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ION BOSTAN, 
INGINERUL FĂRĂ DE CARE NU SE POATE RIDICA ŢARA

Academicianul Ion Bostan este un exponent remarcabil al elitei ştiinţifi ce din Re-
publica Moldova şi nu numai. Despre dumnealui se spune, pe bună dreptate, că ar fi  
un savant sută la sută european, în sensul că, datorită competitivităţii sale profesio-
nale, ar face faţă oricărui centru ştiinţifi c sau didactic din lume, specializat în maşi-
nologie. Nu oboseşte să repete cuvintele lui Ion Brătianu, devenite proverbiale, cum 
că „Ţara nu se poate ridica decât prin ingineri!”. Această zicere îl caracterizează 
integral pe Ion Bostan, dovedind ataşamentul său plenar pentru cauza progresului 
tehnico-ştiinţifi c. Viaţa sa niciodată nu a bătut pasul pe loc. Ba din contra, lua viteză 
exact acolo unde se termina drumul pavat şi începea necunoscutul. În competiţie cu 
acesta din urmă, întotdeauna a ieşit învingător. 

Înainte de a face descoperirea vieţii sale de până acum – crearea unui nou tip 
de transmisie mecanică, transmisia planetară precesională, – Ion Bostan a parcurs 
câteva jaloane de inventică practică extrem de utile pentru societate. În primii ani de 
la absolvirea Institutului Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, bunăoară, a inventat apa-
ratul de acoperit microfi re cu înveliş de sticlă cu diametrul de până la 8 ηm. În 1975 
este solicitat să elaboreze o instalaţie automatizată de preparare a amestecului nutritiv 
pentru viţeii nou-născuţi. Soluţia tehnică pe care o oferise se dovedi a fi  perfectă: trei 
mari uzine din URSS – “Electromaşina” din Chişinău, “Electromaş” din Tiraspol, 
“Sokol” din Belgorod (Rusia) o iau pe rol şi produc peste 1000 de instalaţii automa-
tizate „AVT-120”, exportate ulterior în Germania, Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Mongolia, Finlanda. Pentru această lucrare, echipa de autori, printre care şi tânărul 
doctor în ştiinţe tehnice Ion Bostan, este distinsă cu Premiul de Stat al Republicii 
Moldova. 

Şi cum necesitatea este mama invenţiei, Ion Bostan purcede, împreună cu doctorul 
în medicină Pavel Ciobanu, la elaborarea unui aparat de compresiune-distracţiune 
pentru regenerarea fracturilor osoase, care asigura microdeplasări de 550 angstremi 
pe secundă. Renumitul medic din Kurgan Gavriil Ilizarov, care realizase o revoluţie 
în traumatologie, a numit aparatul conceput de Ion Bostan visul vieţii sale. Din pă-
cate, această invenţie unică şi-au însuşit-o cu totul alte persoane. Oricum, ea este şi 
astăzi de mare ajutor oamenilor.

Descoperirea, uneori, preferă să îşi aleagă ea însăşi inventatorul, dându-i anumite 
semne. Aşa s-a întâmplat cu Isaak Newton care a strigat „Evrica!” la căderea unui 
măr, aceasta sugerându-i ideea despre legea gravitaţiei pământului. Aşa s-a întâmplat 
şi cu Ion Bostan, care urmărea la televizor, la începutul anilor 80, festivalul de muzică 
uşoară de la Sopot. Dus pe gânduri, mai că nu dădea ascultare muzicii, captivat de 
jocul de lumini laser din scena festivalului, asemănător cu rotirea în antifază a două 
verighete. La un moment dat, acestea s-au preschimbat într-o imagine clară a unui 
nou tip de transmisie – transmisie planetară precesională cu mişcare sfero-spaţială a 
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satelitului cu angrenaj multipar. Ideea îl obseda demult, dar abia acum a prins contur. 
Modelat în scurt timp, acest nou tip de transmisie a anunţat apariţia unui domeniu de 
pionierat al transmisiilor mecanice, cu impact deosebit asupra gândirii tehnice şi teh-
nologiilor viitorului. Noţiunea de transmisie planetară precesională a făcut imediat 
înconjurul lumii ştiinţifi ce, trezind admiraţie. Problema s-a dovedit a fi  una crucială 
şi a reclamat autorului 15 ani de muncă pentru a fi  soluţionată sub toate aspectele 
fundamentale şi practice posibile: de la elaborarea teoriei fundamentale a angrenaju-
lui precesional multipar, care admite simultan în angrenare până la 100% perechi de 
dinţi, modelarea matematică a acestuia, până la elaborarea tehnologiei performante 
de fabricare a angrenajului şi lansarea metodelor de control al calităţii. 

Lucrarea sa de doctor habilitat a fost recunoscută de Şcoala de Maşinologie din 
URSS drept o nouă direcţie în construcţia de maşini şi a fost inclusă în programele de 
studii la disciplina “Bazele proiectării maşinilor” de la instituţiile de învăţământ supe-
rior şi mediu de specialitate. 4 monografi i valoroase scrise de Ion Bostan: “Planetarnye 
precessionnye peredaci”, “Zaceplenie dlea precessionnyh peredaci”, “Precessionnye 
peredaci s mnogoparnym zacepleniem” şi un performant atlas “Transmisii planetare, 
precesionale şi armonice”, editat la Editura Tehnică din Bucureşti şi la editura “Tehni-
ca” din Chişinău, au devenit cărţi de căpătâi pentru noile promoţii de studenţi. Şcoala 
ştiinţifi că a lui Ion Bostan, soldată şi cu 140 de brevete de invenţie ce vin să dovedeas-
că valoarea de unicat al noului tip de transmisii, include la capitolul aplicaţii aparate 
cosmice de zbor, complexe submersibile de extracţie a bogăţiilor naturale de pe fundul 
Oceanului Planetar, diverse domenii de implementări terestre etc.

Industria tehnică avansează vertiginos. Oamenii folosesc zi de zi aparate, maşini, 
materiale noi ca ceva fi resc, fără a cunoaşte, deseori, adevăraţii autori care le faci-
litează şi le simplifi că traiul cotidian, nici fenomenele fi zice complexe, pe care le 
declanşează aceştia datorită competenţelor obţinute şi puterii gândirii lor creative.

Preocuparea pentru buna instruire a tinerilor şi continuitatea tradiţiilor inginereşti 
în Republica Moldova reprezintă o altă faţetă a activităţii lui Ion Bostan, una care în-
tregeşte şi conferă o conotaţie aparte activităţii sale. Ion Bostan a ştiut să dea dimen-
siune „planetară” calităţii sale de dascăl. Nu doar promovându-şi direcţia ştiinţifi că şi 
făcându-şi adepţi pe tinerii cercetători. Din 1992 până în 1998, apoi din 1998 până în 
2007, s-a afl at în fruntea Universităţii Tehnice din Chişinău, obţinând cel de-al treilea 
mandat de rector şi pe perioada 2007 – 2013. Sub conducerea dumnealui numărul 
studenţilor s-a triplat, sporind de la 7000 la 22000, aceasta însemnând un fl ux puter-
nic de gândire tânără, injectat ştiinţei inginereşti autohtone.

