru 
participare activă în propogarea știinţelor politice și 
știinţifi ce / Societatea «Știinţa» - Chișinău, noiem. 1979.

377.  POCHETNAYA GRAMOTA Prezidium Central’nogo 
pravleniya Nauchno-texnicheskogo obshhestva mashi-
no stroitel’noj promyshlennosti nagrazhdaet BO TEZ ILIE 
uchenogo sekretarya orgkomiteta vseso yuz nogo sovesh-
haniya, docenta KISHINEVSKOGO POLITEX NICHESKOGO 
INSTITUTA, candidata texnicheskix nauk za aktivnuyu 
rabotu po organizacii i provedeniyu VSESOYUZNOGO 
NAUCHNO-TEXNICHESKOGO SOVESHHA NIYA «Sborka-83» / 
Prezidium. – Moscova, 25 ian. 1984. 

378.  BLAGODARSTVENNAYA GRAMOTA Prezidium 
Central’nogo Pravleniya NAUCHNO-TEXNICHESKOGO 
OBSHHESTVA MASHINOSTROITEL’NOJ PROMYSHLENNOSTI 
nagrazhdaet BOTEZ ILIE uchenogo sekretarya orgkomiteta 
vsesoyuznoj konferencii, dochenta KISHINEVSKOGO 
POLITEXNICHESKOGO INSTITUTA, candidata texnicheskix 
nauk za aktivnuyu rabotu po organizacii i provedeniyu 
VSESOYUZNOJ NAUCHNO-TEXNICHESKOJ KONFERENCII 
«Sborka-86» / Prezidium. – Moscova, 20 febr. 1987. 

379.  DIPLOM. Prezidium Central’nogo Pravleniya NAUCHNO-
TEXNICHESKOGO OBSHHESTVA MASHINOSTROITEL’NOJ 
PROMYSHLENNOSTI nagrazhdaet diplomom tt. LENGEL S., 
LUCU S., DIMU V., BOSTAN I., BOTEZ I., DULGHERU V., CIUPINU 
L., MAGERU V. (NPO «Moldavgidromash», KISHINEVSKIJ 
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POLITEXNISHESKIJ INSTITUT) za rabotu «Avtomaticheskaya 
sborka skvazhnýx nasosov » / Prezidium. – Moscova, 6 dec. 
1988. 

380.  DIPLOM Prezidium Moldavskogo Respublikanskogo 
Soveta VOIR nagrazhdaet kollektiv avtorov KISHINEV-
SKOGO POLITEXNICHESKOGO INSTITUTA tt. BOSTAN I., 
DULGHERU V., OPREA A., BOTEZ I., MAZURU S., BABAIAN I. 
za razrabotky i izgotovlenie precessionýx germeticheskix 
peredach, zanyavshix II-e mesto v konkurse výstavki  – 
yarmarki, posvyashhennoj dnyu izobretatelya i racio-
nalizatora. / Prezidium - Chișinău, 21 iun. 1989.

381.  POCHETNAYA GRAMOTA Ministerstvo narodnogo 
obrazovaniya Moldavskoj SSR nagrazhdaet tov. BOTEZ 
ILIE, zav. Kafedroj «Texnologiya i oborudovanie 
avtomatizirovannýx proizvodstv i robototexniki» KISHI-
NEV SKOGO POLITEXNICHESKOGO INSTITUTA, za mnogo-
letnij dobrosovestnýj trud, bol’shoj vklad v delo podgotovki 
výsokokalifi cirovannýx kadrov dlya narodnogo xozyajstva 
i aktivnoe uchastie v obshestvennoj zhizni / Ministerstvo. – 
Chișinău, apr. 1989.

382.  PRIKAZ. Gos. Komitet SSSR po Narodnomu Obrazo-
vaniyu. Za bol’shuyu rabotu po podgatovke i provedeniyu 
godichnogo sobraniya rabotnikov výsshej shkolý po itogam 
nauchno – issledovatel’skoj rabotý za 1989 g. Ob’aviti 
blagodarnosti i premirovat’ BOTEZ I. G. – zav. Kafedroj 
KISHINEVSKOGO POLITEXNICHESKOGO INSTITUTA. / 
Komitet. – Moscova, 31 mai 1990. 
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383.  BREVET nr. 4. Se acordă titlul de INVENTATOR de 
ELITA cl. III domnului profesor, doctor inginer ILIE 
BOTEZ (INSTITUTUL POLITEHNIC CHIȘINAU) pentru 
53 de inventii brevetate. / Societatea Inventatorilor din 
România  - Iasi, 7 noiem. 1991.

384.  DIPLOME. Salon International des Inventions et des 
Techniques Nouvelles.  Iassy 1992. Apres examen et deli-
beration, le jury reconnait les hautes qualites de l`invention 
qui lui a ete presentee et decide de remettre a : dr. ing. Ilie 
BOTEZ, dr. ing. Ion BOSTAN, dr. ing. Grigore DOMENTE, dr. 
ing. Valeriu DULGHERU, st. V. BOTEZ  pour l’invention : 
ORGANELE de LUCRU ale MANIPULATOARELOR une medaille : 
D’OR. / JURY. – Iasi : Romania, 27 sept.  1992.

385.  UKAZ prezidenta Respubliki Moldova. O prisvoenii BO-
TEZU I. G. pochyotnogo zvaniya «Zasluzhennýj izobretatel’ 
Respubliki Moldova». Za mnogoletnuyu i plodotvornuyu 
izobretatel’skuyu deyatel’nost’, sushhestvennýj vklad v 
razvitie nauki i texniki, vnedrenie novejshix dostizhenij 
v proizvodctvo prisvoit’ pochetnoe zvanie «Zasluzhennýj 
izobretatel’ Respubliki Moldova» BOTEZU ILIE GHERGHE  – 
zav. kafedroj KISHINYOVSKOGO POLITEXNICHESKOGO 
INSTITUTA / Presedintele Republicii Moldova. – Chișinău, 
24 fevr. 1992.

386.  SCRISOARE DE MULTUMIRE Dlui profesor universitar 
BOTEZ ILIE, vice-director la Centrul de Implementare a 
Tehnologiilor Avansate «Etalon», profesor la Catedra masini 
unelte și scule / foști studenti ai grupei TCM - 731, promotia 
1978. – Chișinău, 28 iulie 2008.  
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ABRAMOV  V. N. 62
##AJDER  Vasile Vasile (V.V.) 

181 ; 171 (rec.)
##AMARIEI  Valentin Ilie 

(Valentin) 189, 195-196, 198, 
201, 205, 216, 224

AMBROS  T. 68 (cons. șt.)
ASPIDOV  S. M. 261 (invent.)
##BABAIAN  Ilie Trofi m (I.T.) 

64 ; 61(rec.) ; 380 (decorat)
BARACTARI  A. 46, 54
BESPALOV  V. G. 84 (rec.)
BÂCU  I. V. 252 (invent.)
##BLAJ  Ilie Demente (I.) 68 

(cons. șt.)
BLAJĂ  V. (289)
BODEANU Dumitru 206, 

209, 216
BODIU  Ion 322
BOGDAN  R. C. 149
BOGOMOLOV  T. 351
##BOLOGA Mircea Chi-

ril (M.) 68 (cons. șt.)
#BOSTAN Ion Anton 

(I.A.) 81-82, 87, 115, 119, 
124, 125, 128-29, 138, 143, 
145, 155-56, 158, 160, 165-
66, 168-69, 171-72, 174, 176, 
179, 325-26    ; 68 (cons. șt.) ; Notă:

→ În Indexul de nume sunt luate între paranteze numerele descrierilor bibliogra-
fi ce care includ nume de persoane menţionate de către autor, care constituie 
tema unei publicaţii, cărora li se dedică o publicaţie, sau se face referinţă în 
text. Autorii lucrărilor sunt înregistraţi în mod obișnuit.

→ Neglijarea spiritului naţional și al spiritului limbii într-o perioadă îndelungată 
de timp a dus la apariţia multor fl uctuaţii, variante și pseudonime în scrierea 
numelor noastre. Aceste denaturări izolează și trunchiază informaţia despre 
personalitate și publicaţiile acestuia. În Indexul de nume sunt folosite semnele 
# și ## care unește recunoașterea valorilor.

→ Cu semnul # s-au evidenţíat personalităţile care deja au biobibliografi i.
→ Semnul ## este folosit pentru numele recunoscute identice în discuţii indivi-

duale cu personalitatea. 
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257, 259, 263, 265-71, 275-85 
(invent.)   ; 379, 380, 384 (de-
corat)

##BOTEZ Alexei Ilie (A.I.) 49, 
158, 182-84, 189-92, 194-98, 
201-02, 210, 213-14, 216–22, 
224, 226–29, 324 ;  185-86 
(alcăt)  ; 193 (elab.); 254-55 
(invent.)  ; (318)

BOTEZ V. 384 (decorat)
##BOTNARU  Raisa Vasi-

le (R.)144 (trad.)
BREDINSCHI  G. 7, 18, 22 

(execut.)
BUNESCU  Mihai 202, 205-

206, 209, 213-16, 222 ; 211-
212, (alcăt) ; (318)

BURDUJA  V. C. 267 (invent.)
##CALMUŢCHI  Vasile Ser-

ghei (V.S.)107
CAPTARI  A. 338 
CARTOFEANU  Ș. 176, 346
CARTOFEANU  Vasile 204 

(red. resp.)
CEAPĂ M. I.  140-41 ; 68 
(cons. şt)
CEBANU  A. S. 84 (rec,)
CERNEAVSCHI D. 7, 18, 22 

(execut.)
CHETRARI  A. D. 92 (rec.) ; 

159 (red. resp.)
CHIOSEV V. 62, 68 (cons. șt.)

CHIRICA  G. A. 247 (invent.)
CIBOTARU  N. I. 43
CIOBANU A. 7, 18, 22, 27 

(execut.) ;  96 (rec.)
CIOBANU  Andrei 187-188, 

200 (elab.) ;  203, 208 (alcăt.)   ; 
185( rec.) 

CIOBANU  A. S. 74 ; 135-
36, 148, 150-153, 162-164, 
175(alcăt.) ; 96, (rec.) ; (334)

CIOBANU  Oleg 360-62
CIOBANU  Radu 360-62
CIOCOI  A. 144 (trad.)
CIUPIN  I. V. 260 (invent.)
##CIUPINA  Ludmila Ale-

xei (L.A.)69, 79, 81, 86, 99, 
105, 111, 114, 121, 126-27,  
133, 139, 313 ; 85, 91, (alcăt) 
; 259-61, 264-65, 272-74 (in-
vent.), 381(decorat)

##CMETA  Mihail Alexan-
dru (M.A.)62, 78, 108 ; 61, 
84, 91 (red. resp.)

COJOCARI  M. N. 54; 255 
(invent.)

##COLCIN  Gleb Boris (G.B.) 
299 ; (338)

COMAN  G. G. 28 ; 254 (in-
vent.)

