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Încadrarea Cercetărilor pe
Direcţiile Prioritare




1. Materiale, tehnologii și produse inovative
2. Eficiență energetică şi valorificarea surselor
regenerabile de energie
4. Biotehnologie

Cercetări ştiinţifice fundamentale - 5
15.817.02.20F

15.817.02.21F
15.817.02.22F
15.817.02.23F
15.817.05.04F

Transmisii planetare precesionale de putere și cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii
industriale de fabricare și materiale noi
Cercetarea și implementarea unui sistem durabil de e-learning
Proprietățile termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și dispozitivelor cu puncte
cuantice
Modelarea matematică a comportării materialelor de construcție: de la structură la macroproprietăți
Sporirea eficacității proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor
netradiționale ale aportului de energie

Academician Ion Bostan

Dr. Petru Todos
Dr. hab. Anatolie Casian
Dr. Viorica Marina
Dr. hab. Mircea Bernic

Cercetări ştiinţifice aplicate - 7
15.817.02.28A
15.817.02.29A
15.817.02.30A
15.817.02.31A
15.817.02.32A
15.817.02.33A

15.817.03.01A

Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente
Nanomateriale multifuncționale și dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi și calcogenuri
pentru biomedicină
Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans
regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale
Elaborarea tehnologiilor de obținere și a utilajului de fabricare a nanofirului în izolație și a
microcablului multifir din materiale conductoare, rezistive și feromagnetice
Studiul materialelor semiconductoare și elaborarea dispozitivelor micro -optoelectronice pentru aplicații
avansate
Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea
sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic European
Către o autonomie energetică a Republicii Moldova

Dr. Sergiu Zaporojan
Dr. Eduard Monaico
Dr. hab. Pavel Tatarov
Dr. hab. Sergiu Dimitrachi
Dr. hab. Valerian Dorogan
Dr. Viorica Cazac

Dr. Ion Stratan

Proiecte din cadrul Programelor de Stat - 1
16.00353.50.08A

Nanoarhitecturi tridimensionale cu proprietăţi pieyoelectrice şi magnetice pentru ghidarea celulelor vii
în medii biotehnologice

Dr. Monaico Eduard

Proiecte independente pentru tineri cercetători - 2
15.819.02.05A
16.819.05.10A

Proiectarea algoritmilor inteligenți de comandă cu procese industriale
Sinteza particularităților fizico-chimice și tehnologice ale laptelui de capră autohton în vederea
valorificării lui

Dr. Cojuhari Irina
Dr. Bulgaru Viorica

Proiecte de finanţare a conferinţelor - 2
16.00059.50.08I
16.00059.51.11I

A VIII-a Conferinţă Tehnico-Ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării
teritoriului”
Tehnologii moderne în industria alimentară

dr. Lungu Valeriu
dr. Reţitco Vladislav

Proiecte Editarea monografiilor ştiinţifice - 1
16.00059.02.02M

Chimia produselor alimentare

dr. hab. Pavel Tatarov

Proiecte bilaterale internaţionale (Romînia, Belarusi, Ucraina) - 6
15.820.16.02.06.
STCU/5993
15.820.16.02.01/B
16.80013.5007.01/Ro
16.80013.5007.07/Ro
16.80013.5007.09/Ro

16.80013.5107.22/Ro

Dinamica complexa a laserelor si amplificatoarelor cu puncte cuantice

dr. hab. Tronciu Vasile

Spectroscopia optică şi Mossbauer a calcogenurilor compuşi pentru fotovoltaică
Sisteme performante de acţionare a vehiculelor hibride şi electrice cu o maşină sincronă axială cu două
rotoare, un stator şi un singur invertor
Sinapse artificiale bazate pe membrane ultrafine din GaN

dr. hab. Sîrbu Nicolae
Dr. Ilie Nucă

Dezvoltarea reţelei de staţii terestre de comunicare cu sateliţi ca platforma de cooperare cu partenerii
europeni în tehnologii spaţiale
Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenţi bioactivi extraşi din resurse naturale
regenerabile

