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Absolvenţi UTM-2013

Centru oncologic 
inovaţional pentru 
copii

Startul susţinerii publice a proiecte-
lor de licenţă în sesiunea 2017 a fost 
dat de studenţii programului de stu-
dii „Electronică” (gr. E-131, E-132), 
Facultatea Electronică şi Telecomu-
nicaţii. Un interes deosebit a trezit 
proiectul „Implementarea sistemului 
TCAS la aeronavele de tip AN-26”. În 
conlucrare cu uzina producătoare de 
avioane, s-a reușit ajustarea la un avi-
on de producţie sovietică a sistemului 
„Traffic alert and Collision Avoidance 
System” (TCAS). În prezent sistemul 
este implementat la două avioane.

La propunerea Departamentului teh-
nic al Aeroportului Internațional 
Mărculești și sub îndrumarea conducă-
torului ştiinţific dr., conf. univ. Nicolae 
SECRIERU, studentul Cornel CABA 
a investigat în cadrul proiectului de 

licenţă oportunitățile implementării 
sistemului TCAS la aeronavele AN-26.    
În urma analizei sistemelor TCAS I, II, 
III, IV și a compatibilității tehnice a 
acestora cu aeronava, absolventul a de-
cis că cel mai convenabil sistem de evi-
tare a coliziunilor aeronavelor în zbor 
ar fi TCAS II. Conlucrând cu specialiștii 
întreprinderii ucrainene „Antonov”, 
a elaborat schema de implementare a 
sistemului TCAS II, a propus soluții de 
racordare a acestuia la dispozitivele de 
control ale aeronavei AN-26, iar după 
numeroase testări la simulator a con-
statat cu o probabilitate maximă că sis-
temul poate fi implementat. În comun 
cu inginerii departamentului ingine-
resc al Companiei ICS „Fly Cargo”, care 
asigură deservirea aeronavelor AN-26 
în RM, a participat la implementarea şi 
deservirea sistemului TCAS II. 

Implementarea TCAS II la bordul aero-
navei a solicitat modificarea setului de 
senzori: temperatura mediului, presiu-
nea aerului și viteza navei, adăugarea 
altor senzori de altitudine înaltă și joa-
să şi ajustarea suplimentară a acestora 
și a unor blocuri și sisteme ale avionu-
lui AN-26. Rezultatul a fost pe măsură. 
TCAS II oferă un şir de avantaje: mă-
soară distanța cu o precizie maximă și 
o rată de reîmprospătare de 1 s; detec-
tează aeronavele care intră în zbor în 
zona de conflict; acționează prompt 
pentru a evita coliziunea atunci când 
alte măsuri de siguranță nu reușesc; 
reduce semnificativ riscul coliziunilor 
în aer. 

Reprezentantul Companiei ICS „Fly 
Cargo”, Alexei COSOLAPOV a menţi-
onat că lucrarea are un caracter pro-

Contribuţii la modernizarea avionului AN-26

Fascinat de au-
tomatică, mi-
croelectronică și 
informatica apli-
cată, absolventul 
FCIM Sorin BOT-
NARU și-a propus 
în proiectul de 
licenţă să-și îm-
plinească visul de 
a elabora o impri-
mantă 3D de fa-
bricaţie proprie, 
made in UTM! 

Sub îndrumarea 
conduc ător u lu i 

ştiinţific, dr., conf. univ. Irina COJUHARI, a elaborat pe baza principiului 
de extrudare termoplastică o imprimantă 3D pentru fabricarea pieselor 
de dimensiuni mici, cu un volum maxim de 20535 mm cubi, din polimeri 
ABS și PLA, la temperatura de topire de 260°C. Fiind dirijat de un calcu-
lator, dispozitivul dispune de un soft de protecție la temperaturi înalte și 
la extrudarea fără topire.

