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Încadrarea Cercetărilor pe 
Direcţiile Prioritare
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Direcţia strategică 1. Materiale, tehnologii și produce inovative

Direcţia strategică 2. Eficiență energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie

Direcţia strategică 4. Biotehnologie

Direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013–2020, au fost 

aprobate prin Hotărîrea Parlamentului R.M. Nr. 150 din 14.06.2013

Prioritatea strategică Domeniul prioritar

I. Calitatea şi securitatea 

energetică

Biotehnologii, procesare şi medicină umană şi veterinară

Securitatea energetică, geologie, seismoligie şi construcţii 

durabile

II. Tehnologii emergente

şi ale viitorului

Metode şi teorii în matematică fundamentală, aplicativă şi 

tehnologii informaţionale

Fizica şi chimia materialelor şi proceselor, inginerie, tehnologii 

şi produse inovative

III. Societatea cunoaşterii 

şi industrii 

Modernizarea Statului şi a economiei naţionale în contextul 

proceselor de reintrgrare naţională şi integrare europeană

Cercetări filosofice şi enciclopedice, valorificarea păatrimoniului 

naţional şi a moştenirii istorice
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Potenţialul uman antrenat în cercetare

Implicarea în proiecte de 

cercetare:

Doctori habilitaţi – 71%;

Doctori în ştiinţe – 29%;

Fără grad şt. – 20%;

Doctoranzi – 15%. 
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Vizibilitatea UTM în bazele de date 
Web of Science şi SCOPUS

WEB OF SCIENCE:

• Articole total – 953
SCOPUS:

• Articole total – 1113

* Date extrase la 21 ianuarie 2020

Publicațiile UTM în Web of Science şi SCOPUS 
în 1995-2019

4



Vizibilitatea UTM în bazele de date 
Web of Science şi SCOPUS

WEB OF SCIENCE:

• h-index – 26

• Nr. de citări - 15120

SCOPUS:

• h-index – 27

• Nr. de citări - 17724

* Date extrase la 21 ianuarie 2020

Citări ale publicaţiilor colaboratorilor UTM în Web of Science şi SCOPUS 
în 1994-2019
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Vizibilitatea UTM în bazele de date 
Web of Science şi SCOPUS

Top autori afiliaţi UTM în Web of Science şi Scopus
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Colaborarea internaţională a UTM 
în domeniul ştiinţei 

în Web of Science şi SCOPUS

Colaborarea intenaţională a UTM în Web of Science şi Scopus



• 171 (26,3%) conturi ale angajaţilor utm.md

• 139 (21,3%) conturi sunt mai mult sau mai puțin actualizate

• 39864 citări total
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Vizibilitatea UTM în GOOGLE SCHOLAR

Nr. Autorul Citări total Citări în 2019

1 Lupan Oleg 9700 1278

2 Tighineanu Ion 5972 583

3 Ursachi Veaceslav 4151 326

4 Postică Vasile 1612 533

5 Sidorenko Anatolie 1515 171

6 Sirbu Nicolae 1425 62

7 Sergiu Sisianu 1359 99

8 Cretu Vasile 1123 260

9 Monaico Eduard 1000 117

10 Șontea Victor 896 158



• În 2019 profilurile Google Scholar a poziţiilor 11-110 au însumat:
• USM – 11352 citări

• UTM – 10953 citări

• UARB – 1188 citări

• USMF – 1064 citări
9

Universităţile din Republica Moldova în 
Webometrics Transparent Ranking, 

ediţia ianuarie 2020
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Proiectele de cercetare 

Tipul proiectelor Nr de 
proiecte

Proiecte instituţionale:
fundamentale;
alplicative.

5
7

Proiecte din cadrul programelor de Stat 1

Proiecte pentru tineri cercetători 6

Proiecte bilaterale 4

Proiecte de Transfer Tehnologic 7

Proiecte pentru manifestaţii ştiinţifice 5

Proiecte pentru editarea monografiilor 1

Granturi Internaţionale 1

În anul 2019 la UTM au fost realizate lucrări 

de cercetare în cadrul a 36 proiecte

Dinamica proiectelor de 

cercetare în anii 2017-2019
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Volumul total al finanţării pe anul 2019

în cadrul proiectelor de cercetare 

Distribuţia finanţării pe tipuri de proiecte (2019)
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Acţiunea mii lei

1. Cofinanţarea proiectelor de cercetare ştiinţifică  (Instituţionale, 

Programe de Stat, Tineri cercetărori, Manifestări ştiinţifice, Monografii)

2865,9

3. Editarea Revisteor „JES” şi „JSS” 125,4

4. Cheltuieli pentru înregistrarea brevetelor de invenţii (24 cereri de 

brevet)

24,1

5. Prelungirea contractului de abonare la bazele de date Springer 79,6

5. Spor pentru rezultate marcante în domeniul cercetare şi inovare:

➢ Articole publicate în reviste ISI

➢ Brevete de invenţie

604,3

442,5

161,7

6. Spor la salariu pentru responsabilii pentru ştiinţă la facultăţi 105,5

6. Sponsorizarea manifestărilor ştiinţifice 280,4

7. Remunerarea membrilor Consiliilor ştiinţifice specializate şi a 

referenţilor oficiali

3,3 

TOTAL 4088,4

Cheltuieli extrabugetare pentru ştiinţă 

în a. 2019



REZULTATE OBŢINUTE

DE COLABORATORII UTM 

ÎN DOMENIUL CDI ÎN 2019



15

Publicaţii ale colaboratorilor UTM

Total

700

În cadrul proiectelor de 

cercetare – 439 (62 %)

Monografii – 13

Brevete de invenţie – 9

Cereri de brevete de invenţie – 24 
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Publicaţii ale colaboratorilor UTM

CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ 

ŞI RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ 

– 402 (60 %) publicaţii
316 (78%) – au fost realizare în 

cadrul proiectelor de 

cerceatre
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Publicaţii ale colaboratorilor UTM

CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ 

ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ 

– 298 (40 %) publicaţii
123 (41%) – au fost realizare în 

cadrul proiectelor de 

cerceatre
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Publicaţii ale colaboratorilor UTM

Distribuirea publicaţiilor pe facultăţi

0,95 publicaţii 

revin la un cadru 

ştiinţifico-didactic al UTM
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ELABORĂRI
FUNDAMENTALE 
ŞI APLICATIVE



Transmisii planetare precesionale de putere și cinematice: 
dezvoltare constructivă, tehnologii industriale de fabricare 

și materiale noi
Director de proiect: acad. Ion Bostan

Analiza cu elemente finite a transmisiei planetare 

precesionale cinematice

Discretizare cu elemente 

finite a întregului reductor 

precesional 

Distribuția 

tensiunilor în 

contactul dinților

Discretizare cu 

elemente finite a 

angrenajul precesional

Discretizare cu 

elemente finite a doi 

dinți din angrenaj

Tensiuni 

echivalente care 

apar în contactul 

„dinte-rolă”

Simularea computerizată a cinematicii și dinamicii 

contactului dinților la un cuplu de precesie
Elaborări științifice: reductoare 

planetare precesionale 

cinematice

Prezentarea 

mişcării satelitului 

prin unghiurile , 

 şi . 

Diagrama vitezelor liniare 

ale p. D în spaţiul tridimen-

sional la o rotaţie completă 

a blocului satelit.

Viteza liniară a sateli-

tului (p. D) în sistemul 

de coordonate X, Y, Z 

Proiect Instituţional



Dezvoltarea tehnologiilor spațiale și a infrastructurii terestre 
de comunicare, monitorizare și control a microsateliților

Director de proiect: acad. Ion Bostan

Server

(simularea 

zborului 

satelitului pe 

orbită)

PC

(controlul 

experimentelor 

pe stand)

Bloc alimentare

(cu control 

programabil)

Rasberry 

Microcontroler

(comandă cu 

standul)

STM Corrtex 

Microcontroler

(achiziție date)

Prelucrarea și 

analiza datelor 

experimentale

Obiect de 

testare

(nanosatelit)

Stand magnetic 3 axial

(bobine Helmholtz)

Schema funcțională a sistemului de comandă a 

simulatorului magnetic
Simulator pentru testarea 

magnetometrelor

Crearea infrastructurii de cercetare

- Laboratorul ”Subsisteme de bord 

pentru nano- și microsateliți”;                            

- Laboratorul ”Procesare date și 

imagini”;

- Laboratorul ”Asamblare şi

experimentare a 

subsistemelor de bord”;

- Stația de comunicații telemetrice;

- Platforma proiectare-fabricare.

Proiect Instituţional



Grupul: A. Casian Grupul: V. Tronciu

Proprietăţile termoelectrice şi optice ale materialelor 
nanostructurale şi dispozitivelor cu puncte cuantice

Director de proiect: prof. Anatol Casian

Proprietățile termoelectrice și tranziția 

metal- dielectric în cristalele de TTT2I3

Temperatura de tranziție metal-dielectric Peierls

Coeficientul Seebeck și factorul de putere

Puterea optică emergentă

Dispozitivul multisecțiuni MOPA cu DBR

Proiect Instituţional



1. Platforma electronică educațională 
a UTM, versiunea Moodle 3 .7 

Categoria 

cursuri

Cursuri el.

elaborate

Cadre did. 

titulare

Studenti

UTM 229 217 3403

Colegii 23 15 124

2. Elaborare cursuri

3. Standarde de 
evaluare a calității 
cursurilor online:

4. Materiale
didactice:

5. Publicaíi 63,incl. 
: cap. monografii -3, 
art.reviste -41. 

6.Evenimente org. 
Moodle MootMold.

2016, 2017, 2019 

Cercetarea și implementarea unui sistem durabil de 
e-Learning

Director de proiect: prof. Petru Todos

Proiect Instituţional
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Au fost obținute pelicule columnare de ZnO dopate și funcționalizate cu 

ilustrarea imaginilor SEM respective și selectivitatea la gaze dependentă de NP

Nanofirele din Fe2O3

O. Lupan, V. Postica, “Structuri columnare de oxizi semiconductori pentru senzori selectivi de gaze: Realizări și provcări”. În: Akademos, Vol. 52, nr. 1, 2019, p. 29 - 36.

Procesul elaborat de fabricare a structurilor de 

senzori în baza peliculelor columnare de oxid și 

prezentarea lor pe etape majore. 

Lupan O., Postica V., Wolff N., Su J., Labat F., Ciofini I., Cavers H., Adelung R., Polonskyi O., Faupel F., Kienle L., Viana B., Pauporté T. “Low

temperature Solution Synthesis of Au-Modified ZnO Nanowires for Highly Efficient Hydrogen Nanosensors”. În: ACS Applied Materials and 

Interfaces, (2019) 11 (35), p. 32115-32126. (Factor de Impact: 8.456)
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Sinteza și integrarea localizată a nanostructurilor de oxizi 
semiconductori pentru aplicații de detectare a gazelor și 

biomedicale.
Director de proiect: prof. Oleg Lupan

Proiect STCU
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Mecanismul elaborat de detectare a gazelor pentru peliculele de TiO2 cu 

grosime diferită la expunerea în aer: (a) 12 nm; (b) 20 nm; (c) 40 nm; și la 

introducerea gazului H2: (d) 12 nm; (f) 20 nm; (g) 40 nm;

Răspunsul probelor la 
diverse gaze față de 

temperatura de operare a 
senzorilor cu un strat 

ultra-subțire nano-
structurat din TiO2 cu o 

grosime de: (a) 12 nm; (b) 
20 nm; și (c) 40 nm.