Acad. Ion Bostan

Acad. Ion Tighineanu

Dr. hab. Rodica Sturza

Proiecte internaţionale - 4
Grant STCU 308768
SCOPES
IZ73ZO_152273/ 1
Grant UNDP
nr.00055003
Grant STCU 5989

Technology improvement and synthesis of Tetrathiotetracene-iodide quasi-one-dimensional crystals
with high thermoelectric performance
Elaborarea şi caracterizarea membranelor ultra-subţiri din GaN şi materiale înrudite pentru aplicaţii în
senzori de gaze şi dispozitive acustofotonice
Autonomous integrated irrigation systems based on wind turbines, small hydroand photovoltaic
installations
Senzori chimici si biosenzori pe baza de Semiconductori Oxizi Nanostructurati

Dr. hab. Casian Anatolie
Academician Ion Tighineanu
Academician Ion Bostan
Dr. hab. Lupan Oleg

Potenţial uman antrenat în cercetare

Personal cu grad ştiinţific:
Doctori habilitaţi – 22
Doctori - 67

Finanţarea cercetărilor
(numărul temelor de cercetare)

Total în derulare 28 de proiecte

VOLUMUL FINANŢĂRII, mii lei

Volumul total al finanţării în a.2016 a constituit 6873,9 mii lei:
bugetare – 6096,4; mijloace speciale – 777,5 mii lei

Divizarea pe articole de cheltuieli,
mii lei

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

Volumul de finanţare,
Total 6873,9 mii lei

Numărul proiectelor
Total - 28

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

Volumul de finanţare,
Total 6873,9 mii lei

Numărul proiectelor
Total - 28

Cheltuieli extrabugetare pentru ştiinţă în a. 2016
(cofinanţare)
1.
2.

Editarea Revistei „Meridian Ingineresc” –
Brevetarea invenţiilor –

17,2 mii lei
18,9 mii lei

3. Achitarea serviciilor, energiei, internet – 2033,8 mii lei
4. Supliment la salariu pentru activitatea didactico-ştiinţifică în sumă de 15% la ciclul licenţă şi
20% - masterat – 4600,0 mii lei
5. Prime pentru brevete, menţiuni la Saloane internaţionale de invenţii, concursuri
universitare în cercetare – 250,1 mii lei
6. Remunerarea membrilor Consiliilor Şt. Specializate şi a referenţilor oficiali – 6,3 mii lei
7. Organizarea manifestărilor ştiinţifice (sponsorizări) – 195,4 mii lei

TOTAL - 7121,7 mii lei

Statistica
rezultatelor

În cadrul proiectelor științifice
PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL
INTERNAŢIONAL

Activitatea de brevetare 2016:
Brevete/ Hotărîri pozitive de acordare a
brevetului –13; Cereri de brevet – 5
Editate: 2 monografii; 2 capitole în
monografii; 1 broşură și 8 lucrări
didactico-metodice
CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ

Total publicaţii internaţionale - 94





articole din reviste cu factor de impact: - 26
articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 - 8
articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 - 17
articole din reviste cu factor de impact 0,1-0,9 - 1

Total publicaţii naţionale - 103

În cadrul sarcinii didactice
PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL
INTERNAŢIONAL

Activitatea de brevetare 2016:
Brevete/ Hotărîri pozitive de acordare a
brevetului –10; Cereri de brevet – 7

Editate: 7 monografii; 2
dicţionare; 5 manuale, și 65
lucrări didactico-metodice

CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ

Total publicaţii internaţionale - 145







articole din reviste cu factor de impact: - 7
articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 - 4
articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 - 2
articole din reviste cu factor de impact 0,1-0,9 - 1

Total publicaţii naţionale - 263






Total: Brevete/Hotărîri pozitive - 23;
Cereri de brevet - 12

articole din reviste cu factor de impact: - 33
articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 - 12
articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 - 19
articole din reviste cu factor de impact 0,1-0,9 - 2