COMENDANT Vasile 181, 
325
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COSENCO  Iu. 7 (execut.)
COVALENCO  Petru 374-75
CREŢU  Ștefan 183-84
CURNAEVA G. 7 (execut.)
DEDIU  I. 68 (cons. șt.)
DELIU  I. T. 71, 83 (rec.)
DIAGHELEV  A. 342
DIBNER  E. E. 1, 13, 2O, 25, 

39-40, 42,  46, 48 ; 7, 18, 22 
(cond.) ; 44, 134-36, 148, 151, 
175, (alcăt.) ;  27, 34 (execut.) 
; 146, 153 (red. resp.) ;  245, 
249–52, 258, 262 (invent.)

DICUSARĂ  Ion 206, 209, 
213, 226 ;  285 (invent.)

DIMA  V. G. 43, 60, 69, 76, 
86, 99, 111 ; 100 (alcăt.) ; 379 
(decorat)

DÂNTU G. 340
DOGOTARU  G. 68 (cons. șt.)
DOHOTARU  Ion 219 (rec.)
DOMENTE  Grigore 154, 

169-70, 172 ; 116-118, 137, 
142, 167  (alcăt.) ;  232 (in-
vent.) ;  384 (decorat)

DUBROVSCHI  I. 23
#DULGHERU Valeriu (V.E.) 82, 

87, 115, 124-25, 128-29, 138, 
143, 145, 155-56, 158, 160, 
165-66, 168-171, 174, 176, 
179, 181, 325-26, 360-62, 367;  

257, 259, 263, 265-71, 275-85 
(invent.) ; 379, 380, 384 (de-
corat)

DULHARIU  V. 167 (alcăt. )
DZEPCA  P. D. 61 (rec,)
EMILIAN Roman 204 (elab.) 
FRUNZE  V. 139 (red.)
GAVRILOV  V. A. 29, 36
GÂRLEA  A. G. 28, 30, 37, 65
GERU  M. 68 (cons. șt.)
GHITIS  M. B. 96 (red. resp.)
#GLUȘCO Constantin Boris 

(C. B.) 269, 283 (invent.)
##GOLOGAN  Viorel Filip 

(V.F.) 58-59 (red.) ; 71, 83, 
101 (alcăt.)

GORDELENCO  Pavel 214, 
215, 219 ;  211-212,  (alcăt)

GROZA  I. 68 (cons. șt.)
GULCO  Veaceslav 317, 322 ; 

199 (alcăt.) 
GUNICO  V. V. 268 (invent.)
GUŢU  A. 68 (cons. șt.)
##GUZGAN Nicolae (N.A.) 51  ; 

7, 18, 22 (execut.) ; 96 (alcăt.)  ; 
232, 234–39, 241-44, 246, 264, 
274 (invent.)  ; (352)

HAGIOGLO  A. I. 33, 35, 43, 
53, 95, 97, 113, 130 ; 273 (in-
vent.)

HAIMOVICI  M. 247 (invent.)
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IONESI  V. T. 336 ; 103-04, 
106, 122 (alcăt.) 

IZMAN  A. 68 (cons. șt.)
JARINOV  Ludmila 363 ; 372 

(alcăt.)
##JAVGUREANU  Vasile 

Nichifor(V. N.) 325 ; 57, 72, 
98, 102, 144, 211-12 (alcăt.) ;  
104, 159 (rec.) 

##JOMIRU  V. (V.I.) 325 ; 139 
(rec.)

JUC  Victor 201, 216, 222, 224, 
227 ; 193 (elab.) 

JUC  V. P. 60, 65
JUC  V. R. 114
JUC  V. A. 256 (invent.)
LENGEL  S. 379 (decorat)
LEU  V. 240 (invent.)
LISNIC  A. V 45
LOVCHET  B. M. 270, 280 

(invent.)
LUCA  S. 379 (decorat)
MACOVEI  A. G. 104 (rec.)
MAJERU  V. 95, 112-13 ; 380 

(decorat)
MALINOVSCAIA  A.  I. 91  (alcăt)
#MARIN  Alexandru Zaharia 

(A. Z.) 41, 165, 220, 227, 325-
26, 339 ;  68 (cons. șt.) ; 92 
(alcăt.) ; 94 (red.), 136 (rec.) ; 
278, 282 (invent.)  

MARINCIUC  M. 68 (cons. șt.)
MARTEA  I. I. 272 (invent.)
MAZURU  Sergiu 119, 325 ; 

180 (alcăt.) ; 199 (rec.) ; 200 
(elab.) ; 208 (red. resp.) ; 381 
(decorat)

MINAEV  M. 7, 13, 18, 22 
(execut.) 

MOCREAC  Sergiu 203, 208 
(alcăt.)

MOLCEANOVSCHI  Vladi-
mir 210

##MORARI  Victor  (V. E.) 
187-88 ; 135-36, 146, 148, 
150, 152-53, 162-164, 175, 
208 (alcăt.) ; 151 (red. resp.) ,  
262 (invent.)  

##MOROȘANU Aurel M. 
(A. M.) 48, 187-88, 325 ; 7, 
13, 34 (execut.) ; 44, 134-36, 
146, 148, 153, 175 (alcăt.) ; 
245, 248, 250–252, 258,  262 
(invent.)

MOȘNEAGA  V. G. 103 (rec.)
##MOVILĂ Vasile (V. C.) 15, 

51, 325, 351 ; 7, 13 (execut.)  ;  
21 (alcăt.) ; 234-39, 241-44, 
246 (invent.) ; (347), (353)

MUDREAC  Victor I. 59 (red.)
##MURSA Condrat 

(C.C.) 325 ; 22 (execut.)
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NASTAS Andrei 230
NEGRU  S. 140, 141 (rec.)
NISTREAN  M. 75
NISTREAN  A. Z. 85 (alcăt.)
OBOROC  M. 158
OGLINDĂ  G. 168, 325 ; (289), 
##OJOG Efi m  Gr. (E.G.) 45, 

337 ; 92, 150-51, 175 (alcăt.)
OPREA  Anatol 119, 143, 

325  ; 380 (decorat)
PALANCICĂ Victor 219 
##PICULIN Ștefan P. 
(S.P.) 343 ; 90, 180 (alcăt.)   
PLANTEANU  B. 154
PLĂCINTĂ  Elena 360-362
POLEARUȘ  I. A. 267 (invent.)
##POPA Vasile (V.M.) 19-20, 

23-25, 28-31, 33, 35-42, 46-
52,  54-56, 60, 65, 73- 74, 182, 
187-88 ; 7, 13, 18, 22, 27, 34 
(execut.) ; 96 (alcăt.), 231-
65, 272-74 (invent.) ; (343), 
(349), (352)

POPESCU  Dorin  207
POPOV  LILIA 363 ; 372 (alcăt.)
POPOVICI  Gh. M. 40, 45, 47, 

54, 82, 99, 179; 144 (rec.) 
POSTOLACHE  P. 325 ; 90, 

122 (rec.)
POȘTARU Gheorghe 181
PRINI  G. N. 137

#RADAUŢAN  Serghei Ion 68 
(cons. șt.)

REVA  A. 19 ; 7, 22 (execut.)
ROIZMAN  B. I. 148 (alcăt.)
ROMANCIUC Marina 374, 

375
ROȘCA  V. A. 257 (invent.)
RUSSU  M. D. 114, 155
RUSU  M. 167 (alcăt.)
RUSU  Valeriu 219
RUȘICA I. D. 70
SAJIN Mihai N. 162-64 (al-

căt.)
SAMOILOV I. I. 276 (invent.)
SAUȘCHIN  Boris Petru 

(B.P.) 92, 134 (alcăt.) ; 135 
(red. resp.)

SÂRBU Ionel 220, 227
SIREŢEANU V. A. 275, 284 

(invent.) 
SLUŢCHI M. 349, 353
SOLODOV M. D. 5-6, 14; 8-9 

(cond. șt.) ; 12 (alcăt.) 
SOLOVIOV E. F. 62
SOROCHIN V. N. 271 (in-

vent.)
SPATARU V. 240 (invent.)
##STANCIU Anton 

(A.V.) 131-32
STOICEV Petru 202, 211-12, 

215, 219, 230, 325 ; 72, 98, 
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102, 144,  (alcăt.) ; 159 (rec.) ; 
199 (red. resp.) ; (318)

STRATAN Zinaida 37, 372 
(îngr. de ed.)

ȘAPOVALOV V. N. 65
ȘAPA S. 68 (cons. șt.)
ȘAVGA V. A. 50
ȘOLPAN Iu. (289)
TABAC  L. 18 (execut.)
TEMPERA  I. I 149
TIMOFTE Gianina 224
##TIMOȘCENCO Victor Ale-

xandru (V.A.) 334 ; 59 (red.) 
TIMUȘ A. 68 (cons. șt.)
##TOCA Alexei (A.V.) 325  ; 

103-04, 106, 122, 203, 208 
(alcăt.) ; 150, 180 (red. resp.) 
; 200 (elab.)

TOFAN Ion 352
TOZLOVANU V. B. 253 (in-

vent.)
TRIBOI G. V. 16; 277, 279 

(invent.)
ŢÂCHINOVSCHI  P. E. 71, 

82, 101 (alcăt.)
ŢURCAN Elena 363 ; 372

(alcăt.)

ŢURCAN O. V. 90, 96 (alcăt.)
UGLOV A. 348
UNGUREANU D. 68 

(cons.  șt.)
UNGUREANU V. M. 71, 83 

(alcăt.)
UȘANLÎ Dumitru 200 (elab.)
VACULENCO Maxim 224
VENGHER Dumitru 221-22, 

224
VEREBCIANU  I. G. 159
VIȘNEACOV  V. V. 7, 18, 22 

(execut.) ; 90 (red. resp.)
VOITCO  A. M. 94 (red.)
VOLIDMAN  A. M. 123
ZAGORODNIUC  V. A. 103 

(rec.)
ZAIDMAN  G. M. 71, 83 

(rec.)
ZAMEATIN  V. C. 63, 65, 73, 

76, 80, 109, 110, 112, 157 ; 
248-49, 255-56, 271(invent.)