În anii de tranziţie spre economia de piaţă Ion Bostan a reuşit nu doar să menţină 
instituţia pe linia de plutire, ci şi a dezvoltat-o, a democratizat-o şi a reformat-o într-
una naţională, competitivă pe plan internaţional sub aspectul strategiilor şi politicilor 
moderne de instruire. Actualmente, Universitatea Tehnică întruneşte zece facultăţi 
cu peste 3000 de angajaţi: profesori, ingineri şi personal auxiliar, dispune de patru 
campusuri, iar studenţii benefi ciază de toate avantajele unei societăţi deschise – acces 
la granturi, proiecte, burse internaţionale etc.
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Chiar de la intrarea în blocul Universităţii Tehnice, rectorul Ion Bostan a ţinut 
să sublinieze importanţa şi frumuseţea Spiritului Creator, instalând în hol renumitul 
Pendul Foucault, una dintre marele descoperiri ale umanităţii, care de 150 de ani 
încoace demonstrează mişcarea de rotaţie a pământului. Autorul acestei sofi sticate 
construcţii inginereşti, unice în sud-estul Europei, este chiar rectorul Ion Bostan, în 
acest scop dumnealui proiectând elaborarea a circa 1000 de piese.

De asemenea, rectorul a promovat şi deschiderea unui parc-dendrariu-muzeu în 
cadrul Universităţii Tehnice, care să ilustreze alegoric istoria ştiinţei şi unele dintre 
succesele ei actuale remarcabile, cum ar fi  folosirea energiei regenerabile. În acest 
scop, în parc este instalată o turbină eoliană producătoare de curent electric, din care 
se alimentează întregul sistem de iluminare a aleilor.

De altfel, energiile regenerabile s-au constituit într-un domeniu de interes ştiinţifi c 
aparte  pentru academicianul Ion Bostan, dumnealui realizând o serie de sisteme teh-
nice de conversie a energiilor regenerabile, brevetate cu peste 20 de invenţii şi descri-
se într-un excelent manual „Sisteme de conversie a energiilor regenerabile: eoliană, 
solară, hidraulică”. Cele mai valoroase sub aspect practic şi conţinut scientointensiv 
sunt microhidrocentralele pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare a râu-
rilor (fără construcţia barajelor), ale căror prototipuri industriale au fost realizate în 
2008. Acestea se bazează pe ideea revoluţionară de utilizare a efectului hidrodina-
mic pentru majorarea efi cienţei de conversie, care, practic, a atins cota de cca 50% 
comparativ cu 30% a celor mai avansate sisteme cunoscute în lume (efi cienţa teore-
tică fi ind de 59%). Aria cercetărilor sale cuprinde conversia energiei valurilor mării, 
orientarea sistemelor solare faţă de soare, utilizarea sistemelor tehnice elaborate în 
sisteme integrate pentru irigarea terenurilor agricole etc. 

Valoarea cercetărilor realizate a fost confi rmată cu peste 50 de medalii de aur ob-
ţinute la Expoziţiile Internaţionale de Invenţii şi Transfer Tehnologic din Bruxelles; 
Pittsburgh, SUA; Maroco, Casablanca; Geneva, Elveţia; Iaşi, România; Moscova, 
Rusia; Sevastopol, Ucraina; Cluj Napoca, România. 

Academicianul Ion Bostan este Inventator Emerit al Republicii Moldova, Inventa-
tor de Elită al României. Pentru contribuţia deosebită în creaţia tehnică i s-a decernat 
Medalia de Aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Ordinul 
Regatului Belgiei „Merite d’Invention”, Medalia de Aur “Henri Coandă”. Este de-
corat cu Ordinul Republicii. Este dublu Laureat al Premiului de Stat în domeniul 
Ştiinţei, Tehnicii şi Producerii. 

Energia debordantă de care dă dovadă academicianul Ion Bostan, spiritul său cu-
tezător, gândirea-i neobosită, corectitudinea şi tenacitatea sa au devenit proverbiale. 
Un savant adevărat iese din clişeele şi măsurătoarea timpului. Este omul care, prin 
creativitate şi impulsionarea progresului tehnico-ştiinţifi c, apropie un viitor mai bun 
şi mai generos pentru toţi.

Acad. Gheorghe Duca,
preşedintele AŞM. 
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NASC ŞI LA MOLDOVA SAVANŢI DE TALIE MONDIALĂ 
(Academicianul Ion Bostan la cea de-a 60-a aniversare) 

În istoria evoluţiei ştiinţei, culturii şi economiei se înscriu doar personalităţile cu 
capacităţi intelectuale deosebite, care consideră o datorie de onoare de a oferi lumii 
ceea ce s-a investit în ei şi contribuie considerabil la prosperarea societăţii. Printre 
aceştia, graţie realizărilor proeminente obţinute în domeniul maşinologiei şi fi abili-
tăţii maşinilor, se plasează şi membrul titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Ion 
Bostan, savant remarcabil şi manager de prestigiu în pregătirea cadrelor inginereşti. 

Academicianul Ion Bostan, la fel ca şi majoritatea oamenilor de ştiinţă contem-
porani, s-a născut la ţară, într-un sat pitoresc din sudul republicii, situat pe malul 
Prutului. A văzut lumina zilei la 31 iulie 1949, într-o familie de oameni gospodari din 
satul Brânza, judeţul Cahul. De locul de baştină şi de casa părintească îl leagă cele 
mai frumoase amintiri din copilărie. Povesteşte şi acum cu mare haz despre năzbâtiile 
pe care le făcea împreună cu fratele său mai mare, când părinţii se afl au în câmp, la 
muncă. Aveau în grija lor gospodăria, pescuitul la baltă, capra şi un ţap bătăuş poreclit 
Scaraoţchi, pe care trebuiau să îi ducă pe imaş, trecând prin mijlocul satului.

Casa părintească era situată chiar pe malul Prutului. Într-o bună zi, le-a făcut din 
ochi iarba mustoasă de peste sârma ghimpată şi fâşia de control a hotarului, dar şi 
sumedenia de peşte din albia Prutului, care se prindea la cârlig chiar şi fără nadă. Îi 
frământa gândul cum să treacă caprele peste sârma ghimpată.

Din hambarul pentru porumb, situat chiar lângă sârma ghimpată, au urmărit câte-
va zile la rând santinelele de grăniceri şi au dedus orarul trecerii lor pe lângă hambar. 
În prima zi de trecere a hotarului, au adus capra şi ţapul în hambar, au scos câteva 
scânduri din chiroane, au proptit sârmele ghimpate cu câteva trestii de stuf, iar Ionică, 
călare pe ţap, cu traista pe gât şi undiţa în mână aştepta ca fratele Anton să înlăture 
scândurile din peretele hambarului. Ţapul, văzând pajiştea cu iarbă deasă, necălcată 
de om ani de zile, o zbughea înainte peste fâşia de control, iar capra – după el. Acolo, 
după ce lega capra de salcie, Ionică se apuca de undit – misiune lăsată de părinţi fra-
telui său. În câteva ore umplea traista cu peşte ales. 

