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ÎNCADRAREA CERCETĂRILOR  

PE DIRECŢII PRIORITARE 

 

 1. Materiale, tehnologii și produce inovative 

 2. Eficiență energetică şi valorificarea surselor   

        regenerabile de energie 

 4. Biotehnologie 

 



Cercetări ştiinţifice fundamentale - 5 

Cercetări ştiinţifice aplicate - 7 

15.817.02.20F Transmisii planetare precesionale de putere și cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii 

industriale de fabricare și materiale noi 

Academician Ion Bostan 

15.817.02.21F Cercetarea și implementarea unui sistem durabil de e-learning Dr. Petru Todos 

15.817.02.22F Proprietățile termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și dispozitivelor cu puncte 

cuantice 

Dr. hab. Anatolie Casian 

15.817.02.23F Modelarea matematică a comportării materialelor de construcție: de la structură la macroproprietăți Dr. Viorica Marina 

15.817.05.04F Sporirea eficacității proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor 

netradiționale ale aportului de energie 

Dr. hab. Mircea Bernic 

15.817.02.28A Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente  Dr. Sergiu Zaporojan 

15.817.02.29A Nanomateriale multifuncționale și dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi și calcogenuri 

pentru biomedicină  

Dr. Eduard Monaico 

15.817.02.30A Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans 

regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale  

Dr. hab. Pavel Tatarov 

15.817.02.31A Elaborarea tehnologiilor de obținere și a utilajului de fabricare a nanofirului în izolație și a 

microcablului multifir din materiale conductoare, rezistive și feromagnetice  

Dr. hab. Sergiu Dimitrachi 

15.817.02.32A Studiul materialelor semiconductoare și elaborarea dispozitivelor micro -optoelectronice pentru aplicații 

avansate 

Dr. hab. Valerian Dorogan 

15.817.02.33A Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea 

sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic European  

Dr. Viorica Cazac 

15.817.03.01A Către o autonomie energetică a Republicii Moldova Dr. Ion Stratan 

Proiecte din cadrul Programelor de Stat - 1 

14.518.02.03A Senzori magnetoelectrici în baza materialelor nanocompozite din piezoelectric (GaN) şi metale 

magnetostrictive pentru aplicaţii biologice 

Dr. Veaceslav Popa 

Proiecte independente pentru tineri cercetători - 1 

15.819.02.05A Proiectarea algoritmilor inteligenți de comandă cu procese industriale  Dr. Cojuhari Irina 

Proiecte de Transfer Tehnologic - 2 

14.824.05.191T Elaborarea şi implementare a tehnologiei avansate de fabricare a produselor lactate ecologic pure cu noi 

culturi starter 

Dr. Carabulea Boris 

15.824.02.202T Consolidarea infrastructurii terestre a Centrului Tehnologii Spațiale pentru simularea și monitorizarea 

zborului sateliților cu control local și teleghidat  

Academician Ion Bostan 



Proiecte de finanţare a conferinţelor - 1 

15.220.00.08 I  Organizarea  „A III-a Conferinţă Internaţională Nanotehnologii şi Inginerie Biomedicală”  Dr. Şontea Victor 

Proiecte bilaterale internaţionale (Germania, Belarusi, Ucraina) - 6 

13.820.05.08/GF Modelarea matematică și simulări numerice ale diodelor laser micro-integrate cu o cavitate exterioară dr. hab. Tronciu Vasile 

13.820.15.06/GA NanoMotor în baza nanotuburilor din oxid de titan pentru aplicaţii biologice Academician Tighineanu Ion  

14.820.18.02.03 

STCU.A/5841 

Dezvoltarea litografiei fără mască pentru nanostructurarea tridimensională a nitrurii de galiu (GaN) Dr. Veaceslav Popa 

15.820.16.02.06. 

STCU/5993 

Dinamica complexa a laserelor si amplificatoarelor cu puncte cuantice dr. hab. Tronciu Vasile 

14.820.18.02.03/U Reţele de senzori distribuite cu noduri de calcul reconfigurabile dr. hab. Guţuleac  Emilian 

15.820.16.02.01/B Spectroscopia optică şi Mossbauer a calcogenurilor compuşi pentru fotovoltaică dr. hab. Sîrbu Nicolae 

Proiecte pentru Crearea Centrelor de Excelență - 2 

Contract de Grant 

nr.04/CE 

Conectarea infrastructurii Centrului Național de tehnologii Spațiale (CNTS)  la  Rețeaua Globală 

Educațională de opearțiuni satelitare 

Academician Ion Bostan 

Contract de Grant 

nr.03/CE 

Conectarea Centrului Naţional de Studiu si Testare a Materialelor la Platformele  Tehnologice 

Internaţionale 

Academician Tighineanu Ion  

Proiecte internaţionale - 3 

FP7-ENERGY-2012-

1-2STAGE   

Conversia Căldurii Nefolosite în Energie Electrică prin Intermediul Dispozitivelor Termoelectrice 

Organice 

Dr. hab. Casian Anatol 

Grant STCU 5989 Senzori chimici si biosenzori pe baza de Semiconductori Oxizi Nanostructurati Dr. hab. Lupan Oleg 

Grant UNDP Autonomous integrated irrigation systems based on wind turbines, small hydroand photovoltaic 

installations 

Academician Ion Bostan 

Contracte economice - 1 

Contract 01/15 Studierea utilizării culturilor starter în fabricarea salamurilor fermentate  Dr. Macari Artur 



