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În condiţiile actuale problemele social-economice pot fi soluţionate numai prin 
dezvoltarea unei industrii moderne, bazate pe un fundament ştiinţific profund, pe 
inovaţii şi tehnologii avansate, care asigură reducerea consumului de materii prime şi a 
energiei. În acest context, obiectivele generale ale lucrării sunt: 

1. Promovarea cercetărilor fundamentale şi aplicative la intersecţia domeniilor de 
mecanică – electronică – nanotehnologii, care actualmente domină progresul tehnico-
ştiinţific şi transferul tehnologic. 

2. Crearea unei platforme ştiinţifico-tehnologice naţionale la intersecţia domeniilor 
respective, care, prin elaborări de tehnologii moderne şi produse scientointensive 
competitive contribuie la dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere.  

3. Dinamizarea integrării în spaţiul european de cercetare în baza schimbului de 
informaţie tehnico-ştiinţifică şi proiectelor cercetare-dezvoltare internaţionale.  

Obiectivele generale menţionate au fost realizate de colectivul de autori în cadrul 
executării a patru programe de stat, 20 proiecte naţionale şi 16 proiecte internaţionale cu 
parteneri din SUA, Germania, UK, Elveţia, Spania, România, Rusia etc., în baza cărora 
a fost procurat utilaj ştiinţific şi tehnologic de cca 1 mln dolari SUA. 
 Domeniul mecanic. Din  punct de vedere al obiectivelor de cercetare, al actualităţii 
şi al importanţei cercetarea şi elaborarea sistemelor de conversie a surselor 
regenerabile de energie (SRE), sunt în deplină concordanţă cu: Strategia Uniunii 
Europene prezentată în Cartea Albă, angajamentele Republicii Moldova de a realiza 
cota SRE în bilanţul energetic al ţării până la 6% în a. 2010 şi 20% - până în a. 2020. 
Obiectivele cercetării în domeniul SRE s-au axat  pe sistemele de conversie ale energiei 
cinetice a râurilor, eoliană şi solară.  
 Sistemele de conversie a energiei cinetice a râurilor, elaborate de autori, nu au 
analogi printre sistemele clasice utilizate la scară internaţională. Inovaţiile utilizate au 
rezultat din cercetările efectuate în complex: teoretice, experimentale, simulări şi 
optimizări computerizate pe modele matematice. Prin modelări numerice ale efectelor 
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hidrodinamice generate de acţiunea fluidului asupra palelor cu profil din familia NACA  
s-a atins eficienţa conversiei energiei cinetice de până la 53% (coeficientul teoretic Betz 
fiind de 59%). Au fost supuse modelărilor numerice peste 40 de profile de referinţă. 
Identificarea soluţiilor constructiv-tehnologice ale rotorului hidrodinamic s-a efectuat în 
baza: teoriei mişcării potenţiale şi metodei elementului de frontieră pentru calculul 
numeric a câmpului de viteze a fluidului; modelelor Thwaites şi Head din cadrul teoriei 
stratului limită laminar şi turbulent; metodelor numerice pentru studiul prin simulare a 
caracteristicilor dominante ale efectului hidrodinamic. Utilizând metodele dinamicii 
computaţionale a fluidelor au fost studiate zonele de turbulenţă adiacente şi s-au 
determinat parametrii constructivi optimi ai rotorului, iar în baza metodelor elementului 
finit s-a determinat starea de deformaţie şi tensiune în pala hidrodinamică sub acţiunea 
forţelor hidrodinamice şi presiunii hidrostatice. Au fost argumentaţi ştiinţific parametrii 
rotorului hidrodinamic şi s-a fundamentat tehnologia fabricării palelor din materiale 
compozite, fiind creat un laborator specializat dotat cu tehnică modernă. În baza 
cercetărilor complexe a fost elaborat în premieră un concept nou constructiv-funcţional 
de rotor hidrodinamic cu orientare optimă individualizată a palelor. Au fost elaborate 4 
modele de microhidrocentrale (MCHF D4x1,5) pentru conversia energiei cinetice a 
râurilor în energie utilă, dintre care, două au fost fabricate la întreprinderile industriale 
Incomaş SA şi Moldovahidromaş SA. Datorită eficienţei sporite a conversiei o 
microhidrocentrală produce anual cca 25, 50 şi, respectiv, 91 MWh la vitezele apei de 
v=1,3, 1,6 şi, respectiv, 2,0 m/s, iar rambursarea investiţiilor se realizează în 3–4 ani.  
Pentru microhidrocentrale au fost elaborate, proiectate, testate şi fabricate agregatele 
participante în procesul de conversie cu parametri nestandard: generatoare cu magneţi 
permanenţi de turaţie joasă (n=375 min-1, P=3 kW) (Moldovahidromaş SA); pompe 
hidraulice centrifuge de turaţie joasă (n=300 min-1, n=500 min-1) (Hidrotehnica SA); 
sisteme de multiplicare în baza transmisiilor planetare (Reupies). Agregatele menţionate 
pot servi, de asemenea, ca produse scientointensive  individuale şi contribuie la 
dezvoltarea industrială a Republicii Moldova. 
 Turbine eoliene: În baza studiului cadastrului de viteze specific Republicii 
Moldova şi cercetării interacţiunii palelor cu fluxul de aer au fost argumentaţi parametrii 
constructivi ai rotorului cu 3 pale şi profilul aerodinamic asimetric utilizat la proiectarea 
a două tipuri de turbine eoliene (cu servomotor şi giruetă) cu puterea de 10 kW. Turbina 
eoliană cu servomotor a fost fabricată la întreprinderile: CITA Etalon, UTM şi Reupies.
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 În domeniul conversiei energie solare autorii au elaborat sistemele PV pentru 
alimentarea cu energie a posturilor antigrindină şi pentru irigarea mică. 
 Transmisiile planetare precesionale (TPP). Autorii prezintă importante realizări 
în dezvoltarea TPP, efectuate în baza modelelor matematice ale cinematicii şi dinamicii 
cu utilizarea platformelor de simulare computerizată. În premieră s-a propus angrenajul 
precesional multiplu cu profil convex-concav modificat şi soluţii de sporire a capacităţii 
portante prin diminuarea influenţei factorilor dinamici. În premieră au fost elaborate 
bazele teoretice ale tehnologiilor industriale de generare a danturilor cu profil convex-
concav, cicloidal şi în arc de cerc pe sisteme cu comandă numerică cu 5 grade de mobi-
litate, scheme structural-topologice noi pentru aplicaţii TPP în reductoare cinematice şi 
de putere, inclusiv în multiplicatoare pentru microhidrocentrale şi turbine eoliene.  