ZAPOROJAN  P. 68 (cons. șt.)
ZATÂȘNEAC  E. 344
ZEŢU  D. 154 ; 116, 137, 142, 

167 (alcăt.)
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A inventa ceva nou 306
Activitate rodnică 344
Alegeri în societatea „Știinţa” 341
Angajamenele facultăţii se îndeplinesc cu succes 287
Anul care pleacă si cel de vine : [semnifi caţie, reușită și 

perspective] 303
Anul creativităţii și inovării 369
Apel 325, 326
Aplicându-le în practică 310
Articulaţia manipulatorului 280
Automat pentru asamblarea pieselor arborelui cu discuri 260
Automat pentru asamblarea pieselor tip arbore cu discuri 265
Automatele fabrică mașini 52
Automatizarea asamblării îmbinărilor cu fi let 184, 198
Automatizarea asamblării îmbinărilor fi letate 201
Automatizarea operaţiilor de încărcare-transport-descărcare 189, 

190
Automatizarea proceselor de asamblare, o modalitate importantă 

de sporire a durabilității mașinilor  230
Automatizarea proceselor de fabricare în construcţia de 

mașini 154
Automatizarea proceselor de montaj al mașinilor 177
Automatizarea proceselor de producţie în construcţia de 

mașini 178, 185, 193

Notă: Materialul s-a adaptat după STAS 8254-76 Informare și documentare. 
INDEXURI DE PUBLICAŢII. INDEX DE TITLURI DE LUCRĂRI

Index de titluri



Personalităţi universitare în știinţă și tehnică

108

Automatizarea proceselor în mașini și sisteme de producţie 202
Automatizarea procesului de vălţuire 191
Automatizarea schimbarii sculelor in sistemele fl exibile de 

producţie 194
Automatizarea sudării prin frecare a îmbinărilor cilindrice 195, 

196, 209
Avionul 66
Avtomat izgotovlyayut mashiný 56
Avtomatichen montazh na cilindrichni s”edineniya 32
Avtomaticheskaya sborka cilindricheskix soedinenij 

zapressovkoj 25
Avtomaticheskaya sborka cilindricheskix soedinenij 24
Avtomaticheskaya sborka neraz’’emnýx soedinenij 47
Avtomaticheskaya sborka neroz”emnýx soedinenij mashin 55
Avtomaticheskaya sborka rotorov pogruzhnýx èlektronasosov 114
Avtomaticheskaya sborka upornýx kolec 33
Avtomaticheskaya smena instrumentov v GPS sborki 156
Avtomaticheskaya smena instrumentov v sborochnýx centrax 155
Avtomaticheskaya smena metallorezhushhego instrumenta na 

stankax s CPU 115
Avtomaticheskaya ustanovka upornýx kolec  v kanovki bazovoj 

detali 54
Avtomatizaciya procesov proizvodstva izdelij: razrabotka instru-

mentov novýx metallopokrýtij, SOZ, èlektrolitov dlya ÈGO 26, 67
Avtomaticheskaya ustanovka upornýx kolec peremennogo 

secheniya v korpus 40, 43, 53
Avtomatizaciya proizvodstvennýx processov v mashinostroenii 61, 

139, 186
Avtomatizaciya sborki soedinenij po pasadke s natyagom 17
Avtomatizaciya sborochnýx rabot s ispol’zovaniem 

manipulyatorov 41
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Avtomatizaciya ustanovki upornýx latunej 97
Avtomatizirovannýj raschet shpindel’nogo uzla na zhestkost’ 98
Bazele proiectării dispozitivelor 180
Bătrânul fără amici 331
BOTEZ Ilie 358, 364, 366, 373
Brevete de autor – studenţilor 304
Cadre didactice - FIMCM : [ Ilie Gheorge BOTEZ] 359
Cap de asamblare 276
Cap revolver 268
Cap revolver-portsculă destinat sistemelor fl exibile de 

producţie 197
Capabilitatea proceselor 203
Căutări și realizări 292
Ceas electromecanic 275, 284
Cele mai bune lucrări – brevete de autor 336
Centrul de presă al facultăţii 337
Cercetări actuale 293
Chutkie pal’cý robota 349
Complex robotizat pentru prelucrarea pieselor de tip arbore 210
Comuniștii fug din partid 333
Concursul lucrărilor știinţifi ce 343
Condiţia socială a inventatorilor 181
Congresul Sud-Est European în domeniul sudării. Aplicabilitatea 

sudării automatizate 206
Contribuţie oportună 298
Contribuţii privind tehnologii și dispozitive pentru vibronetezirea 

suprafeţelor discontinui 187, 188
Cu ce începe știinţa 305
Cum se depolitizează Politehnica? 316
Cununa muncii creatoare 338
Cutie de viteze planetară 269, 283
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Cuvântul viu al lectorului 299
De la ce începe mașina ? 223, 324
De un real folos 311
De unde începe știinţa? 295
Degetele sensibile ale robotului 353
Diagnostika stanochnýx sistem 157
Dialectica dezvoltării : Om-mașină-productivitate 217
Diminuarea uzurii, mijloc de sporire a fi abilității mecanismelor  

230
Dinamica uzurii, mijloc de sporire a fabilității mecanismelor  229
Diplome și Menţiuni 377-387
Direcţia - rezultatul fi nal 313
Dispozitiv de acţionare pentru robot industrial 270
Dispozitiv de apucare pentru manipulator 247, 249, 251-253, 

255-256, 259, 267
Dispozitiv de asamblare a pieselor 231, 234, 237, 239, 246, 248
Dispozitiv de execuţie pentru manipulator 254
Dispozitiv de prelucrare a arborilor 258
Dispozitiv de prelucrare a pieselor cilindrice 245
Dispozitiv de presare 232
Dispozitiv de prindere a manipulatorului 261
Dispozitiv de vălţuire 233, 240
Dispozitiv pentru asamblarea îmbinării cu fi let 274
Dispozitiv pentru formarea nodului de legătură la războaele de 

ţesut covoare 235, 236, 238, 244
Dispozitiv pentru instalarea inelelor de sprijin 241, 243
Enciclopedia tânărului tehnician : [pentru elevi de vârstă mijlocie 

și mare] 68
Era roboţilor 307
ETALON – subdiviziune didactico-știinţifi că și productiv-

gospodărească a UTM 323
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ETALON : lucrare metodică 212
Facultatea de Mecanică în 1975 : realizări și lacune 286
Finisarea continuă a suprafeţelor pieselor de mașini-unelt 218
Flow algorithms for self-adaptive systems with intricate 

structure 78
Geometria descriptivă 140, 141
Gibkie moduli sborki cilindricheskix soedinenij 99
Gibkie pal’cy robota  349
Gibkie sborochnýe moduli 69
Gibkie yachejki dlya sborochnýx edinic pogruzhnýx nasosov 79
Gibkoe avtomatizirovannoe proizvodstvo detalej metodom 

formoobrazovaniya 62
Gunoaele rămase 332
Ilie BOTEZ – 70 : mesaj de felicitare 366
Ilie BOTEZ – candidatul pentru alegerile de deputaţi ai 

poporului 356
Ilie BOTEZ : [ în laboratorul de robototehnică] 354
Ilie BOTEZ : [bibliografi e selectivă] 362-363, 372
Ilie BOTEZ : [Lecţie în Laboratorul de robototehnică] 347 
Ilie BOTEZ : [referinţa biobibliografi că] 358, 360-361, 374
Ilie BOTEZ : [referinţa biographică] 364, 365
Ilie BOTEZ : Facultatea de inginerie și management în construcţia 

de mașini (FIMCM  368) 371 
Ilie BOTEZ, directorul-adjunct al Uzinei „Etalon”, prof. univ. int., 

doctor 370
Ilie Gherghe BOTEZ 357
Indicaţii metodice la lucrarea de curs „Automatizarea proceselor 

de fabricare în construcţia de mașini” 167
Indicaţii metodice la lucrarea de laborator „Sistemul de comandă al 

robotului industrial „UNIVERSAL-5”, după cursul „Automatizarea 
proceselor de producţie în construcţia de mașini 116, 142
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Instalaţie frigorifi că cu o treaptă 204
Instalaţie pentru fi xarea roţilor elastice în canalele pieselor de 

bază 273
Instalaţie pentru înlăturarea sîmburilor din fructe 272
Ispolnitel’nýe mexanizmý dlya avtomaticheskogo sborochnogo 

oborudovaniya 12
Ispravlenie otnositel’nogo perekosa osej sobiraemýx detalej pri 

avtomaticheskoj sborke 4
Ispýtatel’nýe stendý dlya opredeleniya rabochix parametrov 

precessionnýx peredach 143
Issledovanie i razrabotka sredstv avtomatizacii sborki 

cilindricheskix soedinenij 16
Issledovanie i razrabotka texnologicheskix processov izgotovleniya 

detalej gidromashin. Poiskovaya rabota i konstruktorskaya razra-
botka ustrojstva nerazrushayushhego kontrolya molibden i ego 
pokrýtiya 13

Issledovanie i razrabotka texnologicheskix processov obrabotki 
detalej gidromashin opýtnoj partii metodom výglazhivaniya i 
vibroobkatývaniya s celyu povýsheniya ix iznosostojkosti, dolgo-
vechnosti i nadezhnosti 34 

Issledovanie i razrabotka texnologicheskix processov obrabotki 
detalej gidromashin s metallopokrýtiyami. Issledovaniya po 
povýsheniyu iznosostojkosti osnovnýx detalej gidromashin. Uchas-
tie vo vnedrenii ranee razrabotannýx ustrojstv dlya kontrolya 
metallopokrýtij 22

Issledovanie i razrabotka texnologicheskix processov obrabotki 
el’borom detalej gidromashin i razrabotka ustrojstv dlya avtomatizacii 
zagruzki stankov na frezernýx, tokarnýx i shlifoval’nýx operaciyax 7

Issledovanie i razrabotka texprocessov izgotovleniya (obrabotki) 
detalej gidromashin, poiskovaya rabota i konstruktorskaya razrabotka 
ustrojstv (sredstv) nerazrushayushhego kontrolya pokrýtiya 18 
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Issledovanie processa avtomaticheskoj sborki cilindricheskix 
soedinenij po posadke s natyagom 5, 8, 9

Issledovanie processa avtomaticheskoj sborki soedinenij 
zaval’covkoj 19

Issledovanie processa avtomaticheskoj zapresovki 6
Issledovanie processov fi nishnoj obrabotki rezaniem s opere-

zhayushhim plasticheskim deformirovaniem 27 
Istoria “ETALONULUI” 317
Istoria Centrului de Cercetări Tehnico-Știinţifi ce și Implementare 

a Tehnologiilor Avansate în Economia Naţională „ETALON” 199
Italianskie stanki v SSSR 80
În întâmpinarea conferinţei republicane 296
În limba exponatelor 297
În obiectiv – Facultatea de Mecanică 355
Îndrumar de laborator la automatizarea proceselor de producţie 

în construcţia de mașini 117, 118
Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator la 

disciplina  „Repararea și cercetarea mașinilor-unelte” 219
K voprosý tochnosti i chistotý poverxnosti pri obrabotke 

nezhyostkix valov 2
Kombinirovannýe zahvatnýe ustrojstva manipulyatorov 81
Konstrukcii, tochnost’ i dinamicheskie xarakteristiki precessionnýx 

elektromexanicheskix privodov robotov 82
Lăcătușărie 224
Lucrare metodică pentru practica constructiv-tehnologică a 

studenţilor spec. 521.3 – Mașini și Sisteme de Producţie 212
Lucrări de Laborator la „Hidraulică, transmisii hidraulice și 

pneumoautomatică 144
Manipulator 250, 257, 263, 264
Manipulyator dlya avtomaticheskoj sborki neraz’’emnýx 

soedinenij 48
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Mecanism de acţionare 281
Mecanisme de prindere a RI cu reductoare planetare prece-

sionale 158
Mecanisme pentru asamblarea îmbinărilor fi letate 179
Mecanizarea montării îmbinărilor cu fi let 182
Mereu în căutare 289
Metalurgia metalelor fi eroase. Prelucrarea metalelor prin defor-

mare plastică 159
Metode noi de sudare 213 
Metodicheskie ukazaniya k kontrol’ným rabotam po discipline 

