
PROICTE DE CERCETĂRI BILATERALE AȘM – AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE DIN ROMÂNIA 

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE APLICATE 

 

Direcţia strategică Eficienta Energetica si valorificarea surselor regenerabile de energie (58.07) 

 

Cifrul proiectului 
Denumirea  

proiectului 

Rezultatele preconizate pentru anul 2017 

(maximum 2500 caractere cu spaţii) 

Termenul 

de realizare 

a proiectului 

Directorul de 

proiect, 

gradul 

ştiinţific 

Volumul 

alocaţiilor 

bugetare pe 

anul 2017,  

mii lei 

16.80013.5807.11/Ro 

Sisteme microalgale utilizate 

pentru reducerea emisiilor de 

CO2 de la fermentatia 

biomasei 

Vor fi identificaţi şi testaţi noi fitocatalizatori (substanţe 

biologic active de origine vegetală) ai procesului de 

metanogeneză, ce asigură ridicarea în 1,5-2 ori a vitezei 

de fermentare anaerobă a biomasei, precum şi ridicarea 

conţinutului de biometan în biogas până la 85-90%.  

Va fi elaborat procesul tehnologic pentru colectarea 

bioxidului de carbon (CO2) format în urma proceselor 

de fermentare alcoolică.  

Testarea metodei galvano-chimice de purificare a bioga-

sului din hidrogenul sulfurat cu eliminarea eficientă a 

sulfurilor de fier insolubile, pentru re-circularea apei 

tratate într-un sistem de epurare a biogasului. Vor fi 

determinate parametrii optime a procesului de galvano-

coagulare, precum: viteza rotării reactorului, tempera-

tura, cantitatea de electricitate consumată, pH, concen-

traţiile substanţelor reactante, etc.  

Va fi propus procedeul complex de separarea şi epura-

rea bioxidului de carbon format în procesele de digestie 

a deşeurilor agro-industriale (borhotul de la procesele de 

post-distilare), şi va fi selectat echipamentul tehnologic 

necesar.  Purificarea selectivă a bioxidului de carbon va 

fi efectuată prin metoda de hidroadsorbţie. 

01.09.2016- 

31.08.2018 

Victor 

Covaliov, dr. 

100,0 
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Direcţia strategică Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii (programa 08.07) 

 

Cifrul proiectului 
Denumirea  

proiectului 

Rezultatele preconizate pentru anul 2017 

 

Termenul 

de realizare 

a proiectului 

Directorul de 

proiect, 

gradul 

ştiinţific 

Volumul 

alocaţiilor 

bugetare pe 

anul 2017,  

mii lei 

16.80013.0807.23/Ro 

Instrumente manageriale şi 

informationale pentru 

stimularea cercetării în 

universităţi 

Va fi realizată analiza stadiului implementării princi-

piilor strategice ale UE privind cercetarea științifică în 

UAIC și USM: aplicarea instrumentelor de analiză; 

analiza datelor și elaborarea raportului de analiză 

internă; elaborarea planului de acțiuni. 

Vor fi identificate instrumentele manageriale și infor-

maționale în vederea stimulării accesării fondurilor 

disponibile din programele de cercetare-dezvoltare la 

nivel internațional; identificarea de modele de bune 

practici din universități din spațiul UE; elaborarea 

metodologiei pentru analiza instituțională şi a recoman-

dărilor la nivel instituțional; cartografierea structurilor 

universităților cu responsabilități de cercetare. 

Va fi realizată analiza comparativă și dezvoltarea 

capacității de cooperare: evaluarea gradului de compa-

tibilitate şi complementaritate pe domenii de cercetare; 

corelarea structurilor universităților cu responsabilități 

de cercetare. 

01.09.2016- 

31.08.2018 

Florentin 

Paladi, dr. hab. 

100,0 

 

 



 3 

PROIECTE BILATERALE MD-UCRAINA 

 

Direcţia strategică  Materiale, tehnologii şi produse inovative (16.02) 

 

Cifrul proiectului 
Denumirea  

proiectului 

Rezultatele preconizate pentru anul 2017 

(maximum 2500 caractere cu spaţii) 

Termenul de 

realizare a 

proiectului 

Directorul de 

proiect, gradul 

ştiinţific 

Volumul 

alocaţiilor 

bugetare pe 

anul 2017,  

mii lei 

17.80013.16.02.04/Ua 

Grafenul și nanostructurile 

grafen/Au pentru spectroscopia 

superficială amplificată Raman 

și managementul termic 

eficient 

Vor fi calculate spectrele fononice şi conductibili-

tatea termică în nanostructurile grafen/Au, cercetată 

dependenţa lor de parametrii geometrici şi structu-

rali ai nanostructurilor. Vor fi stabilite condiţiile de 

realizare a conductibilităţii termice maximale, care 

este necesară pentru o posibilă aplicare a acestor 

nanostructuri la evacuarea căldurii de la punctele 

fierbinţi ale micro-cipurilor moderne. Vor fi studiate 

mecanismele de amplificare a difuziunii superficiale 

Raman în grafen şi în nanostructurile grafen/Au cu 

molecule de pyridostigmine adsorbite, interpretate 

poziţiile şi intensităţile maximumurilor Raman, cât 

şi stabilirea condiţiilor de realizare a unui răspuns 

Raman maximal. 

2017-2018 
Nica Denis, dr. 

hab. 
50,0 

 

 