Domeniul electronicii şi nanotehnologiilor. Au fost dezvoltate nanotehnologii 
electrochimice de nanostructurare dirijată a materialelor electronice. În premieră a fost 
demonstrată posibilitatea nanostructurării compuşilor semiconductori în soluţii neutre 
de NaCl în apă, inofensive pentru mediul ambiant [Electrochem. & Solid-State Lett. 10, 
D127, 2007; Phys. Stat. Sol. (RRL) 1, 98, 2007]. Au fost elaborate nanomatrice în baza 
compuşilor semiconductori III-V şi II-VI cu banda interzisă largă, care se deosebesc de 
nanotemplatele din Al2O3 prin  conductibilitatea dirijată (Appl. Phys. Lett. 86, 63115, 
2005; Semicond. Sci. & Technol. 22, 1115, 2007). Au fost propuse şi realizate procedee 
noi de nanostructurare tridimensională a compuşilor semiconductori atât prin auto-
organizare, cît şi prin impunerea oscilaţiilor externe a densităţii curentului în procesele 
de anodizare. A fost elaborată o tehnologie nouă - Litografia Sarcinii de Suprafaţă 
(Appl. Phys. Lett. 86, 174102, 2005), care permite înscrierea directă a mesa- şi 
nanostructurilor cu ajutorul razei focalizate de ioni şi corodării fotoelectrochimice 
ulterioare, fără aplicarea măştilor litografice. A fost propusă şi realizată o metodă nouă 
de ridicare a rezistenţei faţă de acţiunea radiaţiei a straturilor de GaN şi ZnO prin 
nanostucturarea lor (Appl. Phys. Lett. 90, 161908, 2007). 

În premieră au fost elaborate reţele ordonate de nanotuburi metalice în înveliş de 
semiconductor, care au fost folosite pentru fabricarea diodelor varicap cu o viteză 

record de schimbare a capacităţii la aplicarea tensiunii (6x10-3 pF/V la 1 μm2 de 
suprafaţă). Pentru aplicaţii în emiţătoarele de lumină s-au elaborat tehnologii de dopare 
a materialelor compozite semiconductor-oxid cu elemente de pământuri rare şi metale 
de tranziţie. S-a demonstrat eficienţa utilizării suprafeţelor nanostructurate de InAs în 
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calitate de catozi pentru dispozitivele cu emisie de câmp (Semicond. Sci. & Technol. 22, 
1092, 2007), a nanomatricelor de InP în calitate de emiţătoare de radiaţie THz [Phys. 
Rev. B 71, 81306 (R) 2005] la excitare cu impulsuri laser ultrascurte şi a peliculelor 
nanostructurate de GaN în calitate de senzori selectivi de gaze (Semicond. Sci. & 
Technol. 21, 1518, 2006). În substraturi semiconductoare au fost realizate ghide de undă 
integrate (Electrochem. & Solid-State Lett. 8, C30, 2005). 

