Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2014 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM
I. Titlul, numele şi prenumele: acad. Nicolai ANDRONATI
II. Activitatea ştiinţifică
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de
cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale
Consultat ştiinţific în proiectele instituţionale de cercetare fundamentală şi aplicativă:
11.817.06.01F. Modele, metode de calcul şi analiză întru promovarea dezvoltării durabile a
complexului energetic şi sporirii securităţii energetice.
11.817.06.02A. Elaborare mijloace, soluţii tehnice şi tehnologice de eficientizare a utilizării
resurselor energetic tradiţionale şi regenerabile întru sporirea funcţionării fiabile a
complexului energetic autohton
III. Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţară
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărîri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
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IV. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)
1. S-a pregătit propunerea de proiect naţional:
2.S-a propus o nouă abordare de realizare funcţională a schemelor convertoarelor de putere bazată
pe compensarea în dinamică a puterii reactive de schimb intre elementele reactive interioare şi
sarcina. În această bază se pot realiza o gamă largă de convertoare cu indici energetici performanţi
ce includ clasele convertoare de tipul DC/DC, AC/DC, DC/ AC şi AC/AC. Randamentul
acestor convertoare atinge valoarea de 95-98%
V. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
VI. Activitatea managerială
Membru a Comisiilor instituite
VII. Informaţii generale
Premii, medalii, titluri etc.
VIII. Alte activităţi

Semnătura