Răspunsul la gaz față de 
temperatura de operare a 
peliculelor ultra-subțiri de 

TiO2: (a) decorat cu 
nanoparticule din Ag; (b) 

decorat cu nanoparticule de 
Ag-Au; (c) decorat cu 

nanoparticule de Ag-Au. 

→+ −

adsads OOHHC 12)( 94

−++→ eOHCO 1254 22

→+ − ][92 )(283 adsOOHC

++→ −eOHCO 986 22

−−− + 2

)()( adsads OeO
−− +→+ eOHOH ads 2)(2

Răspunsul dynamic laUV cu duratele 
pulsurilor de (10 s) ale probei de TiO2

spray de 40 nm; (d) Răspunsul dynamic
UV la duratele de (10 s) ale probelor de 

TiO2+Au nanoparticule de 40nm. 

Funcționalizarea cu metale nobile a peliculelor 
ultra-subțiri TiO2 și proprietățile senzoriale.

Responsabil: prof. Lupan Oleg

Proiect Instituţional



Proprietăți de ecranare ale aero-GaN în regiunea Terahertz

Ecranarea câmpului electromagnetic în banda X a aero-GaN
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În baza rețelei de tetrapozi de GaN au fost produse plute cu

performanță înaltă cu capabilitate cargo remarcabilă (transport

dirijat al picăturilor lichide cu greutatea ce depășește de 500 de

ori greutatea membranei) și posibilitate de auto-reparare a

defectelor de pe suprafața plutei. Aero-materialul elaborat prezintă o eficiență excelentă

de ecranare în domeniul de frecvențe cuprinse între 0,1 și 1,3

THz, depășind 40 dB în bandă de frecvență largă, ceea ce

prezintă un interes ridicat pentru aplicațiile industriale. Aceste

rezultate plasează aero-GaN printre cele mai bune materiale de

ecranare în regiunea THz cunoscute în prezent.

Aero-GaN este un material de ecranare EMI cu

performanțe bune și în banda X. Probele de aero-GaN sunt

capabile să acopere un întreg circuit integrat cu microunde

monolitic (MMIC), care are dimensiuni generale mai mici decât

sau comparabile cu probele noastre, în funcție de puterea sa de

aplicare și de ieșire.

Nanomateriale multifuncționale și dispozitive 
nanoelectronice în bază de nituri, oxizi și calcogenuri 

pentru biomedicină.
Director de proiect: prof. Eduard Monaico 

Proiect Instituţional



Microtraductori de gaze toxice  funcționabili la temperatura camerei (echipa Dlui m.c. AȘM Țiuleanu Dumitru)

Schema (a), aspectul  real (b) și micro imaginea traductorului

c)

Impactul  vaporilor de NO2,  CO2 și H2O asupra spectralui conductivității denamice
și capacității electrice  ale micro traductorului de gaze bazat pe calcogenuri de telur
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D. Tsiulyanu, M. Ciobanu.  Glass Physics and Chemistry, 45, (2019) , pp. 53–59.

Nanomateriale multifuncționale și dispozitive 
nanoelectronice în bază de nituri, oxizi și calcogenuri 

pentru biomedicină.
Responsabil: m.c. AȘM. Dumitru Țiuleanu

Proiect Instituţional



Un senzor de presiune robust a fost dezvoltat prin

utilizarea aero-GaN. Sensibilitatea sa non-dimensională

relativ ridicată (16,2 × 10-3 la 5 atm și 7,4 × 10-3 la 40 atm)

în combinație cu curenți de până la zeci de miliamperi face ca

aeromaterialul GaN să fie posibil pentru exploatarea

echipamentelor electrice portabile
28

Senzor de presiune până la 40 
atm în baza Aero-GaN 

Nanostructurarea 
după Design

Depunerea controlată a 
nanostructurilor metalice

Phys. Status Solidi RRL, 2019, 13, 1900012

Journal of Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 55 (4), pp. 367 –

372 (2019) 

Nanoarhitecturi tri-dimensionale ierarhice hibride în 
baza aerogelurilor grafice și compușilor semiconductori 

nanocristalini pentru aplicații multifuncționale.
Director de proiect: prof. Eduard Monaico 

Proiect bilateral
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Au fost construite ecuațiile constitutive la scara macroscopică cu ajutorul cărora poate fi descrisă

comportarea materialelor cu microstructură în funcție de condițiile de exploatare.

S-a demostrat, că ecuațiile constitutive macroscopice obținute descriu sub o formă unitară comportarea

materialelor cu diagrame caracteristice monotone și nemonotone, trei faze a fluajului care apar la solicitări cu

tensiuni constante, relaxarea stărilor de tensiune în cazul deformațiilor constante și un șir de alte fenomene

termomecanice care se produc în materiale sub acțiunea factorilor externi.

Modelarea matematică a comportării materialelor de 
construcție: de la structură la macroproprietăți.

Director de proiect: dr. Viorica Marina

Dependența discordanței de parametrul m

pentru diferite valori a lui e. Domeniul reversibil

Dependența discordanței de parametrul m

pentru diferite valori a lui e. Domeniul ireversibil

Proiect Instituţional



Manual: GUŢULEAC, E. Sisteme și rețele de așteptare markoviene. 

Ch.: Editura Tehnica-UTM, 2019. 284 p. ISBN 978-9975-45-578-7.