În premieră au fost propuse, modelate teoretic şi demonstrate experimental lentile 
concave în baza cristalelor fotonice bidimensionale (Appl. Phys. Lett. 88, 11102, 2006). 
A fost propus şi demonstrat conceptul „ochiului de peşte”, ce constă în crearea de 
metamateriale noi constituite din nanocoloane cu gradient transversal al indicelui de 
refracţie (Appl. Phys. Lett. 91, 81103, 2007).  Acest concept a stat la baza elaborării 
lentilelor plate cu super-rezoluţie spaţială demonstrate experimental în regiunea 
spectrală a microundelor.  

Fabricarea firelor monocristaline, fenomene de transport cuantic. Pentru 
prima dată au fost preparate şi cercetate nanofire monocristaline de Bi singulare perfecte 
în înveliş de sticlă cu diametrul d≈50-70 nm (Appl. Phys. Lett. 86, 102105, 2005), la 
care a fost descoperit un set întreg de efecte noi: 

• efectul cuantizării fluxului magnetic, care se manifestă prin oscilaţiile 
magnetorezistenţei cu perioada de hc/2e (analogul efectului Aharonov Bohm în solid) şi  
faza Berry, determinată de despicarea spin-orbitală a stărilor superficiale (Appl. Phys. 
Lett. 84, 1326, 2004, arXiv:cond-mat/0702368v2, 2007); 

• existenţa magnetorezistenţei negative în câmp magnetic transversal în nanofire, 
multiple treceri topologice de fază electronice; aparenţa oscilaţiilor cuantice „gigantice” 
la forţa termoelectromotoare (Physica B 346-347, 282, 2004); 

• trecerea în stare conductibilă metalică specifică a suprafeţei firului determinată de 
perturbaţia simetriei de inversie la suprafaţa firului (Physica E, 37, 194, 2007). 
       În totalitate aceste efecte  demonstrează clar, că nanofirele de Bi devin un obiect de  
interes deosebit pentru  spintronică. În cadrul aplicativ au  fost elaboraţi senzori 
termoelectrici performanţi pentru măsurarea vidului, au fost preparate membrane 
piezorezistive pentru înregistrarea  presiunilor subatmosferice utilizate în industria  
modernă, a fost asamblat măsurătorul complex de presiuni joase cu senzor 
termoelelctric şi membrană tenzorezistivă pe baza firelor şi structurilor cuaziplanare  
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dimensional limitate din bismut. A fost elaborată documentaţia tehnică şi fabricate 
mostrele experimentale ale convertoarelor; a fost asamblat  vacuummetrul termoelectric 
şi măsurătorul complex de presiuni joase, care acoperă intervalul de presiuni 
subatmosferice până la ≈ 1· 10-5mm Hg. 
     Elaborarea, proiectarea şi fabricarea generatoarelor UEM pentru tratament. 
Au fost elaborate şi fabricate trei modificări de aparate de terapie cu unde 
electromagnetice atermice (UEMA) - UEM-3, UEM-4 (cu trei canale independente) şi 
modelul UEM-5 (cu alimentare autonomă) destinat exploatării în mediul rural - cu 
lungimea de undă  4,9; 5,6  şi  7,1 mm, care corespund rezonanţelor biologice. A fost 
proiectat, fabricat şi testat un stand specializat unic, care permite ca generatoarele UEM 
pe baza diodelor Gunn să fie fabricate şi testate în Institutul de Inginerie Electronică şi 
Tehnologii Industriale. După testările de recepţie generatoarele au fost supuse 
încercărilor clinice în instituţiile medicale subordonate Ministerului Sănătăţii. 
Recenziile a 10 instituţii medicale sunt pozitive. Prima partidă de zece generatoare seria 
UEM a fost fabricată în a. 2007 în cadrul IIETI, unde a fost pregătită baza tehnologică 
de producere în serii mici. 

Rezultatele obţinute au fost publicate în 13 monografii şi manuale, 180 articole în 
reviste ştiinţifice internaţionale recenzate, prezentate în 252 referate la  conferinţe 
internaţionale de prestigiu, inclusiv plenare şi invitate. Elaborările autorilor sunt 
protejate cu 95 brevete de invenţie şi apreciate la expoziţii internaţionale cu 42 medalii 
de aur, 29 de argint, 4 de bronz şi distincţii speciale. Prin realizările ştiinţifice de valoare 
ale colectivului de autori s-a reuşit elaborarea de tehnologii moderne şi produse 
scientointensive, care creează o importantă platformă tehnologică pentru dezvoltarea 
economiei naţionale bazată pe cunoaştere şi, implicit, promovarea imaginii pozitive a 
Republicii Moldova în plan regional şi internaţional. 

Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul www.utm.md (rubrica „Premii”). 
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