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Activities, phenomena, processes, including tho-
se with retrospection view are refl ected. Traditions 
and advances, actualities, results and innovations 
relating to materials processing by elecroerosion 
and electrochemical methods, electrophysicochemi-
cal processes on the macro-micro- and nanoscale, 
eletroconvection and transfer processes, cavitation 
and electrofl otation processes, some perspectives 
and visions are described.                 

Inspirat de evenimentele aniversare ale anu-
lui 2011, am considerat oportună redactarea aces-
tei lucrări şi refl ectarea unor activităţi, fenomene, 
procese, inclusiv cu o privire retrospectivă. Datele 
jubiliare evocă momente şi împrejurări importante, 
etape şi situaţii care grupează şi comasează tradiţii 
şi amintiri, realităţi şi perspective, speranţe şi aştep-
tări. 65 de ani de la fondarea primelor instituţii aca-
demice, precum şi a Universităţii de Stat, marcaţi 
în anul curent, îmbină destinele şi profesionalismul 
a cel puţin trei generaţii de exploratori şi deschiză-
tori de drumuri în ştiinţă: cercetători şi profesori de 
vârstă relativ înaintată, specialişti afl aţi în fl oarea 
vieţii, tineri începători cu aspiraţii spre o maximă 
realizare. Este semnifi cativ că în anul curent suntem 
şi la o jumătate de secol al erei cosmice, consemnată 
la scară mondială. Personal, am admirat naşterea ei 
fi ind doctorand în sistemul Academiei de Ştiinţe a 
Uniunii Sovietice. A fost un triumf al ştiinţei şi gân-
dirii inginereşti! Încurajat de aceste succese subli-
me, prelungind cercetările în Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, sunt mândru că am participat la elaborări 
spaţiale – tehnologii şi aparataj demne de asemenea 
înălţimi şi zboruri. Suntem, în fi ne, la cea de-a 50-a 
aniversare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi la 
cea de-a 20-a aniversare a independenţei Republi-
cii Moldova – o convergenţă calendaristică (luna 
august) şi vitală de semnifi caţie aparte. Au mers în 
acelaşi pas, ajungând la vârsta maturităţii: Acade-

mia – „Patria mică” şi Moldova – „Patria mamă”. 
Noţiuni sfi nte, în special pentru acei care aici ne-am 
născut şi afi rmat.  

În sistemul academic activez din 1958, deve-
nind doctorand m-am încadrat în familia cu renume 
mondial a Institutului energetic „G. Krjijanovski” 
din Moscova. În termenul prevăzut am susţinut teza 
de doctor şi în 1961 – anul înfi inţării Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei – am revenit la Chişinău pen-
tru a nu mă mai despărţi de Ea şi de Institutul de 
Fizică Aplicată (IFA) nici pentru o clipă. Îmbina-
rea cunoştinţelor universitare în domeniul electro-
fi zicii cu cele de doctorand la specialitatea termo-
fi zică mi-a predeterminat domeniul de cercetare în 
cadrul IFA, precum şi relaţia cu discipolii. Şi dacă 
aş menţiona că am iniţiat o nouă direcţie în termo- şi 
electrofi zică – transferul de căldură şi masă în câm-
puri electrice, că sub îndrumarea mea au fost susţi-
nute peste 50 de teze de doctor şi doctor habilitat, 
că din anul 1965 este asigurată editarea revistei in-
ternaţionale „Electronnaya obrabotka materialov” 
(EOM), consider că speranţele şi aşteptările anilor 
şaizeci au devenit realitate. Astfel, întreaga viaţă a 
fost dedicată ştiinţei academice, unei activităţi ex-
trem de nobile şi promiţătoare.  

Formarea IFA este coerentă în interconexiune cu 
personalitatea academicianului Boris Lazarenko – 
organizatorul şi primul director, fondatorul metodei 
electroeroziunii utilizată la scară planetară. Statutul 
Institutului prevedea două direcţii ştiinţifi ce: cerce-
tări experimentale şi teoretice centrate pe proprietă-
ţile fi zice şi fi zico-chimice ale mediilor condensate 
la diferite acţiuni exterioare, obţinerea şi studierea 
substanţelor cristaline şi amorfe cu proprietăţi se-
miconductoare, semimetalice, supraconductoare şi 
altele în scopul elaborării dispozitivelor electronice; 
descoperirea domeniilor noi de aplicare a electrici-
tăţii în scopul perfecţionării proceselor existente şi 
crearea proceselor noi de înaltă efi cienţă, elabora-
rea tehnicilor pentru realizarea lor. Aceste direcţii 
au cunoscut o dezvoltare impresionantă şi nu ar fi  o 
exagerare să afi rmăm – o recunoaştere mondială.

Tradiţii şi avansări. La constituirea IFA, am 
benefi ciat de o asistenţă esenţială din partea unui 
grup de savanţi de talie mondială [EOM, N3, 2006, 
pp. 4–91].  Experienţa, harul şi talentul lor de a pre-
vedea evoluţia ştiinţei au infl uenţat în mod decisiv 
tematica institutului, perspectivele căreia peste ani 
devin tot mai interesante şi atractive în plan fun-
damental, importante şi solicitate în cel aplicativ 
[EOM, N4, 2011, pp.7–55]. Este de menţionat că cei 
mai valoroşi savanţi  din Moldova, în special primul 
preşedinte al Academiei de Ştiinţe, academicianul 
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Iachim Grosul, au adus o contribuţie considerabilă 
la formarea IFA, precum şi ulterior.