Procesele tranzitorii (a) și diagramele Nyquist (b) ale 

sistemelor cu regulator P /metodele de sinteză: MSD (1), Coon 

(2), PO (3)

a)                       b)       

Aplicarea modelului Hopfield 

la calculul de inferență a rețelei neuronale 
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Modele, metode și interfețe pentru conducerea și 
optimizarea sistemelor de fabricație inteligentă.

Director de proiect: dr. Sergiu Zaporojan

Proiect instituțional
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Arătată  că în cristalele birefractive  dopate  cu  Sm2+,  Co2+ are loc Up-conversie luminescenței

Studiul materialelor semiconductoare şi elaborarea 
dispozitivelor micro-optoelectronice pentru aplicaţii avansate

Director de proiect: prof. Nicolae Sîrbu

Proiect instituțional

Elaborate Band Pass Filtre  la lungimea de undă  (λ04,  λ05,  λ06  şi   λ07). 

Obținute fotodiode Shottki  Ме-s/c. cu characteristice  birefractive



Sistemul de monitorizare electrochimică a 

procesului de microîncapsulare
Cartela X –R. Limitele de toleranță 

parametrilor procesării nucilor

Diagrama Paretto: Ponderea 

defectelor identificate unui lot de nuci Alimente noi din nuci 

(Juglans regia L.)

Lapte de nucă
Microcapsula  

de ulei de nucă 

Modelul cinetic  procesului de oxidare  a lipidelor nucilor 

Sprea, 20% ulei de nucă

Acizi graşi ale lipidelor nucului g/100 g ulei

Acizii graşi saturaţi 4.1 - 9,1

Acizii graşi mononesaturaţi 20.0 - 25,4

Acizii graşi polinesaturaţi 65,0  – 75,0

Linoleic (ω 6)     18:2 ω 6 53,0 – 70,0

Linolenic (ω 3)   18:3 ω 3 9,8 – 13, 0

Monografia, P. Tatarov

Elaborări metodologice şi tehnice pentru modernizarea 
tehnologiei de procesare a nucilor cu utilizarea componentelor 

biologic active în produse alimentare funcţionale.

Director de proiect: prof. Tatarov Pavel

Proiect instituțional



33

Acţiunea antimicrobiană a pudrei (1) și a șrotului de cătină (2), a pudrelor de tescovină de 

struguri (3), de măceș (4), de păducel (5) și  de aronia (6) asupra tulpinei de Bacillus subtilis 

ATCC 6633, care provoacă boala cartofului la produse de panificație din făina de grâu

Probe de pâine  cu adaos de pudră de măceș

Probe de iaurt natural cu adaos de pudră 

de măceș
Probe de cremă de brânză cu adaos de 

pudră de aroniaProbe de înghețată  cu diferite adaosuri 

de pudră din fructe de pădure

Diminuarea contaminării materiei prime şi produselor 
alimentare cu microorganisme patogene.

Director de proiect: prof. Rodica Sturza

Proiect instituțional



Structura generală a electrobuzului  cu încărcare batarielor de rețeaua e 

contact sau de la panourile fotovoltaice

Amplasarea echipamentului electronic

SDMC-103-03 pe acoperișul electrobuzului

Amplasarea bateriei de acumulatori în 

secția din spatele electrobuzului 
Rutele de electrobuze din municipiul 

Chișinău 

Analiza economică a utilizării 

electrobuzelor în municipiul Chișinău 

Către o autonomie energetică a Republicii Moldova.

Director de proiect: dr. Ion Stratan

Proiect instituţional



PROIECTE PENTRU TINERI 
CERCETĂTORI



Nanoparticule în bază de

GaN. Caracterizarea TEM (a,

c) și SAED (b, d) ale

nanoparticulelor inițiale de

ZnFe2O4 (a) și (b), și

nanoparticulele de GaN

rezultate îm urma procesului

de creștere epitaxială prin

metoda HVPE (c) și (d)

respectiv. Imaginile inserate

în (a) și (c) reprezintă

spectrele EDX ale

nanoparticulelor

reprezentative.
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(a) Imaginea fotografică care denotă modificarea vizuală a culorii comprimatului

din GaN (galben) în Ga2O3 (alb); (b – c) Imaginile TEM ale microtuburilor de

Ga2O3; (d) Tabelul cu datele măsurătorilor compoziției chimice utilizând metoda

EDX.

Imaginile SEM ale nanoarhitecturilor în bază de GaN inițiale (a) și respectiv după

impregnarea în cadrul matricei polimerice flexibile cu ajutorul imprimantei 3D (b, c).

Modelul 3D utilizat pentru crearea structurilor de 10x10x1 mm3 în bază de

polimer transparent (a); (b) imagine reprezentativă a structurilor 3D proiectate și

elaborate; imaginea (c) prezintă deosebirea vizuală a structurilor 3D imprimate în

bază de polimer pur și polimer îmbibat cu microstructuri din GaN.

Măsurarea unghiului de contact cu apa al suprafețelor printate 3D și funcționalizate cu diverse

materiale: (a) imaginea fotografică a unei picături de apă peste structura funcționalizată cu

microstructuri de GaN și peste o structură din grupul de control. Imaginile (b), (c) și (d) reprezintă

măsurările unghiului de contact al structurilor din grupul de control, funcționalizate cu microstructuri

de GaN și funcționalizate cu Ga2O3.

Elaborarea suprafeţelor cu grad controlat de hidrofobie 
datorită nanostructurării.