Potenţial uman antrenat în cercetare 

Personal cu grad ştiinţific: 

Doctori habilitaţi – 21 

Doctori - 65 



Finanţarea cercetărilor  

(numărul temelor de cercetare) 

Total în derulare 29 de proiecte 



VOLUMUL FINANŢĂRII, mii lei  

Volumul total al finanţării în a.2015 a constituit 9487,9 mii lei:  

• bugetare –  7502,7;  

• mijloace speciale – 1985,2 mii lei 



Divizarea pe articole de cheltuieli, 

mii lei  



Activitatea de cercetare 
(numărul proiectelor şi volumul finanţării pe Centre) 

Numărul proiectelor 

Total - 29 

Volumul de finanţare,  

Total 9487,9 mii lei 



Activitatea de cercetare 
(numărul proiectelor şi volumul finanţării pe Facultăţi) 

Numărul proiectelor 

Total - 29 

Volumul de finanţare,  

Total 9487,9 mii lei 



Cheltuieli extrabugetare pentru ştiinţă – 

(cofinanţare) 

1. Editarea Revistei „Meridian Ingineresc” –  26,0 mii lei  

2. Brevetarea invenţiilor –    2,0 mii lei 

 

4.   Achitarea serviciilor, energiei, Internet pentru cercetarea catedrală – 3,3 mln 

 

5.   Supliment la salariu pentru activitatea didactico-ştiinţifică în sumă de 15% la 

ciclul licenţă şi 20% - masterat – 4,6 mln lei 

 

6. Prime pentru brevete, menţiuni la Saloane internaţionale de invenţii, 

concursuri universitare în cercetare –  230,6 mii lei 

 

7. Remunerarea membrilor Consiliilor Şt. Specializate şi a referenţilor 

oficiali – 28,7 mii lei 

 

8. Organizarea manifestărilor ştiinţifice (sponsorizări) – 361,0 mii lei 

 

     

                                                    TOTAL  -  8,55 mln. lei 



Statistica  
rezultatelor  



Articole în reviste cu 

factor de impact; 21

Articole în alte 

reviste 

internaţionale; 12

Capitole în 

monografii 

internaţionale; 4

Articole în culegeri 

internaţionale; 80

Teze ale 

comunicărilor la 

conferinţe 

internaţionale; 18

CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE 

NAŢIONALĂ 

PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL    

INTERNAŢIONAL 

Activitatea de brevetare 2015:  

• brevete –12;  

• cereri de brevet – 2;  

• modele industriale – 3.  

Total  publicaţii internaţionale - 137 

Total  publicaţii naţionale - 49 

Activitatea editorială: 

• 2 monografii; 

• 5 capitole în monografii; 

• 2 manuale;  

• 3 lucrări didactico-metodice. 

În cadrul proiectelor ştiințifice 

 articole din reviste cu factor de impact: - 21 

 articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 - 5 

 articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 - 12 

 articole din reviste cu factor de impact 0,1-0,9 - 3 

 articole din reviste cu factor de impact  0,01-0,09 - 1 

 



CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE 

NAŢIONALĂ 

PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA 

NIVEL   

INTERNAŢIONAL 

Activitatea de brevetare:  

• brevete –14;  

• cereri de brevet – 11  

Total  publicaţii naţionale - 198 

Activitatea editorială:  

• 5 monografii;  

• 11 manuale; 

• 95 lucrări didactico-metodice 

În cadrul sarcinii didactice 

 articole din reviste cu factor de impact: - 9 

 articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 - 4 

 articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 - 4 

 articole din reviste cu factor de impact 0,1-0,9 - 0 

 articole din reviste cu factor de impact  0,01-0,09 - 1 

Total  publicaţii internaţionale - 225 



 articole din reviste cu factor de impact: - 30 

 articole din reviste cu factor de impact >3 - 9 

 articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 - 16 

 articole din reviste cu factor de impact 0,1-0,9 - 3 

 articole din reviste cu factor de impact 0,01-0,09 - 2 

Total:  

• Brevete  - 26 
• Cereri de brevet - 13 



Statistica rezultatelor UTM 
(teme ştiinţifice  /  sarcină didactică) 

TOTAL (teme ştiinţifice  /   

sarcină didactică) 

Publicaţii naţionale 44    /    198  

Publicaţii internaţionale 137   /    225 

Monografii*  2   /   5 

Manuale* 2   /   11 

Lucrări metodico-didactice 3    /   95 

Brevete obţinute 12    /   14 

Cereri de brevet 2   /   11 



Chişinău

Rezultate performante – pe coperţile revistelor 
internaționale 

Three-Dimensional SnO2 Nanowire Networks for 

Multifunctional Applications: From High-Temperature  

Stretchable Ceramics to Ultraresponsive Sensor. 

PAULOWICZ, I,; HRKAC, V.; KAPS, S.; CRETU, V.; 

LUPAN, O.; BRANISTE, T.; DUPPEL, V.; TIGINYANU, 

I.; KIENLE, L.; ADELUNG, R.; MISHRA Y.K. Advanced 

Electronic Materials, 2015, 1. 

Integration of individual TiO2 nanotube on the chip: Nanodevice 

for hydrogen sensing. M. Enachi, O. Lupan, T. Braniste, A. Sarua, L. 