Ca modul de comandă a servit Arduino Mega 2560 și o extensie Ramps 
1.4, motoarele fiind dirijate cu ajutorul driverelor A4988. Pentru depla-
sarea elementului de încălzire și a platformei de imprimare s-au folosit 
axele a două CD-ROM-uri și a unui Flopy Driver, ca elemente de execuție 
– motoare PL15S-020, pentru extrudarea termoplasticului – un meca-
nism cu roată dințată, ca element de execuție pentru extrudér – un motor 
Nema17, iar ca soft, interpretor de G-Cod s-a făcut uz de Marlin Frimware, 
setat și ajustat în funcție de dimensiunea axelor, microcontrolerului, ex-
trudérului și a senzorului de temperatură. 

Proiectul constituie o introducere în tehnologia de confecționare a pie-
selor prin extrudarea termoplastică. Autorul a studiat proprietățile fizice 
ale materiei prime utilizate în procesul de imprimare; a stabilit factorii ce 
pot afecta calitatea imprimării – la răcirea rapidă a radiatorului are loc 
blocarea extrudérului, iar la răcirea insuficientă – deformarea termoplas-
ticului; a identificat experimental modelul matematic al extrudérului în 
pachetul de programe Matlab, acordând la modelul identificat regulatorul 
PID în baza metodei gradului maxim de stabilitate cu iterație. Rezultatele 
au fost verificate prin setarea parametrilor de acord în soft-ul Marlin pe 
instalație.

Producerea în serie a unor imprimante 3D de acest tip ar fi profitabilă, dat 
fiind preţul accesibil şi exploatarea simplă în elaborarea diferitelor tipuri 
de piese chiar în birou. 

Imprimanta 3D made in UTM a fost demonstrată la Concursul internaţi-
onal „Ingineria Sistemelor Microelectronice – S. Rădăuţan”, ediția VII, 
obținând o medalie de bronz, premiul III al UTM și un premiu special din 
partea companiei „MicrochipTechnology” (România).

Imprimantă 3D made in 
UTM

Cazurile de intoxicări letale cu monoxid 
de carbon, scurgerile de gaze explozive 
urmate de deflagrații devastatoare l-au 
determinat pe absolventul FCIM Ștefan 
MAIMESCU să elaboreze în cadrul tezei 
de licență un dispozitiv portabil cu nano-
senzori pentru detecția gazelor, care nu 
ar avea nevoie de o conexiune prin fir.

Sub îndrumarea conducătorului științific, 
dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN, a stabilit 
cerințele tehnice pentru parametrii unui 
detector portabil de gaze cu patru nano-
senzori: dimensiuni și consum de energie 
redus; posibilitate de încărcare prin USB; 
detectare rapidă a gazului, sensibilitate 
ridicată; stabilitate la diferite temperaturi 
și niveluri de umiditate.

Absolventul a proiectat și asamblat două 
dispozitive care comunică între ele prin 
rețeaua Wireless. Primul reprezintă par-
tea de control (MASTER) și dispune de 
un display color pe care se afișează datele 
recepționate de la dispozitivul periferic – 
cu 4 nanosenzori, iar al doilea e dotat cu 
senzori (SLAVE). 

Partea de control constă din patru surse 
de curent reglabile în domeniul 100 pA 
– 10 nA și un microcontroller care colec-

tează datele de la senzor, le filtrează și le 
transmite spre MASTER prin Bluetooth, 
ZigBee sau prin cablu. Dispozitivul are 
posibilitatea de a se conecta la un telefon 
mobil, prin bluetooth, și transmite datele 
în timp real, dar și cele colectate o dată la 
n minute, când funcționează în mod in-
dependent. Alimentarea se efectuează de 
la o baterie Li-Po de 3,7 V sau printr-un 
încărcător USB de 5V.

Pentru a economisi energie, s-a renunțat 
la display, optându-se pe dotarea mo-
dulului cu led-uri, care indică  detecta-
rea concentrației de gaze, declanșând o 
alarma sonoră. Pentru a afla valorile sen-
zorilor se conectează dispozitivul MAS-
TER sau un telefon, calculator, tabletă, 
autorul elaborând o metodă de măsurare 
bazată pe o sursă de curent care debitează 
un curent de ordinul nanoamperilor, dar 
și niște filtre analogice care exclud zgo-
motele din exterior.