Emblematică pentru activitatea Institutului s-a 
dovedit a fi  editarea revistei internaţionale „Elek-
tronnaya obrabotka materialov”, fondată în 1965 la 
iniţiativa academicianului Boris Lazarenko, primul 
şi unicul redactor-şef până la plecarea sa pe drumul 
neîntoarcerii la 26.08.1979. Subsemnatul (Mircea 
Bologa – n.r.), a fost redactor-şef adjunct de la înfi -
inţarea revistei, iar din 1979 până în prezent se afl ă 
în fruntea Colegiului de redacţie. Revista a suscitat 
atenţia societăţii ştiinţifi ce mondiale datorită actua-
lităţii şi perspectivelor domeniilor ştiinţei şi tehnicii 
pe care le îmbrăţişează. De-a lungul anilor, a fost 
permanent reeditată în versiune engleză, recent sub 
denumirea „Surface Engineering and Applied Elec-
trochemistry”, difuzată pe mapamond şi în varianta 
electronică de către vestita companie Springer, fi -
ind cotată cu Factor de Impact şi bucurându-se de 
o bună apreciere. Îşi onorează misiunea nobilă de 
a consolida oamenii de ştiinţă din diferite ţări, a 
le propaga succesele şi realizările, devenind sursa 
principală de informaţie (inclusiv prin schimbul bi-
bliotecar cu multe ţări) în ce priveşte metodele noi 
de prelucrare a materialelor, procesele electrice în 
tehnică şi chimie, prelucrarea mediilor biologice şi 
a produselor alimentare, aparatura şi utilajul respec-
tiv, schimbul de experienţă. Astfel, putem afi rma că 
tematica revistei prezintă un tot unitar al metodelor 
tradiţionale de sinteză şi procesare a materialelor, 
de acţiuni asupra proceselor tehnologice şi a celor 
actuale, ce se dezvoltă impetuos, cum ar fi  nanoteh-
nologiile. Unele generalizări încurajatoare şi opti-
miste ale activităţii revistei la o nouă etapă fusese-
ră prezentate (EОM, N 4, 2011, pp. 56–59) recent 
cu prilejul consemnării aniversărilor academice. 
Totodată, aceasta este o confi rmare şi recunoaştere a 
activităţii noastre ştiinţifi ce şi inovaţionale în dome-
niul electro- şi termofi zicii, proceselor de transfer, 
tehnologiilor electrofi zicochimice de prelucrare a 
materialelor şi produselor alimentare.   

Expunerea activităţilor specifi ce ale institutului 
aş anticipa-o cu unele momente rar întâlnite.   Un caz 
remarcabil în acest sens este activitatea în acelaşi 
institut a doi fraţi gemeni – şefi  de laborator (secţii), 
fondatori ai fi zicii teoretice în Academie, Laureaţi ai 
premiilor de stat ai URSS şi ai Republicii Moldova 
în domeniul ştiinţei şi tehnicii, academicienii Sveto-
slav şi Vsevolod Moscalenco, care se caracterizează 
printr-o hărnicie neobişnuită, o rară principialitate şi 
omenie. Soţia acad. S. Moscalenco – Iulia Boiarsca-
ia, şef de laborator la IFA, a fost prima femeie doc-
tor habilitat în ştiinţe fi zico-matematice. Nu putem 
trece cu vederea şi dinastia savanţilor Kovarski. Re-
numitul genetician academicianul Anatoli Kovarski 
a determinat destinul feciorilor săi: Victor Kovarski 
ajungând şi el academician, iar Valentin – doctor 
în ştiinţe biologice, care îmbinau, suplimentau şi 
dezvoltau cu succes cercetările teoretice şi experi-
mentale privind tratarea prin metode optice a nu-
treţurilor şi grăunţoaselor. Erau savanţi inteligenţi, 
cu un sentiment excepţional al datoriei, permanent 
aspirând la originalitatea cercetărilor. Pierzând ve-
derea, academicianul Victor Kovarski redacta şi 
publica lucrări voluminoase, supraîncărcate cu for-
mule, în reviste prestigioase. Este de menţionat şi 
dinastia academicianului agrochimist Ion Dicusar şi 
fi ului său m.c. Alexandru Dicusar. Acesta din urmă, 
pe lângă o arie largă de cercetări electrochimice, ră-
mâne pasionat de  probleme scientologice, care în 
ultimul timp devin tot mai captivante şi utile sub 
aspectul analizei şi soluţionării, inclusiv a provocă-
rilor sociale. 

În anii şaizeci – în perioada formării – IFA  in-
cludea opt laboratoare şi secţii în domeniul fi zicii 
corpului solid şi şase în cel al electrofi zicii. De-a 
lungul anilor, Institutul participa activ la realizarea 
programelor ştiinţifi co-tehnice republicane şi unio-
nale, coordona cercetările în republică pe profi lurile 
activităţii (fi zica şi chimia semiconductorilor, fi zica 
teoretică, structura şi proprietăţile cristalelor), iar 
în domeniul noilor aplicări ale electricităţii la scară 
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unională, pregătea cadre de înaltă califi care, colabo-
ra cu numeroase centre ştiinţifi ce. 

Dezvoltarea institutului, tendinţele spre apro-
fundarea cercetărilor pe anumite ramifi cări au con-
tribuit la înmugurirea unor laboratoare în baza celor 
existente şi la înfi inţarea altora noi. Se practicau 
şi modifi cări structurale prin organizarea secţiilor, 
care asociau câteva laboratoare în scopul utilizării 
mai efi ciente a bazei experimentale, a potenţialului 
ştiinţifi c, a tehnicienilor şi inginerilor. Pe parcursul 
anilor, la IFA au activat peste 30 de laboratoare, fapt 
ce dovedeşte racordarea activităţii şi structurii insti-
tutului la cerinţele timpului, actualizarea şi orienta-
rea tematicii spre viitor. Din 1992, în componenţa 
institutului au funcţionat trei centre ştiinţifi ce: Cen-
trul ingineriei materialelor, Centrul fi zicii teoreti-
ce, Centrul de probleme electrofi zice. Altele două 
–  Centrul de optoelectronică şi Laboratorul interna-
ţional al supraconductibilităţii la temperaturi înal-
te şi electronicii corpului solid ulterior au devenit 
persoane juridice. Peste ani, în baza Laboratorului 
internaţional a fost întemeiat  Institutul de Inginerie 
Electronică şi Nanotehnologii.

În Biroul specializat (organizat în 1976, director 
dr.hab. T. Donica, din 1997 acad. D. Ghiţu) lucrările 
se realizau în baza cercetărilor efectuate în IFA şi-n 
alte institute academice şi cuprindeau trei direcţii 
principale: elaborarea materialelor pentru electroni-
ca corpului solid şi a tehnologiilor de sinteză; ela-
borarea convertizoarelor de măsurare şi aparatelor 
în baza lor pentru scopuri industriale, medicină, 
biologie şi agricultură; elaborarea utilajului pentru 
cercetare. În mare măsură, elaborările se refereau 
la tehnica specială ce confi rma gradul de noutate şi 
perspectivele acestora.