Chow, Y. K. Mishra, D. Gedamu, R. Adelung, I. Tiginyanu. Physica 

Status Solidi - Rapid Research Letters, 2015, Vol. 9, 3, p 171–174.  (IF 

2,142) 



Chişinău

Publicații în cadrul catedrelor 



Susţinerea tezelor de doctor în anul 2015  

Doctor în ştiinţe – 12 (3 – economie; 1 - studiul artelor, culturologie) 

1. CIOBANU Oleg – specialitatea 242.01 
2. CIOBANU Radu – specialitatea 242.01 

3. OJEGOV Alexandr – specialitatea 242.05 

4. MALCOCI Iulian – specialitatea 242.01 

5. FURTUNA Natalia – specialitatea 253.03 

6. ENACHI Mihail – specialitatea 134.01 
7. MARUSIC Galina – specialitatea 122.03 

8. MUNTEAN Ion – specialitatea 521.03 

9. FRĂSÎNEANU Pantelemon – specialitatea 521.03 

10. CAUŞAN Corina – specialitatea 521.01 

11. PODLESNAIA Natalia – specialitatea 651.01 
12. GUTIUM Olga – specialitatea 253.01 

Doctor habilitat – 1  

1. ZOLOTCOV Anatolie – specialitatea 211.02 



Menţiuni la expoziţii internaţionale 2015  
(proiecte de cercetare/sarcină didactică) 

TOTAL: Medalii de aur – 30; Medalii de argint – 12; Medalii de bronz – 6;  

Premii speciale – 8; Diplome de menţiune - 9 



Menţiuni speciale pentru UTM 

Diploma de Excelenţă. Universităţii Tehnice a Moldovei în 
semn de apreciere şi recunoaştere a activităţii de 

cercetare-inovare desfăşurată de inventatorii prezenţi la 
Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii 

PRO INVENT Cluj-Napoca, 2015. Guvernul României, 
Instituţia Prefectului Judeţul Cluj, 27 martie 2015. 



Menţiuni speciale pentru UTM 



Laureaţi ai Premiilor Naţionale şi Internaţionale 

Trifan N. Laureat al concursului Naţional „Teza de 

doctorat de excelență a anului 2014” în domeniul Ştiinţe 

Reale şi Tehnice. Hotărârea CNAA nr. AT-2/2 din 9 

aprilie 2015. Diplomă de gradul III.  

Dulgheru V. Diplomă de recunoştinţă pentru 

conducerea ştiinţifică a tezei de doctor a dlui N. 

Trifan, laureat al concursului Naţional „Teza de 

doctorat de excelență a anului 2014”. 

Membri de Onoare ai Academiei  

de Ştiinţe Tehnice din România 

 Bostan Viorel, prof. univ. dr. hab. 

 Dorogan Valerian, prof. univ. dr. hab. 

 Dulgheru Valeriu, prof. univ. dr. hab. 

Bostan V. Laureat al concursului Naţional „Teza de 

doctor habilitat de excelență a anului 2014” în domeniul 

Ştiinţe Reale şi Tehnice. Hotărârea CNAA nr. AT-2/2 din 

9 aprilie 2015. Diplomă de gradul I.  



ELABORĂRI  
menționate 

la Saloane și expoziții 
internaționale de transfer 

tehnologic  







Aprecierea rezultatelor ştiinţifice la Expoziţii Internaţionale de Invenţii şi TT 

6 brevete de 

invenţie 
16 medalii de aur 

8 medalie de argint 

6 premii speciale 



APRECIEREA  

CREAŢIEI TEHNICE A TINERILOR CERCETĂTORI 

4 brevete de 

invenţie 
6 medalii de aur 

3 medalii de 

bronz 



Manifestări ştiinţifice organizate în 2015  
 The 5th International Conference „Telecommunications, Electronics and 

Informatics”. 223 de participanţi , inclusiv 19 din străinătate: Federaţia Rusă, Ucraina, 

România, Republica Federativă Germană,  Slovenia. Chişinău, 20-23 mai 2015 

 A III-a Conferinţă Internaţională Nanotehnologii şi Inginerie Biomedicală. 238 de 

savanţi, specialişti, studenţi din 20 de ţări, inclusiv 72 de savanţi din străinătate - 

Germania, S.U.A., Japonia, Franţa, Italia, Belgia, Finlanda, Grecia, Lituania, Polonia, 

Turcia, România, Rusia, Belarus, Armenia, Georgia, Ucraina, Republica Moldova etc. 

Chişinău, 23-26 septembrie 2015 

 Conferința Internațională de Sisteme Electromecanice și Energetice – SIELMEN 

2015. 117 de participanți din Romania, Canada, Republica Moldova.  Chișinău 8-9 

octombrie 2015  

 Conferinţa Tehnico – Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor 

U.T.M. Chişinău, 26-27 noiembrie 2015 

 Conferinţă ştiinţifică interuniversitară - „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul 

tehnico-ştiinţific” 73 de participanţi de la instituţiile superioare de învăţământ din 

Republica Moldova. 3 aprilie 2015, Chişinău, U.T.M. Catedra Ştiinţe Socio-Umane 

 Concursul Internaţional Studenţesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice - Sergiu 

Rădăuţan”, ediţia a V-a, Chişinău, 15 mai, 2015 

 Concursul studențesc „Excelenţă în Creaţia Inginerească” dedicat Zilei Europei. 