Pe parcursul studiilor absolventul a ela-
borat și alte dispozitive portabile cu 
senzori, pe care le-a dezvoltat în teza 
de licență, anterior demonstrându-le la 
concursul „Microcontrolere şi aplicaţii 
– Mihail Konteschweller”, ediția VII (UT 
„Gh. Asachi”, Iași, România), obținând 

premiul I și premiul special „Continen-
tal, Infineon, Microchip, Mobilservice, 
Silicon Service”, iar în concursul „Acad. 
S. Rădăuțan” (UTM) – marele premiu și 
un premiu special al companiei „Arobs 
Software”.

În finalul tezei de licență autorul și-a 
propus pentru viitor proiectarea unui cir-
cuit dotat cu un senzor pentru a avea di-
mensiuni reduse; sporirea funcționării au-
tonome a dispozitivului până la o lună de 
lucru; încărcarea fără fir a acumulatorului; 
crearea unei rețele de senzori; proiecta-
rea unei baze de date și a unei interfețe 
la calculator pentru colectarea și analiza 
datelor; realizarea unui program pentru 
smartphone, idei pe care intenționează 
să le implementeze în cadrul studiilor de 
master la Departamentul Microelectroni-
că și Inginerie Biomedicală, UTM, dar și 
într-un proiect de cercetare științifică, în 
care a fost angajat sub conducerea dr. hab., 
prof. univ. Oleg LUPAN. 

Detecția gazelor în baza 
nanosenzorilor inteligenţi

fund aplicativ. În premieră pentru 
RM, în conlucrare cu uzina produ-
cătoare de avioane, pentru un avion 
de producţie sovietică, a fost ajustat 
sistemul „Traffic alert and Collision 
System”. În prezent TCAS II este im-

plementat la două avioane şi func-
ţionează normal, oferind piloţilor 
moldoveni posibilitatea de a se alinia 
la cerinţele ICAO privind asigurarea 
securităţii traficului aerian interna-
ţional.

Anna PRODAN, absolventă a 
Facultății Construcții, Geodezie și Ca-
dastru, specialitatea „Construcții și 
inginerie civilă”, a ales pentru teza de 
licență tema: „Construcția blocului nr. 
15 cu regimul de înălțime S+P+13E al 
complexului locativ din str. Ginta La-
tină, mun. Chișinău”. Sub conducerea 
conf. univ. Mihail BÎRCĂ, proiectul a 
inclus 7 capitole și 12 planșe format 
A1. 

S-a efectuat un calcul minuțios al 
structurii de rezistență a construcției, 
utilizându-se pachetul de programe 
aplicative „StructureCAD”. Pentru 

asigurarea rezistenței și stabilității 
construcției s-a aplicat softul „SCAD”, 
iar reprezentarea grafică a armării ele-
mentelor a fost efectuată cu ajutorul 
aplicației Autodesk Advance Concrete. 
A fost efectuat și un studiu minuțios al 
condițiilor geologice și hidrogeologice 
ale amplasamentului. Pentru conexiu-
nea structurii cu pământul bun de fun-
dare au fost selectate și dimensionate 
fundațiile de adâncime pe piloți forați, 
netubați, executați pe loc, uniți la par-
tea superioară cu un radier continuu. 
Calculul tasărilor relative au rezultat o 
valoare de trei ori mai mică decât cea 
maxim admisibilă normată, ceea ce 

demonstrează eficiența acestei soluții 
de fundare. 

Autoarea a elaborat și fișa tehnologi-
că pentru executarea infrastructurii 
clădirii, graficul executării lucrărilor, 
planul general de construcții. 

Calculul valorii de deviz a fost efec-
tuat prin softul WinСметa2000, cu 
prezentarea formularelor de deviz și 
a diagramelor de repartizare a valorii 
respective pentru diferite categorii 
de lucrări. În urma calculelor, a fost 
obținută valoarea costului de deviz 
pentru lucrările de construcție-montaj 

La ordinea zilei – ingineria civilă

LICENȚA – 2017
La încheierea anului universitar 2016-2017 Universitatea 
Tehnică a Moldovei a lansat o promoție impunătoare de 1616 
absolvenți – licență, inclusiv: 145 – ingineri licențiați, 105 
licențiați în științe economice, drept, arte, servicii transport, 

61 arhitecți și 558 masteri în 6 domenii cu 39 programe.
Prezentăm în continuare descrierea unor teze de licență 
susținute la încheierea a. u. 2016-2017, acestea reprezen-
tând valoarea calității pregătirii tinerilor ingineri la UTM.