Uzina experimentală (director Nicolai Kovali, 
inginer-şef Alexandr Kornienko), în baza ofertelor 
IFA şi a altor instituţii academice producea instalaţii 
şi aparataj pentru cercetări ştiinţifi ce, asigura lansa-
rea mostrelor şi seriilor experimentale/de producere a 
celor mai efi ciente modele de tehnică modernă, con-
tribuia activ la implementarea lor. Producţia uzinei 
se bucura de un mare succes şi se folosea în diferite 
ramuri ale industriei şi agriculturii. O utilizare mai 
amplă au avut instalaţiile pentru alierea prin metoda 
cu scântei a sculelor şi pieselor de maşini, care asigu-
ră o creştere considerabilă a duratei de funcţionare. 
Au fost elaborate instalaţii manuale, mecanizate şi cu 
comandă programată, deosebit de efi ciente, pentru 
acoperirea cu materiale compacte şi pulberi; instala-
ţii „Plasmoliz” care asigură o utilizare mai integrală a 
materiei prime vegetale şi biologice – toate devenite 
subiecte ale acordurilor comerciale.

Forţe motrice în dezvoltarea cercetărilor, în 
consolidarea colaborării şi relaţiilor ştiinţifi ce erau 
şi conferinţele, simpozioanele, forumurile ştiinţifi ce 
convocate de către institut. Tradiţionale  deveniseră 
conferinţele ce aveau ca temă prelucrarea electrică 
a materialelor; metodele electroeroziunii şi electro-
chimice de prelucrare a metalelor, semiconductorii 
(inclusiv  amorfi ), materiale termoelectrice pentru 
temperaturi joase, optica neliniară cu participarea 
savanţilor vestiţi, şcolile – aparatura şi metodele 
cercetării structurii atomice a cristalelor. De neui-
tat rămâne conferinţa comemorativă „Acad. Boris 
Lazarenko”, la  care au participat numeroşi repre-
zentanţi ai comunităţii ştiinţifi co-tehnice, discipoli 
şi continuatori ai activităţii academicianului; a fost 
prevăzută şi instalarea plăcii comemorative [EОМ, 
Ν 5, 1979, pp. 6-92]. Memorabile sunt conferinţele 
cu participarea viitorilor laureaţi ai Premiului Nobel 
şi vizitele la IFA ale academicienilor Jores Alferov, 
Vitalie Ghinzburg, Alexandr Prohorov, care colabo-
rau cu noi şi apreciau înalt activitatea institutului. 
Impresionante erau şi posibilităţile colaborărilor 
regionale, dintre academiile Bielorusiei, Moldovei, 
Ucrainei, preşedinţii cărora întreprindeau eforturi 
continue pentru consolidarea cercetărilor în comun, 
realizarea rezultatelor şi extinderea schimbului de 
experienţă. Îmi face plăcere să menţionez că acti-
vitatea efi cientă, bine organizată a unui colectiv (de 
proporţii mari în comparaţie cu alte institute acade-
mice) nu rămânea neobservată şi de repetate ori s-a 
bucurat de aprecieri juste şi înalte preţuiri [EOM, 
N3, 2006, pp. 4–91].

Principiul de bază al activităţii institutului se 
evidenţia prin îmbinarea cercetărilor fundamen-
tale cu cele aplicative şi soluţionarea problemelor 
ştiinţifi co-tehnice, pregătirea cadrelor nu numai 
pentru instituţii academice, universităţi şi insti-
tute de ramură, ci şi din străinătate. Mai mult de-
cât atât, a fost organizată pregătirea cadrelor prin 
post-doctorantură ce confi rma prestigiul şi nive-
lul cercetărilor la IFA pe specialităţile respective. 
Numai în primii patru ani ai anilor optzeci au fost 
susţinute şi prezentate de către cercetătorii şi doc-
toranzii institutului 10 teze de doctor habilitat şi 
80 – de doctor. Componenţa Institutului a permis, 
rămânând în Secţia ştiinţelor fi zice şi matematice, 
de a fi  afi liat Secţiei ştiinţelor tehnice (1993–1997), 
hotărârea despre înfi inţarea căreia fusese luată încă 
în perioada dezvoltării rapide a complexului indus-
trial al republicii, intenţionând a asigura un impuls 
impresionant în cooperarea şi coordonarea domeni-
ilor de o mare perspectivă a progresului tehnico-şti-
inţifi c.
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În calitatea mea de director am consolidat la IFA 
laboratoare, secţii, echipe de un înalt profesiona-
lism, promotori entuziaşti ai cercetărilor şi elaboră-
rilor în domeniile corpului solid, semiconductorilor, 
supraconductibilităţii, a posibilităţilor neexplora-
te de aplicare a electricităţii, fapt care a permis a 
acoperi o tematică vastă şi importantă, a dezvolta 
baza experimentală şi de producere (Uzina Expe-
rimentală şi Biroul specializat), care au fundamen-
tat valorifi carea potenţialului aplicativ. IFA devine 
bine cunoscut în multe ţări prin difuzarea revistei şi 
exporturi, inclusiv în bază de licenţă. În timpurile 
respective Institutul devine laureat al concursurilor 
din capitală, din sistemul Academiei de Ştiinţe a 
fostei URSS.  

Actualităţi. La hotarul secolelor, reforma ştiin-
ţei, a devenit un imperativ, fi ind însoţită de schim-
bări cardinale în sfera ştiinţifi că şi-n cea legislativă 
de organizare a cercetărilor şi procesului inovaţio-
nal. Academia, după cum se stipulează în Codul cu 
privire la ştiinţă şi inovare (2004), a devenit unica 
instituţie publică în domeniul ştiinţei şi inovării 
de importanţă naţională, forum ştiinţifi c superior 
şi consultantul ştiinţifi c al autorităţilor publice din 
Republica Moldova. Acordul de parteneriat dintre 
Guvern şi Academie determină drepturile şi obli-
gaţiunile părţilor în promovarea politicii de stat în 
domeniul ştiinţei şi inovării (Akademos Nr.2 (3), 
2006, pp. 4–5). A fost o mare provocare, oportunită-
ţile şi rigorile căreia ulterior s-au adeverit din plin.    