Chişinău, 8 mai, 2015 



ELABORĂRI 
fundamentale şi 

aplicative 



Transmisii planetare precesionale de putere şi 
cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii 

industriale de fabricare şi materiale noi 

Conducător ştiinţific: 

acad. Ion Bostan 

Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul  
proiectului de cercetări fundamentale:  



Problema de contact în angrenajul precesional multiplu 

Amprenta şi distribuţia tensiunilor în 

contactul punctiform (a)  

şi în contactul liniar (b) 
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Aplicarea modelelor matematice şi a 

metodei elementului finit în calculul 

ingineresc de dimensionare - 

proiectare a angrenajelor 



Argumentarea proiectării prin analiza  

cu elemente finite  



Analiza cu elemente finite a transmisiei planetare 

precesionale cinematice 
Discretizare cu elemente finite a 

întregului reductor precesional 
Discretizare cu elemente finite a 

întregului angrenajul precesional 

Discretizare cu elemente 
finite a doi dinți din 

angrenajul precesional 

Discretizare cu elemente finite 
a doi dinți din angrenajul 

precesional 

Tensiuni echivalente 
care apar în contactul 

„dinte-rolă” 



Elaborarea metodelor de cercetare experimentală şi 

prelucrare a datelor 

Standul de încercări experimentale a transmisiilor precesionale cinematice 

Standul de 

încercări 

experimentale a 

transmisiilor 
precesionale de 

putere dotat cu 

sistemul de 

măsurări şi 

prelucrare a datelor 
LabView 



Rezultate relevante  -  grupul  dr. hab. V. Tronciu   

Laser cu puncte cuantice  

şi feedback optic 

Codificarea şi decodificarea 

semnalului digital  Modelul matematic  

Transmiterea şi recepţia 

informaţiei   



Centrul Tehnologii Spaţiale UTM 



Chişinău

Staţii terestre de comunicaţii satelitare teleghidate prin reţea 

digitală de comandă a Centrului Tehnologii Spaţiale UTM 

Autori: Secrieru Nicolae, d.ş.t., Candraman Sergiu, 

doctorand, Margarint Andrei, masterand, Barbovschii 

Alesandru, masterand, Levineț Nicolae, masterand. 

Descrierea elaborării: Controlul teleghidat al sistemelor 

stațiilor terestre servește bază pentru conexiunea stațiilor 

terestre într-o rețea comună, va asigura un nou nivel de 

cercetare și comunicare cu sateliții operaționali pentru un 

număr nelimitat de cercetători, doctoranzi, studenți și va 

permite aplicarea mai eficientă a tehnologiilor spațiale  și 

va eficientiza  schimbul de experienţă cu scopul de a 

stimula  dezvoltarea colaborării ştiinţifice şi de cercetare a 

Centrului de Tehnologii Spațiale cu Agențiile Spațiale 

ROSA, ESA. 

Stadiul de implementare: Controlul teleghidat al stațiilor 

terestre a fost  implementat pe două obiecte: stația 

telemetrică a Centrului Tehnologii Spațiale (Chișinău, 

campusul Râșcani UTM) și stația telemetrică din Măgurele a 

Agenției Spațiale din Romania. Testările efectuate cu 

monitorizarea sateliților și comunicarea cu acestea au 

demonstrat corectitudinea și eficiența comunicațiilor cu 

sateliții educaționali.  Recent se efectuează instalarea 

echipamentului și softului de control teleghidat la punctul 

de sprijin al Centrului Tehnologii Spațiale din Cahul (în 

incinta liceului teoretic din s. Brânza).  



Internet

 

Observatorul 
Astronomic UTM

Centrul Tehnologii Spatiale UTM

Serverele CNTS

Data Base

Statia terestra cu 
antena parabolica 

UTM

5 U

5 U 5 U

5 U5 U

5 U

Statia terestra cu antena 
parabolica ESA

Statia terestra 
telemetrica UTM

Statia terestra 
telemetrica ROSA

Statia 
terestra 

telemetrica 
Cahul

Utilizator-client

Utilizator-client

S-a elaborat concepţia de interacţiune a infrastructurii CNTS 

cu Global Educational Network for Satellite Operations 



S-a pus în operare staţia telemetrică CNTS cu un cluster de 

antene pentru comunicaţie cu sateliţi  



S-a elaborat şi realizat sala de monitorizare şi comunicaţie  

cu sateliţi la Centrul Tehnologii Spaţiale  UTM 



Exemple de imagini recepționate de la 

sateliți NOAA. 

Exemple de imagini în spectrul infraroșu 

recepționate de la sateliți NOAA. 

CNTS comunică cu sateliţii din grupul NOAA 

meteo şi recepţionează date referitoare la 

zona noastră 



45 

CNTS a lansat un modul de microsatelit cu un balon cu heliu 

pentru testarea captării şi transmiterii imaginilor din 

stratosferă, care  a atins altitudinea de 28.650 m 



Imaginile captate de modulul microsatelit din 

stratosferă şi recepţionate la staţia terestră CNTS 



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  



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

Gheorghe, GROPPA Stanislav, DUCA Victoria, DANAUL Serghei, PÎRŢAC Ion 

Bloc de control 

Descrierea elaborării: Bloc de control al 

aparatului pentru mobilizarea regiunii 

cervicale, creat pe baza 

microcontrolerului programabil care poate 

stoca parametrii de setare (unghiurile de 

rotire, durata ciclului, numărul de 

cicluiri, numărul de proceduri, etc.). Cu 

ajutorul butoanelor se poate dirija cu 

parametrii afişaţi pe ecranul LCD. 

Începutul şi sfârşitul procedurii este 

indicat cu semnal sonor şi optic. 

