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CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE 

NAŢIONALĂ 

PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL   

INTERNAŢIONAL 

Activitatea de brevetare 2016:  

Brevete –15; Hotărîri de acordare a 

brevetului – 8; Cereri de brevet – 12 

Total  publicaţii internaţionale - 101 

Total  publicaţii naţionale - 114 

Editate: 2 monografii; 2 

capitole în monografii; 1 

broşură și 8 lucrări didactico-

metodice 



Forma de turnare a roţilor dinţate din masă plastică  
Forma de turnare a roții satelit 

executată în metal. 

Complete de matrițe din forma de turnare. 
Roţi dinţate satelit turnate din 

diferite materiale plastice. 

PROCEDEE DE FABRICARE A ROŢILOR DINŢATE DE DIMENSIUNI 

MICI DIN MASE PLASTICE 



Dispozitiv pentru măsurarea diametrului miezului şi 

grosimii învelişului din sticlă al microfirului 

Descrierea elaborării: Dispozitivul constă din două 

ansambluri de colimare pentru lumina vizibilă și două 

ansambluri de colimare pentru lumina ultravioleta, care 

includ: emiţătoare de lumina, lentile colimatoare, 

opturatoare optice de forma dreptunghiulara sau ovala, 

lentile de focalizare a luminii pe foto-detector.  

Avantaje: Utilizarea a două lungimi de undă 560nm, 265nm într-un 

sistem optic; Măsurarea în dinamică a parametrilor microfirului; 

Atenuarea automată a zgomotului optic şi electric; Analiza calitativă 

şi cantitativă a microfirului în proces de producere. 

Autori: DOROGAN Valerian, dr.hab; ZAPOROJAN Sergiu, dr.; MUNTEANU Eugeniu; LARIN 

Vladimir; PAVEL Victor; VIERU Stanislav; VIERU Tatiana, dr.; CALMÎCOV Igor 

Tipul elaborării: inovație  

Brevet de invenţie MD 941Z, din 31.03.2016.  



Aparat pentru transmiterea mişcării 

Descrierea elaborării: Aparat pentru transmiterea mişcării 

constă din partea mecanică cu un motor pas cu pas de mare 

precizie. Rotaţiile şi unghiul se selectează cu viteză programată. 

Mecanismul asigură mişcarea de rotire-întoarcere a axei, conectată 

cu partea mobilă a platformei. Dispozitivul are posibilitatea de 

oprire de urgenţă a procedurii de către pacient sau personalul 

medical.  

Avantaje: Construcţie simplă şi fiabilă; Controlul poziţiei platformei 

mobile; Transmiterea mişcării cu înaltă precizie. 

Autori: DOROGAN Valerian, dr.hab;; VIERU Stanislav; VIERU Tatiana, dr.; CIOBANU Gheorghe, 

GROPPA Stanislav, DUCA Victoria, DANAUL Serghei, PÎRŢAC Ion 

Tipul elaborării: inovație  Model industrial. Nr. 1611 



Autori: LUPAN Oleg, dr. hab., CREŢU Vasilii; POSTICA Vasilii.  

Nanofire individuale de CuO şi reţele pentru aplicaţii în senzori de 

gaz  ultra senzitivi 

Descrierea elaborării: Au fost elaboraţi senzori ultra-sensitivi în bază 

de reţele din nanofire de CuO, semiconductor oxidic de p-tip. De asemenea, 

în premieră, a fost realizat un nanosenzor pe bază de un singur nanofir de 

CuO cu diametrul de 50 nm, integrat cu ajutorul instalaţiei FIB/SEM. 

Nanosenzorul a demonstrat un răspuns înalt şi ultra-rapid la vapori de etanol 

la temperatura camerei.  

Cercetările efectuate au demonstrat că temperatura optimală de oxidare 

în aer a microparticulelor de cupru este de 425 °C timp de 5 ore, care rezultă 

într-o densitate maximă de nanofire de CuO pe suprafaţa microparticulelor 

oxidate cu diametre de 20-50 nm şi lungimi de 15 µm. În baza acestora au 

fost fabricaţi senzori de gaze care au demonstrat o modificare a rezistenţei de 

aproximativ 313 ori la expunerea la 100 ppm de vapori de etanol la 

temperatura de operare 250 °C. Rezultatele au fost publicate în Physica 

Status Solidi Rapid Research Letters 2016, precum si pe coperta 

prestigioasei reviste. 

Stadiul de pregătire pentru implementare: Fabricarea mostrelor de laborator. Încercări de laborator a nanosenzorilor de tip p. 

Avantaje:Tehnologia elaborată este cost-efectivă şi simplă, astfel poate fi utlizată la scară industrială pentru fabricarea 

senzorilor ultra-senzitivi de vapori de etanol.  



 Produsele de panificație cu adaos de șrot de nucă 



Ambalaje pentru lapte și produse derivate 

cu elemente esențiale de noutate 

Ambalaje inovative, atractive pentru copii 



Chişinău

Arhitectura infrastructurii terestre de control,comandă şi 

monitorizare a zborului sateliţilor 
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