Ultimii cinci ani au înscris noi pagini consisten-
te în dezvoltarea ştiinţei academice. S-a prelungit 
optimizarea structurii şi managementului la scară 
academică, a secţiilor şi instituţiilor, s-a actualizat 
tematica cercetărilor fundamentale şi aplicative, s-a 
modernizat şi renovat baza experimentală şi de pro-
ducere, s-a  activizat pregătirea cadrelor de califi care 
înaltă, s-a armonizat complexul ştiinţifi co-educaţio-
nal (liceul-universitatea-instituţiile ştiinţifi ce), s-a 
dezvoltat activitatea inovaţională, simţitor s-a extins 
colaborarea internaţională, participarea în programe 
internaţionale, europene şi naţionale, s-a intensifi cat 
colaborarea multilaterală cu institutele de ramură şi 
universităţile, s-au organizat concursuri de proiecte, 
s-a asigurat integrarea ştiinţei şi educaţiei, s-a extins 
procesul inovaţional prin constituirea parcurilor şi 
incubatoarelor [Raport privind activitatea Consiliu-
lui Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică 
şi rezultatele ştiinţifi ce principale, obţinute în sfe-
ra ştiinţei şi inovării în perioada anilor 2006–2010, 
Chişinău, 2011], ce inspiră încredere într-o activita-
te rodnică şi în viitorul plin de succes al ştiinţei în 
Moldova.

În perioada de referinţă, tematica şi structu-
ra IFA au fost actualizate. S-au întreprins eforturi 
privind perfecţionarea colaborărilor cu colegii de 
peste hotare, inclusiv prin convocarea conferinţelor 
tradiţionale internaţionale MSCMP şi conferinţelor 
fi zicienilor din Moldova.

În anul precedent, IFA, la fel ca şi comunita-
tea ştiinţifi co-tehnică din alte ţări, a consemnat 
100 de ani de la naşterea academicianului Boris La-
zarenko – fondatorul metodei electroeroziunii care 
continuă a fi  perfecţionată în multe ţări, iar aplicări-
le ei au atins dimensiuni planetare [EOM, N6, 2010, 
pp. 127–135]. 

În  ultimii ani, activităţile institutului îmbrăţişau 
trei profi luri acreditate, fi ecare dintre ele sprijinite 
de cercetători şi specialişti motivaţi şi meritând a fi  
expuse aparte. În speranţa că aceasta binemeritat va 
urma, mă voi referi la electro- şi termofi zica proce-
selor de transfer şi tehnologii de prelucrare a mate-
rialelor – domenii de cercetare ale autorului [EOM, 
N 4, 2011, pp. 7–55].  

Rezultate şi inovaţii. Prelucrarea materialelor 
prin metodele electroeroziunii şi electrotermochi-
mică. Această tematică a fost determinată de prin-
cipiile fundamentale ale invenţiei autorilor Boris şi 
Natalia Lazarenko – metoda de prelucrare a metale-
lor cu scântei electrice – una dintre cele mai perfor-
mante tehnologii ale secolului, care a pus baza me-
todelor electrofi zice noi şi progresive. Cercetarea 
fenomenelor ce se petrec sub acţiunea descărcărilor 
de joasă tensiune pe suprafaţa materialelor metali-
ce, determinarea legităţilor eroziunii electrice a ano-
dului şi formarea acoperirilor la catod au un scop 
bine defi nit – elaborarea tehnologiei industriale de 
durifi care cu scântei electrice şi realizarea diferitor 
modele de instalaţii – universale, specializate, au-
tomatizate, care permit a spori esenţial fi abilitatea 
şi durabilitatea funcţionării unei nomenclaturi vaste 
de piese, aparate, echipamente tehnologice, instru-
mente. Cercetările proceselor fi zice derulate la in-
teracţiunea particulelor materialelor pulverulente cu 
canalul descărcării prin scântei au adus la elabora-
rea unor variante noi ale metodei, fapt ce a permis 
de a extinde esenţial domeniile de utilizare. S-a de-
terminat că prin varierea parametrilor şi condiţiilor 
alierii pot fi  reglate procesele micrometalurgice la 
electrozi în zona descărcării, efectuată sinteza com-
plecşilor chimici şi forma pe suprafaţa supusă prelu-
crării acoperiri compoziţionale. În condiţiile alierii 
cu scântei electrice (ASE), acţiunea descărcărilor în 
impuls asupra suprafeţei electrozilor duce la tran-
sferul anormal în profunzime a elementelor mediu-
lui din interstiţiu şi materialelor electrozilor. 
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O altă direcţie o constituie prelucrarea electro-
termochimică (ETC) a metalelor în soluţii apoase 
de electrolit, bazată pe fenomenul încălzirii electro-
dului cu suprafaţă mică la trecerea curentului prin 
electrolit. S-au demonstrat posibilităţile saturaţiei 
suprafeţei cu diferite elemente (azot, carbon şi al-
tele) şi elaborate diferite variante de tehnologii de 
durifi care, care reduc înzecit durata ciclului tehno-
logic, permit procesarea localizată şi nu necesită 
substanţe toxice. 