În prima zi, ţapul refuză să se întoarcă în hambar, în perioada dintre trecerea 
santinelelor. Îngrijorat, lui Ionică îi veni o idee salvatoare – o adevărată invenţie. Îi 
strigă fratelui care îl aştepta în hambar să aducă iezii din şopronul în care îi închi-
sese. Şi încălecă nu pe ţap, ca de obicei, ci pe capră, strigându-i fratelui: „Suceşte-i 
iedului o ureche!”. Auzind behăitul iedului, capra o zbughea din loc, ţapul – după 
ea şi în câteva clipe se pomeneau cu toţii în hambar. Urmele caprelor lăsate de o 
săptămână, pe care grănicerii considerau că ar fi  de animale sălbatice, spre sâmbătă 
dispăreau, când fâşia de control se renova. Timp de câteva săptămâni mama îşi lău-
da băieţii faţă de tata, când aceştia se întorceau din câmp: „Vezi ce băieţi harnici şi 
cuminţi avem? Şi caprele sătule, şi peşte, şi hărmanul măturat, şi lemne pregătite 
pentru cotlon...”.
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Până la urmă, tata îi întrebă cum de le reuşesc pe toate... Fratele a descoperit în 
baltă un loc cu izvor rece, unde mişuna crapul, ştiuca şi somnul, iar Ionică a găsit la 
râpa turcului o colină unde oile nu se puteau ridica, ci numai caprele. Era şi aceasta o 
invenţie a celor doi copii neastâmpăraţi. 

Într-o bună zi, la întoarcere de peste hotar, lui Ionică îi căzu din traistă o ştiucă 
chiar pe fâşia de control. Capra, văzându-şi iezii, dar şi ţapul sătul, nu mai doreau să 
se întoarcă la iarbă. Au încercat să momească motanul, că poate măcar el va înşfăca 
ştiuca. Dar în zadar – motanul era sătul de capuri de peşte. 

Mare a fost mirarea grănicerilor când au găsit ştiuca departe de mal, dincoace de 
sălcii. L-au chemat pe şeful pichetului de grăniceri. Cei veniţi la faţa locului au des-
cifrat enigma. Pe tata l-au găsit în câmp, l-au arestat pentru o noapte. A doua zi l-au 
eliberat şi Ionică şi-a primit pedeapsa bine meritată. La un moment dat, tata, cât era el 
de furios, a aruncat varga şi a început să râdă în hohote, după ce Ionică îl ruga să nu 
îl mai bată, că de azi înainte „nici cu capra nu se mai duce şi nici lapte nu mai vrea”. 
Aceste spuse i-au devenit ulterior poreclă în copilărie. 

Multe daune şi stricăciuni a adus familiei curiozitatea ce-l pândea pe Ionică la tot 
pasul, fapt pentru care în familie, dar şi printre vecini îl mai numeau Ionică Iscoadă. 
Prin clasa a doua mama sa se pricopsise cu o maşină de cusut „Podolsk”, iar Ionică o 
asista din prima clipa cum începea cusutul. O iscodea mereu cum reuşeşte maşina să 
înnoade aţa, iar mama îi răspundea că numai Domnul ştie. În scurt timp, a defectat-o, 
căutând să înţeleagă după mersul aţei cum poate o suveică să facă noduri. După care 
veni şi rândul radioului „Novi” – şi-a băgat degetele în difuzor, dorind să afl e de unde 
şi cum se iscă vocile etc.

Spiritul inventiv şi calităţile sale inovatoare le-a moştenit de la tatăl său, care era 
un bun mecanic şi fără studii speciale: a pornit la arat primul tractor „Universal” ve-
nit în sat; a pus în funcţiune prima fabrică din Lunca Prutului pentru scărmănat lâna; 
primul separator de procesat laptele în smântână etc. Încă din copilărie manifesta o 
curiozitate deosebită pentru tehnică. De fi ecare dată, când tatăl său repara tractorul, 
el îl asista cu interes, străduindu-se să îi prindă orice mişcare. Era elev în clasa a pa-
tra, după câte îşi aminteşte, când, într-o bună zi, tatăl său a adus acasă un motor cu 
ardere internă, dotat cu generator electric, căruia urma să îi regleze cutia de contacte. 
L-a chemat pe Ionică să ţină un deget pe conectorul bugiei electrice. Tatăl învârtea 
coarba, iar el răspundea la impulsurile electrice sesizate de deget. A fost într-atât 
de impresionat, încât a doua zi, când tata plecase în câmp, şi-a invitat toţi prietenii 
din mahala să le arate experimentul. A întins o sârmă între doi copaci din drum şi 
a conectat-o la bugia motorului. Când toţi copiii s-au agăţat cu mâinile de sârmă, a 
pornit motorul. A urmat o „explozie” de chiote, „laborantul” crezând că copiii râd de 
senzaţia primită. Când a înţeles că copiii nu râd, ci plâng, a oprit cu greu motorul. 
Seara unii vecini au făcut coadă la poartă, aşteptându-l pe tatăl Anton. După ce şi-a 
luat solda, Ionică a devenit cel mai bun elev din clasă la fi zică. Era pasionat de toate 
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lucrările de laborator. Această primă experienţă inginerească i s-a întipărit în memo-
rie pentru mult timp. 

După absolvirea în anul 1964 a şcolii de 8 ani din satul natal, este înmatriculat 
la Şcoala Medie – Internat nr. 1 din oraşul Cahul. Era fi resc ca, după experienţa şi 
cunoştinţele din şcoală, dar şi după deprinderile obţinute de la tatăl său, să facă o 
pasiune aparte pentru fi zică. Cu atât mai mult, cu cât a avut noroc şi de un profesor 
cu o pregătire foarte bună, care reuşea să atragă elevii prin maniera sa originală de 
a expune materia, printr-un har deosebit de a transmite cunoştinţele. În anul 1966, 
susţine cu succes examenele de admitere la Facultatea de Mecanică a Institutului 
Politehnic din Chişinău. 

Viitorul academician s-a format ca om de ştiinţă, profesor universitar şi manager 
în climatul ştiinţifi c şi didactic din prestigiosul for ştiinţifi c de pregătire a cadrelor 
– Institutul Politehnic din Chişinău (actualmente – Universitatea Tehnică a Moldo-
vei), al cărui rector pe atunci era recunoscutul savant academician Sergiu Rădăuţan, 
fondatorul acestei instituţii de învăţământ superior de elită, care a pregătit generaţii 
de ingineri, tehnicieni şi alţi specialişti atât de necesari pentru Republică. 

