
Agenda 
de audiere la Consiliul Ştiinţific al UTM a rezultatelor obţinute în anul 2020 

în cadrul proiectelor de cercetare realizate la UTM 
1 decembrie 2020 începutul 1200 

Durata prezentării – 5 min, Discuţii – 5 minute 
Nr. 
d/o Ora Denumirea proiectului Conducător proiectului 

Prioritatea V: Competitivitate economică si tehnologii inovative 
1 1210-1220 Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu misiuni de cercetare de pe Staţia 

Spaţială Internaţională, monitorizarea, postoperarea lor şi promovarea tehnologiilor 
spaţiale. Director de proiect dr.hab., prof.univ. Viorel Bostan 

Dr.hab., prof.univ. 
 Viorel Bostan 

2 1220-1230 Majorarea competitivităţii transmisiilor procesionale prin elaborarea şi valorificarea 
angrenajului cu contact “conform” al dinţilor şi extinderea ariei lor de aplicaţie 

Acad. Dr. hab., Prof. univ.  
Ion Bostan 

3 1230-1240 Calcogenuri sticloase cu reţele spaţiale autoorganizate pentru bioinginerie Dr. hab., prof. univ. 
 Ţiuleanu Dumitru 

4 1240-1250 Nanoarhitecturi în bază de GaN şi matrici tridimensionale din materiale biologice 
pentru aplicaţii în microfluidică şi inginerie tisulară 

Dr. cercet.univ.  
Monaico Eduard 

5 1250-1300 Studiul structurilor optoelectronice şi a dispozitivelor termoelectrice cu eficienţă înaltă Dr. hab., prof.univ.  
Tronciu Vasile 

6 1300-1310 Modele, algoritmi şi tehnologii de conducere, optimizare şi securizare a sistemelor 
Ciber- Fizice 

Dr., conf.univ. 
 Fiodorov Ion 

7 1310-1320 Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în 
sistemele vitale, tehnologice şi de mediu 

Dr., conf.univ. 
Subotin Iurie 

8 1320-1330 Sisteme integrate autohtone de tracţiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri Dr., conf.univ.  
Nuca Ilie 

Prioritatea III: Mediu si schimbări climatice 
9 1330-1340 Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea 

sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi. 
Dr.hab. prof. univ. 
Dulgheru Valeriu 

10 1340-1350 Soluţii tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi 
elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a 
energiei regenerabile în R.M.(SINERGIE) 

Dr., conf.univ. 
Ion Stratan 

11 1350-1400 Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin 
utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă. 

Dr. conf.  
Iurie Scutari 

 

Prorector pentru cercetare şi doctorat 
Dr.hab., prof.univ., Mircea Bernic 