Procesele ASE şi ETC s-au afi rmat în timp da-
torită avantajelor şi superiorităţilor incontestabile 
în comparaţie cu tehnologiile asemănătoare. Ele se 
impun prin simplitate în realizare şi accesibilitatea 
utilajului. Totodată, caracteristicile fi zico-mecani-
ce şi de exploatare a straturilor tratate se deosebesc 
printr-o calitate înaltă ce sporeşte considerabil fi abi-
litatea pieselor aliate. Din punct de vedere al promo-
vării metodelor, se elaborează variante de procesare 
şi instalaţii tehnologice noi. S-au realizat şi patentat 
procese de durifi care cu materiale pulverulente în lip-
sa contactelor electrodului de lucru cu piesa, fapt ce 
permite sporirea efi cacităţii procesării. S-a perfecţio-
nat procesul durifi cării cu mai mulţi electrozi (circa 
20), care asigură creşterea productivităţii şi grosimii 
acoperirilor. Se creează condiţii, de asemenea, pentru 
extinderea gamei complecşilor metalelor, aliajelor, 
soluţiilor solide ş.a., fapt ce permite a varia în limite 
mari caracteristicile şi particularităţile suprafeţelor 
durifi cate. În scopul extinderii posibilităţilor şi do-
meniilor de utilizare, se cercetează particularităţile 
combinării acestor metode într-un proces tehnologic 
unic care deschid perspective impresionante. În plus, 
se merge pe calea originală de a infl uenţa aceste pro-
cese cu surse energetice exterioare, pentru a comba-
te efectele negative legate de creşterea temperaturii, 
presiunii şi tensiunilor termice. Rezultatele ultimilor 
ani au accelerat conceperea, elaborarea şi realizarea 
unor noi instalaţii  tehnologice.  

Prin metode gravimetrice, electrochimice şi 
fi zice s-a cercetat coroziunea oţelurilor în apă şi 
procesul inhibării cu diferite substanţe organice ce 
conţin hidrazină. S-a determinat infl uenţa compozi-
ţiei chimice şi structurii substanţei asupra formării 
acoperirilor protectoare; interacţiunea fi erului atât 
cu inhibitorul, cât şi cu produsele descompunerii 
lui. La folosirea inhibitorilor rezistenţa la coroziune 
creşte peste 10 ori. S-a cercetat coroziunea oţeluri-
lor cu conţinut redus de carbon în apele naturale ale 
Moldovei şi agenţi tehnologici.  

Procese electrofi zicochimice la scară macro-, 
micro- şi nanometrică. Procesele prelucrării elec-
trochimice au logica dezvoltării de la macro-  la 

micro- şi  la scară nanometrică. Se cercetează pro-
cesele electrochimice rapide şi posibilităţile utiliză-
rii lor la prelucrarea electrochimică dimensională a 
metalelor şi semiconductorilor. Se stabilesc legită-
ţile decurgerii proceselor electrodice rapide, meto-
dele de descriere a proceselor de transfer, infl uenţa 
proceselor la electrozi asupra caracteristicilor prelu-
crării dimensionale, fundamentarea proceselor noi 
de prelucrare electrochimică şi perfecţionarea celor 
existente. S-a cercetat cinetica dizolvării anodice 
rapide a metalelor la prelucrarea electrochimică di-
mensională. A fost observat şi studiat fenomenul in-
stabilităţii termocinetice a acoperirilor de suprafaţă 
– creşterea bruscă a vitezei procesului electrochimic 
în condiţiile infl uenţei reciproce a degajării de căl-
dură şi vitezei reacţiei. Cercetarea fenomenelor în 
interstiţiu şi la interfaţa fazelor a permis argumenta-
rea folosirii regimurilor cu impulsuri. 

Trecerea la nanotehnologii a cerut noi abordări. 
Lucrările au fost centrate pe elaborarea metodelor 
electrochimice (electroerozionale) de obţinere a 
nanomaterialelor şi structurilor atât prin depunerea 
catodică, cât şi prin dizolvarea anodică. S-a argu-
mentat posibilitatea dirijării procesului durifi cării 
(sau de micşorare a durităţii) stratului de la supra-
faţă după tratare în electroliţi diferiţi cu utilizarea 
curentului continuu şi cu impulsuri.

Un ciclu semnifi cativ de cercetări a fost consa-
crat metodelor de obţinere a acoperirilor nanocris-
taline în baza coprecipitării inductive a metalelor 
grupei fi erului cu metalele greu fuzibile, conjugate 
cu căutarea acoperirilor alternative celor electroli-
tice din crom în legătură cu aspectele ecologice de 
obţinere a lor. S-au cercetat particularităţile meca-
nismelor de precipitare a acestor acoperiri, precum 
şi condiţiile obţinerii, componenţa, morfologia, re-
gimurile tratării termice şi caracteristicile mecanice 
ale acoperirilor cu mai multe aliaje.

S-au efectuat cercetări privind elaborarea meto-
delor de dirijare a proceselor de electroprecipitare 
la obţinerea nanomaterialelor în condiţiile sintezei 
templante. La electroprecipitare cu impulsuri, ca ur-
mare a atragerii componentei electroactive în inter-
valul pauzei curentului, este posibilă sporirea vitezei 
precipitării (şi gradului de umplere a nanoporilor). 

S-au elaborat metode electrochimice originale 
pentru obţinerea nanocompozitelor în baza struc-
turilor nanoporoase şi s-au cercetat caracteristicile 
lor. S-a propus un model original al nucleaţiei elec-
trochimice, care permite de a separa funcţiile ter-
modinamice volumice şi de suprafaţă, ceea ce este 
important pentru obţinerea electrochimică a nano-
materialelor.
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La alierea prin scântei folosind electrozi din 
aliajul-amestec mecanic al componentei uşor fu-
zibile în matriţa greu fuzibilă (aliere cu Al-Sn) s-a  
demonstrat  posibilitatea obţinerii nanofi relor din  
componenta uşor fuzibilă în condiţiile prelucrării cu 
descărcări electrice.

Au fost elaborate tehnologii privind prelucrarea 
electrochimică dimensională şi recondiţionarea pie-
selor cu acoperiri galvanice. Merită atenţie formarea 
acoperirilor cu proprietăţi predeterminate, legităţile 
infl uenţei condiţiilor electrolizei asupra cineticii 
electrosedimentării, prelucrării suprafeţei, structurii 
şi caracteristicilor acoperirilor rezistente la uzură. 
Promiţătoare sunt metodele obţinerii acoperirilor 
electrochimice compozite cu diamant ultradisper-
sat, care permit formarea structurilor eterogene fi n 
dispersate cu grad înalt de duritate, la fel ca şi pro-
cesele de depunere a peliculelor metalice subţiri şi 
utilizarea lor în tehnologii avansate. Pentru regle-
mentarea (sincronizarea) etapelor electrosedimentă-
rii metalelor merită atenţie folosirea proceselor ba-
zate pe inducţie şi capacitate. Varierea parametrilor 
duce la formarea diferitor spectre de frecvenţă, care 
stabilizează sistemul infl uenţând electroprecipita-
rea. Particularităţile acţiunilor inductiv-capacitative 
asupra iniţierii şi formării structurii, proprietăţilor 
acoperirilor electrolitice denotă că cercetările meca-
nismelor infl uenţării câmpurilor electromagnetice, 
elaborarea şi folosirea dispozitivelor inductiv-capa-
citative la aplicarea curentului continuu şi alternativ 
prezintă un interes pronunţat.