Director de proiect: dr. Tudor Branişte

Proiect pentru tineri cercetători



Măceş uscat Pudră de măceş Gutui uscat Pudră de gutui

Agenți naturali de textură și carotenoide extrase din 

surse agroalimentare indigene prin tehnici inovative

Tipul de extract RGB LAB ΔЕ

Extractul lipidic 

de batat

R = 242

G = 184

B = 12

L = 77.98

a = 8.56

b = 79.06

48,9

Extractul lipidic 

de morcov

R = 216

G = 107

B = 0

L = 57.19

a = 38

b = 65.26

60,9

Activitatea antioxidantă și biodisponibilitatea 

compușilor biologic activi a extractelor experimentale

Mostrele experimentale de produse funcționale

Proprietățile fizico-chimice și 
organoleptice ale  mostrelor

Determinarea intensității de culoare a extractelor de 

carotenoide prin metoda CIELab

Cerere 

de brevet 

de invenție 

MD 1295
din 07.11.2019

Produse funcţionale obţinute prin valorificarea agenţilor 
naturali de textură şi carotenoide.

Director de proiect: dr. Tatiana Capcanari

Proiect pentru tineri cercetători



Imaginile SEM a peliculelor nanostructurate de CuO/Cu2O 

funcționalizate cu nanopuncte din Pd.
38Graficul comparărilor răspunsurilor  la diferite gaze

Dependența răspunsului de modificarea 
umidității aerului și stabilitatea în timp a 

valorii răspunsului.Difractogramele XRD ale peliculelor 

nanostructurate de CuO/Cu2O TA450

Răspunsul dinamic al probei 

la aplicarea hidrogenului în 

condiții de umiditate joasă și 

umiditate ridicată

Efectul funcţionalizării cu nanopuncte de Pd şi PdO2 a 
peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori 

de gaze explzive şi volantile.
Director de proiect: dr. Tudor Branişte

Proiect pentru tineri cercetători
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a) b)

Laser semiconductor cu mediu activ puncte cuantice (a), 

evoluția în timp a puterii emergente (b).

Conductivitatea electrică (a), coeficientul Seebeck (b) și spectrul renormat al fononilor Ω(qx)(c, d) pentru cristale TTT2I3.
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Oscilatorului cuantic pompat cu laser

c) d)

b) a)

Investigarea proprietăţilor termoelectrice şi optice ale 
materialelor nanostructurate şi sistemelor moleculare.

Director de proiect: dr. Ionel Sanduleac

Proiect pentru tineri cercetători



Proba Abs. 
Abs.       

finala 

Conc.        

mg/mL 

Conc.      

Finala 

Continut polifenoli mg 

AG/g planta 

Continut polifenoli 

mg AG/100 g planta 

270W 2,77 0,7578 0,51 7,72 42,37 4237,17 

270W 2,02 1,01 0,69 10,39 41,55 4155,89 

225W 2,13 1,1109 0,77 11,51 46,02 4602,43 

225W 2,50 0,932 0,80 12,78 40,58 4058,48 

180W 1,38 0,366 0,24 3,53 20,01 2001,00 

180W 1,41 0,425 0,45 5,65 28,89 2889,90 

 

Proba Abs. 
Abs.       

finala 

Conc.        

mg/mL 

Conc.      

Finală 

Conținut polifenoli mg 

AG/g planta 

Conținut polifenoli 

mg AG/100 g planta 

60°C+270W 1,7 1,8 1,13 16,91 40,257 40257,21 

60°C+225W 1,66 0,66 0,9 18,01 50,31 5031,01 

60°C+180W 1,65 0,65 0,44 6,60 29,639 29639,12 

 

Proba Abs. 
Abs.       

finala 

Conc.        

mg/mL 

Conc.      

Finală 

Conținut polifenoli mg 

AG/g planta 

Conținut polifenoli 

mg AG/100 g planta 

225W+50°C 1,34 0,32 0,20 3,05 12,20 1220,14 

225W+60°C 1,40 0,39 0,25 3,75 15,00 1500,43 

225W+70°C 1,15 0,14 0,07 1,06 4,26 425,57 

 

✓ Optimizarea parametrilor de funcționare a instalației experimentale pentru uscarea fructelor; elaborarea cineticii procesului de 
deshidratare a piersicilor prin convecție și microunde; simularea numerică a curgerii a fluidului în instalația de uscare.

✓ Optimizarea parametrilor de funcționare a instalației experimentale pentru uscarea semințelor în strat suspendat; elaborarea 
cineticii procesului de deshidratare a semințelor prin convecție și microunde; simularea numerică a curgerii a fluidului în instalația 
de uscare.

Simularea matematică computerizată a fenomenelor de 
transfer în produse vegetale umede la tratarea cu microunde.

Director de proiect: dr. Marin Guţu

Proiect pentru tineri cercetători



APRECIEREA 
REZULTATELOR 
ŞTIINŢIFICE ALE 

CERCETĂTORILOR UTM
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Menţiuni la Saloane şi Expoziţii de Inventică
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2016 2017 2018 219

a. 2016 – 51 menţiuni;

a. 2017 – 164 menţiuni;

a. 2018 – 111 menţiuni:

a. 2019 – 153 menţiuni.

PROINVENT – Premiul Centenarul Marii Uniri;

EUROINVENT – Premiul Mare;

INVENTICA – Premiul Mare.
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Menţiuni la Saloane şi Expoziţii de Inventică

Salonul European de Creativitate şi Inovare EUROINVENT-2019

Premiul Mare Medalii de aur – 11;

Medalii de argint – 11;

Medalii de bronz – 4;

Diplome de excelenţă – 6. 
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Menţiuni la Saloane şi Expoziţii de Inventică

Salonul Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PROINVENT-2019

Premiul 

Centenarul Marii Uniri

Medalii de aur – 4;

Medalii de argint – 11;

Medalii de bronz – 1.
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Menţiuni la Saloane şi Expoziţii de Inventică

Salonul Internaţional de Invenţii INVENTICA-2019

Premiul Mare

Medalii de aur – 2;

Medalii de argint – 6;

Medalii de bronz – 8;

Diplome de excelenţă – 7.
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Menţiuni la Saloane şi Expoziţii de Inventică

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT-2019

Invenţia Anului

Echipa de cercetare, 

conducător 

acad. I.Bostan

Medalii de aur – 2;

Medalii de argint – 6;

Medalii de bronz – 8;

Diplome de excelenţă – 7.

