Componența Secției

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ A SECŢIEI
• Alegerea organelor de conducere a Secției
• Monitorizarea executării acţiunilor preconizate spre executare de
conducătorii instituţiilor din cadrul Secţiei
Adunarea Secţiei • Consolidarea potenţialului ştiinţific de cercetare în instituţiile Secţiei,
alegerea conducătorilor institutelor de cercetare
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• 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
• Analiza activităţii laboratoarelor institutelor Secţiei

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

Cercetările instituţiilor din cadrul Secţiei s-au
efectuat în cadrul următoarelor direcții strategice
 Nanotehnologii, inginerie industrială, produse și
materiale noi
Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”
Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 Eficientizarea complexului energetic și asigurarea
securității energetice, inclusiv prin folosirea resurselor
renovabile
Institutul de Energetică
Universitatea Tehnică a Moldovei

 Valorificarea resurselor umane, naturale și
informaționale pentru dezvoltarea durabilă
Institutul de Geologie şi Seismologie
Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Program de Stat
„Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile, dispozitive mecatronice,
tehnologii industriale şi satelitare” – coordonator acad. Ion Bostan

Potențial uman

Proiecte de cercetare

Inclusiv proiecte internaţionale:
FP7 IDEALIST, Black Sea Basin “BSB Net-Eco”, “SciNetNatHazPrev” și “ESNET”, NATO: Science for Peace and Security,
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova.

Mijloace financiare

Dinamica mijloacelor financiare

Performanță editorială
Publicații total – 670
Monografii - 7
Manuale și ghiduri – 7
Articole în reviste și culegeri internaționale - 244
Articole in reviste naționale recenzate - 132
Numărul de articole în reviste
recenzate, raportat la unitate de
cercetător ştiinţific – 1.0
Numărul de articole în reviste
recenzate, raportat la fiecare 100.000
de lei alocaţi pentru cercetare – 0.9

REZULTATE RELEVANTE
în domeniul fizica stării condensate și nanotehnologiilor
Identificat rolul polaronilor corelaţi în efectul
magnetorezistenţei colosale
S-a evidenţiat experimental cuplarea antiferomagnetică între
nanodomenele feromagnetice în filme subţiri din materiale cu
magnetorezistenţă colosală, ca exemplu (La0.6Pr0.4)0.67Ca0.33MnO3/MgO.

 V. Moshnyaga, A. Belenchuk, S. Hühn, C. Kalkert, M. Jungbauer, O. I. Lebedev, S. Merten, K.-Y. Choi, P. Lemmens, B. Damaschke, and K.
Samwer, PHYSICAL REVIEW B89, 024420 (2014)

Identificate condiţiile de apariţie ale fenomenului de
supraconductibilitate re-entrantă şi a efectului de proximitate
inversă (ecranarea magnetică în stratul supraconductor)
Printr-o metodă de pionierat a reflectometriei neutronilor polarizaţi în
nanostructuri stratificate supraconductor-feromagnetic, care pot fi utilizate
la elaborarea elementelor de memorie în dispozitive cu diferite destinaţii
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Profilul de pătrundere al magnetizării respectiv cu starea modelul Abrikosov (1);
starea modelul Meissner (2) la raza de ecranare magnetică de 120 nm, care
depăşeşte de 3 ori adâncimea de penetrare a câmpului magnetic în Nb.
J.Supercond Nov Magn, DOI 10.1007/s 10948-014-2850-3

Elaborări tehnologice
•

•

Tehnologia de obţinere a nanoparticulelor core-shell MgO/ZnO,
TiO2/ZnO şi demonstrarea efectului lor biostimulator asupra
biosintezei proteazelor la micromicete
Tehnologii noi fără utilizarea măştilor litografice petru
fabricarea membranelor ultrasubţiri (15 nm) de GaN
nanoperforate cu nanogăuri aranjate într-o reţea regulată

Calculele relaţiilor de dispersie demonstrează propagarea undelor de
suprafaţă şi de volum în aceste membrane pun în evidenţă perspectiva
integrării lor în circuite fotonice şi optoelectronice.

Tehnologii de producere a nanotuburilor singulare de TiO
În baza nanotuburilor singulare de TiO2 au fost elaborați senzori de hidrogen,
care demonstrează sensibilitate maximală față de hidrogen în cazul unei
combinații a structurilor anatas/rutil. S-a demonstrat că acoperirea
nanotuburilor cu dote de Pt contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor de
sensibilitate a senzorilor de H2. Au fost identificate mecanismele de
autocurăţare a senzorilor de gaze în baza nanotuburilor de TiO2 la iradiere cu
raze ultraviolete și au fost determinate structurile optimale ale senzorilor.
Au fost fabricați senzori de hidrogen în baza nanotuburilor singulare de TiO2.

Tehnologia modificării micro-geometriei suprafeţelor
pieselor cu formarea asperităţilor de tip con Taylor
prin aplicarea descărcărilor electrice impuls cu o anumită
consecutivitate a impulsurilor: primul impuls de preionizare, al doilea este un impuls de putere care topește
suprafață și extrage meniscule, iar al treilea impuls asigură
cristalizarea meniscului și previne topirea metalului și
curgerea lui înapoi. S-a demonstrat sporirea capacităţii de
emisie electronică a catozilor de cel puţin 10 ori.

