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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) 19.80013.50.07.03A/BL ”Compuşi semiconductori poroşi A
3
B

5
 şi perovskite pentru 

structuri fotonice şi microelectronice”, director proiect dr. Eduard MONAICO, Universitatea 

Tehnică a Moldovei. 

 

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 constă în elaborarea 

structurilor în baza compuşilor semiconductori poroşi din grupa A
3
B

5
 şi perovskite cu proprietăţi 

optice şi fotoelectrice dirijate pentru utilizare în fotonică şi microelectronică, a fost atins. 

Acțiunile planificate au fost realizate. 

 

2. Diseminarea rezultatelor obținute  

Foarte bine. A fost publicată o lucrare în revistă cu factor de impact 2.6, o lucrare în reviste 

naționale, 4 lucrări în materiale ale conferințelor si 3 rezumate la conferințe. Au fost depuse două 

cereri de brevet de invenție. 

 

3. Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute 

Bine. Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute în proiect constă în potențialul lor de 

aplicare. În particular, structurile poroase multistrat în bază de GaAs, InP și GaN pot fi  aplicate 

în componente ale cristalelor fotonice, heterostructurile nanostructurate din TiO2, SrO și SrTiO3 

au perspectivă de aplicare în fotodetectori, dispozitive de conversie a energie solare, sau în 

calitate de elemente de memorie nevolatile.  

 

4. Pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat/postdoctorat 

Foarte Bine. Jumătate dintre executorii proiectului sunt tineri cercetători. Tudor Btaniste a 

susținut teza de doctor, iar Pleşco Irina și Ciobanu Vladimir lucrează asupra tezei de doctor. 

Conducătorul proiectului dr. conf. Eduard Monaico pregătește teza de dr. habilitat. 
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