„Metallorezhushhie stanki i promýshlenýe robotý” 71, 83
Metodicheskie ukazaniya k kontrol’ným rabotam po kursu 

„Texnologiya mashinostroeniya” dlya studentov zaochnogo otdeleniya 
special’nosti 0601 – texnologiya mashinostroeniya, metallorezhushhie 
stanki i instrumentý 44

Metodicheskie ukazaniya k laboratornoj rabote „Sistemý uprav-
leniya promýshlenným robotom Universal – 5” po kursu „Avtomatika 
i avtomatizaciya proizvodstvennýx processov v mashinostroenii” 58

Metodicheskie ukazaniya k laboratornoj rabote po naladke 
tokarnogo poluavtomata s CHPU modeli ATPrr – 2M12SN 56

Metodicheskie ukazaniya k laboratorno-prakticheskim i raschet-
no-grafi cheskim rabotam po gidromashinam 100

Metodicheskie ukazaniya k laboratorno-prakticheskim i raschet-
no-grafi cheskim rabotam po gidromashinam 101

Metodicheskie ukazaniya k laboratorným rabotam po avtoma-
tizacii proizvodsvennýx processov v machinostroenii 70, 84

Metodicheskie ukazaniya k laboratorným rabotam razdela 
„Gidro privod oborudovaniya avtomatizirovannýx proizvodstv” 
kursa „Gidroprivod i gidropnevmoavtomatika” 72

Metodicheskie ukazaniya k výpolneniyu laboratornýx rabot po 
discipline „Texnologiya instrumental’nogo proizvodstva” 85 
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Metodicheskie ukazaniya k výpolneniyu laboratornýx rabot po 
kursu „Oborudovanie avtomatizirovannýx proizvodstv” 102

Mexanizaciya avtomatizaciya sborki gidromashin v serijnom 
proizvodstve 20

Mexanizaciya i avtomatizaciya sborochnýx rabot 73
Mexanizaciya rabot pri sborke traktorov T-70C 23
Mexanizirovannoe prisposoblenie dlya tokarnýx stankov s 

CPU 119
Mezhotraslevaya výstavka „Avtomatizaciya mashinostroitel’nogo 

proizvodstva” 63
Mijloc de transport 279
Modelirovanie sistemy upravleniya bazami dannýx texnolo-

gicheskogo proektirovaniay 103
Modelirovanie upravleniya tochnost’yu pozicionirovaniya korpus-

noj detali na povorotnom stole mnogocelevogo stanka s pomoshh’yu 
E’VM 104

Module de rotaţie precesionale pentru roboţi industriali 176
Molodezh’ i robototexnika 120, 121
Motor-koleso s precessionnoj peredachej 168
Mulţumiri 335
Năpârca și albina 330
Ochii negri 327
Olimpiada-i numește pe cei mai buni 340
“Omul trebue să-și aleagă destinul, nu să și-l accepte” : prof. univ. 

Ilie BOTEZ la 70 de ani 368
Opredelenie sborochnoj silý pri avtomaticheskoj zapressovke i 

udal`nogo davleniya na poverxnosti kontakta sbrannogo soedi-
neniya 15

Optimizaciya s pomoshhiyu EVM rezhimov rezaniya tokarnoj 
odnoinstrumental’noj operacii 122
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Optimizaciya texnologicheskix processov sborki na osnove 
matematicheskoj modeli 105

Optimizaciya vremennoj strukturý operacij mexanicheskoj 
obrabotki : metodicheskie ukazaniya k lab. i prakt. zanyatiyam po 
kursu SAPR dlya studentov vsex vidov obucheniya 106

Opýt èkspluatacii gibkix sborochnýx modulej 86
Opýt mashinostroeniya Moldavii v oblasti texnologii, 

mexanizacii i avtomatizacii sborochnýx rabot 107
Оpýt rоbоtizacii mexanosborochnogo proizvodstva 64
Organ de lucru al manipulatorului. Invenţia 1161377(SU) 182
Organ manipulyatora dlya ustanovki upornýx koles 123
Organe de execuţie a manipulatoarelor de asamblare 169, 170
Orizontul știinţei 290
Orizonturi 300
Osnový avtomatiki i avtomatizacii proizvodstvennýx processov 21
Osobennosti dinamiki privoda promýshlennogo robota s preces-

sion noj peredachej 124
Otdelochnaya obrabotka detalej výglazhivaniem 74
Pal’cý robota 351
Pentru aplicarea în producţie 350
Perenalazhivaemýe zaxvatnýe ustrojstva manipulyatorov 50, 75
Planetarnaya korobka peredach 25
Planetarnaya precessionnaya peredacha dlya minitraktora 160
Podvizhnoj manevrennýj robot 108
Podvizhnoj promý’shlenný’j robot 126
Povýshenie nadyozhnosti instrumenta na predpriyatiyax 

Moldový 127
Povýshenie rabotosposobnosti detalej mashin 59
Practica de producţie 309
Practica la “ETALON” 320
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Precessionnýj reduktor privoda promýshlennogo robo-
ta 128 

Pregătirea e în plină desfășurare 301
Pregătirea practică a tinerilor ingineri : UTM și mediul eco-

nomic : [Ilie BOTEZ, manager pe practica inginerească la CITA 
“Etalon”] 374

Primenenie cilindricheskix detalej pri posadke rabochix organov 
s natyagom 3

Primenenie manipulyatorov dlya avtomatizacii sborochnýx 
rabot 50

Primenenie robotov na pogruzochno-razgruzochnýx ope ra-
ciyax 28

Privodý avtomaticheskix manipulyatorov na baze precessionnýx 
peredach 87

Probleme actuale din domeniul sudării materialelor în contextul 
globalizării economiei 225

Problemnnýe voprosý avtomatizacii proizvodstva 88
Problemý GPS i RTK 74
Problemý kompleksnoj avtomatizacii proizvodstva v 

mashinostroenij 89, 109
Procedeu de betonare fracţională 242
Procedeu de pregătire a pieselor pentru prelucrare 262
Procedeu și dispoyitiv de sudare prin fricţiune 285
Programma i metodicheskie ukazaniya k konstruktorsko-tex-

nologicheskoj praktike 91
Programma i metodicheskie ukazaniya k kursu „Teoriya 

rezaniya” 92
Programma kursa, zadaniya i metodicheskie ukazaniya po 

výpolneniyu kontrol’noj rabotý „Proektirovanie prisposoblenij” 90
Programma texnologicheskoj praktiki dlya studentov 3 kursa 

special’nosti Texnologiya Mashinostroeniya 146
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Progressivnoe texnologicheskoe oborudovanie zarubezhnýx 
fi rm 110

Progressivnýe sposobý obrabotki metallov 1 
Proiectarea transmisiilor precesionale: îndrumar la proiectul de 

curs “Organe de mașini” 171
Punte motoare a mijlocului de transpot 277
Rabochie organý manipulyatorov dlya vypolneniya sborochnyx 

rabot 93
Rabochie organý sborochnýx manipulyatorov 45, 60, 172
Rabochij organ manipulyatora dlya ustanovki upornýx kolec na 

val 130
Rabochij organ manipulyatora dlya zavorachivaniya rez’bovýx 

detalej 129
Raspolozhenie osej sobiraemýx detalej pri avtomaticheskoj 

zapressovke 11
Razrabotka i issledovanie mashin i mexanizmov 147
Razrabotka i issledovanie novýx texnologij mexanizirovannoj 

sborki special’n ýx nasosov 161
Razrabotka texnologicheskogo processa sborki izdeliya 148
Razrabotka texnologii i sredstv upravleniya robotizirovannogo 

proizvodstva èlektronasosov 77, 173
Realizări privind sudarea prin frecare a unor îmbinări 

cilindrice 226
Realizările știinţei-producţiei 352
Rezultatele concursului : [expoziţia „MAȘPROM”] 314
Ritmul întrecerii 291
Robot industrial mobil 266
Robot sovmeshhaet profesii 348
Robotizirovannýe kompleksý dlya sborki neraz’’emnýx 

soedinenij 42
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Robototehnica atrage studenţi și profesori 321
Robototexnicheskie kompleksý dlya mexanoobrabotki i sborki 94
Robotý v nashej zhizni 132 
Roboţi pentru studenţi 318, 319
Roboţii în viaţa cotidiană 133
Rodul colaborării 287
Rolul primordial 315
Sarcinilor propuse – rezolvare fructuoasă 302
Sborka cilindricheskix soedinenij s ispol’zovaniem manipu-

lyatorov 35
Sborochnýe golovki dlya gibkix proizvodstvennýx yacheek 111
Sborochnýe mexanizmý na baze planetarnýx precessionnýx 

peredach 134
Sborochnýe yachejki dlya ustanovki upornýx kolec 95
Sborocnýj manipulyator 174
Scopul seminarelor teoretice e atins 339
Sculă de fi letat și înșurubat 271
Simpozium „MERO-91” 149
Sisteme fl exibile de sudare 214
Sovershenstvovanie texnologii i povýshenie kachestva sborki 

stankov i metallorezhushhego oborudovaniya 112
Sovershenstvovanie ustrojstv dlya avtomatizacii sborki upornýx 

kolec 113
Sporește productivitatea muncii de trei ori 345
Spre noi orizonturi 342
Stagii de practică 200
Stagiu la CITA „ETALON” 323
Student amorezat 328
Student rătăcitor 329
Studenţii și LCȘ 346
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Studiul sistemelor de diagnosticare a proceselor de prelucrare 
mecanică 215

Succesele studenţilor-mecanici 308
Sudarea electrică 220, 227
Sudarea pieselor prin frecare 207
Sudarea prin frecare cu element activ rotitor 221
Sudarea, tăierea și prelucrarea materialelor cu gaze 216
Șurubelniţă cu acţionare mecanică 278, 282
Tehnologia fabricării mașinilor. Elaborarea proceselor tehnologice 

de prelucrare mecanică a organelor de mașini 208
Tehnologia sudării : Metode avansate 205
Texnologia construcţiei de mașini agricole. Precizia prelucrării 

mecanice 162, 163
Texnologia construcţiei de mașini agricole. Prelucrarea 

suprafeţelor plane 164
Texnologia construcţiei de mașini agricole 150
Texnologia construcţiei de mașini 151
Texnologia de asamblare a mașinilor 152
Texnologiya mashinostroeniya 13, 153, 175
Texnologiya sel’skoxozyajstvennogo mashinostroeniya 135, 136
Treptele urcușului 335
Uglovoj mexanizirovannýj instrument dlya sborki rez’bovýx 

soedinenij 165
Umăr la umăr cu studenţii 294
Unde duc urmele 312
Universitatea Tehnică și mediul economic, pregătirea practică a 

tinerilor ingineri 375
Ustrojstvo dlya centrirovaniya detalej 29, 36
Utilizarea dispozitivelor active la efectuarea lucrărilor agricole 228
Utilizarea roboţilor în procesele automatizate de producţie 222
Vzaimnaya orientaciya detalej pri sborke 15
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Vzaimozamenyaemost’, standartizaciya i texnicheskie izme-
reniya 95