FET

FET

În teza de licență „Rețea de senzori 
multifuncțională cu aplicație în agri-
cultură” absolventa FCIM Elena TU-
MANOV a realizat, sub îndrumarea 
conducătorului științific, dr., conf. univ. 
Viorica SUDACEVSCHI, un dispozitiv 
și o aplicație pentru domeniul agricul-
turii inteligente, care își propune să 
contribuie la sporirea calității deciziilor 
adoptate şi facilitarea muncii fermieri-
lor. 

E o soluție simplă, care oferă utilizato-
rului date referitoare la temperatura şi 
umiditatea aerului, presiunea atmosfe-
rică și luminozitate. Sunt date pe care 
majoritatea fermierilor le colectează în 
mod manual. Dispozitivul conţine 8 sen-
zori, care colectează informaţii de pe o 
suprafaţă de un hectar, iar microcontro-
lerul transmite datele recepţionate pe un 
server extern la fiecare 6 minute. Acestea 
pot fi vizualizate cu ajutorul unei aplica-

ţii Android. În cazul unor abateri de la 
parametrii climaterici monitorizaţi are 
loc setarea alarmelor şi notificărilor pen-
tru atenţionarea utilizatorului. 

Aplicația oferă şi soluții inteligente: da-
tele urmează a fi setate și interpretate 
în funcție de cultura agricolă aleasă de 
către utilizator. Din punct de vedere eco-
nomic, este un produs rentabil, prețul 
căruia se estimează la 7 mi de lei.

Agricultură inteligentă cu 
supraveghere prin senzori 

LICENȚA – 2017

Absolventul Dumitru 
GAZEA și-a propus 
să elaboreze în ca-
drul tezei de licență 
un Centru oncologic 
inovaţional pentru 
copii (COIC), care ur-
mează a fi construit 
în mun. Chișinău. 

În baza unui studiu de 
fezabilitate, s-a găsit 
oportună amplasarea 
acestuia pe un teren 
în pantă, de 35 ha, 
în zona Botanicii de 
Sus, între străzile Grenoble și Drumul Schinoasei, în apropie-
rea instituțiilor medico-sanitare publice: Institutul Oncologic, 
Institutul de Cardiologie; Institutul de Ftiziopneumologie „Ch. 
Draganiuc”, Spitalul clinic republican, Spitalul clinic municipal 
pentru copii „V. Ignatenco”, Spitalul clinic republican pentru co-
pii „E. Coţaga” şi Centrul Republican de Diagnosticare Medica-
lă. Vecinătatea mai multor instituţii medicale de specialitate va 
oferi posibilitatea extinderii COIC și menținerea unei legături 
directe cu magistralele de importanță municipală și aeroport. 

COIC va fi dotat cu un sistem energetic inteligent și un sistem de 
filtrare și ventilare a aerului, echipament și utilaj modern pentru 
tratament și cercetare.

Fundația, pereţii, planșeele, scările şi alte structuri de rezistență 
ale edificiului urmează să fie turnate din beton armat monolit, ca 
sisteme inseparabile în spațiu, ce funcţionează ca un tot întreg 
în orice situație de compunere a forțelor. Au fost luate în calcul 
prevederile antiseismice şi antiincendiare, măsurile de protecție 
contra coroziunii. În baza calculelor privind fonul natural din or. 
Chișinău – temperatura, viteza şi umiditatea aerului, tempera-
tura medie de radiaţie, la proiectarea Centrului s-a ținut cont de 
faptul de a asigura în interior o temperatură medie de 18oC şi un 
nivel de umiditate a aerului de 50%. Volumul investiţiilor din 
bugetul de stat şi contribuţiei partenerilor externi de dezvoltare 
ai RM în COIC se estimează la 521 289 mii lei cu o amortizare 
anuală la cota de 23 653 mii lei pe parcursul a 9,8 ani.