Statistica rezultatelor UTM 2016
(teme ştiinţifice / sarcină didactică)
TOTAL (teme ştiinţifice / sarcină
didactică)

Publicaţii naţionale
Publicaţii internaţionale

105 /
94 /

263
145

Monografii*

2 / 7

Manuale*

0 / 5

Lucrări metodico-didactice

8

Brevete obţinute, horărîri pozitive de
acordare a brevetelor

13 / 10

Cereri de brevet

/ 65

5 / 7

Publicații în cadrul catedrelor

CORPOCEAN A., ROTARU I.,
PLĂMĂDEALĂ, V.

Ecologizarea
sistemului OmAutomobil-Mediu

Ed. Tehnica UTM.
2016

Realizările Bibliotecii Tehnico-Științifice






1.

2.

3.

BTȘ a participat direct la procesul de cercetare științifică. Au fost
realizate:
Conferința științifico-practică „Schimbarea tehnologiilor de bibliotecă –
proces cognitiv și practic”(30 noiembrie 2016; 9 comunicări);
Cercetarea „Utilizarea edițiilor periodice în BTȘ UTM”;
Comunicări la conferințe cu participare internațională – 2;
Publicații științifice – 3.
În 2016 Biblioteca a achiziționat 1033 ex./693 titluri de publicații
științifice, inclusiv 70 titluri de reviste științifice, din ele 17 cotate ISI.
Prin intermediul schimbului de publicații cu biblioteci universitare din
România s-au recepționat 79 teze de doctor de la Universitatea Politehnica
Timișoara, 50 titluri/128 ex. de Buletine și Anale științifice de la 14
universități din România.
A fost asigurat accesul la bazele de date Springer (abonate de UTM) cu un
conținut de cca 2000 reviste și 6000 cărți electronice. De asemenea,
utilizatorii au beneficiat de 10 baze de date din domeniul ingineriei și
tehnicii, oferite în acces deschis prin autorizație.

Realizările Bibliotecii Tehnico-Științifice
4.

5.

6.

7.

A fost constituit Repozitoriul Instituțional, ce prevede arhivarea și
plasarea în acces deschis a patrimoniului documentar UTM.
S-a implementat un soft specializat de bibliotecă ALEPH, procurat în
cadrul proiectului TEMPUS ”Servicii Informaționale Moderne pentru
Studii de Calitate” (2013-2016), care prevede informatizarea în totalitate a
serviciilor bibliotecii. Acest sistem a permis partajarea cataloagelor
electronice a 7 biblioteci universitare-partenere ale proiectului. Prin
interfața comună http://primo.libuniv.md/ este asigurată căutarea
informației simultan în toate bibliotecile.
BTȘ a extins orele de instruire privind Cultura Informației. Studenții
sunt familiarizați cu resursele de informare și documentare ale bibliotecii,
sunt instruiți privitor la citare și elaborarea referințelor bibliografice.
Căutarea în bazele de date științifice, managementul datelor de cercetare
este tematica lecțiilor cu doct-zii, cadrele didactice. Au fost instruiți cca
1200 stud. ai an. I din 58 de gr. acad. Au fost promovate metode avansate
de gestionare a resurselor on-line pentru 115 cadre de la 11 cat/depart.
din 5 facultăți. S-a finalizat un ciclu de seminare cu doctoranzii.

