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AVIZUL BIROULUI SECȚIEI DE ȘTIINȚE EXACTE și INGINEREȘTI AȘM 

 

asupra raportului final pe proiectul din cadrul proiectelor bilaterale Moldova-Bielorusia (2019-

2020) 19.80013.16.01F/BL ” Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea 

proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari”, 

director proiect acad., dr. hab. Ernest ARUȘANOV, Institutul de Fizică Aplicată 

 

Perfectat în baza audierii raportului prezentat la ședința online a Secției Științe Exacte și 

Inginerești pe data de 17 februarie 2021, avizelor experților și hotărârii Biroului SȘEI din 18 

februarie 2021. 

1. Atingerea scopului, obiectivelor, activităților și rezultatelor declarate în propunerea de 

proiect cu cele obținute după implementarea proiectului 

Scopul principal al lucrărilor efectuate în cadrul proiectului, care constă în determinarea 

caracterului interacțiunii chimice în sistemul soluțiilor solide Сu2ZnSnS4 - Cu2CdSnS4 și 

optimizarea regimurilor tehnologice pentru sinteza și creșterea cristalelor acestor compuși 

cuaternari și a soluțiilor solide în baza lor, a fost atins. Acțiunile planificate au fost realizate. 

 

2. Diseminarea rezultatelor obținute  

Foarte bine. Au fost publicate două lucrări în reviste cu factor de impact mai mare decât 3 și 

două lucrări sunt in proces de evaluare de către editori. Rezultatele au fost prezentate la o 

conferită internațională. 

 

3. Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute 

Bine. Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute în proiect este determinată de perspectiva 

de aplicare a materialelor cuaternare și a soluțiilor solide în baza lor în celulele solare, aceste 

materiale fiind cost efective, deoarece nu conțin metale scumpe. 

 

4. Pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat/postdoctorat 

Foarte Bine. Jumătate dintre executorii proiectului sunt tineri cercetători. În cadrul proiectului a 

fost  realizata o teza de master a executantului proiectului Valentin Batîr. 
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