După absolvirea facultăţii, pe parcursul a trei ani a activat în calitate de ingi-
ner-tehnolog la Uzina „Moldovahidromaş” din Chişinău. Aici a avut posibilitatea de 
a-şi aplica cunoştinţele în practică, dar şi de a acumula experienţă în organizarea 
procesului de construcţie a maşinilor. În acelaşi timp, conştientizează necesitatea de 
a-şi perfecţiona cunoştinţele şi în acest scop, în 1972, îşi continuă studiile la Şcoala 
Superioară de Ingineri din oraşul Moscova. 

Din luna martie 1973, viitorul academician şi-a legat destinul de Alma Mater, 
fi ind angajat în calitate de inginer superior în Secţia de cercetare din această instituţie 
de învăţământ. În 1976 este înmatriculat la doctorantură, iar peste un an îşi susţine 
cu brio teza de doctor în ştiinţe tehnice la Institutul Tehnic din or. Saratov, Federaţia 
Rusă, fapt unic în istoria pregătirii şi susţinerii tezelor de doctor în tehnică în ex-
URSS. 

Domeniul de activitate ştiinţifi că, căruia i s-a consacrat, este construcţia maşini-
lor, în special, segmentul constructiv de bază al acestora – transmisiile mecanice, ce 
determină fi abilitatea maşinilor. Către fi nele anilor ´80 ai secolului trecut în rezultatul 
investigaţiilor complexe angrenaj – transmisie – tehnologie – metode de calcul – pro-
iectare, Dumnealui elaborează teoria fundamentală a angrenajului cu profi l neevol-
ventic, metode de calcul şi proiectare a transmisiilor, ceea ce i-a permis, în rezultatul 
modelării matematice a angrenării cu mişcare precesională, de a propune o gamă 
largă de profi luri noi pentru angrenajul precesional, care asigură continuitatea funcţi-
ei de transfer, multiplicitate înaltă a angrenajului şi performanţe deosebite transmisi-
ilor. În baza acestor metode originale şi a teoriei elaborate de dumnealui a fost creat 
un nou tip de transmisie mecanică – transmisia planetară precesională cu angrenaj 
multipar, care se deosebeşte principial de cele clasice prin construcţie, principiul de 
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transformare a mişcării şi angrenaj. Aceste realizări l-au plasat pe poziţia de lider în 
domeniul respectiv printre savanţii de specialitate. 

Concomitent, au fost elaborate noi tehnologii de generare prin frezare, moletare 
şi rectifi care cu mişcare precesională a sculei, a profi lurilor evolventice cicloidale, 
epicicloidale, hipocicloidale, epihipocicloidale şi octoidale, utilizate în practica mon-
dială pentru transmisiile clasice, iar pentru transmisiile precesionale – pentru toată 
gama de profi luri. În scopul sporirii capacităţii portante au fost propuse şi realizate 
tehnologii noi de modifi care longitudinală şi de profi l a dinţilor angrenajului precesi-
onal. Aceste elaborări cu caracter inovaţional de unicat i-au permis de a fonda o nouă 
direcţie ştiinţifi că în construcţia de maşini – transmisiile planetare precesionale, care 
în scurt timp a devenit recunoscută pe plan internaţional în domeniul construcţiei de 
maşini, plasându-l pe savant printre marii inventatori ai lumii. 

Performanţele înalte ale transmisiilor planetare precesionale şi-au găsit aplicare în 
practică: prin elaborarea tuturor mecanismelor de acţionare a complexului robotizat 
de extragere a concreţiunilor feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar, prin 
modulele electromecanice precesionale cu traductori de poziţionare a aparatului cos-
mic de zbor şi de rotire a antenei aparatului cosmic, printr-o gamă largă de mecanisme 
de acţionare a roboţilor industriali cu precizie de poziţionare înaltă etc. Capacitatea 
portantă şi fi abilitatea ridicată a transmisiilor precesionale, asigurate de angrenajul 
multipar, a permis elaborarea unei game de reductoare precesionale de putere şi de 
hidromotoare precesionale cu performanţe majore, în care au fost îmbinate funcţiile 
hidromotorului şi reductorului. Transmisiile precesionale şi-au găsit o implementare 
largă prin roţi-motor, cutii de viteză şi variatoare, punte conducătoare a mijloacelor 
de transport şi a tehnicii agricole. 

O veche zicală spune: dacă omul este cu adevărat talentat, el e talentat în toate. 
Această maximă se referă pe deplin şi la domnul academician Ion Bostan, care graţie 
talentului înnăscut şi cunoştinţelor profunde, dar şi a muncii asidue şi perseverenţei 
sale a reuşit să obţină realizări remarcabile atât în domeniul maşinologiei, mecanicii 
fi ne, cât şi în cel al tehnologiilor moderne de fabricare a metalelor. În comun cu un 
grup de colegi de la Universitatea Tehnică, a elaborat şi a instalat Pendulul Foucault, 
orologiul gravitaţional ce permite înregistrarea continuă a orei locale. 

Caracteristic pentru activitatea ştiinţifi că şi inovaţională a academicianului Ion 
Bostan este axarea investigaţiilor sale pe problemele socio-economice majore ale 
ţării, printre care şi elaborarea instalaţiilor şi tehnologiilor de conversie a energiei 
regenerabile. 

Erudiţia înaltă şi formaţia sa ca inginer de vocaţie i-au permis de a elabora două 
tipuri industriale de minihidrocentrale: o minihidrocentrală pentru pomparea apei şi 
una polifuncţională pentru producerea energiei electrice şi pomparea apei, precum şi 
o instalaţie eoliană cu turbină cu ax orizontal cu concentratoare ale fl uxului de vânt 
în scopul sporirii conversiei energiei renovabile atât de necesare pentru ţara noastră, 
care nu dispune de resurse energetice.



Referinţe cu privire la personalitatea academicianului Ion Bostan

13

Aceste realizări denotă orizontul larg al unui savant de înaltă ţinută academică, 
cu contribuţii teoretice şi aplicate semnifi cative, confi rmate prin numeroase invenţii, 
care au fost apreciate cu medalii de aur la Saloanele internaţionale „Eureca”, „UNES-
CO” etc. În această ordine de idei, menţionăm că acad. Ion Bostan a fost decorat cu 
medalia „Henri Coandă”, cel mai mare inventator român din toate timpurile, al cărui 
principiu strategic era următorul: decât să studiezi ceea ce au inventat alţii, mai bine 
inventează tu însuţi şi supune analizei inginereşti propriile invenţii. 

Calităţile sale deosebite atât spirituale, cât şi cele pe plan profesional îi asigură un 
viitor de succes Universităţii Tehnice a Moldovei, al cărei rector a fost ales din anul 
1992, prestigiul său extinzându-se asupra prestanţei universităţii atât în ţară, cât şi în 
străinătate. Experienţa bogată de cercetător ştiinţifi c, precum şi cea de pedagog exce-
lent, munca remarcabilă de manager iscusit şi responsabilitatea înaltă sunt de un real 
folos în formarea şi perfecţionarea cadrelor inginereşti, a căror şcoală este în plină 
ascensiune. Relaţiile de colaborare ale UTM cu universităţile de profi l din întreaga 
lume sunt şi ele prolifi ce, instituţia condusă de Dumnealui fi ind comparată cu cele 
mai renumite universităţi tehnice din ţările occidentale. Nu întâmplător Dumnealui 
a fost ales în calitate de preşedinte al Reţelei universitare din 11 ţări riverane Mării 
Negre. 