Teze de doctor susţinute în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016
Nr.
d/o

Numele, prenumele
competitorului

Cifrul
specialităţii

Conducătorul/ consultantul
Data conferirii gradului
Titlul ştiinţific conferit
ştiinţific
ştiinţific
POPEL Svetlana,
15.01.2016 – CŞS
doctor în ştiinţe tehnice
dr. şt. tehn. conf. cercet.
25.02.2016
DOROGAN Valerian, Dr. hab., prof.
28.05.2016 – CȘS
univ. Consultant: ZAPOROJAN Sergiu,
doctor în științe tehnice
05.07.2016
dr., conf. univ.
30.05.2016 – CȘS
SOBOR Ion, dr., conf. univ.
doctor în științe tehnice
05.07.2016
NOVICOVA Liudmila,
20.06.2016 – CȘS
doctor în ştiinţe economice
dr., conf. univ.
15.11.2016
SÎRBU Nicolae,dr. hab., prof. univ.,
doctor în științe fizice
22.06.2016 – CSS
Cons. URSACHI Veaceslav,
(Susţ. la USM)
06.10.2016
dr. hab., prof. univ.
DESEATNICOV Olga,
08.07.2016 - CŞS
doctor în ştiinţe tehnice
dr. prof. univ.
06.10.2016

1.

CROPOTOVA Janna

253.01

2.

SECRIERU Vitalie

232.01

3.

RACHIER Vasile

221.02

4.

POLCANOVA Alina

521.03

5.

PARVAN Vladimir

134.01

6.

GROSU Carolina

253.01

7.

SANDULEAC Ionel

131.03

CASIAN Anatolie, dr.hab. prof. univ.

07.10.2016 – CŞS
15.11.2016

doctor în ştiinţe fizice
(Susţ. la a AŞM)

28.11.2016 –CŞS
Dosar prezentat la CNAA

doctor în ştiinţe tehnice

8.

CHELMENCIUC Corina

221.01

MUSTEAȚĂ Valentin,
prof. univ., dr. hab., m.c. AȘM,
ARION Valentin,prof. univ., dr. hab.

9.

CIOBANU Marin

521.03

MAMALIGA Vasile, conf. univ., dr.,

10.

GORNEŢ Viorel

253.02

TATAROV Pavel, prof. univ., dr. hab.

11.

GROSSU Aliona

521.03

ȚURCANU Nicolae, dr., conf. univ.

30.11.2016 – CŞS
28.12.2016
02.12.2016 – CŞS
Dosar prezentat la CNAA
21.12.2016 – CȘS
Dosar prezentat la CNAA

doctor în ştiinţe
economice
doctor în ştiinţe tehnice
doctor în ştiinţe
economice

Menţiuni la Saloane Internaţionale de Invenţii
(proiecte de cercetare/sarcină didactică)

TOTAL: Medalii de aur – 40; Medalii de argint – 5; Medalii de bronz – 3;
Premii speciale – 9; Diplome de menţiune - 20

Menţiuni speciale pentru UTM

Menţiuni speciale 2016

ELABORĂRI
menționate
la Saloane și expoziții
internaționale de transfer
tehnologic

Aprecierea rezultatelor ştiinţifice la Expoziţii Internaţionale de Invenţii
şi Transfer Tehnologic

APRECIEREA
CREAŢIEI TEHNICE A TINERILOR CERCETĂTORI
Drd Cozma Ion

Drd Guţu Marin

Drd Porcescu Gavril

Manifestări ştiinţifice organizate 2016
















3rd International Conference Health Technology Management. October 6-7, 2016, Chisinau, Moldova.
Colocviului Internațional - Evrica – Cygnus – Fizica şi Tehnologiile Moderne, UTM, Chişinău, 25-27 august, 2016
Conferinta internatională „MoodleMoot Moldova 2016”, UTM, Chişinău, 4-8 aprilie 2016;
Conferinta internatională „MODERN TEHNOLOGIES IN THE FOOD INDUSTRY”, UTM, Chişinău, 20-22
octombrie 2016;
A VIII-a Conferință tehnico-științifică internațională ”Probleme actuale ale urbanismului și amenajării
teritoriului”, UTM, Chişinău, 17-19 noiembrie 2016;
Simpozion Cucuteni 5000 REDIVIVUS. UTM, Chişinău, 16-18 septembrie 2016;
Conferinţa de comemorare a primului rector al I.P. „S. Lazo” (UTM) „In memoriam: academicianul Sergiu
RĂDĂUȚANU – 90 de ani de la naștere”. UTM, Chişinău, 17 iunie 2016;
Concursul Internaţional Studenţesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice - Sergiu Rădăuţan”, ediţia a VI-a,
UTM, Chişinău, 13 mai 2016;
Conferinţa Tehnico – Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor U.T.M. Chişinău, 1-14 decembrie
2016;
Conferința de lansare a Proiectului HELSAX, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, 10-12 decembrie 2016;
Work-Shop „Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenţi bioactivi extraşi din resurse naturale
regenerabile”, UTM, Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară; 20-22 octombrie 2016;
Conferinţa interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”, Chişinău, 15 aprilie 2016.
Conferinţa ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Europei cu tematica: Teoria şi practica Integrării Europene, 13
mai 2016.
Expoziţia lucrărilor de creaţie a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor Universităţii Tehnice a Moldovei
“Creaţia deschide Universul”, ediţia a VI-a. UTM, Chişinău, 22 aprilie 2016.

