
CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE 

 

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 

16.80012.02.03F 

Algoritmi de soluționare a 

problemelor de optimizare 

pe sisteme stochastice 

Se vor elabora și fundamenta teoretic metode moderne de mode-

lare matematică a sistemelor stochastice strategice. Vor fi anali-

zate unele clase de probleme de optimizare și control optimal dis-

cret pe sistemele stochastice de tip Markov și sistemele stochastice 

cu secvență finală de stări. Pentru aceste clase de probleme se vor 

elabora algoritmi secvențiali și paraleli de soluționare. Metodele și 

algoritmii elaborați vor fi implementați în formă de produs soft şi 

vor fi testați pe calculatoare cu multiple nuclee, analizându-se 

complexitatea temporală și timpul de executare a lor. 

2017-2018 
Lazari  

Alexandru, dr 
100,0 

16.80012.02.12F 

Design-ul și asamblarea 

moleculară a compușilor 

coordnativi ai fierului cu 

traziție de spin 

Vor fi sintetizați pe cale chimică produși care vor conține în frag-

mentul ligandului inele aromatice policondensate. Diversificarea 

structurii liganzilor prin grupe aromatice va intensifica prezența 

interacțiunilor intermoleculare care vor spori proprietățile materia-

lelor. Vor fi efectuate modificări esențiale pentru sporirea solubili-

tății produșilor în solvenți organici ca potențial aplicabil în nano-

tehnologie. Proprietățile fizice a acestor materiale vor fi studiate 

atât în condiții criomagnetice cât și sub influența presiunii și 

luminii. 

2017-2018 
Palamarciuc 

Tatiana, dr 
100,0 

16.80012.02.02F 

Design-ul rațional a 

moleculelor magnetice în 

baza compușilor 

coordinativi ai 

manganului  

În baza compușilor coordinativi mono- și polinucleari ai manganu-

lui(III) asamblați și caracterizați anterior vor fi efectuate studiile 

proprietăților: fizice, magnetice și cele de SMM – molecule 

magnetice. Măsurările în temperatură vor pune în evidență natura 

interacțiunii în sistemul policristalin pe cînd studiile relaxării lente 

a magnetizării vor livra informații referitoare la timpul de relaxare 

- caracteristica principală a SMM - moeculelor magnetice. 

2016-2017 
Palamarciuc 

Oleg, dr 
90,0 
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CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE APLICATE 

 

Direcția strategică Materiale, tehnologii și produse inovative (50.07) 

 

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 

16.80012.50.04A Obţinerea în cultură a noilor 

specii de alge cianofite 

Vor fi evidențiate cele mai optime și eficiente metode de obținere a algelor 

cianofite în culturi axenice. Vor fi propuse unele recomandări 

metodologice privind selectarea eficientă a algelor cianofite edafice în 

cultură axenică. Vor fi studiate și descrise caracteristicile morfologice la 

cultivarea noii specii de alge cianofite pe unele medii nutritive. Se vor 

studia și descrie modificările fiziologice la cultivarea speciei noi de alge 

cianofite pe medii nutritive lichide. Se va determina conținutul biochimic 

general al noii specii de alge cianofite selectate în cultură axenică cultivată 

pe medii nutritive lichide. 

2016-2017 
Sergiu Dobrojan, 

dr. 
90,0 

 

 

 

 