Cel mai bun proiect 

realizat de tineri

conducător 

dr. F.Branişte

Cel mai reuşit 

design industrial 

dr. Arina Popov



ACTIVITATEA EDITORIALĂ, 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

ORGANIZATE

47
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Publicaţii în 2019

4 numere / 44 articole

Autori de la UTM – 20 (44%)

Publicaţii în 2019

4 numere / 44 articole

Autori de la UTM – 30 (68%)

Indexat în 7 baze de date:

Categoria B+

(2019.12.06-2023.12.05)

Categoria –

În proces de acreditare

(după 2 ani de la fondare)

Indexat în 5 baze de date:
În proces de 

indexare în 

SCOPUS

Activitatea Redacţiei 
„Publicaţii ştiinţifice”
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Realizările Bibliotecii Tehnico- Ştiinţifice 
în domeniul activităţii ştiinţifice

1. Publicaţii ştiinţifice procurate – 2028 ex;

2. Buletine, anale ştiinţifice, teze de doctorat recepţionate prin 

intermediul schimbului de publicaţii cu bibliotecile din România – 380

ex./47 titluri;

3. Biblioteca a fost abonată la 57 reviste ştiinţifice;

4. A fost prelungit contractul de abonare (79611 lei) la bazele de date 

Springer cu un conţinut de cca 2000 reviste şi 6000 cărţi electronice;

5. În cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare 

din Moldova”, finanțat de un Program Norvegian, UTM a obținut acces 

la platforma Web of Science;

6. Cadrele didactice, studenţii, masteranzii şi doctoranzii au beneficiat de 

acces liber la 10 baze de date din domeniile ştiinţei oferite în cadrul 

proiectului „Resurse Electronice pentru Moldova”;

7. În 2019 a crescut indicile de utilizare a bazelor de date:
accesate 700 titluri de reviste ştiinţifice;

descărcate 22831 capitole din cărţi (de 7 ori mai mult ca în 2018);

descărcate 21862 articole din reviste (de 14 ori mai mult ca în 2018).



În prezent în Repozitoriu sunt înregistrate:

• 7600 publicaţii full-text

• 8400 autori 
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Prezervarea publicaţiilor şi
informaţiei din cercetare

În prezent în CRIS sunt înregistrate:

• 183 cercetători

• 36 subdiviziuni

• 12 proiecte

• 17 brevete

Repozitoriul UTM CRIS   UTM



Manifestări ştiinţifice organizate

Manifestări ştiinţifice internaţionale – 6 

➢ The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides, 30 iunie – 4 

iulie 2019 (conducător de proiect acad. D.Ţiuleanu)

➢The 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, 18-21 septembrie 

2019 (conducător de proiect dr., prof. V.Şontea)

➢A XII-a ediție a Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice și Energetice, SIELMEN-

2019, 10-12 octombrie 2019 (conducător de proiect dr. conf. I. Nucă)

➢Zilele Academiei de Științe Tehnice in România: Creativitatea în tranziția la Societatea Cunoașterii, 

17-19 octombrie 2019 (conducător de proiect acad. I.Bostan)

➢International Conference on Electronics, Communications and Computing (ICMSC-2019), 23-26 

octombrie 2019 (conducător de proiecr  dr. V. Ababii)

➢Confedrinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitate şi dezvoltare sustenabilă”, 25-26 octombrie 

2019 (organizator FIEB)

Conferinţe, simpozioane, saloane cu participare internaţională – 1 

➢Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 26-29 martie 2019

Manifestări ştiinţifice naţionale – 3 

➢Conferința interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”, 12 aprilie 

2019

➢Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică cu Participare Naţională „SIGURANȚĂ DURABILĂ PENTRU 

INFRASTRUCTURI RUTIERE”, 6 mai 2019

➢Conferința interuniversitară „Teoria şi practica Integrării Europene”, 8 mai 2019



MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Culegerea de articole se află în stadiu 

de editare la editura AGIR București. 

În cadrul Proiectului a fost editată 

monografia Inventatorii Universității 

Tehnice a Moldovei: bibliografia 

invențiilor 1964-2019. 464 pag.

Proiect 19.00059.50.02A/MS: „Zilele Academiei de Științe Tehnice din România: 
Creativitatea în tranziția la Societatea Cunoașterii”. 

Director de proiect: academician Ion Bostan

Denumirea manifestării: Zilele Academiei de Științe Tehnice din România: 

Creativitatea în tranziția la Societatea Cunoașterii”, ediția a XIV-a

Perioada de desfăşurare: 17-18.10.2019

Numărul participanţilor din ţară/de peste hotare – 130/115 

Ţări participante: Republica Moldova, România, Germania



MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Culegere de articole

4th International Conference on 

Nanotechnologies and Biomedical 

Engineering, IFMBE Proceedings, vol. 77, 

Springer, Cham. 835 p., ISSN 1680-0737
https://doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6

Indexată în SCOPUS

Proiect 19.00059.50.02A/MS: „A IV-a Conferinţă Internaţională Nanotehnologii şi Inginerie 

Biomedicală”. 