Zadaniya k kursovoj rabote po avtomatizacii proizvodstvennýx 
processov v mashinostroenii dlya studentov special’nostej 12.01 i 
12.02 137

Zaxvat manipulyatora 30, 37, 51
Zaxvatnoe ustrojstvo manipulyatora 65,138, 166
Zaxvatnoj mexanizm dlya manipulyatora 39
Zaxvatnýe mexanizmý manipulyatorov dlya shtuchnýx zago-

tovok 31, 38
Zaxvatnýe ustrojstva manipulyatorov dlya sborochnýx rabot 46
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale 368
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Index de neologisme 

pentru materialul transliterat

AVTOMAT = AUTOMAT = AUTOMATIC = AUTOMATE (autom., maș.) [< fr. 
Automate, germ. Automat, < gr. Automatos] 
Aparat sau mecanism care, fără intervenție execută, efectuează o anumită operație. 
Sistem tehnic...
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 56, 57, 72

AVTOMATIKA = AUTOMATICĂ = AUTOMATICS = AUTOMATIQUE (autom., maș.) 
[< fr. Automatique, < gr. Automatos,] 
Știința și tehnica automatizării proceselor tehnologice. 
21, 58, 72

AVTOMATICHEN (maș.) vezi: Avtomat 
AVTOMATICHESKIJ (maș.) vezi: Avtomat
Acționat cu ajutorul unui sistem, astfel încî să efectueze singur o anumită activitatet.
32, 4-6, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 24, 25, 33, 40, 43, 47, 48, 53-55, 87, 114, 115, 155, 
156

AVTOMATIZACIYA = AUTOMATIZARE = AUTOMA(TIZA)TION = AUTOMA(TISA)
TION (maș., TH) [< fr. Automatisation, < gr. Automatos]
A echipa o instalație cu automate.
 7, 16, 17, 20, 21, 26, 41, 50, 58, 61, 62, 63, 67, 70, 72, 73, 84, 88, 89, 97, 98, 107, 
109, 113, 115, 137, 139, 186

AVTOMATIZIROVANNÝJ (maș.) vezi: Avtomizaciya
Înzestrat cu utilaj automat.
 98, 101, 102

Notă:
Indexul este selectiv și cuprinde termeni de specialitate înregistraţi în limbile 
rusă, română, engleză și franceză, explicând sensul său și precizarea domeniului 
respectiv, atunci când este cazul. De menţionat este că majoritatea termenilor, 
sunt de provenienţă latină iar grecheskie etimony daný v latinskoj transkripcii, 
prichem v osnovu polozhen foneticheskij princip: „o”oznachaet „omegu” (ω) i.t.d.

(Slovar’ inostrannýx slov. - M. Rus. yaz., 1988. – P. 4.)
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BAZA = BAZĂ = BASE = BASE (TH) [< fr. Base, < gr. Basis]
Temelie, suport, fundament, “sprijin”...
 103, 133

CENTR = CENTRU = CENTRE = CENTRE (matem.) [< fr. Centro-centri-centre, < 
lat. Centrum, gr. < Kentron] 
Punct față de care punctele unei fi guri se raportează după anumite criterii. Vârf  la 
mașni unelte. Element “centru”.
155

CENTRIROVANIE (TH) vezi: Centr 
Coinciderea axelor a două sau a m.m. piese de formă cilindrică ce se pot asambla.
29, 36

CILINDR = CILINDRU = CYLINDER, TAMBOUR = CYLINDRE, TAMBOUR (maș., 
matem., TH) [< lat. Cylinrus, < fr. Cylindre, gr. Kylindros] 
Organ de mașină, de formă tubulară, în interiorul căruia se poate deplasa un 
piston.
3, 5, 8, 9, 16

CILINDRICHESKIJ = CILINDRIC = CYLINDRICAL = CYLINDRIQYUE [< fr. 
Cylindriqyue]
Care are forma unui cilindru
 24, 25, 35, 99 

CILINDRICHNI = CILINDRIC = CYLINDRICAL = CYLINDRIQYUE [< fr. 
Cylindriqyue]
 32

DEFORMACIYA = DEFORMAȚIE = DEFORMATION = DEFORMATION (TH) [< fr. 
Deformation, < lat. Deformatio/ONIS/]
Modifi carea formei ori dimensiunii unui corp solid, fără a desprinde materia din 
el, ci numai prin infl uența unor mișcări interioare sau exterioare.

DEFORMIROVANIE vezi: Deformaciya
27
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DETAL’ = DETALIU = DETAIL = DETAIL (maș) [< ital. Dettaglio, fr. Detail] 
Element al unui mecanism, al unei mașini.
3, 4, 7, 11, 13, 15, 18, 22, 29, 34, 36, 54, 59, 62, 74, 104, 129

DIAGNOSTIKA = DIAGNOSTICĂ = DIAGNOSTIC = DIAGNOSTIC (TH) [< fr. 
Diagnostic, < gr. Diagnostikos,] 
Determinare. A stabili cu precizie, a calcula, a deduce, a preciza. “Care 
poate”recunoaște”.
157

DINAMIKA = DINAMICA = DYNAMICS = DYNAMIQUE (mec.) [< gr. Dynamikos, 
< fr. Dynamique] 
Care este în continuă schimbareși intensă mișcare, prefacere, evoluție.
Ramură a Mecanicii care studiază mișcarea corpurilor ca efect al forțelor aplicate.
124

DINAMICHESKIJ (mec.) vezi: Dinamika
82

DISCIPLINA = DISCIPLINĂ =DISCIPLINE = DISCIPLINE [< fr. Discipline, < lat. 
Disciplina] 
Ramură a unei științe, domeniu, specialitate. Obiect, materie de învățământ.
71, 83, 85

ELEKTICHESTVO = ELECTRICITATE = ELECTRICITY = ELECTRICITE (electr.) [< 
fr. Electricite, gr. Elektron]
Ramură a fi zicii care studiază fenomenile electrice și interacțiunile dintre acestea 
și materie. Totalitatea fenomenelor produse de repausul și de mișcarea electronilor. 
Curent electric. 
114

ELEKTR/O/… = ELECTR/O/… = ELECTR/O/… = ELECTR/O/… (electr.) [< fr. 
Electr/o/, gr. Elektron, germ. Elektro]
Element prim de compunere care are semnifi cațiea“electric”, “bazat pe electricitate”
67, 82, 114

ELEKTROLIT = ELEKTROLIT = ELEKTROLYTE = ELEKTROLYTE (electr.) [< fr. 
Electrolyte ,<gr. Elektrolytos]
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Compus chimic care, în soluție sau în topitură, se desociază în ioni și care conduce 
curentul electric prin transportul acestor ioni.
67

ELEKTRONASOS = POMPĂ ELECTRICĂ = ELECTRICAL PUMP = POMPE 
ELECTREQUE (electr.) [vezi: Elektro + < fr. Pompe]
Mașină electrică de forţă pentru deplasarea unui fl uid
114

ELEKTROMEXANICHESKIJ = ELECROMECANIC/Ă/ = ELECROMECHANIC = 
ELECTROMECANIQUE (electr.) [< gr. Elektromechanike; < fr. Electromecanique]
Studiu al aplicaţiilor tehnice ale electricităţii și mecanicii. Care se referă la un 
dispozitiv mecanic comandat electric.
 82

FINISH = FINIȘ = FINISH = FINISH (TH) [< engl. Finish, < fr. Finish]
Partea fi nală a difi nitizării unui produs, a unei lucrări
 27

FIRMA = FIRMĂ =HOUSE OF BUSINESS= FIRME (econ.) [< germ. Firma, < ital. Firma] 
Denumirte a unei întreprinderi, a unei asociaţii etc.
110

FORMOOBRAZOVANIE = FORMARE =FORMATION = FORMATION (TH) [ < lat. 
Formare, fr. Former]
Crearea formelor. Operaâie de confecționare și de asamblare a părților componente 
și a miezurilor care alcătuiesc o formă de turnare. Procedeu de fabricare prin 
vulcanizare a unor obiecte de cauciuc,...
62

FREZA = FREZĂ = CUTTER = FRAISE (maș) [< fr. Fraise]
Sculă așchietoare rotativă, cu m. m. muchii așchitoare dispuse regulat în jurul unei 
axe, folosită la prelucrarea metalelor, a lemnului și a altor materiale dure. 

FREZERNÝJ (maș) vezi: freza
De așchiere cu mașini de frezat
 7
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GIDRAVLIKA = HIDRAULIC/Ă/= HYDRAULIC = HYDRAULIQUE (maș) [<fr. 
Hydraulique, < gr. Hydraulikos]
Studiu mecanicii fl uidelor. Știință carestudiază legile de echilibru și de mișcare ale 
lichidelor și aplicarea lor în tehnică.

GIDR/O/= HIDRO = HYDRO = HYDRO (maș) [< fr. Hydro, < gr. Hydor “apă”]
Element prim de compunere care are semnifi cația “apă”, “lichid”.
2, 7, 13, 18, 10, 20, 22, 24, 34, 72, 100

GIDROPNEVMOAVTOMATIKA = AUTOMATICĂ HIDROPNEUMATICĂ = 
AUTOMATION HYDROPNEUMATIC = AUTOMATIQUE HYDROPNEUMATIQUE.
(maș) [< fr. Hydro, < gr. Hydor + < lat. Pneumatisus, < fr. Pneumatique, 
ital. < Pneumatico, < gr. Pneuma + < fr. Autumate, < germ. Automat, < gr. 
Automatos]
Dispozitiv automat care funcţionează sub acţiunea unui lichid sau a unui gaz 
comprimat
 72

GIDROMASHINA = MAȘINĂ HIDRAULICĂ = HYDRAULIC MACHINE = MACHINE 
HYDRAULIQUE (maș) [< fr. Hydro, < gr. Hydor + < fr. Machine, < germ. 
Maschine, < lat. Mashine]
Mașină care funcţionează cu ajutorul unui lichid
2, 7, 13, 18, 10, 20, 22, 24, 34, 100

GIDROPRIVOD = ACŢIONARE, TRANSMISIE HIDRAULICĂ = HYDRAULIC DRIVE, 
HYDRODIRIVE = COMANDE HYDRAULIQUE (maș) [< gr. Hydor + ] 
Infl uența apei sau a unui alt lichid asupra unui obiect, unui fenomen.
72

