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ASIGURAREA 

COMPETITIVITĂŢII 

PRODUSELOR 

INDUSTRIALE ÎN 

CONSTRUCŢIA DE 

MAŞINI  
 

Acad. Ion Bostan

An  effi cient use of the human intellect has 
become a national priority for the Republic 
of Moldova. The Code was elaborated based 
on the principles of competitiveness and 
competition, and the research has been 
orientated towards the State Programmes, 
especially. The reforms that have been 
launched in the fi eld of scientifi c research 
organization and evolution are stipulated in 
the Code on Science and Innovation and have 
had positive consequences upon Research on 
the whole. 

În contextul epuizării resurselor materiale şi 
energetice şi al problemelor grave de mediu, efi ci-
entizarea utilizării intelectului uman devine o ne-
cesitate tot mai stringentă. Ţările care au efectuat 
reforme în cercetare şi învăţământ au obţinut suc-
cese remarcabile. Printre acestea se numără Coreea 
de Sud şi Japonia, lipsită completamente de bogăţii 
naturale. Adoptarea, în 2004, a Codului cu privire la 
ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, ca formă 
de efi cientizare a utilizării materiei cenuşii proprii 
prin reformarea Ştiinţei, a fost impusă de situaţia, în 
care se afl ă  Republica Moldova: lipsa practic totală 
a resurselor energetice fosile şi a altor materii pri-
me. De aceea, efi cientizarea utilizării materiei cenu-
şii a devenit o prioritate naţională pentru Republica 
Moldova. La baza elaborării Codului au fost puse 
principiile competitivităţii şi concurenţei, cerceta-
rea fi ind canalizată pe Programe de Stat. Conform 
direcţiilor prioritare, alese prin concurs, au fost ac-
ceptate spre fi nanţare o serie de Programe de stat. 
Proiectele din cadrul Programelor de stat au fost, de 
asemenea, selectate în urma unui concurs riguros.  

Reformele lansate în domeniul organizatoric 
şi al desfăşurării cercetării ştiinţifi ce în Republica 

Moldova, stipulate în Codul cu privire la ştiinţă şi 
inovare, au avut consecinţe pozitive asupra Cerce-
tării în ansamblu şi anume:

fi nanţarea cercetării prin Programe de Stat şi − 
alte proiecte în bază de concurs a sporit responsa-
bilitatea cercetătorilor faţă de realizarea programe-
lor de cercetare, rezultatele fi nale şi implementarea 
acestora în sfere de producere;

selectarea tematicii cercetării prin concurs a − 
condus la angajarea cercetătorilor într-o competiţie 
de calitate şi, implicit, la sporirea competitivităţii 
rezultatelor cercetării, creându-se, astfel, un reme-
diu competiţional inovativ în sfera cercetării din 
Republica Moldova;

realizarea cercetării prin Programe de stat s-a − 
soldat cu iniţierea multor proiecte la joncţiunea do-
meniilor, diversifi carea şi extinderea cerinţelor asu-
pra tuturor proiectelor componente ale Programului 
de stat, cum ar fi  obligativitatea executării mostrelor 
experimentale, prototipurilor industriale etc.

Consecinţele implementării Codului pentru Şti-
inţă şi Inovare în contextul celor menţionate pot fi  
confi rmate printr-o analiză succintă a realizărilor 
obţinute în cadrul Programului de stat „Asigurarea 
competitivităţii produselor industriale în construc-
ţia de maşini în baza inovaţiilor Know-How, ma-
terialelor noi şi a tehnologiilor avansate” cu pro-
iectele:

Sisteme de acţionare submersibile ale com-1. 
plexului robotizat de extracţie a concreţiunilor fero-
manganice de pe fundul oceanului planetar”. Cond. 
şt. acad. Ion Bostan, Universitatea Tehnică a Mol-
dovei;  

Minihidrocentrală pentru conversia energi-2. 
ei cinetice a apei curgătoare a râurilor”. Cond. şt. 
dr.hab. Valeriu Dulgheru, Universitatea Tehnică a 
Moldovei; 

Organe de lucru eoliene efi ciente la cadas-3. 
trul de viteze ale vântului specifi ce Republicii Mol-
dova  (v=3-5 m/s)”. Cond. şt. dr.Alexei Toca, Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei;

Generatoare electrice pentru surse netradi-4. 
ţionale de energie”. Cond. şt. dr.Ion Sobor, Univer-
sitatea Tehnică a Moldovei;

Elaborarea şi încercarea generatorului asin-5. 
cronic cu trei faze cu excitaţie capacitativă”. Cond. 
şt. dr.hab. Vladimir Berzan, Institutul de Energetică 
al A.Ş.M.

Tehnologii industriale de deshidratare a 6. 
materialelor cu utilizarea câmpurilor electrofi zice. 
Cond. şt. dr.hab. Andrei Lupaşco, Universitatea 
Tehnică a Moldovei (până în a. 2007).

Elaborarea, fabricarea şi cercetarea experi-7. 
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mentală a turbinelor orizontale cu profi le aerodina-
mice naca pentru sistemele de conversie a energiei 
hidraulice. Cond. şt. dr.Viorel Bostan, Universitatea 
Tehnică a Moldovei (din a. 2007); 

Elaborarea şi studiul materialelor de lubri-8. 
fi ere noi de înaltă efi cacitate pe baza uleiului de ra-
piţă. Cond. şt. dr. Alexandru Crăciun, Universitatea 
de Stat din Moldova (din a. 2007), care se fi nalizea-
ză în a. 2008.

Rezultatele ştiinţifi ce obţinute în perioada 2004 
-2007 pe tematica Programului de stat au fost publi-
cate în 127 articole ştiinţifi ce şi rapoarte la confe-
rinţe internaţionale. Au fost editate 6 monografi i şi 
manuale, brevetate 61 soluţii tehnice.

Realizările obţinute în cadrul Programului de 
stat au fost prezentate prin 54 postere, modele di-
namice computerizate şi modele funcţionale la 26 
expoziţii internaţionale, care au fost apreciate cu 16 
medalii de aur, 12 de argint şi 5 de bronz, cu premii 
speciale.

În baza rezultatelor ştiinţifi ce obţinute în cadrul 
Programului de stat au fost pregătite şi susţinute 2 
teze de doctorat. 

Cercetările ştiinţifi ce în fi ecare proiect din ca-
drul Programului de stat s-au materializat până în 
prezent cu tehnologii de fabricare, mostre experi-
mentale, staţii pilot. În prezent, în majoritatea pro-
iectelor se lucrează asupra fabricării prototipurilor 
industriale. Acest lucru a condiţionat stabilirea celor 
mai strânse relaţii de colaborare cu întreprinderile 
industriale din Republica Moldova: IM „Topaz”, 
SA INCOMAŞ, SA Hidrotehnica, SA MoldovaHi-
dromaş, precum şi cu Centrul de Implementare a 
Tehnologiilor Avansate „Etalon” ş.a.

O componentă importantă a cercetării universi-
tare este implementarea rezultatelor ştiinţifi ce ob-
ţinute în procesul de studiu. În acest sens au fost 
editate manuale, modernizate cursurile clasice, ela-
borate lucrări de laborator noi, elaborate proiecte de 
an şi de diplomă cu elemente de cercetare.

  

Mihail Grecu. Adânc de fântână. 1973. Pânză, tehnică mixtă
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