Director de proiect: prof.univ., dr. Victor ȘONTEA

Denumirea manifestării: 4th International Conference on Nanotechnologies and

Biomedical Engineering. September 18-21, 2019, Chisinau, Moldova. 

https://icnbme.sibm.md/
Perioada de desfăşurare: 18-21 septembrie 2019 

Numărul participanţilor din ţară/de peste hotare: La lucrările conferinței au 

participat 239 de savanți, specialiști, studenți  din 17 de țări, inclusiv 77 participanți 

din străinătate.

Ţări participante: La conferință au fost prezentate 184 de rapoarte de către

cercetători din 17 de țări, inclusiv, Germania, Franța, SUA, Japonia, Grecia,

România, Federația Rusă, Belarus, Armenia, Georgia, Ucraina, Republica Moldova,

Republica Cehă, Polonia, Indonezia, Irak, Nigeria.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6
https://icnbme.sibm.md/


MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Abstract BOOK of the:

The 10th International Conference  

on „Electronics, Communications 

and Computing - 2019”, 102 pag.

Proiect 19.00059.50.04A/MS: „Conferința Internațională Microelectronica și Stiința 

Calculatoarelor – 2019 (ECCO-2019)”. 

Director de proiect: conf.univ., dr. V. Ababii

Denumirea manifestării:  The 10th International Conference on 

”Electronics, Communications and Computing” (ECCO – 2019/ICMCS-2019)  

Perioada de desfăşurare: 23.10.2019 – 26.10.2019

Numărul participanţilor din ţară/de peste hotare: 150/50

Ţări participante: 10



MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Voulumul de lucrări

al conferinței SIELMEN-

2019, 737 pp

Proiect 19.00059.50.02A/MS: „A XII-a ediție a Conferinţei Internaţionale de Sisteme 

Electromecanice și Energetice – 2019”. 

Director de proiect: dr.conf. Ilie NUCA

Denumirea manifestării: International Conference on Electromechanical 

and Energy Systems SIELMEN-2019

Perioada de desfăşurare: 10-11 octombrie 2019

Numărul participanţilor din ţară/de peste hotare: 69/216

Ţări participante: România, Franța, Spania, Austria, Canada, Algeria, 

Rusia, Moldova

Numărul lucrărilor din ţară/de peste hotare: 29/101

Statut:  IEEE Conference (conference record #47310)

Lucrările conferinței au fost publicate și indexate în 

BDI IEEE Xplore Digital Library   

https://ieeexplore.ieee.org/

https://ieeexplore.ieee.org/


MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Abstract Book and PROGRAM of  

ANC-9,  Chisinau, June 30-July 04, 

Proiect 19.00059.50.07A/ MS: „Ediția a 9-a a Conferinței Internaționale “Amorphous and

Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)”. 

Director de proiect: Prof. Univ., Dr. Hab., M.c. AȘM  Dumitru Țiuleanu

Denumirea manifestării:   International Conference   “ Amorphous and

Nanostructured Chalcogenides.

Perioada de desfăşurare: 30 iunie – 04 iulie 2019

Numărul participanţilor din ţară/de peste hotare: 64 / 3 9 

Ţări participante: SUA,  Franţa, China, Cehia,  România, Letonia, Ungaria, 

Ucraina, Rusia, Spania,  Australia,  Argentina,  Serbia,  Slovacia,  Azerbaidjan, 

Finlanda,  India,  Marea Britanie,  Kazahstan,  Maroc,  Senegal.



PROMOVAREA 
CERCETĂRII

57
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Expoziţia „Creaţia deschide Universul”, 
ediţia IX, 19-20 aprilie 2019
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Noaptea Cercetătorilor Europeni,
27 septembrie 2019
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Ziua Internaţională a Ştiinţei,
10 septembrie 2019
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Concursul de fizică
„In Memoriam Mihai MARINCIUC”

Nr. Instituția Punctaj 
acumulat

1. LT "ORIZONT" fil. Durleşti 43

2. LT "Mircea Eliade" Chişinău 21

3. LT "C.Stere" Soroca 19

4. LT "M. Kogalniceanu", Chişinău 17

5. LT ”P.N.Dadiani”, Chişinău 12

6. LT "Aristotel" Chişinău 10

7. LT Servantes 10

8. LT „Gh. Asachi, Chişinău 9

9. Colegiul Naţional de informatică Piatra Neamţ 8

10. LT „Nicolae Iorga”, Chişinău 6

11. LT "ORIZONT" fil.Ciocana 6

12. LT "Petre Ștefănucă", Ialoveni 5

13. LCI "PROMETEU-PRIM" Chişinău 5

14. LT "Mihai Viteazul" Chişinău 5

15. LT "ORIZONT" fil.Buiucani 4



62

Concursul Internaţional Studenţesc
„Ingineria Sistemelor Microelectronice –

Sergiu Rădăuţan”
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Concursul studenţesc internaţional de 
sisteme robotice mobile şi servicii IoT 

„EARTH ROVER: Connecting Things – 2019”



• Interviu, ştire cu privire la premiile de la saloane de 
inventică – iulie 2019: Sputnik, Diez;

• Interviu la TVR Moldova: TVR Moldova, Facebook;
• Ştire privind poziţionarea UTM în clasamentul 25 cele 

mai bune universități din lume: Diez, Sputnik, Prime, 
Zugo, Agora, Publika, Telegraph,  ;

• Ştire despre lansarea proiectului NanoMedTwin: MECC, 
AŞM, Realitatealive, Diez;