GRAFICHESKIJ = GRAFIC = GRAPHICAL = GRAPHIQUE (TH) [< fr. Graphique, 
< gr. Graphikos] 
Reprezentare prin desen a dependenţei dintre două sau m.m. mărimi variabile
100

INSTRUMENT = INSTRUMENT, SCULĂ = INSTRUMENT, TOOL = INSTRUMENT, 
OUTIL (TH) [< fr. Instrument, lat. Instrumentum]
Sistem tehnic folosit pentru cercetarea, observarea, măsurarea sau controlul unor 
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mărimi. Obiect fabeicat care servește la efectuarea unei lucrări.
 26, 44, 61, 67, 85, 115, 122, 127, 145, 155, 156, 165

KOMBINIROVAT’ = a COMBINA = to COMBINE =COMBINER (TH) [< lat. 
Combinatio, -onis, < fr. Combiner]
A uni diverse elemente în scopul obținerii unui tot sau al unui efect unitar.  A 
îmbina
 81

KOMPLEKS = COMPLEX = COMPLEX = COMPLEXE (TH) [< fr. Complexe, < lat. 
Complexus]
Complet format din m.m. părți sau elemediferite. Totalitatea uneltelor sau obectelor 
de acelasi gen, care au o aceiași utilizare și care formează un asortiment complet
 42, 89, 94, 109

KONSTRUKCIYA = CONSTRUCŢIE = CONSTRUCTION DESING, SRUCTURE = 
CONSTRUCTION(TH) [< fr. Construction, < lat. Constructio, -onis]
În tehnică - Schemă de alcătuire, de compunere a unei mașini, a unui ansamblu. În 
construkția de mașini – Ramură de bază a industriei  care produce mașini, , unelte, 
instalații, utilaje, mijloace de transport, scule etc. Ramură a tehnicii care se ocupă 
cu studiul și proiectarea mașinilor,istalațiilor etc.
 82, 39

KONSTRUKTORSKAYA (TH) vezi: Konstrukciya
13, 18, 91

KONTAKT = CONTACT = CONTACT = CONTACT (TH) [< fr. Contact, < lat. 
Contactus]
Atingere directă între două corpuri, între două forţe etc.
 14

KONTROL’ = CONTROL = CONTROL = CONTROLE (TH) [< fr. controle]
Verifi care a  funcâionării unui sistem, a unui proces tehnologic, prin urmărirea 
unor parametri și indicatori. 
 13, 18, 22, 44, 71, 83, 90

LABORATORIYA = LABORATOR = LABORATORY = LABORATOIRE (TH, termo) [< 
fr. Laboratoire, < lat. Laboratorium, < germ. Laboratorium ]
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Încăpere prevăzută cu instalații speciale, aparate și instrumente pentru cercetări 
științifi ce și lucrări practice didactice în domeniul științrlor experimentale sau 
aplicate.
 57, 70, 72, 84, 85, 100-102

LATUN’ = LAMĂ, ALAMĂ = BLADE = LAME (TH, met.) [< germ. Latun, < fr. Lame]
Parte (metalică) tăioasă a unui instrument. Aliaj de cupru și zinc, uneori cu 
adaosuri de alte metale ( plumb,fi er, staniu etc). Placă subțire de metal, lemn, 
plastic cu diverse întrebuințări.
 97

MANEVR = MANEVRĂ = MANOEUVRE = MANOEUVRER (maș) [< fr. Manoeuvre] 
Mișcare executată cu tactică, asemenea mișcării omenești. Ansamblu de operații 
destinate  de a înlocui, total sau parțial procesele tehnologice grele și dăunătoare 
omului și mediului înconjurător.
108

MANIPULYATOR = MANIPULATOR = KEY BUTTON = MANIPULATEUR (maș) [< 
fr. Manipulateur] 
Dispozitiv cu care sunt manipulate piesele incadescente.
30, 31, 35, 37-39, 41, 45, 46, 48-51, 60, 65, 75, 81, 87, 93, 123 , 129, 130, 138, 
166, 172, 174

MASHINA = MAȘINĂ = MACHINE = MACHINE (maș) [< fr. Machine, < lat. 
Machina, germ. Maschine]
Sistem tehnic din organe și mecanisme cu mișcări determinate, servind la 
transformarea unei forme de energie în lucru mecanic util.
2, 7, 13, 18, 10, 20, 22 ,24, 34, 44, 55, 56, 58, 59, 61,63, 84, 100, 101, 147

MASHINOSTROENIE = CONSTRUCȚIE DE MAȘINI = MACHINE CONSTRUCTION.= 
CONSTRUCTION DE MECHINES (maș) vezi: Mashina + Konstrukciya 
Ramură a științelor tehnice care are ca obiect studiul, proiectarea și 
construireamașinilor sau a organelor de mașini; ramură a industriei care produce 
mașini, scule,instalații, utilaje, mijloace de transport etc.
58, 61, 62, 70, 89, 101, 107, 109, 134-137, 139, 146, 153, 175, 186

MATEMATIKA = MATEMATIC(Ă) = MATHEMATICAL = MATHEMATIQUE [< 
fr.Mathematique, ital. Matematico, < lat. Mathematicus, < gr. Mathimatikos]
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Știință care studiază, cu ajutorul raționamentului deduktiv, proprietățile entităților 
de natură abstractă (numere, mulțimi, rlații cantitative și forme spațiale), precum 
și relațiile dintre acestea.
 
MATEMATICHESKIJ vezi : Matematika
 105

METALL = METAL = METAL = METAL (met.) [< lat. Metallum, < fr. Metal, germ. 
Metall, < gr. Metallon] 
Element chimic cu luciu caracteristic, bun conducător de căldură și electricitate, 
maleabilși ductil, de obicei solidla temperaturi obișnuite, cu excepția mercurului 
care este lichid; aliaj metalic.
1

METALLOOBRABOTKA  vezi: Metall +… 
10

METALLOPOKRÝTIYAMI =  vezi: Metall +…
 22, 26, 67

METALLOREZHUSHHIE vezi: Metall +…
44, 71, 72, 83, 112, 115

METALLURGIYA = METALURGIE = METALLURGY = METALLURGIE (metal.) [< fr. 
Metallurgie, < gr. Metallon “metal”+ ergon “lucru”] 
Tehnica extragerii metalelor, a elaborării aliajelor, precum și a prelucrării lor în 
semifabricate; Știință care are ca obiect studiul proprietăților fi zice și chimice ale 
metalelor și aliajelor.
159

METOD = METODĂ = METHOD = METHODE (TH) [< fr. Methode, lat. Methodus, 
germ. Methode, gr. Methodos]
Mod de cercetat, cale de urmat în vederea obținerii unui rezultat; mod de a 
proceda,mod organizat sistematic.
34, 62

METODIKA = METODIC(Ă)= METHODIC = METHODE (TH) [< germ. Methodik, 
gr. Methodike]
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Studiul principiilor și metodei de predare, proprie unei discipline.
Parte a didacticii generale care studiază principiile, metodele și formele de predare, 
adaptare la specifi cul fi ecărui obiect de învățămînt

METODICHESKIJ  vezi Metodika
Care se confermează unei metode, făcut după un plan organizat; sistematic.
 44, 57-58, 70-72, 83-85, 90-92, 100-102, 106

MEXANICHESKIJ = MECANIC/Ă/ = MECHANICAL = MECHANIQUE (TH) [< lat. 
Mechanica, Mechanicus, Mechanicus, < fr. Mecanique, < germ. Mechanik, < 
gr. Mechanikos] 
Ramură a fi zicii care studiază mișcarea sau echilibru corpurilor sub acțiunea 
forțeloe exercitate asupra lor; tehnica procedeelor prin care intervin aceste 
fenomene.
82, 106

MEXANIZACIYA = MECANIZAREA = MECHANIZATION = MECANISATION (TH) 
[< fr. Mecanization] 
Întroducere și folosire a unor mașini, aparate, mecanisme pentru înlocuirea unor 
mijloace manuale de muncă. 
20, 23, 73, 107

MEXANIZIROVANNOE vezi : Mecanizaciya
Transformat într-un proces mecanic. 
119, 161, 165

MEXANIZM = MECANISM = MACHINERY = MECANISME (TH) [< fr. Mecanisme, 
< germ. Mechanismus, < gr. Mechanie]
Sistem tehnic alcătuit din mai multe piese, servind la transmiterea forțelor și 
mișcării de la elementul conducător la elementul condus. 
12, 38, 39, 133, 145, 147

MEXANOOBRABOTKA (TH) vezi Mehanicheskij, Mexanizm
 94

MEXANOSBOROCHNYJ (TH) vezi Mehanicheskij, Mexanizm 
64
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MODEL’ = MODEL = MODEL = MODELE (TH) [< fr. Modele, < ital. Modello, < lat. 
Modelus] 
Sistem construit în vederea studierii unui alt sistem mai complex, cu care prezintă 
analogie din anumite punctede vedere.
57, 105

MODELIROVANIE = MODELARE = MODELLING, SIMULATION = MODELER, ETUDE 
SUR MODELE, SIMULATION (TH) [< fr. Modeler, < ital. Modellare]
Studiere a proceselor fi zice pe modele carereproduc procesul (fenomenul) original.
 103-104

MODUL’ = MODUL = MODULUS = MODULE (TH, matem., mec.) [< fr. Module, < 
lat. Modulus măsură] 
Valoarea  absolută a unei mărimi reale. Termen folosit pentru a caracterizao 
proprietate de rezistență mecanică a materialelor, de exemplu, modul de elasticitate, 
modul de rezistență etc.
69, 86, 99

MOLIBDEN = MOLIBDEN = MOLYBDENUM = MOLYBDENE (TH) [< fr. Molybdene, 
< gr. Molybdos, lat. molybdaenum]
Metal-cenușiu, lucios, în natură su formă de sulfură și de molibdați, întrbuințați 
lafabricarea unor oțeluri speciale.
 13

MOTOR, DVIGATEL’ = MOTOR = MOTOR, ENGINE, DRIVER = MOTEUR, ENGIN 
(auto, maș, TH) [< lat. Motor, < fr. Moteur, germ. Motor ] 
Mașină de forță care transformă o formă oarecare de energie în energie mecanică 
a unor corpuri solide în mișcare.
168

odnoINSTRUMENT : vezi Instrument
 122

OPERACIYA = OPERAȚIE = OPERATION = OPERATION (TH) [< fr. Operation, < 
lat. Operatio,-onis, germ. Operation] 
Totalitatea acțiunilor utilajului, care se executăla un singur loc de muncăcu 
prelucrarea unei piese.
7, 28, 106, 122
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ORGAN = ORGAN = ORGAN, COMPONENT PART = ORGANE (TH) [< ngr. Organon, 
lat. Organum, < fr. Organe, ital. Organo, germ. Organ] 
Piesă componentă a unui mecanism, a unei mișcări etc., alcătuită din una sau mai 
multe piese simple, care îndeplinețte o anumită funcâie
3, 45, 60, 93, 123, 129, 130, 172