Avantaje: Construcţie fiabilă. Posibilitatea 

selectării regimului de lucru în dependenţă 

de caracteristicile individuale ale pacienţelor. 

Tipul elaborării: inovaţie  



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  



Autori: CREŢU Vasilii; TROFIM Viorel, dr.hab.; ŞONTEA Victor, dr.; LUPAN Oleg, dr.hab.  

Senzor de gaze pe bază de M0O3  

Descrierea elaborării: Invenţia se referă la 

tehnica semiconductorilor oxizi, în particular la 

senzori de gaze pe bază de oxid de molibden. 

Senzorul de gaze pe bază de MoO3 include un 

substrat dielectric, pe una din suprafeţele căruia 

este amplasat un strat senzitiv din MoO3, cu 

contacte ohmice depuse pe acesta, formand zona 

senzitivă, iar pe suprafaţa opusă a substratului 

este depus un element de încălzire. Stratul 

senzitiv este executat în formă de o bandă 

nanocristalină cu grosimea de 150 nm şi lăţimea 

zonei senzitive de 150 μm. . 

Avantaje: Acelaşi senzor pe baza unei benzi din MoO3 

cu grosimea 150 nm poate fi utilizat pentru detectarea 

etanolului la temperatura de operare de 100°C şi 

pentru detectarea hidrogenului la temperatura de 

operare de 300°C. 

Tipul elaborării: inovație  



Senzor de gaz în baza unui singur nanotub de TiO2 

Imagini SEM de la o membrană nanotubulară de  

TiO2: (a) vedere de jos, (b) vedere de sus, (c) 

vedere de pe o secțiune longitudinală a unui 

cluster de nanotuburi cu morfologie tubulară. (d, 

e, f) Tuburi inițiale, tratate termic la  450 °C și 

650 °C în aer și separate din membrana de TiO2. 

Imagine SEM (a) a unui cip fabricat pe substrat de 

Si/SiO2 cu contacte electrice de  Au, (b) un senzor de 

gaz realizat dintr-un singur nanotub cu structură 

amorfă. 

(a) Caracteristicile volt-amperice ale senzorului de 

gaz. Schimbările dinamice ale curentului electric ca 

răspuns la gazul de Hidrogen pentru senzorul 

nanotubular de TiO2 cu structură: (b) amorfă, (c) 

anatase și (d) mixtă (structură anatase/rutile), 

măsurate la 300 K la o tensiune de +10 V. 

Rezultate relevante  -  grupul  acad. Ion Tighineanu 



Reţele de nanofire de GaN pe suport de safir, 

pentru a fi utilizate la stimularea activităţii 

electrice a celulelor vii. 

Au fost obţinute micro- si nanocristalite de 

GaN distribuite spaţial pe o reţea 3D în bază 

de Aerografit. Structurile hibride urmează a fi 

utilizate în calitate de „scafolds” în domeniul 

ingineriei tisulare. Rezultatele au fost 

publicate în  Scientific Reports si pe 

nanotechweb.org 

Nanomateriale multifuncţionale şi dispozitive 

nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi şi calcogenizi 

pentru biomedicină (15.817.02.29A ) 

Scientific Reports, Vol. 5, 8839 (2015). 



Noi Centre Ştiinţifice  

create în anul 2015 



CENTRUL DE CERCETĂRI OENOLOGICE 

Proiectul: „Renovarea utilajului 
laboratoarelor de instruiri pentru 

desfășurarea cursurilor practice cu 
profil viti-vinicol”  

Conducător:   Balanuță Anatol dr., 
prof. univ.  

Volum total de finanţare:  3,94 mln. euro. 

 

Finanţatori - BEI împreună cu Guvernul Republicii 

Moldova,  Ministerul  Agriculturii şi Industriei 

Alimentare şi Programul de Restructurare a Sectorului 

vitivinicol din Republica Moldova “Filiera Vinului” 



CENTRUL DE CERCETARE  ÎN DOMENIUL PĂSTRĂRII 

PRODUSELOR HORTICOLE 

Din 19 octombrie 2015 baza tehnico-materială a Facultății Tehnologie şi 
Management în Industria Alimentară (FTMIA) s-a completat cu un 

performant Centru didactico-științific în domeniul păstrării produselor 
horticole, dotat cu echipament modern în cadrul Proiectului 

Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanțat de 

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională și Corporația Provocările 
Mileniului. Volumul de finanţare – 100 mii dolari SUA 



Proiectul „Crearea Centrului de Excelență și Accelerare în 
Design și Tehnologii în domeniul industriei ușoare”.  

(Costul total a proiectului este de 325 mii dolari) 

Finanţatori: USAID a oferit 225 de mii de dolari, iar UTM a 
investit 100 de mii de dolari 

 

Pe 3 septembrie 2015, în premieră pentru RM, la UTM a fost dat 

în exploatare Centrul de Excelență și Accelerare în Design și 
Tehnologii „ZIPhouse” (CEADT) din cadrul Facultății de 
Industrie Ușoară.  

Inspirat din modelele de centre similare de succes din SUA și 

Europa, ZIPhouse este amplasat pe o suprafață de 800 de metri 
pătrați, conceput într-un stil eco-industrial și dotat cu 
echipamente media, IT și utilaje specializate de producere.  

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ŞI 

ACCELERARE ÎN DESIGN ŞI TEHNOLOGII 



PROBLEME EXISTENTE 

  

  

 Lipsa motivării pentru participare în procesul de 

cercetare. 