• Promovarea rezultatelor individuale a cercetătorilor: 
Oleg Lupan, Ion Tighineanu, Ion Bostan.
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Acţiuni de diseminare a rezultatelor 
cercetării-inovării în mass-media 

https://sputnik.md/radio_podcasturi/20190714/26828312/UTM-premiat-cu-Grand-Prize-la-o-expoziie-internaional-din-Romnia.html
https://diez.md/2019/07/01/universitatea-tehnica-moldovei-castigat-premiul-mare-al-expozitiei-internationale-inventica-2019/
http://tvrmoldova.md/recomandari/despre-implementarea-programelor-nationale-si-internationale-in-domeniul-cercetarii-si-inovarii-la-obiectiv-comun/
https://www.facebook.com/TVRMoldova/videos/2405865129650911/
https://diez.md/2019/06/05/foto-utm-se-regaseste-printre-primele-25-de-universitati-incluse-topul-international-u-multirank/
https://sputnik.md/society/20190606/26265481/doua-universitati-moldova-in-top.html
https://www.prime.md/ro/utm-si-usm-in-topul-celor-mai-performante-institutii-de-invatamant-superior-din-lume_92611.html
https://zugo.md/toate-stirile/usm-si-utm-intr-un-clasament-mondial-al-celor-mai-performante-25-de-universitati-din-anul-2019/35104/toate-stirile
https://agora.md/stiri/57853/doua-universitati-din-moldova--incluse-intr-un-clasament-international
https://www.publika.md/doua-universitati-din-tara-noastra-in-topul-mondial-al-celor-mai-performante-universitati-pentru-anul-2019_3044288.html
https://telegraph.md/pentru-prima-data-universitatea-tehnica-a-moldovei-a-intrat-intr-un-top-25-a-celor-mai-bune-institutii-educationale-din-lume/
https://mecc.gov.md/ro/content/fost-lansat-proiectul-stiintific-nanotehnologii-si-biomedicina-nanomedtwin-castigat-cadrul-0
http://www.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=8745&new_language=0
https://realitatealive.md/proiectul-stiintific-in-nanotehnologii-i-biomedicina-nanomedtwin-ca-tigat-in-cadrul-programului-orizont-2020-a-fost-lansat---87308.html?fbrefresh=1542978382
https://diez.md/2019/04/13/profesorii-de-la-utm-au-aflat-despre-oportunitatile-programului-nanomed-twin-care-prevede-schimb-de-experienta-cu-parteneri-din-mai-multe-state/
https://diez.md/2018/12/05/foto-utm-ajuns-topul-mondial-highly-cited-researchers-datorita-savantului-oleg-lupan/
http://tv8.md/2018/12/18/video-un-academician-din-moldova-a-creat-un-material-miraculos-care-va-ajuta-la-curatarea-oceanelor/
https://trm.md/en/social/membri-din-moldova-la-academia-europeana-de-stiinte-si-arte-din-austria
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Propuneri de proiecte de cercetare 
depuse în 2019

Total 
39

Internaţionale
9

Naţionale
30

• 24 – Proiecte de Stat

• 6 – Proiecte de Transfer Tehnologic

• 1 – H2020

• 3 – AUF

• 2 – De Consolidre a Centrelor de 

excelenţă din R.M. la 

infrastructura de cercetare 

Europeană

• 3 – Alte tipuri de proiecte internaţionale
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Propuneri de proiecte de cercetare 
depuse în 2019
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Probleme actuale şi de perspectivă

67

Probleme existente: 2019

1. Nu toate centrele de cercetare din cadrul departaemntelor au participat la

depunerea cererilor de proiecte de Stat.

2. Nu toate departamentele posedă potenţial ştiinţific suficient pentru a

promova cu succes proiecte ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional.

3. Este slabă vizibilitatea unităţilor de cercetare şi a cercetătorilor UTM în

particular pe platforme naţionale şi internaţionale

4. Elaborarea şi susţinerea tezelor de doctorat nu reprezintă o prioritate

pentru tinerii dotaţi.

5. Dotarea/reutilarea insuficientă a unor laboratoare de cercetare cu

echipament tehnico-ştiinţific modern.

6. Necesitate de investiţii şi riscuri mari pentru implementarea rezultatelor

ştiinţifice în domeniul ingineriei.



Probleme actuale şi de perspectivă

Propuneri de perspectivă: 2020

68

• Participare activă la procesul de reformare a domeniului de cercetare şi inovare în Republica 
Moldova prin colaborare cu MECC, AŞM, ANCD, ANACEC şi instituţiile din sfera ştiinţei şi 
inovării

• Pregătirea şi antrenarea colectivelor UTM în procesul de elaborare şi depunere a propunerilor 
de proiecte de cercetare la concursurile proiectelor naţionale.

• Crearea şi actualizarea profilurilor personale în Google Scholar ale tuturor cadrelor ştiinţifico-
didactice şi doctoranzilor UTM; 

• Crearea sau actualizarea profilurilor subdiviziunilor de cercetare ale UTM pe site-ul UTM și alte 
platforme internaționale.

• Amplificarea şi coordonarea eforturilor de participare la concursurile internaţionale (ORIZONT 
2020, Transfrontaliere, Bilaterale, etc.)

• 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.



Probleme actuale şi de perspectivă

Propuneri de perspectivă: 2020

69

• Elaborarea mecanismelor de suport financiar pentru participare la conferinţe ştiinţifice 
internaţonale ale căror publicaţii vor fi indexate pe platformele Web of Science și Scopus.

• Asigurarea suportului necesar pentru promovarea în continuare a revistelor „Journal of 
Engineering Science” şi „Journal of Social Sciences” la un nivel mai înalt.

• Organizarea asistenţei tehnnice în vederea scrierii, redactării şi depunerii articolelor în reviste 
internaţionale indexate în baze de date prestigioase

• 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 de cercetare 
internaţionale interdisciplinare.

• Implementarea în continuare a tehnologiilor informaţionale în sistemul de management al 
activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare la UTM;

• Antrenarea mai activă a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare şi inovare.

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


