


Componența Secției



ACTIVITATEA MANAGERIALĂ A SECŢIEI

Adunarea Secţiei
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• Alegerea organelor de conducere a Secției

• Monitorizarea executării acţiunilor preconizate spre executare de 
conducătorii instituţiilor din cadrul Secţiei

• Consolidarea potenţialului ştiinţific de cercetare în instituţiile Secţiei, 
alegerea conducătorilor institutelor de cercetare

• Audierea și aprobarea rapoartele privind activitatea ştiinţifică, 
inovaţională managerială şi financiară a instituțiilor în anul 2014

Biroul 
Secţiei
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• elaborarea planului de activitate a Secţiei Ştiinţe

• planurilor complexe de activitate a instituţiilor

• chestiuni legate de modificarea gestionare şi finanţarea proiectelor 
de cercetare

• Audierea conducătorilor de proiecte

• Convocarea meselor rotunde  cu reprezentanţii instituţiilor de 
cercetare şi din sectorul real

• Audierea darilor de seama intermediare 

Consiliul Directorilor
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• Analiza activităţii laboratoarelor institutelor Secţiei
• Eficientizarea activităţii institutelor
•Pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare
• Procesul pregatirii si difuzarii in societate a rezultatelor relevante
•colaborare internaţională
• Actualizarea paginilor web



Cercetările instituţiilor din cadrul Secţiei s-au  
efectuat în cadrul următoarelor direcții strategice

 Materiale, tehnologii şi produse inovative
Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”

Institutul de Geologie şi Seismologie

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 Eficienţă energetică şi valorificarea surselor 
regenerabile de energie

Institutul de Energetică

Universitatea Tehnică a Moldovei

 Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii
Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Proiecte de transfer tehnologic

„Consolidarea infrastructurii terestre a Centrului Tehnologii Spațiale pentru simularea 
și monitorizarea zborului sateliților cu control local și teleghidat” – coordonator acad. 
Ion Bostan

„Elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate de fabricare a produselor lactate 
ecologic pure cu noi culturi starter” – coordonator dr. Boris Carabulea



Potențial uman



Proiecte de cercetare

Inclusiv proiecte internaţionale:
FP7; Black Sea Basin; NATO: Science for Peace and Security; Programul Operaţional Comun
România-Ucraina-Republica Moldova; Fondul Vîşegrad; SCOPES; Micro-Capital Grant.



Mijloace financiare



Dinamica mijloacelor financiare



Performanță editorială

Publicații total – 517
Monografii - 8
Articole în reviste și culegeri internaționale - 224
Articole in reviste naționale recenzate - 125

Numărul de articole în reviste și 
culegeri, raportat la unitate de 
cercetător ştiinţific – 2.5

Numărul de articole în reviste și 
culegeri, raportat la fiecare 100.000 
de lei alocaţi pentru cercetare – 1.2



REZULTATE RELEVANTE

în domeniul fizica stării condensate și nanotehnologiilor

Înregistrarea unui efect de apariţie a oscilaţiilor în câmpuri 
magnetice în structuri hibride izolator topologic/supraconductor

Efectul se explică prin manifestarea fermionilor Majorana la interfaţa 
structurilor şi poate fi utilizat pentru manipularea stărilor qubit în 

calculatoare cuantice

KONOPKO, L.A.; NIKOLAEVA, A.A.; HUBER, T.E.; ANSERMET, J.P. Surface states transport in 
topological insulator Bi0.83Sb0.17 nanowires. (Low Temperature Physics, 2015)

http://nano.asm.md/main.php?lang=en
http://nano.asm.md/main.php?lang=en


Elaborări tehnologice

Nanosenzori de comutare rapidă și ultra-sensibili, bazați pe 
structura nanocordon miez-înveliș de Ga2O3/GaN:Ox și SnO2 cu 
înveliș nanocristalin în faze mixte

Sensors and Actuators B: Chemical. 2015, 221, 544-556. (IF: 4.097)

http://nano.asm.md/main.php?lang=en
http://nano.asm.md/main.php?lang=en


Elaborări tehnologice

NANOPARTICULE PENTRU MODIFICAREA PROCERELOR ATMOSFERICE
DISPOZITIV ŞI METODĂ DE TESTARE A COMPOZIŢIEI PIROTEHNICE 
ANTIGRINDINĂ