 Nu toate catedrele participă activ la procesul de 

înaintare a proiectelor ştiinţifice la nivel naţional şi 

internaţional. 

 Este relativ mic numărul de susţineri a tezelor de 

doctorat. 

 Dotarea insuficientă cu echipament tehnico-ştiinţific 

modern. 

 Nu s-a reuşit promovarea revistei Meridian ingineresc din 

categoria C în categoria B. 

 Atitudinea mai puţin exigentă a colaboratorilor în 

pregătirea şi prezentarea rapoartelor de dare de seamă. 



  

  

Lipsa motivării pentru participare în procesul de cercetare 

Universitatea Nr de 

studenţi 
Staf 

academic 
Bugetul R&D Bugetul 

universităţii 

Harvard University 

Private – Research 

21000 4671 934,0 mln USD 

(2014) 

37.600,0 mln 

USD 

Stanford University 

Private – Research 

15877 2118 959,0 mln USD 

(2014) 

21.400,0 mln 

USD (2014) 

Massachusetts Institute of 

Technology  

Private – Research 

11319 1021 908,0 mln USD 

(2014) 

13.500,0 mln 

USD 

University of California, San-

Francisco  

Public – Research 

1686 1.084,0 mln USD 

(2014) 

2.341,0 mln 

USD 

(2014) 

Technische Universität München 

National 
36000 6168 560,0 mln Euro 

(2014) 

1.258,0 mln 

Euro (2014) 

Finanţarea  
ştiinţei şi educaţiei în Germania 

70.000,0 mln Euro (2014) 

Finanţarea  
ştiinţei şi educaţiei în Rusia 

12.000,0 mln USD (2014) 

Finanţarea  
cercetării în R. Moldova 

          418686.5 mii lei  
             cca 20 mln USD (2015) 

Universitatea Tehnică a Moldovei cca  

12000 

cca 1000  9,5 mln lei 

(cca 0,5  mln 

USD) 

Nivelul finanţării în universităţi performante:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Research


  

  

Lipsa motivării pentru participare în procesul de cercetare 

Salariile de funcţie în educaţie şi cercetare în R. Moldova (2015): 

      Anexa 5 la HG nr.47  

Funcţia Salariul 
de bază, lei 

Funcţia Salariul 
de bază, lei 

(doar din proiect instituţional 
câştigat prin competiţie) 

Prof.univ. 3300 c.şt.princip. 2400 (max) 

Conf.univ. 2970 c.şt.coord. 2280 (max) 

Lector sup.univ. 2750 c.şt.sup. 2190 (max) 

Lector univ.,  
Asistent univ. 

2420 c.şt. 2025 (max) 

c.şt.stagiar 1950 (max) 

c.şt.princip. (dr.hab.) 2400 lei < 2420 lei asistent univ.  



  

  

Obiectivele de perspectivă în domeniul cercetării sunt fixate în 

strategia de cercetare elaborată de Departamentul IŞDT, inclusă 

în Carta universitară a Universităţii Tehnice a Moldovei:  

1. Identificarea şi promovarea colectivelor de cercetare ştiinţifică cu 

performanţe marcante, a şcolilor cu tradiţie în cercetarea științifică, care 
au şanse reale de a se integra în colective internaţionale 

interdisciplinare; 

2. Înfiinţarea unor centre de cercetare ştiinţifică multi-, inter- și 

transdisciplinare prin atragerea în cadrul acestora a celor mai 

performante colective de cercetare ale UTM cât și a cercetătorilor din alte 
unităţi de cercetare atât din ţară cât şi din străinătate; 

3. Intensificarea relaţiilor de cooperare internaţională şi integrarea în reţele 

tematice de cercetare în corelaţie cu priorităţile Uniunii Europene; 

4. Continuarea procesului de pregătire şi de atragere a celor mai talentaţi 

tineri în sistemul educaţional şi al cercetării ştiinţifice universitare; 

5. Promovarea excelenţei în procesul de cercetare ştiinţifică, precum şi a 
domeniilor cu potenţial ridicat în producerea, transmiterea şi utilizarea 

cunoştinţelor; 

6. Stimularea activităţilor de creştere a vizibilităţii cercetării ştiinţifice prin 
valorificarea  rezultatelor şi publicare în reviste de specialitate cu factor 

de impact ridicat și prin mijloace/stimulente financiare; 



  

  

7. Alocarea a cel puţin x% din veniturile proprii pentru finanţarea 
complementară a colectivelor de cercetare pe bază de competiţie, luând în 
considerare performanţa activităţii de cercetare ştiinţifică; 

8. Sporirea impactului internaţional al publicaţiilor proprii. Atragerea unor 
specialişti consacraţi din străinătate  în calitate de membri în colectivele de 
redacţie ale revistei UTM “Meridian Ingineresc”, pentru creşterea exigenţei 
evaluării lucrărilor publicate şi încadrarea ei în categoria B+ a CNCSIS;  

9. Cointeresarea materială a persoanelor care desfăşoară activitate de cercetare 
ştiinţifică prin remunerarea acestor tipuri de activităţi, distinct de 
remunerarea pentru activitatea didactică; 

10. Valorificarea excelenţei în cercetare prin participarea la concursurile de 
proiecte din cadrul programelor naţionale şi internaţionale şi prin implicare 
în creşterea performanţelor în activităţile din mediul socio-economic; 

11. Amplificarea activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească prin integrarea în 
colectivele de cercetare a studenţilor, în special de la studiile de master;  

12. Dezvoltarea în continuare a Incubatorului „POLITEHNICA” prin promovarea 
proiectelor de transfer tehnologic şi a contractelor economice cu mediul de 
afaceri. 