ELABORĂRI
fundamentale şi
aplicative

Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul
proiectului de cercetări fundamentale

Transmisii planetare precesionale de putere și
cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii
industriale de fabricare și materiale noi
Conducător ştiinţific:
acad. Ion Bostan

PROCEDEE TEHNOLOGICE DE GENERARE A PROFILELOR
NESTANDARDE ALE ANGRENAJELOR PRECESIONALE

Dispozitivul de
generare a dinţilor
prin rectificare cu
scula precesională în
formă de disc.

PROCEDEE DE FABRICARE A ROŢILOR DINŢATE DE DIMENSIUNI
MICI DIN MASE PLASTICE

Forma de turnare a roţilor dinţate din masă plastică

Roţi dinţate satelit turnate din
diferite materiale plastice.

Forma de turnare a roții satelit
executată în metal.

Complete de matrițe din forma de turnare.

Elaborarea tehnologiei industriale de fabricare a roţilor
dinţate cu dimensiuni mici cu profil nestandard al dinţilor
prin electroeroziune cu electrod filiform

a

b

c
Roata centrală cu profil convexconcav (a), roata-satelit cu profil în
arc de cerc (b) şi reductorul
precesional (c).

Schema principială de generare a danturii
roţilor angrenajului precesional prin
electroeroziune cu mişcare sfero - spaţială a
electrodului filiform (semifabricatul
efectuează mişcare de rotaţie în jurul axei Z)

Dispozitive de prelucrare a dinţilor prin electroeroziune:
cu electrod filiform
cu electrod masiv

Schema conceptuală de utilizare a tehnologiilor neconvenţionale pentru
prelucrarea danturilor angrenajelor precesionale de dimensiuni mici

Poziţionarea duzei în procesul de generare a danturii conice: (a) în centrul de
precesie, (b) în interiorul semifabricatului, (c) în exteriorul semifabricatului

a.

b.

c.

Rezultate relevante - grupul dr. hab. V. Tronciu
Dinamica complexă a laserelor şi amplificatoarelor cu puncte cuantice

Elementele de bază ale unui laser DFB şi ale unui rezonator Fabry-Perot confocal înclinat
Diagrama bifurcaţiilor din sistem
Într-un astfel de sistem pot fi posibile
îmbunătățiri de până la valori de 105 ale
coeficientului adiabatic de reducere a zgomotului de
frecvenţă joasă şi a liniei spectrale.
Pentru prima dată aceste rezultate au fost publicate
în: V. Tronciu, H. Wenzel, Hwünsche (2016) IEEE
J Quant. Electr. 53 (1) pp. 1-9. Impact factor 2.

Dispozitiv pentru măsurarea diametrului miezului şi
grosimii învelişului din sticlă al microfirului
Autori: DOROGAN Valerian, dr.hab; ZAPOROJAN Sergiu, dr.; MUNTEANU Eugeniu; LARIN
Vladimir; PAVEL Victor; VIERU Stanislav; VIERU Tatiana, dr.; CALMÎCOV Igor

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.
Tipul elaborării: inovație
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.
Brevet de invenţie MD 941Z, din 31.03.2016.

