
 

 

 

EXTRAS 

din procesul-verbal nr. 4 al şedinţei Biroului Secţiei Ştiinţe Exacte și Inginereşti din 03 mai 2019  
 
 m. Chişinău 
 
Au fost prezenţi: Tighineanu Ion, acad. – conducător secție, președinte AȘM; Ursachi 

Veaceslav, dr. hab. – adjunct conducător secție; Dodon Adelina, dr. – secretar științific secție 

 

Agenda şedinţei 

Aprobarea avizelor consultative asupra a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor 

de cercetare finalizate în anul 2018. 

 

S-a discutat: Raportul pe proiectul de cercetare instituțional 15.817.02.32A Studiul 

materialelor semiconductoare și elaborarea dispozitivelor micro-optoelectronice pentru aplicații 

avansate, director proiect dr. hab. SÎRBU Nicolae, Universitatea Tehnică a Moldovei. 
 

S-a decis prin vot unanim: 

Luând în considere dezbaterile din cadrul audierii publice și avizul expertului, se aprobă 

următorul aviz consultativ asupra proiectului: 

Proiectului i se atribuie calificativul general „Raport acceptat”, cu următoarele 

calificative pe criterii: 
 
Noutate si valoarea rezultatelor științifice – “foarte înaltă”. 

- Au fost determinați parametrii fundamentali ai materialelor semiconductoare 

calcogenice ternare și ai materialelor A
2
B

5
, care au fost utilizate pentru 

confecţionarea fotodiodelor, amplificatoarelor optice, filtrelor optice, 

multiplexoarelor şi demultiplexoarelor pentru sisteme optoelectronice și sisteme de 

comunicaţii prin fibră optică. 

- A fost elaborată o  metodă de măsurare a diametrului miezului microfirului şi a 

grosimii învelişului cu utilizarea efectului de transparenţă optică. 
 
Rezultatele au fost publicate în 22 articole în reviste cu impact factor, 8 articole în alte 

reviste internaționale și naţionale, 49 articole în culegeri și teze la conferinţe, au fost obținute 14 

brevete de invenţie și 3 modele industriale. 
 
Aplicarea practică  a rezultatelor – pozitivă. 

Metodă de măsurare a diametrului miezului microfirului şi a grosimii învelişului poate fi 

aplicată în practică în instalațiile tehnologice de producere a microfirelor, iar fotodiodele, 

amplificatoarele și filtrele optice, multiplexoarele şi demultiplexoarele elaborate pot fi aplicate  

în sistemele optoelectronice și sistemele de comunicaţii prin fibră optică. 
 

Participarea tinerilor – suficientă, din personalul științific de 16 persoane, 9 sunt tineri, au 

fost susținute 2 teze de doctor, 22 teze de master și 65 teze de licență. 
 
Participarea în proiecte internaționale – pozitivă, a fost înaintată o propunere de proiect 

bilateral din programul Moldova-Belarus și au fost inițiate colaborări internaționale cu 

cercetători din Elveția, Ucraina și Belarus. 
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Infrastructura și echipamentul de cercetare utilizat – au fost utilizate o serie de 

spectrometre optice și lasere performante. 
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