Sub aspect pedagogic, academicianul Bostan s-a dovedit a fi  un dascăl de vocaţie 
şi un cadru didactic de elită. Pentru prestigiul internaţional de care se bucură a fost 
invitat să ţină prelegeri şi rapoarte pe marginea realizărilor obţinute în cercetare la 
universităţile tehnice din România, Germania, SUA, Slovacia. 

Realizările sale ştiinţifi ce, manageriale şi didactice au fost apreciate la justa va-
loare atât de comunitatea ştiinţifi că, cât şi de conducerea ţării. În anul 1989 susţine 
teza de doctor habilitat în ştiinţe „Transmisii Planetare Precesionale” la specialitatea 
maşinologie şi organe de maşini în una dintre cele mai prestigioase universităţi tehni-
ce din lume – Universitatea Tehnică de Stat din or. Moscova „N. Bauman”. În 1977 şi 
1999 devine Laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii al Republicii 
Moldova, în 1989 – Inventator Emerit al Republicii Moldova, în 1993 – Inventator de 
Elită din România, iar în 1994 este decorat cu cea mai înaltă distincţie de stat – „Or-
dinul Republicii”. În anul 2005 devine Laureat al Concursului Naţional de Susţinere 
a Ştiinţei şi Inovării la nominalizarea „Inovatorul anului – 2005”. 

Devotat principiului, potrivit căruia un adevărat dascăl este, în primul rând, crea-
tor de şcoală ştiinţifi că, academicianul Ion Bostan a fondat şcoala ştiinţifi că în dome-
niul teoriei mecanismelor şi organelor de maşini. 

Activitatea sa ştiinţifi că s-a materializat prin editarea a 4 monografi i, a peste 450 
de articole ştiinţifi ce, publicate în reviste de specialitate de prestigiu, şi a cca 200 de 
certifi cate de autor şi patente. Monografi ile „Transmisii precesionale cu angrenaj 
multiplu”, „Angrenaje pentru transmisii precesionale”, „Transmisii planetare pre-
cesionale” şi „Sisteme de conversie a energiilor regenerabile” au devenit cărţi de 
căpătâi pentru specialiştii în domeniu. S-a remarcat şi ca redactor-şef şi fondator al 
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revistei „Meridian ingineresc”, ca iniţiator şi preşedinte al Asociaţiei Inginerilor din 
Republica Moldova. 

Indiscutabil, academicianul Ion Bostan reprezintă o valoare ştiinţifi că deosebită, 
fi ind un deschizător de drumuri în domeniul teoriei mecanismelor şi tehnicii, fi ind 
recunoscut pe plan internaţional. 

În anul 1993, graţie semnifi caţiei activităţii ştiinţifi ce şi manageriale, este ales în 
calitate de membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar peste doi 
ani – membru titular (academician). Este membru al Academiei Internaţionale a Şco-
lii Superioare din Moscova, Membru de Onoare al Academiei Româno-Americane, 
Membru de Onoare al Academiei Tehnice din România, Doctor Honoris Causa a 5 
universităţi prestigioase. 

Suntem siguri că toţi cei care îl cunosc rămân impresionaţi de frumuseţea sufl e-
tească şi de calităţile umane onorabile, maniera elegantă şi simplă de expunere şi, nu 
în ultimul rând, de perspicacitatea şi de modestia savantului. 

Cu ocazia frumosului jubileu de 60 de ani din ziua naşterii Vă dorim din sufl et, 
domnule academician, sănătate, forţă de muncă creatoare şi noi realizări de perfor-
manţă în dezvoltarea ştiinţei. 

Acad. Teodor FURDUI,
Membru corespondent Ion TIGHINEANU
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ACADEMICIANUL ION BOSTAN: 
UN BUN VECIN ŞI UN MARE PRIETEN

„Fă-ţi datoria oricând. Totdeauna va fi  cineva care să te vadă: tu însuţi”.
(N. Iorga)

Este Omul a cărui prezenţă totdeauna produce bucurie în sufl et. Este vecinul nos-
tru universitar cu care ani buni colaborăm, ne căutăm, ne sfătuim cum să procedăm la 
cotiturile mai bruşte ale vieţii. Am venit în capitală din Moldova de Sus, dumnealui 
a venit din Moldova de Jos, eu din stepa Bălţilor, dumnealui din cea a Bugeacului 
– aici ne-am găsit, ne-am contopit în simţire şi gândire, fapt pentru care trebuie să-i 
mulţumim destinului, providenţei. 

A scrie ceva în cunoştinţă de cauză despre academicianul Ion Bostan, rectorul 
Universităţii Tehnice a Moldovei, savant cu renume mondial, cadru didactic şi admi-
nistrativ cu deosebit har, om erudit şi cu o dezvoltare multilaterală, e un lucru prea 
curajos, ca să nu zic ambiţios. Pentru că nicicum nu o să îl poţi cuprinde plenar în 
chinga unor fraze, fi e chiar măiestrit clădite, la rece gândite – e prea anevoioasă încer-
carea. Şi totuşi aş începe a-l descrie din unghiul de vedere al relaţiilor părinteşti, dar 
şi ofi cial-administrative, pe care le întreţine cu tineretul studios. În tot ce face şi în-
treprinde ca rector are mereu în prim-planul acţiunilor sale cotidiene studenţii, scopul 
său suprem fi ind crearea pentru ei a condiţiilor optime de studii, de trai şi de odihnă. 
Credinţa clarvăzătoare în menirea tineretului este o credinţă în viitor şi pentru viitor. 
Anume de aceea se străduieşte să aplice pe larg tot ce e nou în didactica modernă, în 
pregătirea unor specialişti performanţi, cu un înalt nivel de conduită practică şi mora-
lă şi, inclusiv, patriotică. Când avem ocazia să ne revedem, ne împărtăşim gândurile 
şi sugestiile pe marginea acestei probleme importante – instruirea noilor cadre de spe-
cialişti, imperativele curente faţă de această chestiune vitală pentru prezent şi viitor. 
Pedagogul şi inginerul, savantul şi inovatorul au locuri egale în cămările inimii sale. 
În ultimul timp, îşi onorează funcţia de preşedinte al Consiliului Rectorilor din Repu-
blica Moldova, misiune cu care se achită de minune. Ştiu că a participat la elaborarea 
Codului învăţământului, dar parcă e posibil a înşirui aici şi acum toate meritele sale 
întru pregătirea cadrelor de specialişti pentru economia şi cultura naţională?! 