 Capacitatea COIC este de 400 de paturi pentru copii aflați în 
stare gravă și 160 de paturi – pentru copii ce trec perioada 
de convalescenţă. Sunt propuse condiții favorabile și pentru 
părinți, ceea ce le va oferi posibilitatea să se afle alături de co-
pii pe toată perioada de tratament – circa 150 de locuri cu toate 
condițiile necesare, asistența psihologică și medicală. Se propu-
ne și  fondarea unui centru de creație, teatru, cinema, săli de 
studiu preșcolar-școlar. Capacitatea și condițiile create în COIC, 
ar permite și internarea copiilor din statele vecine, aflați în cea 
mai grea fază a bolii.

Construirea unui asemenea centru în ţara noastră ar implemen-
ta un tratament medical inovaţional, mai eficient, al copiilor 
bolnavi de cancer și ar spori esenţial rata de însănătoşire a aces-
tora.

FUA

FCGC

și finisare, estimată la 6150 lei/m.p. De 
asemenea, au fost prezentate măsuri-
le de securitate tehnică la executarea 
lucrărilor de construcție-montaj ale 
clădirii și protecția mediului ambiant, 
conform actelor și normelor în vigoare.

Proiectul se evidențiază printr-un ni-
vel înalt de utilizare a tehnicii de calcul, 
calitatea înaltă de executare a lucrări-
lor grafice și argumentare minuțioasă 
a tuturor soluțiilor inginerești adopta-
te în procesul de proiectare. 

Proiectarea unui bloc locativ într-o zonă 
urbană cu infrastructură dezvoltată este 
un subiect de investigație foarte actual, 
întrucât, în prezent, cererea de spații lo-
cative este înaltă, iar instituțiile de pro-

iectare și companiile de construcții au 
nevoie de specialiști competenți. Autoa-
rea, Anna Prodan, spune că acest proiect 
i-a oferit o experiență utilă pentru viito-
rul său profesional.

Apă potabilă de calitate pentru s. Condrița
Cei 22 de absolvenți ai specialității „Ingine-
ria și protecția apelor”, Departamentul Ali-
mentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția 
Mediului, și-au propus să abordeze în pro-
iectele de licență teme reale, pornind de la 
situația din localităţile ţării. S-a evidențiat 
proiectul „Alimentarea cu apă și canaliza-
re a s. Condrița și Complexului turistic din 
zonă” al studentei Irina BACIU (gr. IPA-131). 

Îndrumată de conducătorul proiectului, 
prof. univ. Dumitru UNGUREANU, absol-
venta a reușit să prezinte o lucrare bine 
structurată, în care a proiectat rețelele de 
distribuție a apei potabile pentru s. Condrița 
și Complexul turistic din intravilanul lo-
calităţii și a propus un proiect inovativ al 
sistemului de canalizare pentru colectarea 
și epurarea apelor menajere, cu două stații 
de epurare: cu funcționare continuă pe tot 
parcursul anului, pentru cei 700 de consu-
matori din localitate, și cu funcționare pe-
riodică, pentru consumatorii din taberele de 
odihnă – cca 1200 de vilegiaturiști anual.

O provocare a fost și calitatea apei din sur-

sa de alimentare a localității și complexu-
lui turistic. Extrasă dintr-o sondă de mare 
adâncime, apa forată în centrul satului 
depășește concentrația admisibilă de amo-
niu, pe care studenta a propus să o elimine 
cu filtre OEF-150. A ținut cont și de trans-
portarea apei potabile spre sat și taberele de 
odihnă prin intermediul stației de pompare 
treapta II, echipată cu trei seturi de agre-
gate de pompare. Rețelele de distribuție au 
fost proiectate pentru un regim normal de 

funcționare și verificate 
la presiunea maximă, în 
caz de solicitarea apei 
pentru stingerea incen-
diilor. 

În consecință, partea 
grafică a lucrării s-a 
extins pe 10 coli for-
mat A1, realizate în 
programul Autocad. 

Prin calcule inginerești, 
absolventa a dat dovadă 
de cunoştinţe solide, 
abilităţi şi deprinderi 

aplicative în domeniul proiectării rețelelor 
de distribuție a apei potabile și a sistemelor 
de colectare, transportare, epurare a apelor 
uzate. Nivelul înalt de pregătire i-a permis 
să ofere răspunsuri corecte şi bine argu-
mentate la întrebările comisiei de examina-
re, prezidată de Mihail MAZUREANU, șef-
adjunct al SA „Apă-Canal Chișinău”, fiind 
apreciată cu nota maximă.