Obiectivele de perspectivă în domeniul cercetării sunt fixate în 

strategia de cercetare elaborată de Departamentul IŞDT, inclusă 

în Carta universitară a Universităţii Tehnice a Moldovei:  



  

  

1. Participarea activă la procesul de reformare în domeniul de cercetare şi 

inovare în Republica Moldova prin colaborare cu instituţiile din sfera 
ştiinţei şi inovării. 

2. Identificarea şi promovarea colectivelor de cercetare ştiinţifică cu 

performanţe marcante, a şcolilor cu tradiţie în cercetarea științifică, care 

au şanse reale de a se integra în colective internaţionale 
interdisciplinare.  

3. Formarea unor parteneriate cu colective din instituţii de cercetare din 

ţară şi UE pentru depunerea proiectelor în cadrul programului Horizon 

2020. 

4. Fondarea unor centre de cercetare ştiinţifică multi-, inter- și 

transdisciplinare prin atragerea în cadrul acestora a celor mai 

performante colective de cercetare ale UTM cât și a cercetătorilor din alte 

unităţi de cercetare atât din ţară cât şi din străinătate. 

5. Diseminarea rezultatelor cercetării prin diverse metode (participarea la 

conferinţe ştiinţifice, seminare, la saloane internaţionale de invenţii, 

emisiuni radio/TV). 

Propuneri pentru sporirea eficienţei 

activităţii de cercetare ştiinţifică 



  

  

Propuneri pentru sporirea eficienţei 

activităţii de cercetare ştiinţifică 

6. Continuarea  acordării concediilor de creaţie cu păstrarea salariului de 

funcţie cu durata de până la un an pentru finalizarea şi susţinerea 
tezelor. 

7. Continuarea stimulării brevetării realizărilor ştiinţifice a colaboratorilor 

(acoperirea cheltuielilor pentru brevetare, prime pentru brevete 

obţinute). 

8. Stimularea colaboratorilor pentru articole în reviste ISI cu FI. 

9. Stimularea colaboratorilor pentru realizări marcante în programe de 

stat, proiecte de transfer tehnologic, contracte cu agenţi economici cu 
impact asupra economiei R. Moldova.  

10. Iniţierea pregătirii pentru procesul de acreditare a UTM de către CNAA, 

care va demara în luna mai 2017. 

11. Elaborarea şi implementarea unui sistem informatic pentru 

înregistrarea, evidenţa şi contabilizarea rezultatelor ştiinţifice obţinute 

de colaboratorii Universităţii Tehnice a Moldovei. 

12. Elaborarea şi implementarea unei metodologii de evaluare şi stimulare a 

performanţei individuale în cercetare a colaboratorilor UTM. 



  

  

Elaborarea şi implementarea unei metodologii de evaluare  

şi stimulare a performanţei individuale în cercetare  

Regulament-cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-

didactice şi de cercetare în învăţământul superior 
Anexa nr. 1 

Normele timpului de lucru pentru cadrele didactice și ştiinţifico-didactice 

Nr. Funcția 
ştiinţifico-

didactică 

Activitatea  
didactică  

auditorială 

Activitatea  
didactică  

neauditorială 

Activitatea  
metodică 

Activitatea  
ştiinţifică, 

de creație 
artistică/ 
sportivă 

Total 

1 Profesor 
universitar 

280 – 380 220 - 320 100 - 150 650 - 700 1400 

600 800 

2 Conferenţiar 
universitar 

370 – 470 210 - 310 120 - 170 550 - 600 1400 

680 720 

3 Lector 
universitar 

460 – 560 160 - 260 200 - 250 430 - 480 1400 

720 680 

4 Asistent 540 – 640 110 - 210 250 - 300 350 - 400 1400 

750 650 



  

  

Elaborarea şi implementarea unei metodologii de evaluare  

şi stimulare a performanţei individuale în cercetare  

1.  Implementarea obligatorie a unei Fişe de evaluare a 

performanţei individuale în cercetare pentru toate cadrele 

ştiinţifico-didactice. 
  

     Fişa de evaluare a performanţei individuale se va completa la 
sfârşitul fiecărui an calendaristic şi odată la 5 ani ca fişă de evaluare a 

performanţei individuale pe perioada respectivă. 

 

     Ca bază se va lua fişa de autoevaluare în domeniul cercetării 

elaborată de CNAA şi AŞM, conform căreia sunt acreditate 
organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării. 

 
     



  

  

Elaborarea şi implementarea unei metodologii de evaluare  

şi stimulare a performanţei individuale în cercetare  

2. Ţinând cont de regulamentul-cadru cu privire la normarea activităţii 
ştiinţifico-didactice şi de cercetare în învăţământul superior elaborat de ME, se 
propune ca normarea activităţii ştiinţifice sa coreleze cu performanţa 
individuală în cercetare.   
    Punctajul obţinut anual se transformă în ore.  

    Dacă numărul de ore la compartimentul cercetare se încadrează în limitele 
regulamentului sarcina didactică se repartizează conform normelor din 
regulament.  

    În cazul în care o persoană depăşeşte limita maximă de ore în cercetare, 
diferenţa de ore i se scade din sarcina didactică, respectând limita de jos a 

normativelor cadru. 