Electroconvecţia şi procesele de transfer. În ul-
timele decenii de o dezvoltare ascendentă se bucură 
problemele schimbului de căldură şi masă. Deopo-
trivă cu metodele clasice de intensifi care şi reglare 
a acestora, poziţii şi reputaţii tot mai stabile preiau 
şi ocupă metodele fi zice de intensifi care, bazate pe 
acţiunea câmpurilor de forţă. Aceste afi rmaţii se ar-
gumentează prin rezultatele cercetărilor legităţilor 
schimbului de căldură şi masă la acţiunea câmpuri-
lor electrice. Printre problemele preocupărilor fun-
damentale şi aplicative au fost schimbul de căldură 
în gaze, lichide, sisteme dispersate la mişcarea liberă 
şi forţată în câmpuri electrice continuu şi alternativ 
cu frecvenţe şi neomogenităţi diferite; schimbul de 
căldură şi masă la transformări de fază – fi erbere şi 
condensare în câmpuri electrice omogene şi neomo-
gene de diferită intensitate; uscarea prin sublimare 
în câmpul microundelor, particularităţile electro- şi 
magnetofl uidizării.

Efectele şi legităţile de referinţă se bazează pe 
interacţiunea câmpurilor electrice, hidrodinamice şi 
termice în medii dielectrice (lichide, inclusiv slab 

conductibile şi gaze), care se manifestă prin fenome-
ne numite electrohidrodinamice (EHD), actualitatea 
cercetărilor cărora o confi rmă numărul de publicaţii 
în creştere, soluţiile tehnice, forurile ştiinţifi ce in-
ternaţionale. Interacţiunile EHD se manifestă prin 
pierderea stabilităţii mediului la acţiunea câmpului, 
mişcarea este numită convecţie electrică, analogă 
celei gravitaţionale; câmpul electric schimbă atât 
direcţia mişcării, cât şi intensitatea ei. Astfel, par-
ticularităţile fenomenelor EHD şi multilateralitatea 
manifestării lor în funcţie de tipul câmpului electric 
şi diversitatea mediilor de lucru deschid posibilităţi 
unice de a dirija şi regla procesele de transfer prin 
metode electrice. Rezultatele se analizează şi ge-
neralizează de pe poziţiile iniţierii şi evoluţiei con-
vecţiei electrice în funcţie de condiţiile manifestării 
perturbărilor şi curgerilor electrohidrodinamice.

S-au determinat condiţiile iniţierii electrocon-
vecţiei, criteriile de similitudine a fenomenelor 
termoelectroconvective, s-au cercetat curgerile ter-
moelectrohidrodinamice. Rezultatele servesc bază 
pentru dezvoltarea  teoriei convecţiei electrice, fi ind 
utilizate în scopul intensifi cării proceselor de trans-
fer, dirijării cu stratul limită şi realizării converti-
zoarelor de energie. Au fost determinate legităţile 
schimbului de căldură şi masă în câmpuri electrice 
cu scopul intensifi cărilor optime în funcţie de con-
fi guraţia suprafeţelor, regimurile termice şi hidrodi-
namice, tipul şi componenţa agentului termic, inten-
sitatea câmpului şi gradul lui de neomogenitate. În 
baza acestor rezultate se perfecţionează procesele 
tehnologice şi se realizează noi aparate de transfer, 
dispozitive compacte cu reglarea regimurilor termi-
ce şi pentru termostatare, inclusiv în condiţii de im-
ponderabilitate. Prezenţa câmpului electric duce la 
creşterea considerabilă a fl uxurilor critice de căldură 
la fi erbere fi e în volume mari, fi suri, pelicule, la fel 
ca şi la condensare. O manifestare elocventă a efi ci-
enţei acţiunii câmpurilor electrice poate servi inten-
sifi carea într-o mare măsură a transferului de masă 
în regimul dispersării EHD a peliculei de lichid în 
fl ux de gaz. Se deschid perspective de perfecţionare 
a proceselor tehnologice şi realizare a unor aparate 
cu caracteristici avansate.

Una dintre cele mai actuale probleme ale con-
temporanităţii a fost şi rămâne prelucrarea laptelui 
şi a produselor lactate secundare. Din antichitate ze-
rul este cunoscut ca „elixir al tinereţii” şi cu succes 
era recomandat la tratarea bolilor gastrointestinale, 
ridicarea imunităţii şi, respectiv, prelungirea vieţii. 
Există însă şi partea tristă – ecologică a zerului. 
Conform datelor Federaţiei Internaţionale a Lacta-
telor (FIL), în lume se produce o cantitate enormă 
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de lapte, din care se fabrică multe produse, dar ră-
mâne zerul care la rândul său nu este utilizat din ca-
uza cantităţilor enorme şi a conţinutului solid mic, 
dar valoros. După datele FIL, aproximativ 50% din 
zer este aruncat în apele reziduale, aducând daune 
considerabile mediului înconjurător. Obiectivele 
propuse la IFA urmăresc extragerea concentratului 
proteico-mineral cu conţinutul maxim al fracţiei 
proteice şi  izomerizarea lactozei în lactuloză. S-au 
determinat legităţile complexării proteinelor în con-
centratele proteico-minerale, rolul fracţiilor prote-
ice în complexare şi schimbarea lichidului anodic 
în scopul optimizării extracţiei. S-au elaborat pro-
cedee electrofi zice de prelucrare a zerului, inclusiv 
în regim continuu cu scopul defi nitivării direcţiilor 
de prelucrare, care prevăd obţinerea concentratelor 
proteice cu conţinut predeterminat şi izomerizarea 
lactozei în lactuloză – tehnologie efi cientă fără de-
şeuri. Concentratul proteico-mineral poate fi  cu suc-
ces utilizat atât în producţia alimentară ca adausuri, 
cât şi în cea farmaceutică, iar ariile de folosire a lac-
tulozei impresionează. 

