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A încetat să bată inima academicianului Vitalie POSTOLATI, personalitate
marcantă a științei moderne din Republica Moldova, recunoscută la nivel
internațional, ilustru savant, cel care a fondat Institutul de Energetică, seful
Laboratorului linii electrice dirijate. Ne-a părăsit pe neașteptate, în dimineața zilei 2
octombrie 2019, în forță deplină creatoare, având multe planuri de realizat: proiecte
de cercetare, organizatorice și de colaborare cu instituțiile de profil energetic din mai
multe țări, conducător al tezelor de doctorat, organizator la mai multor Conferințe
Internaționale de talie.
Vitalie Postolati s-a născut la 19 iulie 1937 în satul Țekinovka raionul Iampol,
Ucraina. După absolvirea Institutului de Electrificare a Agriculturii din or. Melitopol
(Ucraina) în anul 1961 a fost angajat la MOLDENEGO în funcția șef al rețelelor de
distribuție rationale, a activat ca șef al Laboratorului electric și șef de tură al secției

electrice a Centralei Electrice Raionale de Stat din R.S.S.M pânâ în 1965. În perioada
1965-1968 a fost doctorand la Institutul de Energetică din Moscova cu susținerea
tezei de doctor în științe tehnice în anul 1968. După susținerea tezei a revenit în țară
și a activat în funcția de cercetător științific în perioada 1968-1973 în cadrul Secției
de Energetică Cibernetică. În anul 1973 a devenit fondatorul Laboratorului linii
electrice dirijate, în care s-au dezvoltat și se dezvoltă în prezent cercetările liniilor
dirijate compacte cu autocompensare cu capacitate sporită de transmisie, fiind
persoana lider științific al acestor cercetări larg cunoscute în comunitatea științifică
din lume.
Rezultatele acestor cercetări teoretice și applicative a stat la baza tezei de doctor
habilitat, care a fost susținută în anul 1988. În anul 1994 dl V. Postolati a fost ales ca
membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, iar în anul 2007 ca
membru titular - academician. La inițiativa dlui V. Postolati în baza Secție de
Energetică Cibernetică a fost fondat Institutul de Energetică, a cărui director a fost în
perioada 1990-1994 și 2004-2010. Capacitățile de manager în domeniul organizării
funcționării sectorului energetic în perioda 1997-1998, când dl V. Postolati a activat
în funcția de director – adjunct al Departamentului de Energetică și Resurse
Combustibile al Republicii Moldova. Dl. V. Postolati este fondatorul și primul
redactor principal al revistei științifice “Problemele energeticii regionale”, categoria
A, inclusă în baza de date Thomson.
Talentul, calificarea înaltă, orizontul larg de cunoştinţe şi abnegaţia în cercetările
teoretice şi experimentale i-au dat posibilitate să obţină rezultate ştiinţifice de valoare
în domeniul energiei, sporirii eficienței și fiabilității sectorului energetic al Republicii
Moldovei. Caracterul inovativ al rezultatelor cercetărilor și corespunderea lor celor
mai înalte criterii de inovație pe plan modial sunt confirmate de 28 brevete de invențe
din care 21 de brevete au fost eliberate de cele mai dezvoltate țări din lume (SUA,
Franța, Germaia, Suedia, Anglia, Japonia etc). Utiliatea și semnificația aplicativă a
rezultatelor se confirm de împlementarea lor largă în țară – 600 km de linii electrice
compacte cu tensiunea 10 kV, 8.7 km LEDA 35 kV și 76 km LEDA 110 kV (BâlțiBiliceni- brânzenii Noi), stația de tensiune înaltă Chișinău 2.5 MV pentru testarea
liniilor electrice cu tensiunea nominală până 500 kV. Dl V. Postolati a fost inițiatorul
și promototul unei noi direcții de cercetare în republică- Securitatea energetic,
începând cu anul 2001 - prezent, rezultatele căreia sunt recunoscute pe plan
internațional. Buna pregătire profesională, amplele cunoștințe în diferite domenii au
fost baza deschiderii unor activități de cercetare, care au depășit aria energiei –
cerdcetări complexe a impactului energeticii asupra dezvoltării durabile ale
economiei la general, cu formularea principiilor de asigurare a creșterii economice în
țară ca urmare a unei aplicări corecte a instrumentelor de gestionare la nivel de stat.
Sub conducerea sa au susținut tezele 12 doctori, dintre care apoi 3 au susținut tezele
de doctor habilitat.
Rezultatele cercetărilor au fost publicate în circa 380 lucrări științifice, inclusive 8
monografii. Sub conducerea dl V. Postolati au fost pregătite și editate 24 de culegeri
de lucrări pe tematica Linii electrice dirijate. Meritele domniei sale au fost înalt
appreciate. Este deținător al Diplomelor de onoare ale Prezidiului Sovietului Suprem
al RSSM, Diplome de onoare a Ministerului Economiei al Republicii Moldova,
laureate al Premiului Academiilor de Științr a Ucrainei, Moldovei și Republicii
Belarus. A fost decorat cu Medalia
AȘM “Dmitrie Cantemir”, Medalia
comemorativă “70 de ani a Academiei de Științe a Moldovei”, Medalia “Meritul
științific”, clasa II, Medalia “50 ani ai cosmonauticii”, Federația Rusă. Monografia
“Компактные управляемые самокомпенсирующиеся высоковольтные линии

электропередачи переменного тока: в трех частях): Ч. 1-3.Ch.: TAȘM, 2017.
732 с. ISBN 978-9975-62-404-6” în anul 2019 cu Diplomă de onoare a concursului
organizat de Consiliul Electroenergetic al țărilor CSI pentru cea mai bună publicație
neperiodică în domeniul energetic.
Vitalie Postolati a fost membru a Colegiilor de redacții a revistelor științifice de peste
hotarele țării, inclusiv, cotate în baza de date SCOPU: Ekonomika reghiona
(Federația Rusă), Energetica ta komp’yuterno-integrirobani tehnologii v APK
(Ucraina).
Plecarea din viață a academicianului Vitalie POSTOLATI este o pierdere enormă
pentru comunitatea științifică și societatea din Republica Moldova. Suntem alături de
familia îndoliată, rudele și prietenii savantului.
Dumnezeu să-l ierte şi să-i deschidă porţile Cerului spre Templul Veşniciei.
Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Ion Guceac, Viorel Prisacari, Aurelia
Hanganu, Vladimir Hotineanu, Teodor Furdui, Grigore Belostecinic,
Sveatoslav Moscalenco, Vsevolod Moscalenco, Leonid Culiuc, Ernest Aruşanov,
Alexei Simaşchevici, Mircea Bologa, Ion Bostan, Isaac Bersuker, Nicolae
Andronati, Mitrofan Cioban, Gheorghe Mişcoi, Aurel Gulea, Gheorghe Siscanu,
Ion Ababii, Gheorghe Cimpoies, Mihai Cimpoi, Eugen Doga, Gheorghe Mustea,
Gheorghe Rusnac, Alexandru Rosca, Andrei Esanu, Mihai Popovici, Stanislav
Groppa, Gheorghe Tîbîrnă, Gheorghe Paladi, Anatolie Sidorenko, Tudor
Lupascu, Sergiu Dimitrachi, Valentin Musteaţă, Alexandru Dicusar, Ion Geru,
Constantin Gaindric, Nicolae Vulpe, Veaceslav Ursachi, Valeriu Derjanschi,
Veaceslav Perju, Aliona Grati, Gheorghe Ciocanu, Viorel Bostan, Gheorghe
Avornic, Mihai Macovei.