    În cazul în care o persoană nu atinge limita minimă de ore în cercetare, 
diferenţa de ore se adaugă la sarcina didactică, respectând limita de sus a 

normativelor cadru. 

    În cazul în care o persoană are rezultate nule sau extrem de slabe în 
cercetare, persoana respectivă este lipsită de supliment la salariu pentru 

următorul an academic.  

    Suma finanţelor economisite prin lipsire de supliment urmează să fie 
transferată în Fondul de premiere pentru performanţă în cercetare, care se 

propune a fi instituit.  



  

  

Elaborarea şi implementarea unei metodologii de evaluare  

şi stimulare a performanţei individuale în cercetare  

3. Al doilea instrument de stimulare a activităţii ştiinţifice ar fi cel 

financiar. 
Se propune instituirea Fondului de premiere pentru performanţă în 

cercetare pentru a creşte suplimentul la salariu sau pentru acordarea de 

prime anuale pentru performanţă în cercetare, ţinând cont de Fişa de 

evaluare a performanţei individuale completată la sfârşitul anului 

calendaristic.  
 

4. Fişa de evaluare a performanţei individuale în cercetare pe ultimii 5 ani 

calendaristici se completează de pretendenţii la titlurile ştiinţifico-didactice 

şi la ocuparea posturilor didactice şi  ştiinţifico-didactice.  

 

5. Fişele de evaluare semnate de autor, şeful catedrei/departamentului şi 

decanul facultăţii urmează a fi depuse la Consiliul Ştiinţific al UTM, care 

va confirma veridicitatea informaţiei prezentate. 

 

6. Se propune a include în componenţa comisiilor de concurs la nivel de 

facultate şi universitate cel puţin un membru al Consiliului Ştiinţific. 



Avantaje 

  

  

 În cazul implementării reuşite a propunerilor expuse se vor 

crea premise reale pentru avansarea UTM în ratingurile 

naţionale şi internaţionale. 

 Colaboratorii UTM vor deveni mult mai motivaţi în implicarea 

în activitatea de cercetare şi inovare.  

 Odată cu creşterea competitivităţii colectivelor de cercetare vor 

spori şansele de obţinere a proiectelor şi granturilor 

internaţionale. 

Riscuri 

 Catedrele/departamentele mai puţin performante ar putea 

avea probleme în menţinerea şi promovarea cadrelor ştiinţifico-

didactice. 

 Ca şi consecinţă a competitivităţii reduse în cercetare a unor 

colaboratori va spori sarcina didactică a acestora, ţinând cont 

de normarea timpului de lucru a cadrelor ştiinţifico-didactice şi 

didactice (1400 ore). 



Mulţumiri pentru atenţie! 



Proiect 

HOTĂRÂREA 

Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei 

26.01.2016 

Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică  
în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM (anul 2015) 

 
În baza informaţiei prezentate de către prorectorul pentru cercetare ştiinţifică prof. univ. dr. hab. V. Dorogan privind activitatea de cercetare ştiinţifică în 

cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM în anul 2015 

SENATUL HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM în anul 2015 se apreciază cu calificativul ______________. 
2. În vederea sporirii eficienţei activităţii de cercetare ştiinţifică la UTM se recomandă de a concentra eforturile în anul 2016 asupra realizării  

    următoarelor obiective: 

• Participarea activă la procesul de reformare în domeniul de cercetare în R.Moldova prin colaborare cu instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării. 
• Formarea unor parteneriate cu colective din instituţii de cercetare din ţară şi UE pentru depunerea proiectelor în cadrul programului Horizon 2020. 

• Fondarea unor centre de cercetare ştiinţifică multi-, inter- și transdisciplinare prin atragerea în cadrul acestora a celor mai performante colective de 
cercetare ale UTM cât și a cercetătorilor din alte unităţi de cercetare atât din ţară cât şi din străinătate.  

• Diseminarea rezultatelor cercetării prin diverse metode (participarea la conferinţe ştiinţifice, seminare, la saloane de invenţii, emisiuni radio/TV). 

• Continuarea  acordării concediilor de creaţie cu păstrarea salariului de funcţie cu durata de până la un an pentru finalizarea şi susţinerea tezelor. 
• Continuarea stimulării brevetării realizărilor ştiinţifice a colaboratorilor (acoperirea cheltuielilor pentru brevetare, prime pentru brevete obţinute). 

• Stimularea colaboratorilor pentru articole în reviste ISI cu factor de impact. 
• Stimularea colaboratorilor pentru realizări marcante în programe de stat, proiecte de transfer tehnologic, contracte cu agenţi economici cu impact 

asupra economiei R. Moldova.  

• Iniţierea pregătirii pentru procesul de acreditare a UTM de către CNAA, care va demara în luna mai 2017.  
• Iniţierea elaborării unui sistem informatic pentru înregistrarea, evidenţa şi contabilizarea rezultatelor ştiinţifice obţinute de colaboratorii UTM. 

• Elaborarea şi implementarea unei metodologii de evaluare şi stimulare a performanţei individuale în cercetare a colaboratorilor UTM. 
3. Responsabil pentru realizarea prezentei hotărâri este prorectorul pentru cercetare ştiinţifică prof. univ., dr. hab., V. Dorogan.  

    

Preşedinte al Senatului U.T.M.,  
Prof.univ. dr.hab. Viorel Bostan 

 
Secretar ştiinţific al Senatului,  

Prof. univ. dr.      Ion Sobor 