ZASAVIŢCHI, E., CANŢER, V., SIDORENKO, A., ŞAPOVAL, O., BELENCIUC, A., CHIRIŢA, A. Dispozitiv şi 
metodă de testare a compoziţiei pirotehnice antigrindină. Brevet de invenţie MD 924 Y, 2015-07-31

Metoda este bazată pe folosirea standului aerodinamic, care oferă 
posibilitatea de a modela condiţiile dinamice în laborator, care sunt 
similare condiţiilor de “însămânţare“ a norului cu agent prin folosirea 
metodei rachetare

Schema-bloc dispozitivului pentru testarea 
compoziţiilor pirotehnice

http://nano.asm.md/main.php?lang=en
http://nano.asm.md/main.php?lang=en


Material nanocompozit nou constituit din nanoparticule din nitrură de galiu și rețele 
din grafen, în rezultat fiind soluționată problema aglomerării nanoparticulelor în 
clustere, ceea  ce deschide oportunități noi pentru aplicații în biomedicină, în particular 
pentru intensificarea proliferării celulelor, stimularea motilității țesuturilor etc.
Nanomaterialul a fost testat la Spitalul Clinic Republican de echipele acad. Ion 
Tighineanu și m. c. Vladimir Hotineanu (Brevet de invenție 4307, 2015.05.3131 
„Metodă de stimulare a motilităţii tractului gastro-intestinal” , Medalie de aur 
Infoinvent 2015).

Elaborări tehnologice

Nanocompozit pentru aplicații în biomedicină

Scientific Reports 5, 8839, 2015 (Imact factor 5.578), apreciate de portalul 
NanoTechWeb.org (http://nanotechweb.org/cws/article/tech/61134)



Dispozitive şi instalaţii
Surse regenerabile de energie: sistem energetic 

în baza mașinii Stirling

În vederea producerii şi implementării 

sistemului energetic dat a fost semnat un 

contract de licenţă exclusivă cu 

întreprinderea SA ASPA, Orhei

(Medalie de aur la Expoziţia Internaţională 

Specializată INFOINVENT-2015) 

Dispozitiv de hipotermie construit pe baza 

elementelot Peltier (mostra funcţională)

Elaborarea înaintată la concursul 

Proiectelor de transfer tehnologic 

http://nano.asm.md/main.php?lang=en
http://nano.asm.md/main.php?lang=en


Stand de încercări experimentale a transmisiilor precesionale



Stații terestre de comunicații satelitare teleghidată prin rețea 

digitală de comandă a Centrului Tehnologii Spațiale UTM

Aparat pentru transmiterea mişcării și bloc de control al aparatului 

pentru mobilizarea regiunii cervicale

Domeniul de aplicații - medicină și cineto-terapie



În domeniul mecanicii fine

Analiza cu elemente finite a transmisiei planetare 
precesionale cinematice

Elaborarea modelului tridimensional al transmisiei planetare precesionale prin 

simularea dinamică și analiza cu elemente finite și asamblarea standului de 

încercări experimentale a transmisiilor precesionale de putere















Publicații
Monografii



Reviste editate de către instituţiile subordonate SŞIT



Conferinţe organizate

Conferințe, simpozioane, mese rotunde organizate - 15



Participări la manifestări ştiinţifice, expoziţii, work-shop-uir, târguri, mese rotunde

Medalii / diplome obţinute la expoziţii şi saloane – 40 / 13



Colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior în aspect 
didactic şi pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.
În institutele subordonate Secţiei au fost susţinute
1 teză de doctor habilitat, 14 teze de doctor,

67 teze de masterat/lecentă (în afară de cele elaborate în universităţi),

37 de cursuri au fost ţinute de către colaboratorii instituţiilor din subordinea Secţiei.



Diseminarea şi promovarea realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării 



Probleme identificate

De ordin general:

• reducerea mijloacelor extrabugetare;

• reducerea numărului lucrărilor publicate în reviste cu factor de impact;

• finanţarea insuficientă pentru renovarea infrastructurii de cercetare, a parcului de 

calculatoare şi tehnicii de birou, reparaţia utilajului, procurarea materialelor, achitarea 

unor servicii de brevetare internaţională, pentru delegarea colaboratorilor la diferite 

manifestări ştiinţifice internaţionale, aşa ca expoziţii, conferinţe, seminare etc;

• dificultăţile în angajarea şi încadrarea tinerilor specialişti în activitatea de cercetare-

inovare, salariile mici ale personalului ce deserveşte ştiinţa (ingineri, tehnicieni) fiind 

neatractive pentru tinerii specialişti;

• dificultăţile financiare la organizarea diferitor manifestări ştiinţifice (seminare, 

conferinţe;

• lipsa unei hotărâri (guvernamentale ori la nivelul AȘM), care ar reglementa 

cofinanţarea proiectelor internaţionale.

