
Agenda 
audierilor  publice ale Rapoartelor științifice anuale (2021) în ședințele comune ale Consiliilor științifice UTM  

și Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM, cu invitarea reprezentanților ANCD  

și ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării 

 

30 noiembrie 2021 începutul 1200                                                                                                                                          Durata prezentării – 10 min, Discuţii – 5 minute 

Nr. 

d/o 
Ora Denumirea proiectului Conducător proiectului 

Prioritatea V: Competitivitate economică si tehnologii inovative 

1 1210-1225 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 1225-1240 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 1240-1255 Calcogenuri sticloase cu reţele spaţiale autoorganizate pentru bioinginerie Memb. Cor. Dr. hab., prof. 

univ. Ţiuleanu Dumitru 

4 1255-1310 Nanoarhitecturi în bază de GaN şi matrici tridimensionale din materiale biologice pentru 

aplicaţii în microfluidică şi inginerie tisulară 

Dr. cercet.univ.  

Monaico Eduard 

5 1310-1325 Studiul structurilor optoelectronice şi a dispozitivelor termoelectrice cu eficienţă înaltă Dr. hab., prof.univ.  

Tronciu Vasile 

6 1325-1340 Modele, algoritmi şi tehnologii de conducere, optimizare şi securizare a sistemelor 

Ciber- Fizice 

Dr., conf.univ. 

 Fiodorov Ion 

7 1340-1355 Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în 

sistemele vitale, tehnologice şi de mediu 

Dr., conf.univ. 

Subotin Iurie 

8 1355-1410 Sisteme integrate autohtone de tracţiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri Dr., conf.univ.  

Nuca Ilie 

Prioritatea III: Mediu si schimbări climatice 

9 1410-1425 Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea 

sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi. 

Dr.hab. prof. univ. 

Dulgheru Valeriu 

10 1425-1440 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 1440-1455 Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin 

utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă. 

Dr. conf.  

Iurie Scutari 

Prioritatea IV: Provocări societale 

12 1455-1510 Comunicarea inteligenţei Oraşului Modern prin implementarea Sistemelor Inovative a 

iluminatului public 

Dr. Mogoreanu Nicolae 

Prorector pentru cercetare şi doctorat 

Dr.hab., prof.univ., Vasile Tronciu  



 

 

Agenda 
audierilor  publice ale Rapoartelor științifice anuale (2021) în ședințele comune ale Consiliilor științifice UTM  

și Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM, cu invitarea reprezentanților ANCD  

și ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării 

 

1 decembrie 2021 începutul 1200                                                                                                                                           Durata prezentării – 10 min, Discuţii – 5 minute 

Nr. 

d/o 
Ora Denumirea proiectului Conducător proiectului 

Prioritatea I: Sănătate 

1 1210-1225 Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienţilor cu boli 

cronice netransmisibile 

Dr., prof.univ. 

Victor Şontea 

Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranţa alimentelor 

2 1225-1240 Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară    Dr. hab. Sturza Rodica 

3 1240-1255 Nutriţie personalizată şi tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea Dr. Siminiuc Rodica 

Prioritatea IV: Provocări societale 

4 1255-1310 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova  Dr. hab. Prof.univ. 

Bugaian Larisa Dr. hab.  

5 1310-1325 Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova  Prof.univ. 

Albu Svetlana  

6 1325-1340 Educaţie pentru revitalizarea patrimoniului cultural naţional prin tehnologiile 

tradiţionale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalităţii, 

diversităţii şi integrării europene 

Dr. Cazac Viorica 

 

 

 

 

Prorector pentru cercetare şi doctorat 

Dr.hab., prof.univ., Vasile Tronciu  