Posibilităţile electrofi ltrării, electroseparării şi 
electrofracţionării rămân nici pe departe explorate 
şi inspiră încredere în rezultate şi elaborări fascinan-
te. O prelungire întemeiată a acestor lucrări poate fi  
considerată aprofundarea cercetărilor privind elec-
trizarea maximă a agenţilor de lucru şi stabilizarea 
proceselor EHD, în scopul elaborării tehnologiilor 
prioritare pentru industria de prelucrare, aparatura 
electrotehnică şi electronică, energetică, inclusiv 
transformarea energiei solare şi eoliene.

Un interes motivat prezintă acţiunile electrice 
asupra produselor vegetale în scopul argumentării 
unor procese tehnologice efi ciente şi a utilizării mai 
aprofundate a materiei prime prin metoda electro-
plasmolizei. S-au cercetat şi urmează a fi  elabora-
te noi procedee tehnologice îmbinate cu parametrii 
optimizaţi şi consumuri minime de energie, realiza-
te diverse plasmolizatoare. A fost argumentată plas-
moliza cu acţiunea curentului electric, care asigură 
tratarea omogenă a materiei prime utilizând impul-
suri de anumită formă. Plasmoliza preventivă inten-
sifi că scurgerea şi extracţia sucului la prelucrarea di-
feritor medii biologice, inclusiv la producerea pastei 
din tomate, a sucurilor din fructe şi pomuşoare, la 
prelucrarea strugurilor înnobilează aroma şi gama 
culorilor, la producerea zahărului – favorizează  
procesul difuziei şi intensifi că extracţia soluţiei di-
fuzionale de zahăr de calitate sporită. Intensifi carea 
difuziei diferitor componente ale mediului biologic 
este un criteriu de a utiliza electroplasmoliza la ob-
ţinerea preparatelor medicinale şi extracţia selectivă 
a componentelor, variind regimul de tratare. Reuşită 
este utilizarea plasmolizei la prelucrarea produselor 

de mare – făinii de peşte şi la extragerea grăsimii. 
Avantajele electroplasmolizei în raport cu metodele 
tradiţionale constau în acţiunea de scurtă durată şi 
efi cientă a curentului asupra materiei prime, sporirea 
cantităţii sucurilor extrase, intensifi carea proceselor 
termice ulterioare, transferul accelerat şi efi cient al 
substanţelor aromatice şi colorante, extracţia uleiu-
rilor, reducerea duratei uscării şi producerii prafuri-
lor din fructe şi legume. Prezintă interes  perspectiva 
utilizării electroplasmolizei în comun cu epurarea 
prin electrofl otaţie a sucurilor, deoarece substanţele 
suspendate din mediile electroplasmolizate posedă 
capacităţi de agregare cu bulele electrofl otaţionale. 
Ar fi  fost o eroare să ne scape perspectivele perfec-
ţionării procedeelor de prelucrare a materiei prime 
aromatice în baza proceselor tehnologice şi apara-
turii de înaltă efi cienţă, a unor soluţii tehnice neor-
dinare, impuse de imperativele situaţiei actuale şi a 
viitorului apropiat.

Procese cavitaţionale şi electrofl otaţionale. 
Aceste cercetări pot fi  grupate în două direcţii prin-
cipale, prima dintre care cuprinde curgerile cavita-
ţionale, efectele hidroacustice, intensifi carea pro-
ceselor de transfer, dispersarea lichidelor. Au fost 
elaborate bazele metodei dirijării cu aceste curgeri 
prin introducerea microbulelor în stratul limită. S-a 
studiat infl uenţa fenomenului interferenţei hidrodi-
namice la curgeri peste un sistem de corpuri, s-au 
evaluat posibilităţile reglării caracteristicilor hidro-
dinamice şi a intensifi cării schimbului de căldură. 
S-a stabilit fenomenul pseudoblocării cavitaţionale 
a curgerilor, la fel ca şi a autooscilaţiei curgerii ca-
vitaţionale, care provoacă regimul cu desprinderea 
anormală a vârtejurilor cavitaţionale şi în aceste 
condiţii se observă o intensifi care considerabilă a 
schimbului de căldură. Cercetările privind dispersa-
rea lichidelor sunt concentrate asupra intensifi cării 
ei prin generarea regimurilor pulsatorii atât a jetu-
rilor, cât şi a fl uxurilor gazoase; s-au elaborat injec-
toare cu jeturi şi regimuri autooscilante. S-au cerce-
tat efectele hidroacustice cavitaţionale şi infl uenţa 
lor asupra proceselor fi zico-chimice, care se petrec 
la interfaţa diferitor faze în scopul elaborării tehno-
logiilor şi tehnicilor avansate. A fost realizată me-
toda producerii fi brelor supraconductibile, formării 
acoperirilor fi erbinţi la întinderea materialelor greu 
umezibile, impregnării fi relor cu compaund sau cu 
topituri ale metalelor uşor fuzibile. În baza acţiunii 
cavitaţiei generate cu două frecvente au fost elabo-
rate procedee tehnologice cavitaţionale şi instalaţii 
pentru obţinerea emulsiilor şi suspensiilor fi n dis-
persate. Spre exemplu: prepararea fl otei de încleie-
re pentru industria textilă şi obţinerea substanţelor 
colorante; producerea sucurilor stabile fi n disper-
sate din fructe şi pomuşoare, dispersarea bentonitei 
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pentru limpezirea vinurilor. Experienţa acumulată 
confi rmă actualitatea şi oportunitatea utilizării feno-
menelor cavitaţionale la scară industrială, iar aces-
tea sunt paşi motivaţi pentru a trece la tehnologii 
inovaţionale efi ciente. 