Acei care au participat pe parcursul anilor cu diverse mostre la Saloanele de In-
ventică din Bruxelles (Belgia), Geneva (Elveţia) sau în SUA etc. cu domnia sa au vă-
zut, fi reşte, de ce respect se bucură domnul academician Ion Bostan în lumea savantă 
de pe mapamond. Grupuri de fi zicieni, savanţi din diverse ţări îi solicită părerea, îi 
preţuiesc ingeniozitatea şi invenţiile. Însă nu doar despre invenţii este vorba, ci de 
mai mult, de preocupările sale ştiinţifi ce de amploare. 

Să punctăm doar unele invenţii, lansate în domeniul energetic: ca un mare patriot 
ce este, ştiu că de ceva timp îl preocupă utilizarea unor surse alternative naturale de 
energie, folosindu-se în aceste scopuri forţa vântului, a apei, căldura soarelui. Împre-
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ună cu colaboratorii săi a elaborat scheme conceptuale de conversie a energiei solare 
fotovoltaice şi termice, mecanisme de orientare a sistemelor solare faţă de soare, care 
sunt protejate cu 4 brevete de invenţie (de toate are la activ 192 brevete de invenţii). 
Au urmat mai multe publicaţii pe această tematică în presă, care au suscitat la mo-
ment interesul cititorilor. Dacă statul ar dispune de mijloace, dacă factorii de decizie 
ar concepe alarma venită dinspre UTM, dacă ar exista acea voinţă politică pentru 
rezolvarea unor atare probleme cardinale, poate, „nu ne-am plânge atunci amarnic 
că ni-i ţara prea săracă”, vorba poetului Alexei Mateevici.

Acum 30 de ani, exact pe când era la jumătatea maratonului de viaţă parcurs până 
acum, a fost autorul unei importante descoperiri, şi-a înscris în palmares un nou tip de 
transmisie mecanică, descoperire ce i-a adus lauri, dar şi optimism în sufl et, ulterior 
înregistrând noi izbânzi în investigaţiile teoretice şi experimentale. 

Am fost de mai multe ori în delegaţii peste hotare împreună, am avut deci po-
sibilitatea să discutăm îndelung pe diverse probleme, să îl invidiez frumos într-un 
fel pentru patriotismul său cald şi sincer, demonstrând neţărmurită dragoste faţă de 
baştină, satul său de lângă Prut, faţă de obiceiuri, istorie, neam. Mi-l amintesc cu câtă 
înfl ăcărare lupta pentru deschiderea Universităţii din Cahul, moment important în 
culturalizarea sudului Basarabiei. Se proiecta să fi e deschisă acolo şi Facultatea de 
Medicină, intenţie faţă de care aveam pe atunci anumite rezerve. De câteva ori am 
discutat la această temă, convingându-ne cu argumente grele unul pe altul până la 
urmă. Într-un timp, dumnealui aderase la o structură politică, pe care a abandonat-o 
de curând, ulterior căzând de acord ca noi, rectorii, nu trebuie să aderăm la vreun 
partid politic. Pregătim cadre pentru republică şi nu pentru un careva partid politic, 
orice apartenenţă la un partid, volens – nolens, se va solda cu dezbinarea în anumită 
măsură a comunităţii universitare. Apoi misiunea sfântă a studentului este să acumu-
leze cunoştinţe profunde, deprinderi profesionale, să devină un specialist performant. 
Aici noi trebuie să îl sprijinim, orientăm, mai încolo - e liber în opţiunile sale.

 Suntem recunoscători UTM-ului că de la un timp pregăteşte cadre inginereşti 
pentru instalarea şi exploatarea echipamentului medical, care devine tot mai sofi s-
ticat. A lăsa în veacul calculatoarelor utilajele medicale doar pe seama medicului, e 
un nonsens. Am întreţinut discuţii cu domnul academician şi la această temă şi dacă 
astăzi statul acordă mijloace pentru specializarea inginerilor în această direcţie – e 
bine! 

Am avut ocazia, cum spuneam, să ne afl ăm împreună peste hotare; la acea etapă, 
când abia începusem să respirăm aerul întremător al democraţiei, am vizitat unele 
dintre universităţile vechi (în Olanda am fost în trei cu acad. Valeriu Rudic), pline 
de istorie şi cultură, cu tradiţii milenare, devenite prin timp adevărate citadele ale 
civilizaţiei. Priveam, tăceam, în sine ne tot întrebam: „Ce avem noi? Cum să facem 
pentru a aduce acasă măcar o parte a acelor impresionante realizări?” Poate să 
zâmbească sub musteaţă acum cineva de noi, dar atunci, cu carneţelul în mână, la 
real, cei doi rectori din Moldova, măsuram cu pasul, cu braţul anumite obiective de 
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menire social-culturală, ca mai apoi, să facem şi la noi ceea ce vedeam în acele centre 
ştiinţifi ce cu reputaţie mondială. Câte ceva am reuşit să facem, câte ceva nu prea, dar 
intenţia şi dorinţa senină mai dăinuie într-un colţ de inimă. Am în vedere, să zicem, 
folosirea cât mai efi cientă a spaţiului de studii, a aulelor universitare, laboratoarelor 
etc. La noi se mai întâmpla ca aula să fi e folosită 2 ore, apoi uşa era încuiată, cineva 
punea cheia la brâu şi timp de 22 de ore în continuare spaţiul nu mai era folosit sub 
vreo formă oarecare. Pe când acolo sălile de studii sunt exploatate până la refuz. Ne 
interesa neapărat până şi amenajarea, înzestrarea, iluminarea, aerisirea obiectivelor 
universitare. Ne-am condus şi ne conducem de faptul că şi pereţii educă, fapt absolut 
confi rmat de realităţile în care trăim.

Am avut ocazia să ne întâlnim uneori într-o atmosferă mai lejeră în sânul natu-
rii, domnia sa, fi ind un iscusit bucătar, mă dă gata în asemenea momente cu meniul 
extravagant, eu rămânând veşnicul repetent la acest capitol. Are în arhivistica sa de 
bucătar o mâncărică, căreia îi zice iahnie, ceva absent complet prin nordul Moldovei: 
carne de găină preparată cu mirodenii la un foc liniştit. Îl urmăream cu plăcere cu ce 
îndemânare pregătea acele bunătăţi, discutând nestingheriţi de-ale noastre: „ Cât de 
perfectă şi neprihănită e natura, mai ales când îţi cântă ciocârlia la ureche, când 
copacii respiră prin potop de fl oare! De ce oamenii n-ar împrumuta de la natură bu-
nătatea şi armonia, devenite tot mai defi citare în societatea noastră ?!” – l-am auzit 
întrebându-se cu mirare...

De ce? Cine ar putea da un răspuns exhaustiv la o asemenea întrebare?
Am decis odinioară să construim un Centru cultural comun, cu săli pentru sim-

pozioane, conferinţe, congrese internaţionale ale medicilor şi inginerilor la Vadul lui 
Vodă, să facem acolo nişte şcoli de iarnă şi şcoli de vară pentru limbi moderne – avem 
deja fi xat terenul, dar criza care s-a abătut peste noi, ne-a oprit. Rămânem, totuşi, 
optimişti, chestiunea rămâne în continuare deschisă...