Tehnologie nouă de durificare a pieselor confecţionate din

materiale nedeficitare în plasmă electrolitică de tensiune joasă cu
acţiunea auxiliară a cîmpului magnetic de inducţie variabilă, precum și
durificarea prin formare a peliculelor de grafit.

Tehnologia de dezalcalinizare a sticlelor industriale cu reagenţi
gazoşi și recomandări pentru fabricile de sticlă. S-a demonstrat că după

tratarea termochimică cu reagenţi gazoşi rezistenţa chimică a produselor
industriale din sticlă creşte cu 1-2 ordine de mărime, rezistenţa mecanică
– cu 20-30 %, microduritatea şi termostabilitatea – cu 5-10 %.

Dispozitive şi instalaţii
Dispozitiv pentru fototerapia antimicrobiană

Dispozitivul a demonstrat o eficienţă
remarcabilă la ÎMSP Spitalul de tuberculoză
Vorniceni.

Dispozitiv de terapie fotodinamică PDT-1
Dispozitivul este fabricat în varianta portabilă,
constituit dintr-un emiţător monocromatic cu
lungimea de undă corespunzătoare tipului
fotosensibilizatorului utilizat. În calitate de
emiţătoare servesc diodele laser cu caracteristicele
spectrale şi de putere selectate, cum ar fi dioda
laser RLCO-808-4000-TO3 cu radiaţia cu lungimea
de undă 808 nm şi puterea optică maximală de
emitere 4 W

Instalație pentru testarea traductorilor de presiune

Metodă şi camera noroasă de testare a compoziţiei pirotehnice
antigrindină, care este aplicată la testarea aerosolilor de diferită
origine în atmosfera, inclusiv şi a aerosolilor de compoziţii
pirotehnice antigrindină prin folosirea metodelor optice cu
modelarea condiţiilor similare cu cele existente la „însămânţarea”
norului cu agent pirotehnic, precum şi aprecierea exactă a
numărului de rachete antigrindină în lucrările de influenţă activă,
ce va asigura un grad înalt de protecţie a culturilor agricole contra
căderilor de grindină. Metoda şi camera noroasă propusă permite
de a simplifica tehnica de testare a compoziţiei pirotehnice, de a
micşora timpul de testare şi de a spori precizia testării.

O serie de dispozitive medicale:
• Dispozitivul de iradiere a ţesuturilor vii “Biofoton M”,
utilizat pentru accelerarea proceselor de tratament a
rănilor şi arsurilor, îmbunătăţirea stării pielii în
cosmetologie etc.

• Sistemul complex de monitorizare și diagnosticare în medicină
ce cuprinde mai multe metode, precum: investigații ale sistemului
cardiovascular, inclusiv electrocardiografia în trei derivații de bază,
fotopletismografia, pulsoximetria și determinarea presiunii arteriale.
Sistemul poate fi utilizat și pentru investigații ale sistemului cerebral
prin metoda de electroencefalografie, investigații asupra tabloului
respirator, investigații de electrooculografie orizontală și verticală.

Mamograf Digital Mobil instalat pe caroseria
Atutomobilului IVECO DAILY 35C12

Uscătorie în bază de pelete pentru fructe şi legume
Uscătorie tip tunel cu capacitatea de 1,5 t materie primă pentru
fructe şi legume. Asigură reglarea automată a temperaturii
agentului termic în limitele 60 – 90 OC şi umiditatea aerului la
ieşire 70 – 80 %. Sursa de energie este biomasa (rumeguş de
crengi, coji de nuci, de seminţe de floarea soarelui, sâmburi de
prune, piersici, etc.)

În domeniul mecatronicii
Multiplicatoare planetare precesionale cu raport de

multiplicare mare, care au un pronunţat caracter fundamental
şi inovativ, caracterizat prin fundamentarea teoretică a
angrenajului convex-concav nestandard al dinţilor şi a
tehnologiilor noi de generare a profilurilor nestandardizate a
transmisiilor precesionale și de finisare a suprafeţelor roţilor
dinţate pentru o gamă largă de dimensiuni şi mecanisme cu
transmisii (inclusiv cu multiplicatoare, diferenţiale şi
variatoare) necesare pentru diverse sisteme de conversie a
energiilor regenerabile şi sisteme tehnologice.

Turbine eoliene cu rotor elicoidal cu ax vertical

A fost efectuată zonarea
seismică nouă a teritoriului
Republicii Moldova în termenii

“accelerației mișcărilor seismice”,
care satisfacerii cerinţelor
prestandardelor europene în
domeniul construcţiei
seismorezistente, în particular,
EUROCOD-7 şi EUROCOD-8, şi
reflectă mai adecvat pericolul
seismic în teritoriului Republicii
Moldova.