Aparat pentru transmiterea mişcării
Autori: DOROGAN Valerian, dr.hab;; VIERU Stanislav; VIERU Tatiana, dr.; CIOBANU Gheorghe,
GROPPA Stanislav, DUCA Victoria, DANAUL Serghei, PÎRŢAC Ion
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.

Model industrial. Nr. 1611

Tipul elaborării: inovație
Avantaje: Construcţie simplă şi fiabilă; Controlul poziţiei platformei
mobile; Transmiterea mişcării cu înaltă precizie.

Nanofire individuale de CuO şi reţele pentru aplicaţii în senzori de
gaz ultra senzitivi
Autori: LUPAN Oleg, dr. hab., CREŢU Vasilii; POSTICA Vasilii.
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.

Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul
proiectului de cercetări aplicative
Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de
procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active
în produse alimentare funcționale

Conducător ştiinţific:
dr. hab. Pavel Tatarov

Procesele de albire a nucilor
Modificarea luminozitatii la probele
albite cu H2O2.
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Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul
proiectului de cercetări aplicative
Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității
ambalajelor alimentare în vederea sporirii securității și siguranței
alimentare viabile în contextul economic european

Conducător ştiinţific:
dr. Cazac Viorica

Ambalaje pentru lapte și produse derivate
cu elemente esențiale de noutate

Ambalaje inovative, atractive pentru copii

Proiect bilateral
Dezvoltarea reţelei de staţii terestre de comunicare cu sateliţi ca
platforma de cooperare cu partenerii europeni în tehnologii spaţiale
Conducător ştiinţific:
Academician Ion BOSTAN

Au fost propuse unele soluții, care ar permite conexiunea într-o singură rețea comună a stațiilor
terestre de comunicații cu sateliți cu o diversitate de funcționalități.
Au fost efectuate lucrările de reasamblare a clusterului de antene la stațiile terestre de comunicație
cu sateliți ale CNTS din Chișinău și Cahul. Proceduri similare au fost realizate și la stația terestră
din Măgurele împreună cu colegii de la ISS.

Au fost stabiliţi parametrii tehnici ai echipamentului necesar staţiilor terestre şi selectat
echipmentul necesar. În rezultat a fost încheiat contractul de cumpărare a echipamentului respectiv
cu firma WiMo Antennen und Elektronik GmbH din Germania

Arhitectura infrastructurii terestre de control, comandă şi
monitorizare a zborului sateliţilor

Chişinău

Rezultate relevante - grupul academicianului Ion Tighineanu

Rezultate performante – pe coperţile revistelor
internaționale 2016
Savanţii din Republica Moldova şi România au elaborat senzori de presiune
mai uşori decât fulgii de zăpadă
Graphene aerogel makes for ultra-lightweight pressure
sensors. Au fost elaborati senzori de presiune care cântăresc
jumătate de miligram, fiind de circa 6-8 ori mai uşori decât
fulgii de zăpadă. Senzorii sunt constituiţi dintr-un strat de
aerogel din grafen, adică din membrane uniatomare de
carbon interconectate într-o reţea tridimensională, decorată
cu nanoparticule din nitrură de galiu sau oxid de staniu –
compuşi semiconductori cu proprietăţi piezoelectrice.
Nanocompoziţii creaţi au o porozitate foarte mare, sunt
flexibili şi posedă caracteristici piezorezistive de unicat.
Anume proprietăţile piezorezistive asigură o sensibilitate
record a senzorilor la presiuni de la 1 până la 5 atm, diapazon
foarte important pentru industriile auto şi aeronautică. În
particular, sensibilitatea senzorilor în baza aerogelului din
grafen şi nanoparticulelor din nitrură de galiu constituie
6.75×10−4 kPa−1, ceea ce este de 25 de ori mai mare decât
sensibilitatea unei membrane suspendate din grafen pur.
http://nanotechweb.org/cws/article/lab/67197 Dec 2, 2016