ORIENTACIYA = ORIENTARE = ORIENTATION = ORIENTATION (TH) [< fr. 
Orienta, -tion, < lat. Orientis (Oriens)]
 A afl a poziția punctelor cardinale în raport cu locul unde se afl ă; a recunoaște 
poziția, direcția pentru a găsi soluția.
15

PARAMETR = PARAMETRU = PARAMETER = PARAMETRE (TH, matem.) [< fr. 
Parametre, < gr. Parametron] 
1.Element costant într-un calcul; caracteristicăa unui sistem. 2. Variabilă liberă a 
unei funcții.
143

PARTIYA = PARTE, PARTIDĂ = PARTITION = PART (TH) [< lat. Pars (Partis) 
Partidă. Formație. Serie. Echipă. Fiecare dintre elementele, precis delimitabile, din 
alcătuirea unui tot întreg.
34

PERSPEKTIVA = PERSPEKTIVĂ = PERSPECTIVE = PERSPECTIVE (TH) [< lat. 
Perspicere, < fr. Perspective] 
Posibilitatearealizării, desfacerii în viitor; reprezentare a unui obiect pe o suprafață 
plană prin linii de proiecție.
10

PLANETARNYJ = PLANETAR = PLANETARY = PLANETAIRE (maș.) [< lat. 
Planetarius, < fr. Pplanetaire, ital. Planetario]
Mecanism cu roți dințate, format, în principiu,dintr-o roată dințată centrală și una 
satelit, antrenată într-o mișcare de rotație în jurul roții centrale prin intermediul 
unui braț. 
125, 133, 160

PLASTIKA = PLASTIC = PLASTIC = PLASTIQUE (TH) [ <fr., engl Plastic,  < gr. 
Plastike]
Amestec de cauciuc nevulcanizat. Variante de exploziv.Care poate fi  ușor modelat.
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PLASTICHESKIM (TH) vezi:Plastika 
27

POZICIYA = POZIȚIE = POSITION = POSITION (TH) [< lat. Positio, fr. Position, 
germ. Position]
Loc a unui obiect în raport cu alt obiect.

POZICIONIROVANIYA vezi:  poziciya
 104

PRAKTIKA = PRACTICĂ = PRACTICAL = PRATIGUE (TH) [< lat. Practicus, fr. 
Pratiguer, ngr. Praktikos, germ. Praktisch] 
A exercita o meserie, o profesiune, o experiență.
10, 91, 100, 101, 146

PRECESSIYA =PRECESIE = PRECESSION = PRECESSION ( fi z., TH) [< lat. 
Praecessio, fr. Precession]
Deplasare relativ lentă a axet de rotație a unui corp care se roteșterapid și care are 
doar un punct fi x.

PRECESSIONNÝJ vezi: precessiya
 82, 87, 124, 128, 133, 143, 160, 168

PROBLEMA = PROBLEMĂ = PROBLEM = PROBLEME (TH) [< lat. Problema, fr. 
Probleme, germ. Problem, < gr. Problema]
Soluțieîn care se cere a fi  determinată prin  calcul. Chestiune de rezolvat, subiect, 
temă
76, 88, 89, 109

PROCESS = PROCES = PROCES S = PROCES (TH) [< lat. Processus, < fr. Proces] 
Ansamblu de operacii efectuate în serie, eventual și în paralel, prin carese rezolvă 
o lucrare.
5-9, 13, 18-19, 21-22, 26, 27, 34, 58, 61, 67, 70, 85, 105, 137, 139, 148, 186

PROEKT = PROIECT = PROJECT, DESIGN = PROJET (maș., TH) [< lat. Projectus, < 
germ. Projekt]
Lucrare tehnicăîntocmită pe baya  unei teme date și care cuprinde desene, calcule 
tehnice etc.
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PROEKTIROVANIE = PROIECTARE = PROJECTING, DESIGN = PROJETION (maș., 
TH) vezi : Proekt
Activitate de elaborare a proiectelor.
 90, 103

PROGRAMMA = PROGRAMĂ = PROGRAM(ME) = PROGRAMME (TH) [< fr. 
Programme, < gr. Programma, lat. Programma]
Plan de activitate (pe etape) . Ordinea desfășurării unei activități. Expunere de 
principii și țeluri.
 90-92, 146

PROGRESS = PROGRES = PROGRES = PROGRES (TH) [< fr. Progres, < lat. 
Progressus, ital. Progresso] 
Evoluție, mers înainte, propășire.
1, 110

REDUKTOR = REDUCTOR = REDUCTOR = REDUCTEUR (TH.) [< lat. Reductio, < 
fr. Reducteur ] 
Aparat, mecanism care reduceo mărime (presiune, viteză, turație etc.)
128

REZHIM = REGIM = REGIME, CONDITION = REGIME (TH, hidr.) [< fr. Regime] 
Ansamblu de condiții care determină funcționarea unui sistem tehnic.
122

ROBOT = ROBOT = ROBOT = ROBOT (maș.) [< fr. Robot, ceh. Robot]
 Sistem automatiyat care îndeplinește acțiuni complicate. “Om-mașină”care 
înlocuește multe operații dăunătoare omului ți naturii.
28, 71, 82, 83, 108, 124, 126, 128, 131, 349

ROBOTIZIROVANNÝE = ROBOTIZARE = ROBOTIZED = ROBOTISASION (maș.) [ 
< fr. Robotiser]
Proces de producție  dotat cu sisteme mecanice, informatice sau mixte și cu roboți, 
pentru a înlocui omul în operacii repetabile ori nocive.
 42, 77, 173

RABOTOSPOSOBNOST’(maș.)  vezi: robot 
 59
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ROBOTOTEXNIKA (maș.) vezi: robot + texnika 
 Domeniu al texnicii care se ocupă cu construirea modelelor mecanice, informatice 
sau mixte și a roboților
120, 121

ROBOTOTEXNICHESKIE (maș.) vezi: robototexnika  
94

ROTOR = ROTOR = ROTOR = ROTOR (maș.) [< fr. Rotor, < lat. Rotare]
Parte rotativă a unei mașini(a turbinei, a unui motor electric etc.) 
114

SERIYA = SERIE = SERIES = SERIE (TH, matem.) [< fr. Serie, lat. Series]
Grup de produse ,executate după aceeași documentație de fabricație.

SERIJNOM vezi: Seriya
 20

SHLIFOVANIE = ȘLEFUIRE =ABRASION= POLISSAGE (maș.) [< germ. Schleifen]
 A executa operația de netezire a suprafețelor cu hârtie abrazivă sau pânză 
abrazivă.
7 

SISTEMA = SISTEM = SYSTEM = SYSTEME (TH) [ < gr. systema] 
Ansamblu de fenomene sau mărimi dependente între ele, respectiv, ansamblu de 
elemente, de piese, de aparate, de mașini etc., destinat îndeplinirii unor funcții utile
58, 103, 105,137, 157

SPECIAL’NOSTI = SPECIALITATE = SPECIALITY = SPECIALITE (TH) [< lat. 
Specialis, germ. Spindel]
 44, 71, 146, 161

STANDART = STANDARD = STANDARD = STANDARD (TH) [< fr. Standard, < engl. 
Standard]
Normă prin care se stabilesc prescripíi privitoare la calitatea, dimensiunile, precum 
și la alte elemente ce defi nesc un produs. 
Mod de organiyare a unui proces, a unei operații etc.
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STANDARTIZACIYA = STANDARDIZARE = STANDARDIZATION = 
STANDARDISATION (TH) [< fr. Standardiser]
Acțiune organizată de reglamentare tehnică a producției și a consumului, a 
terminologiei științifi ce, a unor metode de analiză prin elaborarea de standarde.
 96

STEND = STAND = STAND = STAND (maș.) [ < fr. Stand, < germ. Stand]
Banc de probă. Instalație fi xă pentru încercarea mașinilor sau a organelor de 
mașini, în scopul determinării caracteristicilor lor de funcțiune.
 143

STRUKTURA = STRUCTURĂ = STRUCTURE = STRUCTURE (TH) [< fr. Structure, 
lat. Struktura]
Mod de dispunere a elementelor componente ale unui sistem tehnic.
 106

STUDENT = STUDENT = STUDENT = ETUDIANT [< ital. Studente, germ. Student, 
lat. Studens]
Persoană care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior.
 44, 71, 83, 91, 96, 98, 102, 103, 106, 134, 136, 137, 146, 153

TEXNIKA = TEXNICĂ = TECHNICS = TECHNIQUE (TH) [< fr. Technique,< gr. 
Technike, < lat. Technicus, germ. Techisch]
Totalitatea uneltelor și procedeelor de producție. Ansamblu metodelor, procedeelor 
și regulilor aplicate în executarea unei operații ori lucrări sau, în general, în 
practicarea unei profesiuni. 

TEXNICHESKIJ (TH) vezi: Texnika 
 96

TEXNOLOGIYA = TEHNOLOGIE = TECHNOLOGY = TECHNOLOGIE (TH) [< fr. 
Technologie] 
Știință a procedeelorși a mijloacelorde prelucrarea materialelor. Anamblu 
proceselor, metodelor, procedeelor, operațiilor utilizate înscopul obținerii unuin 
anumit produs.
21, 44, 61, 77, 85, 90-92, 101, 103, 107, 112, 134-136, 146, 153, 161, 173, 175, 
382
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TEXNOLOGICHESKIE (TH) vezi: Texnologiya
 7, 13, 19, 22 25, 33-34, 41, 91, 103-105, 110, 143, 146, 148

TRAKTOR = TRACTOR = TRACTOR = TRACTEUR (auto) [< engl. Tractor, < lat. 
Trahere]
Autovehicul care dezvoltă o forță de tracțiune mare la cârligul sau la baza de 
remorcare, folosit la tractarea unor utilaje și mașini agricole.
 23, 160

XARAKTER = CARACTER = CHARACTER = CARACTERE (TH) [< fr. Caractere, lat. 
Character, < gr. Charakter]
Proprietate de a aparține unei serii specifi ce

XARAKTERISTIKA = CARACTERISTICĂ = CHARACTERISTIC = CARACTERISTIQUE 
(TH) [< fr. caracteristique]
Însușire specifi că (predominantă) proprie unei fi ințe, unui lucru, unui fenomen, 
care deferențiază o fi ință de alta, un lucru de altul etc. Parametru, dată tehnică, 
utilizată la aprecierea calității unui sistem tehnuc, unui material etc.
82