Harta hidrogeologică a R. Moldova

Teritoriul Republicii Moldova pentru
prima data este integrat la cerințele
hidrogeologice Europene. Informația de
pe hartă conține date referitoare la
productivitatea acviferilor regionale,
calitatea apei și caracteristici
hidrogeologice specifice. Metodologia
folosirii semnelor convenționale și
cartării hidrogeologice corespund
cerințelor UNESCO și Comisie Europene
în domeniul resurselor acvatice.

Metodologia privind identificarea, delimitarea şi
clasificarea corpurilor de apă a fost elaborată cu scopul de

a gestiona bazinele hidrografice în conformitatea cu Directivacadru privind apa (DCA) a UE prin implementarea măsurilor de
prevenire sau limitare a pătrunderii poluanţilor în apele
subterane şi prevenirea deteriorării apelor subterane.

Prognoza evoluţiei valorii indicatorului generalizat a
securităţii energetice până în 2017
Elaborări metodologice
 Metoda de distribuire a
costurilor energiei termice şi
electrice produse la CET-uri.
 Metode de calcul a LEA cu
multe circuite, inclusiv tip LEDA (
metoda volumelor finite, metoda
interacţiunii câmpurilor
magnetice).
 Metoda de calcul a regimurilor
staţionare normale şi de avarie a
circuitelor cu sarcini şi surse de
generare distribuite.

Prognoza balanţei energetice a Republicii Moldova pe termen
scurt 2014-2017, care a fost transmis Ministerului Economiei

Grup de lucru format prin ordin ME: Staregia sectoarială de cheltuieli
în domeniul energetic (scrisoarea ME nr.17/543 din 31.01.2012).

Conlucrarea cu organele abilitate din Republica Moldova şi alte organizaţii

1.Ministerul economiei. 2.Serviciul de informaţie 3. Ministerul mediului
şi securitate .
Furnizare informaţii solicitate

Prin prezenta Ministerul Economiei aduce mulţumiri colectivului Institutului de
Energetică al AŞM pentru eforturile în ameliorarea situaţiei în sectorul energetic cu
speranţe de menţinere şi extindere a nivelului de colaborarea pe viitor a Institutului de
Energetică cu Ministerul Economiei, pentru a face faţă provocărilor în sectorul energiei.

Mulţumiri pentru
executarea calitativă a
proiectelor de mediu

Echipamente electroenergetice cu eficienţă energetică ridicată
•
•
•
•
•

Schema eficientă din punct de vedere energetic pentru asigurarea combinatelor
de carne cu energie electrică, termică şi frig (aşa numita tri-generare)
Sere solare energo-eficiente pentru fermieri şi gospodării individuale din
Republica Moldova
Instalaţie de sudare cu arc electric
Convertoare de tensiune eficiente DC/DC, DC/AC, AC/DC şi AC/AC cu gama de
puteri până la 16 kW și stabilizatoare de tensiune DC şi AC
Instalaţii de iluminare pe LED cu alimentare de la reţea şi energie solară

Publicații
Monografii

Ediții speciale ale revistelor din străinătate

Reviste editate de către instituţiile subordonate SŞIT

Conferinţe organizate
Conferințe, simpozioane, mese rotunde organizate - 20

Participări la manifestări ştiinţifice, expoziţii, work-shop-uir, târguri, mese rotunde
Medalii / diplome obţinute la expoziţii şi saloane - 65

Colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior în aspect
didactic şi pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.

În institutele subordonate Secţiei au fost susţinute
2 teze de doctor habilitat, 11 teze de doctor,
29 teze de masterat/licentă (în afară de cele elaborate în universităţi),
26 de cursuri au fost ţinute de către colaboratorii instituţiilor din subordinea Secţiei.

Diseminarea şi promovarea realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării

Obiective ale activităţii Secţiei pentru anul 2015
• Implementarea de noi abordări, concepte, modele și metode de studiu pentru
elaborarea de noi materiale şi tehnologii, produse soft, dispozitive şi instalaţii,
eficientizarea complexului energetic și asigurarea securităţii energetice, antiseismice
şi geologice.
• Consolidarea capacităților informaționale prin elaborarea unei platforme pilot
pentru asigurarea evaluării calității și vizualizarea conținutului științific digital din
RM, elaborarea și lansarea unui proiect cu baza de date on-line “Potențialul
științific uman”.
• Reorganizarea secţiilor Academiei de Ştiinţe pentru eficientizarea planificării,
monitorizării și raportării rezultatelor lucrărilor de cercetare.
• Intensificarea conlucrării între instituţiile Secției şi alte instituţii de profil din
Moldova, promovarea formării şi consolidării colectivelor mixte, dezvoltarea
parteneriatului între ştiinţă şi business, explorarea de noi oportunităţi şi
implementarea de noi metode de atragere a mijloacelor extrabugetare şi utilizarea
acestor resurse pentru modernizarea infrastructurii instituţiilor.
• Atragerea şi menţinerea tinerilor cercetători în instituţii, extinderea activităţii de
pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi asigurarea competitivităţii la
scară europeană.