În domeniul  electrofl otaţiei s-au cercetat bazele 
fi zico-chimice ale procesului în scopul optimizării 
separării sistemelor polidispersate, posibilităţilor 
sporirii selectivităţii şi diversităţii particulelor fl o-
tate, limpezirii produselor lichide, soluţiilor indus-
triale, epurării apelor naturale. A fost elaborată o 
metodă nouă de perspectivă privind activarea sor-
benţilor naturali folosiţi în industria alimentară. 
Metoda asigură o reducere esenţială a duratei prelu-
crării suspensiei, a consumului de energie electrică, 
exclude folosirea reagenţilor activatori, încălzirea 
suspensiei. Durata mică a activării electrochimice a 
bentonitei deschide posibilitatea realizării procesu-
lui în fl ux. Se argumentează metode electrochimice 
combinate (electrofl otaţia, electrocoagularea ş.a.). 
S-a demonstrat că în procesul absorbţiei ionilor de 
fl uor la epurarea apelor subterane prin electrocoa-
gulare cel mai activ acesta se elimină în formă de 
complexe aluminftoride.      

S-au clarifi cat legităţile modifi cării dispersiilor 
hidroxizilor de aluminiu şi fi er în condiţiile electrotra-
tării, care deschide largi posibilităţi la schimbarea şi 
reglarea suprafeţei specifi ce, capacităţii de absorbţie, 
compoziţiei chimice, structurii cristaline a sorbenţilor 
hidroxizi. S-a cercetat modifi carea structural-chimică 
(MSC) a diatomitului autohton cu compuşii alumi-
niului pentru a-i atribui proprietăţi selective faţă de 
fl uor. Optimizarea MSC permite reducerea consumu-
lui de  baze, a temperaturii tratării şi duratei procesu-
lui. Schimbările MSC provoacă creşterea numărului 
centrelor pozitive de absorbţie la suprafaţă şi în volu-
mul diatomitului modifi cat. S-a clarifi cat mecanismul 
eliminării fl uorului, s-au confi rmat condiţiile optime 
de  îndepărtare a  fl uorului  din majoritatea  surselor 
de ape subterane ale Moldovei.

Au fost elaborate şi realizate electrodializatoare 
cu numărul de camere schimbător, înzestrate cu elec-
trozi şi membrane ion-selective care funcţionează în 
regim static şi dinamic, s-au determinat regimurile 
optime de epurare a apei. S-a cercetat eliminarea ni-
traţilor din apă prin electrodializă, propusă schema 
tehnologică a procesului ce permite epurarea apei 
de fl uor şi nitraţi până la normele standard. S-au 
elaborat metoda electrofl otaţională şi instalaţia pen-
tru limpezirea sucului de mere în fl ux. S-a cercetat 
procesul epurării apelor reziduale de emulsii şi ule-
iuri cu hidroxidul obţinut prin dizolvarea anodică a 
aliajului de aluminiu cu sedimentarea ulterioară şi 
electrofl otarea cu amestec de gaze a precipitatului 

cu componentele organice absorbite. În perspectivă 
merită atenţie rezolvarea problemei anozilor sta-
bili cu uzură redusă, elaborarea metodelor efi ciente 
de depăşire a pasivării electrozilor, perfecţionarea 
aparatelor electrofl otaţionale, cercetări complexe în 
scopul epurării apelor prin electrodializă.

      
Viziuni aşteptate. În ultimii ani activitatea şti-

inţifi că şi universitară devine tot mai prestigioasă. 
Avem toate motivele să afi rmăm că într-un mediu 
ştiinţifi c durabil vom depăşi incertitudinile, vom asi-
gura o avansare stabilă pe traiectorii ascendente şi 
binecuvântatele Moldova şi Academia de Ştiinţe vor 
deveni mărgăritare europene. 

Am parcurs un drum lung, am înfruntat vremuri 
grele uneori, iar astăzi corespundem menirii noas-
tre, răspundem cerinţelor vieţii, prezentăm capitala 
ştiinţifi că a ţării, ne bucurăm de societatea ştiinţifi că 
consolidată, dispunem de proiecte instituţionale, de 
programe de stat, de proiecte bilaterale, multilatera-
le, transfrontaliere, programe europene, colaborăm 
cu fonduri ştiinţifi co-tehnice prestigioase. Şi aceas-
ta este realitatea obiectivă, sunt repere şi poziţii, 
orientări şi posibilităţi ale vieţii noastre ştiinţifi ce. 
Diversitatea şi multitudinea de activităţi ştiinţifi ce şi 
inovaţionale ne unesc. Suntem stimaţi şi binemeritat 
apreciaţi, Academia ne încurajează, ne înalţă şi ne 
mobilează. Incontestabil, este necesară consolida-
rea ulterioară a poziţiilor, eforturilor, străduinţelor, 
tendinţelor şi speranţelor, continuitatea, convinge-
rea fermă, credinţa şi devotamentul faţă de Ştiinţă şi 
Academie, este obligatorie solidaritatea comunităţii 
ştiinţifi ce. 

Evenimentele şi acţiunile aniversare în contex-
tul epocii dispun la înţelegerea prezentului cu evo-
luţii pozitive şi manifestări îmbucurătoare, motivări 
de a vedea Academia de Ştiinţe – instituţia ştiinţi-
fi că supremă – pe calea renovării şi prosperării, de 
a avea încredere în ziua de mâine, în efi cacitatea 
succeselor şi reuşitelor, în noi provocări şi perspec-
tive. Noi ne-am format prin ani şi peste ani într-o 
familie academică unică şi rămânem devotaţi profe-
sionalismului ştiinţifi c. Fie ca prin ştiinţă, rezultate 
şi realizări inovaţionale de referinţă şi rezonanţă să 
devenim acceptaţi şi aşteptaţi în lume, să se înde-
plinească viziunile şi aspiraţiile, să manifestăm cele 
mai nobile şi înălţătoare caracteristici ale fi delităţii 
şi demnităţii noastre.   

Şi dacă, oprindu-şi privirea asupra acestor pa-
gini, cititorul, conştientizând prioritatea absolută 
a erei inovării, îşi va pune întrebarea ce a făcut şi 
ce va face pentru Ştiinţă, Academie şi Ţară, atunci 
intenţiile şi îndemnul cu care au fost concepute şi 
scrise aceste pagini pot fi  considerate realizate.       