Natalia CIOBANU, prodecan FUA

Proiecte inovative pentru Chișinău

Ingenioase, îndrăznețe, inovative, proiecte-
le de licență prezentate de tinerii arhitecți 
formați în cadrul Departamentului Urba-
nism și Arhitectură promit să remodeleze în 
câțiva ani Chișinăul.

COMPLEX SPORTIV 
Vladimir și Valeria EVSTIGNEEV și-au 
propus să proiecteze un Centru sportiv 
multifuncțional, care s-ar întinde pe o 
suprafață de 5 hectare, lângă lacul de la Va-
lea Morilor, în imediata apropiere de străzile 
Vasile Lupu, Alexandru Plămădeală și Eugen 
Coca din sectorul Buiucani. Investițiile nece-
sare se estimează la cca 320 mil. lei.

CENTRU AVIATIC
Larisa GOPLEAC a propus substituirea Ae-
rodromului sportiv din s. Văduleni, situat 

la 30 km de capitală, cu 
un Centru aviatic, care 
ar prevedea un Centru 
SMURD, un hotel cu 
parcare, un hangar, 
un dispecerat și o tri-
bună ce s-ar asambla/ 
dezasambla ușor în 
funcție de necesități. 
Dacă proiectul ar fi 
acceptat, construcția 
ar dura aproximativ 
nouă ani și ar necesita 
investiții în valoare de 
136 mil. lei.

CENTRU IT
Artur HOMELCU a proiectat un Centru IT 
pentru sectorul Buiucani al capitalei, pe str. 
Vasile Lupu. Deși este o construcție somp-
tuoasă, amplasată pe o suprafață de 2 ha, 
autorul optează pentru o arhitectură sim-
plă, cu un aspect exterior minimalist, dar 
multifuncțional și practic, perfect pentru 
clădirea unei cariere în domeniul IT. Un de-
taliu specific – fonul metalic al clădirii, care 
reflectă mediul ambiant.

CENTRU DE ARTĂ
Daria CUCURUDZA a propus amplasarea 
unui centru de artă în zona parcului Valea 
Trandafirilor, considerând că ar fi ceva in-
edit pentru orașul nostru, o locație în care 
tinerii artiști s-ar putea dezvolta într-un me-

diu favorabil. Proiectul prevede și o sală de 
expoziții, spațioasă, cu lumină naturală.

COMPLEX REZIDENȚIAL ECO
Daniela MORARU a proiectat un complex 
rezidențial ecologic pentru orașul Ialoveni, 
ce se pretează în special pentru tinerii care 
planifică să creeze o familie. Pe teritoriul 
complexului vor fi amplasate un magazin, o 
grădiniță și trei tipuri de căsuțe: de 85, 145 și 
185 m.p. În medie, o căsuță ar costa circa 40 
mii de euro și s-ar construi în aproximativ 
4-5 ani. Prețul și timpul construcției variază 
în funcție de tipul acesteia.

CENTRU MEDIA
Proiectul Danielei IGNAT reprezintă un centru 
media care include o librărie, un restaurant, 
câteva săli de conferință, săli de galerie etc., 
cu o posibilă amplasare în imediata apropiere a 
străzilor Dacia, Lev Tolstoi, Ciuflea. Implemen-
tarea proiectului se estimează la cca 72,4 mil. 
lei, care s-ar putea răscumpăra în 10 ani.

COMPLEX VETERINAR
Nina MERIACRI recomandă proiectul unui 
Complex veterinar în apropiere de bd. Dacia, 
pe teritoriul Grădinii Zoologice. Proiectul in-
clude o farmacie, o frizerie, un magazin, un 
hotel, un azil și un parc – toate pentru ani-
male. Proiectul prevede și o clinică veterina-
ră, o arenă. Construcția complexului necesi-
ta investiții de aproximativ 9 mil. de lei și un 
termen de execuție de 9 ani.