Bibliografi e (pentru indexul de neologisme)
Dicţionar de neologisme / Florin MARCU. – București, 2000. – 431 p.
Dicţionar poliglot de metalurgie și construcţii de maţini Rus – Român – Englez – Francez.  – 
București, 1996. – 847 p.
Slovar’ inostrannýx slov. - M. Rus. yaz., 1988. – 624 p
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Index de Abrevieri

acad. = academician (Membru 
de onoare ori titular)
adnot. = adnotare, adnotat
alcăt. = alcătuitor
annot. = annotaciya, 
annotirovanie
apr. = aprilie
art. = articol
ass. = asistent (funcţie 
didactică în învăţământul 
superior)
auto = autovehicul
autom. = automatică
aug. = august
autoref. = autoreferat
aux. = auxiliar
br. inv. = brevet de invenţie
bibliogr. = bibliografi e, 
bibliografi că
biogr. = bbiografi e, biografi că
cand. în șt. = candidat în știinţe
cca = circa, aproximativ

ceh. = cehă [ (lb.)
chim. = chimie
cl. = clasa
cond. = conducător
conf. = conferenţiar (funcţie 
didactică în învăţământul 
superior)
coleg. de ed. = colegiul de 
ediţie
colab. = colaborator
com. = comuna
cons. = consultant
dec. = decembrie
decl. = declarat
de ex. = de exemplu
dek. = dekabri
des. = desen
d.h.c. = doctor honoris causa 
(titlu onorifi c acordat unor 
mari personalităţi)
D-lui = Domnia lui
Dl = Domnul

Notă:
- Indexul a fost alcătuit în baza standardului  SM STAS 8256:2005 Informare și documentare 
PRESCURTAREA CUVINTELOR ȘI A EXPRESIILOR TIPICE ROMÂNEȘTI ȘI STRĂINE DIN 
REFERINŢELE BIBLIOGRAFICE, SM SR ISO 832:2005 Informare și documentare DESCRIERE ȘI 
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Reguli pentru abrevierea termenilor bibliografi ci. 
-  S-a luat în cosideraţie și abrevierile din dicţionasrele sus amintite.
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doc. = docent (grad didactic în 
învășământul superior)
dr. = doctor (titlu știinţifi c…)
dr. doc. = doctor docent (titlu 
știinţifi c…)
dr. hab. = doctor habilitat(titlu 
știinţifi c…)
D-sale = Domniei sale
econ. = economie
ed. = ediţie
elab. = elaborare, elaborator
elem. = element de compunere
encicl. = enciclopedie
engl. = engleză (lb.)
et. al. = și celelalte
execut. = executant
fac. = facultate
febr. = februarie
foto = fotografi e
f. p. = fără pagini
fr. = franceză (lb.)
g. = god
germ. = germană (lb.)
gr. = greacă (lb.)
hab. = habilitat
hidr. = hidraulică
ian. = ianuarie
il. = ilustrat
inform. pis’mo = 
informacionnoe pis’mo
ing. = inginer

inst. = institut
int. = internaţional
invent. = inventator
ital. = italiană (lb.)
iul. = iulie
iun. = iunie
izobret. = izobretenie
îngr. = îngrijitor de ediţie
înr. = înregistrare
lat. = latina (lb.)
lect. = lector (funcţie didactică 
în învăţământul superior)
lect. sup. = lector superior 
(funcţie didactică în 
învăţământul superior)
lb. = limba
lit. = literatură
man. = manual
mar. = martie
matem. = matematică
maș. = mașini și organe de 
mașini (în Index de neologisme)
mec. = mecanică teoretică 
și rezistenţa materialelor (în 
Index de neologisme )
met. = metalurgie
mil. = mileniul
mln. = milioane 
monogr. = monografi e
n. = născut
ngr. = neogrec
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noiem. = noiembrie
Nr = numărul
nr. = numărul 
oct. = octombrie
onor. = onorat
p. = pagină
P. = pagină
prof. = profesor (grad 
universitar)
prof. univ. = profesor 
universitar (grad universitar)
prof. univ. int. = profesor 
universitar interimar (grad 
universitar)
prom. = promyshlennyj
P.S. = post scriptum (indicaţie 
prin care se arată că după 
semnarea unei scrisori 
urmează un adaos)
pt. = partea, volumul
publ. = publicat
rap. = raport
rec. = recenzie, recenzent
red. = redactor, redacţie
red. resp. = redactor 
responsabil
red. princ. a Encicl. Sov. 
Mold. = redacșia principală 
a Enciclopediei Sovietice 
Moldovenești.
ref. = refi rinţă

rez. = rezumat
r. = ruble
rus. = rusă (lb.)
s. = satul
sec. = secol
select. = selectiv
sent. = sentyabr’
sept. = septembrie
ser. = seria, seriya
sost. = sostavitel’
spec. = specialitatea, 
special’nost’, special’nnyj
super. = superior
ș.a. = și alţii, și altele
ș.a.m.d. = și așa mai departe
șt. = știinţifi c
tab. = tabel
teh. = tehnic
tit. = titlu, titluri
tov. = tovarășul
trad. = traducere, traducător
ucheb. = uchebnik, uchebnoe
ukaz. = ukazatel’
univ. = universitar
urss. = fosta Uniunea 
Republicilor Sovietice 
Socialiste
v. = vezi
vicedir. = vicedirector
vol. = volum
zav. = zaveduyushhij
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Sigle

AS = avtorskoe svidetel’stvo
ASR = Asociaţia de Sudură din 
România
CA = certifi cat de autor
CIB = clasifi carea internaţională a 
brevetelor
CIP =  cod de clasifi care a Camerei 
Naţionale a Cărţii
CITA = Centru de Implementare a 
Tehnologiilor Avansate Etalon
CPU = chistovoe programmnoe 
upravlenie (sistema)
EREN = Expoziţia realizărilor 
economiei naţionale
EVM = elektronno-vychislitel’nye 
mashiny
FCIM = Facultatea Calculatoare, 
Informatică și Microelectronică
FDRM = Frontul Democrat din 
Republica Moldova
FIMCM = Facultatea de Inginerie 
și Management în Construcţia de 
Mașini
FIMM = Facultatea de Inginerie și 
Management în Mecanică
GAP = gibkoe avtomatizirovannoe 
proizvodstvo
GAU = gibkij avtomatizirovannyi 
uchastok

GPK = gibkie proizvodstvennye 
kompleksy
GPM = gibkij proizvodstvennyj 
modul’
GPK = gibkie proizvodstvennye 
sistemy
IFAC IFORS = (simpozion din 
China)
IPC = Institutul Politehnic din 
Chișinău
ISBN = International Standard 
Book number
ISSN = International Standard 
Serial number
KGB = Komitet Gosudarstennoj 
Bezopasnosti
KPI = Kishinevskij Politex ni-
cheskij Institut
LCȘ = lucru de cercetări știinţifi ce
M. = Moscova, Moscva
MERO = (simpozion, București)
MINSEL’XOZMAS = Ministerstvo 
sel’skoxozyajstvennogo mashi no-
stroeniya
Mold.SSR = Moldavskaya Soviet-
skaya Socialisticheskaya Respub-
lika
MSSR = Moldavskaya Sovietskaya 
Socialisticheskaya Respublika
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MSP = mașini și sisteme de 
producţie (Catedra)
MUS = mașini unelte și scule 
(Catedra)
NB = numărul brevetului
NTK = nauchno texnicheskaya 
konferenciya
NTK = normy texnologicheskogo 
proektirovaniya
PR = promyshlennye roboty
RD = rukovodyashhie dokumenty
RI = roboţi industriali
RTK = robotizirovannyj texno-
logicheskij kompleks
SAPR = sistema avtomaticheskogo 
proektirovaniya
SAPR TR = sistema avtoma ti-
cheskogo proektirovaniya texno-
logi cheskix processov
SOZ EXO = smazochno-oxlazh-
dayushhaya zhidkost’ elekro-
gidravlicheskoj obrabotki
SPID = stanok-prisposoblenie-
instrument-detal’
SU = Soviet Union (codul ţării 
fostei URSS pentru invenţii)

ȘTSM = Școala Tehnică Superioară 
N. Bauman din Moscova
TFA = tehnologia fabricării 
automobilelor (Catedra)
TH = tehnică generală
TCM = tehnologia construcţiei de 
mașini (Catedra)
TMCR = Tehnologii moderne. 
Calitate. Restructurare (conferinţă 
știinţifi că internaţională)
TMS = texnologiya mashino-
stroeniya (specialitate)
TP = texnologicheskie processy
TUPAR = Tehnologia și utilizarea 
producţiilor automatizate și 
robototehnică
URSS = Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste
VDNX = Vystaka dostozhenij 
narodnogo xozyajstva
VNIITE = vsesoyuznyj nauch no-
issledovatel’skij institut texniches-
koj ekspertiyzy
VNTK = vsesoyuznaya nauchno-
texnicheskaya konferenciya
VTȘ = vyschaya texnicheskaya șkola

Semne speciale

În indexul de nume prin:
# se face trimiteri la personalităţi care au publicate Biobibliografi i
Cu semnul ## sunt nominalizaţi unifi cat numele (în m. m. variante) a 
autorilor care au recunoscut personal identitatea
Semnul < pus la indicaţiile etimologice înseamnă „provine din”.
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Capitolul V
Imagini

1. PROCESUL INSTRUCTIV–EDUCATIV
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Colectivul catedrei TCM

Colectivul catedrei MUS
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Promoţia grupei TCM–731
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Absolvenţii cu frecvenţă redusă a specialităţii TCM

Ilie Botez cu absolvenţii grupei TCM–731
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Valeriu Dulgheru, doctor habilitat, profesor universitar, 
inventator emerit al Republicii Moldova, 

absolvent al grupei TCM–731
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Ilie Botez explică studenţilor construcţia și funcţionarea 
unui braţ al robotului industrial

Ilie Botez cu studenţii în atelierul de sudare
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Comitetul organizatoric al Simpozionului Internaţional pe sudură. 
Chișinău, 2003

Echipa de specialiști la Simpozionul Unional pe asamblare.
Chișinău, 1989

2. PROCESUL ȘTIINŢIFICO–DIDACTIC
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Juriul conferenţei studenţești

La Expoziţia Internaţională a utilajelor de sudare
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Ilie Botez studiază construcţia prehensorului 
pentru manipulator
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Ilie Botez explică studenţilor construcţia 
robotului „Universal 5”



153

Ilie Botez: Biobibliografie

Extras din ziarul „Inginerul” 
30 decembrie, 1982
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3. PUBLICAŢII
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4. MENŢIUNI  ȘI  DIPLOME
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Ilie Botez: Biobibliografie
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Ilie Botez: Biobibliografie
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Ilie Botez: Biobibliografie
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Ilie Botez: Biobibliografie
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Ilie Botez: Biobibliografie
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Ilie Botez în tinereţe

Căsătoria lui Ilie Botez cu Nadejda Emelianova

5. FAMILIA, URMAȘII ȘI FOȘTII STUDENŢI
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Ilie Botez cu soţia Nadejda cunună pe șeful grupei TCM–731 Cazacu 
Anatolie cu Tatiana
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Căsătoria feciorului Alexei cu Angela Calancea. Părinţii mirelui Ilie 
și Nadejda Botez cu părinţii miresei Sava și Vera Calancea

Feciorul Alexei Botez în copilărie
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Feciorul Victor Botez în copilărie
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Feciorul mezin Victor Botez cu soţia Zoe 
și  feciorașul Dumitru
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Nepoţelul Dumitru Botez

Nepoţelul Constantin Botez
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