Rezultate performante – pe coperţile revistelor
internaționale 2016
Micro-submarine în baza nanotuburillor de TiO2
Micro-submarinele elaborate se bazează pe integrarea
nanotuburilor din dioxid de titan, cu cavitatea interioară în formă
de con, într-o reţea quasi-ordonată ce se auto-propulsează în soluţii
apoase sub influenţa razelor ultraviolete. A fost demonstrat o
capacitate extraordinară a submarinei, şi anume cea de cargo,
adică de „a lua la bord” şi a transporta micro-obiecte.
Fenomenul cargo, generat de interacţiunea sinergetică dintre zeci
şi chiar sute de nanotuburi integrate în reţea, deschide oportunităţi
enorme pentru implementarea nanotehnologiilor în biomedicină şi
accelerarea dezvoltării micro-nanoroboticii pentru diverse aplicaţii
în medii fluide.

http://nanotechweb.org/cws/article/tech/66446 Sep 28, 2016

Rezultate performante – pe coperţile revistelor
internaționale 2016
Senzaţie în ştiinţă: Londra apreciază nanoarhitecturile de GaN ce emit lumină
în culorile curcubeului
Electrochemical etching improves gallium nitride.
O nouă elaborare de proporţii, realizată de echipa acad. Ion Tighineanu,
prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu
parteneri din Germania, Marea Britanie şi Australia, a fost selectată de
portalul londonez Nanotechweb.org ca fiind, la scară globală, una dintre
cele mai impresionante nanotehnologii ale lunii februarie curent. Savantul
moldovean şi colegii săi au demonstrat o nouă modalitate de dirijare a
proprietăţilor nitrurii de galiu prin variaţia direcţiei de creştere.
Nanotehnologia
propusă
permite
crearea
de
nanoarhitecturi
semiconductoare tridimensionale ce emit lumină în diverse culori ale
spectrului. Portalul londonez aduce exemple de arhitecturi nanostructurate
hexagonale cu o suprafaţă specifică extrem de mare, precum şi de
nanocreioane, ale căror ascuţiş, la excitarea cu electroni, emite lumină în
toate culorile curcubeului.

http://nanotechweb.org/cws/article/tech/64156 Feb 29, 2016

Probleme existente

Lipsa motivării pentru participare în procesul de cercetare.
 Nu toate departamentele/catedrele au potenţial ştiinţific suficient pentru a
promova cu succes proiecte ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional.
 Elaborarea şi susţinerea tezelor de doctorat nu reprezintă o prioritate
pentru tinerii dotaţi.
 Puţine laboratoare de cercetare sunt dotate cu echipament tehnicoştiinţific modern.
 Capacitatea de absorbţie scăzută a rezultatelor ştiinţifice în domeniul
ingineriei de către mediul economic.
 Nu s-a reuşit promovarea revistei Meridian ingineresc din categoria C în
categoria B.


În data de 31 mai 2017 expiră valabilitatea
Certificatului de Acreditare a
Profilurilor de cercetare la UTM
eliberat de CNAA

Baza de date SCOPUS

Analiza
UTM versus USM
Apropos: Actualmente Biblioteca UTM participă într-un proiect comun cu 17
biblioteci universitare din Moldova „Modernizarea serviciilor bibliotecilor
universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare în
domeniul învățământului superior cu Eurasia (2016-2019).
Unul din obiective este modernizarea bibliotecilor pentru a deveni un suport real
în actul educațional și de cercetare.
În acest proiect se prevede abonarea la Scopus, cea mai mare bază de date, ce
oferă acces la rezumatele articolelor din peste 21000 de reviste științifice.