Probleme specifice:

• stoparea finanţării pentru deplasări în interiorul ţării, care reprezintă un impediment 

real pentru Institutul de Geologie şi Seismologie în organizarea expediţiilor 

geologice, cât şi deplasarea la staţiile seismice din teritoriu, pentru deservirea lor;

• lipsa regulamentelor şi organelor abilitate ale Ministerului Sănătăţii pentru 

certificarea dispozitivelor medicale este un impediment în calea implementării 

elaborărilor Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” în 

instituţiile medicale din Moldova.



• racordarea tematicii cercetării în domeniul energetic la obiectivele Strategiei Energetice a Republicii Moldova până 

în 2030, elaborarea de noi metode de evaluare a securităţii energetice a ţării, de prognozare a consumului de 

resurse energetice, de scheme modificate ale sistemului electroenergetic pentru asigurarea securităţii energetice;

• dezvoltarea bazei materiale de efectuare calitativă a lucrărilor de audit energetic, elaborarea de materiale şi 

tehnologii, produse soft, dispozitive şi instalaţii pentru eficientizarea complexului energetic;

• extinderea lucrărilor de evaluare a surselor de hidrocarburi, cartare a resurselor de ape subterane, microzonare 

seismică şi elaborarea de acte normative în construcţii pentru clădirile amplasate în zone seismice pentru 

asigurarea securităţii antiseismice;

• consolidarea  capacităţilor informaţionale prin elaborarea Hărţii Ştiinţei din Republica Moldova (online) şi iniţierea 

unui proiect de e-Infrastructură pentru sfera CDI din RM;

• elaborarea unor măsuri pentru amplificarea efectele sinergetice ale colaborării institutelor din cadrul Secţiei cu 

universităţile prin promovarea formării şi consolidării colectivelor mixte, cum ar fi colaborarea Institutului de 

Energetică cu Centrul de Inginerie mecanică şi energetică UTM în domeniul surselor de energie regenerabile şi 

optimizarea sistemului electroenergetic a Republicii Moldova, conlucrarea Institutului de Inginerie Electronică şi 

Nanotehnologii „D. Ghiţu” cu specialiştii de la UTM în vederea dezvoltării maşinilor Stirling, a Institutului de 

Dezvoltare a Societăţii Informaţionale cu Centrul de Excelenţă în domeniul TIC din cadrul UTM;

• conlucrarea Institutului de Geologie şi Seismologie cu specialiştii de la UTM în vederea sensibilizării Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor RM cu privire la necesitatea elaborării normativelor de construcţii în 

concordanţă cu harta microzonării seismice a teritoriului şi testarea şi certificarea construcţiilor din beton armat şi 

altor elemente de construcţii în conformitate cu seismicitatea terenurilor de construcţii;

• fondarea unor centre de cercetare ştiinţifică inter- şi multidisciplinare prin atragerea în cadrul acestora a celor mai 

performante colective de cercetare;

• creşterea veniturilor din surse extrabugetare cu cel puţin 10%, conjugarea eforturilor pentru câştigarea proiectelor 

în cadrul concursurilor bilaterale, regionale, şi în deosebi în cadrul Programului Orizont 2020;

• dezvoltarea parteneriatului între ştiinţă şi business prin diversificarea contractele de parteneriat cu întreprinderile 

şi atragerea mijloacelor extrabugetare pentru modernizarea infrastructurii instituţiilor;

• creşterea numărului publicaţiilor în reviste cu factor de impact cu cel puţin 20%, întru promovarea imaginii 

colectivelor de cercetare la nivel european şi mondial;

• asigurarea suportului pentru creşterea nivelului revistelor editate de instituţiile Secţiei, includerea lor în bazele de 

date internaţionale recunoscute;

• atragerea tinerilor în cercetare prin conlucrarea cu universităţile din ţară (UTM, UnASM, USARB, ș. a.), acordarea 

locurilor de practică solicitate şi asigurarea studenţilor cu mentori experimentaţi;

• promovarea spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat.

Obiective ale activităţii Secţiei pentru anul 2016