Vreau să închei cu aceea că baza relaţiilor dintre universităţile noastre a fost înfi -
ripată şi consolidată de două fi guri proeminente, de profesorii Nicolae Testemiţanu şi 
Sergiu Rădăuţanu, în viaţă fi ind şi rămânând prieteni de sufl et. Noi mergem pe căra-
rea bătută de ei, de datoria noastră e să fi m vrednici, să multiplicăm tradiţiile lăsate 
de înaintaşi! La această oră sexagenară din biografi a dlui academician Ion Bostan ţin 
să îi transmit cele mai alese urări de bine: ani mulţi înainte, sănătate, noi orizonturi 
depăşite în ştiinţă, noi înălţimi ale UTM-ului cucerite ritmic şi neabătut, bucurii de la 
copii, nepoţei, prosperitate în ţară şi în inimă primăvară!

Ion Ababii,
rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”,

profesor universitar, academician al AŞM
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O CALE SPRE OLIMPUL ŞTIINŢEI ŞI AL TEHNOLOGIEI 
PRIN “ÎMBLÂNZIREA” MIŞCĂRII MECANICE

Pe tot parcursul evoluţiei civilizaţiei de pe Terra, progresul în inginerie şi tehnolo-
gie a fost driverul ei primar. Poate că şi mai mult: istoria dezvoltării civilizaţiei este în 
mare măsură oglinda istoriei. Dezvoltării tehnicii, tehnologiei şi ştiinţei. Nu în zadar 
punctele de cotitură ale evoluţiei societăţii sunt marcate de descoperirile şi invenţiile 
epocale. Ca ilustrare poate servi segmentarea perioadelor istorice pe axa cronologică 
– epoca bronzului, fi erului etc. La fel, nu în zadar Uniunea Europeană îşi formulează 
paradigmele dezvoltării pe inginerie şi platforme tehnologice, considerându-le forţe 
motrice în prosperarea comunitară.

Acest drum lung al dezvoltării tehnicii şi tehnologiilor a pornit de la cele mai sim-
ple dispozitive mecanice, o bună parte dintre ele menite să dirijeze şi să transforme 
mişcarea. Astfel, pornind de la aceasta, le-am mai defi ni ca instrumente de “îmblân-
zire” a mişcării mecanice. Istoria tehnologiilor antice din Egipt şi Grecia începe cu 
invenţia celor mai simple maşini şi mecanisme mecanice.

În acest domeniu al tehnicii şi tehnologiilor cu cea mai veche şi mai bogată istorie 
sub incidenţa destinului său aleatoriu şi-a croit traseul în cercetare şi dezvoltare teh-
nologică un savant de talie internaţională şi o personalitate de prim rang a neamului 
nostru – academicianul Ion BOSTAN. 

Vine în lumea cercetării, inovării şi învăţământului superior ingineresc la Catedra 
„Bazele Proiectării Maşinilor” a Institutului Politehnic din Chişinău (azi Universi-
tatea Tehnică din Moldova) cu aproape 4 decenii în urmă după absolvirea Facultăţii 
de Mecanică a Institutului şi după o activitate de „maturizare” la Uzina „Moldovahi-
dromaşina” în calitate de inginer constructor de maşini. Vine în ştiinţa mecanicii şi în 
ingineria mecanică în căutarea de modalităţi noi de “îmblânzire” a mişcării mecanice 
şi transpunerea lor în mecanisme şi organe de maşini funcţionale. Vine în templul 
Universităţii Tehnice din Moldova ca să reconfi gureze instruirea universitară tehnică 
pe potriva cerinţelor mereu sporite ale vremurilor, mai ales în ultimii peste 15 ani de 
când se afl ă la cârma acestei instituţii de importanţă naţională.

 Vine în ştiinţă şi educaţie universitară cu talent inedit de cercetător şi cu har de 
inovator, pe care pas cu pas le materializează în multiple realizări. 

În cercetare, după cum am menţionat, se axează pe problematica mecanicii şi 
dispozitivelor inginereşti mecanice. Un domeniu asaltat de veacuri de mai multe ge-
neraţii de savanţi şi, la prima vedere, fără prea multe şanse de a găsi ceva principial 
nou. Dar chiar la început de cale îi surâde „norocul”, elaborând un concept principial 
nou de transmisii mecanice – transmisiile planetare precesionale cu angrenaj mul-
tiplu. Prin valorifi carea fructuoasă a acestui concept mecanic, colectivul „închegat” 
şi „dăscălit” de acad. Ion BOSTAN a propus şi a realizat un număr mare de scheme 
de transmisii planetare precesionale (pentru reductoare, multiplicatoare şi diferen-
ţiale), angrenaje multiple pentru transmisii de putere şi cinematice, ca şi metode de 



Referinţe cu privire la personalitatea academicianului Ion Bostan

19

prelucrare a acestor angrenaje şi pentru controlul lor, majoritatea lor fi ind brevetate 
cu peste 130 de brevete de invenţie. Prin brevetarea extinsă a elaborărilor, acad. Ion 
BOSTAN vine să confi rme spusa lui Socrate: „Nu te lăsa copleşit de contemplaţii, 
inventează cât mai mult singur”. Graţie acestor abordări inovative pe picior larg, 
sărbătoritul nostru devine posesorul unei colecţii mari de distincţii la nivel internaţi-
onal şi naţional. Este unul dintre primii laureaţi ai Concursului Naţional „Inovatorul 
anului”, instituit recent.

Prin dezvoltarea teoriei fundamentale a angrenajului precesional multiplu şi prin 
numeroase elaborări inovaţionale se demonstrează că multiplicitatea absolută a an-
grenajului precesional (până la 100% perechi de dinţi afl ate simultan în angrenaj, 
comparativ cu 5 – 7% în angrenajele clasice) asigură o capacitate portantă şi o preci-
zie cinematică sporite, precum şi gabarite şi mase reduse. Astfel, prin cercetări pro-
funde şi prin muncă perseverentă, axate pe principiul triadic de abordare: angrenaj 
–tehnologie – transmisie acad. Ion BOSTAN se afi rmă şi fondează şcoala ştiinţifi că 
naţională în domeniul maşinologiei şi fi abilităţii maşinilor, recunoscută şi apreciată 
departe de hotarele ţării. 

Analizând la acest frumos popas aniversar realizările de vârf ale acad. Ion BOS-
TAN şi cele ale colectivului condus de dumnealui în domeniul transmisiilor plane-
tare precesionale, aş menţiona că, cu toate demonstraţiile convingătoare ale acestor 
elaborări în domeniul macromecanicii, ceasul lor de triumf este încă în viitor, în aria 
micro- şi nanomecanicii, în domeniul micro- şi nanodispozitivelor electromecanice. 
În această lume nouă a nanotehnologiilor, capacitatea portantă şi precizia cinematică 
sporită a transmisiilor planetare precesionale, gabaritele şi masele reduse sunt ele-
mente de primă importanţă în sporirea performanţelor. 