UTM în baza de date SCOPUS / dinamica lucrărilor 1994 –oct. 2016

USM în baza de date SCOPUS / dinamica lucrărilor 1991 –oct. 2016

UTM în baza de date SCOPUS / dinamica lucrărilor 2011 –oct. 2016

USM în baza de date SCOPUS / dinamica lucrărilor 2011 –oct. 2016

UTM în baza de date SCOPUS / afiliere instituțională

USM în baza de date SCOPUS / afiliere instituțională

UTM în baza de date SCOPUS / apartenența de țară

USM în baza de date SCOPUS / apartenența de țară

UTM în baza de date SCOPUS / criteriul doctype

USM în baza de date SCOPUS / criteriul doctype

UTM în baza de date SCOPUS / domeniul de cercetare

USM în baza de date SCOPUS / domeniul de cercetare

UTM în baza de date SCOPUS / sursa lucrării

USM în baza de date SCOPUS / sursa lucrării

UTM versus USM în baza de date SCOPUS
(la data de 30 octombrie 2016)

University

Affiliation
ID

Documents
Total/a.2016

Authors

Patent
results

h-index
(selfcitation
excluded)

Technical University
of Moldova

60071839

859 / 65

313

0

55

377

0

42

10

0

4

(1994-2016)
State University
of Moldova

60071838

1035/44
(1991-2016)

Moldova State
Agrarian University

25

Pentru a accede în prestigiosul SCImago Institution Rankings
scorul instituției în baza de date SCOPUS (numărul de lucrări indexate)
trebuie să fie de cel puțin 100 pe ultimul an de evaluare.

Excelența și creșterea productivității cercetării și inovării
• Cercetători de înaltă calificare.
• Cercetători motivați.
• Centre și laboratoare dotate cu facilități moderne.
• Stabilitate politică, socială și piață capabilă să absoarbă rezultatele
cercetării aplicative.
Funding
($)
Grant
application

Resear
ch
Cycle

Royalties ($)

Research
Research

Innovati
on Cycle

Publication

Products,
Services, Jobs

Patents /
Licenses

Discovery

Innovation

74

Impact Factor - citations/articles: Discipline differences
Thomson Reuters Scientific Journal Citation Reports (JCR) Science

Mulţumim tuturor pentru efortul depus
și contribuția la rezultatele pentru anul 2016

Proiect

HOTĂRÂREA
Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei
31.01.2017
Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică
în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM (anul 2016)

În baza informaţiei prezentate de către prorectorul pentru cercetare şi doctorat prof. univ. dr. hab. V. Dorogan privind activitatea de
cercetare ştiinţifică în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM în anul 2016
SENATUL HOTĂRĂŞTE:
1. Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM în anul 2016 se apreciază cu calificativul ______________.
2. În vederea sporirii eficienţei activităţii de cercetare ştiinţifică la UTM se recomandă de a concentra eforturile în anul 2017 asupra realizării
următoarelor obiective:
•
Participarea activă la procesul de reformare a domeniului de cercetare şi inovare în Republica Moldova prin colaborare cu instituţiile din sfera
ştiinţei şi inovării.
•
Implementarea strategiei de reformare a activităţii de cercetare şi inovare în subdiviziunile UTM, inclusiv prin elaborarea, dezvoltarea și
implementarea mecanismelor de stimulare a performanţei în cercetare pentru:

realizări marcante în domeniul ştiinţelor inginereşti şi tehnologice cu impact asupra economiei naționale;

articole publicate în reviste ISI cotate/indexate în baza de date Thomson Reuters (Citation Journal Reports);

rezultate performante la concursurile de proiecte/granturi naționale și internaționale;

participarea cu succes la Saloanele de Inventică;

activitatea de brevetare.
•
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.
•
Diseminarea rezultatelor cercetării prin diverse metode (participarea la conferinţe ştiinţifice, seminare, la saloane de inve nţii, emisiuni
radio/TV).
•
Iniţierea și desfășurarea la nivel înalt a procedurii de autoevaluare a domeniului de cercetare la UTM pentru perioada 2012-2016, în
conformitate cu metodologia CNAA.
3. Responsabil pentru realizarea prezentei hotărâri este prorectorul pentru cercetare şi doctorat 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