Încă de la bune începuturi ale afi rmării tehnicii şi tehnologiilor în matriţa civili-
zaţiei, „îmblânzirea” mişcării în cele mai simple dispozitive mecanice a fost legată 
de multe ori de problema energiei. În contextul acestei probleme, mai mulţi istorio-
grafi  ai tehnologiilor şi civilizaţiilor, printre care antropologul american de prim rang 
Leslie A. White, eşalonează istoria prin modalităţile de fabricare a energiei şi mana-
gementul acesteia. Şi pe făgaşul dat să reamintim că printre primele inovaţii mecano-
tehnologice ale grecilor antici au fost morile de apă şi mecanismele de „îmblânzire” 
ale puterii vântului. Având harul abordării sistemice şi complexe în cercetare acad. 
Ion BOSTAN nu putea să treacă pe lângă aceste realităţi ale dezvoltării tehnicilor 
şi tehnologiilor şi se angajează plenar şi pe această arie de investigaţie, mai ales în 
ultimii 10 – 15 ani. Găseşte şi pe acest tărâm idei şi concepte de pionierat, legate 
de echipamentele hidro şi eoliene de generare a „energiei verzi” la viteze mici ale 
curenţilor de apă şi ale vântului. Punând la bază principiul triadic în altă formulă: 
cercetare fundamentală a proceselor – tehnologie – echipamente tehnice, acad. Ion 
BOSTAN cu echipa „încercată în alte bătălii” reuşeşte să proiecteze şi să realizeze o 
gamă întreagă de prototipuri industriale de microhidrocentrale cu rotor hidrodinamic 
pentru conversia energiei cinetice a râului în energie electrică şi mecanică cu o arie 
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întreagă de aplicaţii; un lot de mai multe variante de turbine de vânt cu pale de diferite 
confi guraţii. Toate acestea fi ind garnisite cu mecanisme de angrenaj modern, devin 
echipamente de „îmblânzire” a mişcării mecanice la un randament foarte înalt, fi ind 
de o performanţă mondială. 

Prin ce a făcut şi face cu multă dăruire în continuare, acad. Ion BOSTAN traduce 
în viaţă principiul „Sufl u nou şi modern în sisteme şi mecanisme clasice”. O ilustrare 
elocventă a acestuia fi ind, de asemenea, şi elaborarea în pionierat pentru Republica 
Moldova a Pendulului Foucault în cadrul Anului Înternaţional al Fizicii cu spijinul 
Societăţii Fizicienilor din Moldova. La fel ca în multe altele într-o construcţie clasică 
cu multiple variante constructive pe meridianele globului, acad. Ion BOSTAN a găsit 
şi aici o nouă formulă inedită, plasându-i o conotaţie nouă şi la nivel mondial.

Fiind cercetător de o înaltă ţinută profesională al plaiului nostru, acad. Ion BOS-
TAN este concomitent şi un organizator şi manager iscusit al ştiinţei şi învăţămân-
tului universitar. Stilul de receptivitate la tot ce este nou şi efi cient din activitatea 
concretă de cercetare îl aplică perseverent şi la formatarea sistemului de cercetare 
şi educaţie al Universităţii Tehnice a Moldovei, pe care o conduce de mai mulţi ani. 
Şi aici aplică principiul triadic: studii – cercetare – inovare, fi ind adeptul pătimaş al 
concreşterii sistemelor de educaţie, cercetare şi inovare într-o universitate modernă. 
Numai pe calea sinergiei acestor elemente se poate realiza o instruire de calitate con-
formă Cartei de la Bologna. În acest context pot exemplifi ca prin faptul că UTM a 
fost prima Universitate din Republica Moldova, care a structurat, la propunerea Sec-
ţiei de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti a AŞM, sistemul de cercetare în formula Centrelor 
de cercetare specializate. La fel, UTM este iniţiatoarea reformării sistemului de studii 
la doctorat prin înfi inţarea şcolilor doctorale.

Acad. Ion BOSTAN este o personalitate marcantă a neamului nostru întru totul 
dedicată ştiinţei şi educaţiei universitare, iar acestea l-au întregit pe tot parcursul vie-
ţii profesionale. Căci încă în antichitate se spunea că ştiinţa şi arta fac Omul integru! 
Paralel cu talentul de cercetător şi manager, natura l-a înzestrat din plin cu un spectru 
larg de calităţi umane, ce defi nesc Omul de Omenie. Bunătatea, cumsecădenia, in-
teligenţa, abilitatea de a evalua şi susţine valorile adevărate sunt doar câteva dintre 
acele multiple calităţi prin care personalitatea acad. Ion BOSTAN se reconfi gurează 
în Omul integru al societăţii moderne. 

Acad. Valeriu CANŢER,
Preşedinte al Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare
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UN FULTON AL MOLDOVEI

Din cauza ocârmuirii proaste dintotdeauna, Basarabia a fost mereu o ţară săracă. 
Săracă sub aspectul economiei, al nivelului de trai, dar Bunul Dumnezeu a avut grijă 
de creştinii daco -români de aici şi a înzestrat colţişorul acesta nu numai cu Pământ 
mănos, dar mai ales cu Oameni blajini la sufl et şi bogaţi în intelect. Am putea înşirui 
sute şi mii de nume de la Traian şi Decebal încoace, dar ne vom limita la unele perso-
nalităţi mai aproape în timp de noi – Nicolaie Milescu - Spătaru, Dimitrie Cantemir, 
Mihai Eminescu, George Enescu, Constantin Brâncuşi, Mircea Eliade, Gheorghe Pa-
ladi (Laureat al Premiului Nobel), Nicolae Testemiţanu, Grigore Vieru.

Un loc destoinic în acest „şirag de piatră rară” îl are şi ilustrul savant, pedagog, 
inovator şi Om de Omenie – academicianul Ion Bostan. Pentru mine este o mândrie 
să mă consider printre prietenii acestui Mare Patriot al Neamului cu atât mai mult că 
suntem ambii veniţi în capitală din mult pătimitul Sud al Basarabiei.

Puteau oare întrezări părinţii (badea Anton şi lelea Vasâlca), dar şi dascălii acestui 
băiat zvelt, deştept şi bine educat că, pornind din comuna Brânza, judeţul Cahul va 
ajunge atât de sus pe podiumul ştiinţei inginereşti şi pedagogice şi va duce faima 
Moldovei pe diferite meleaguri de pe mapamond?

Am avut fericirea să î1 cunosc pe părintele dlui academician – pe badea Anton 
Bostan - un ţăran simplu „şi la vorbă şi la port”, dar plin de înţelepciune şi „cu un car 
de minte”, cu un umor subtil şi o inteligenţă înnăscută şi atunci am înţeles că „sângele 
apă nu se face” şi genele familiei Bostan sunt de cea mai înaltă performanţă.

Aşa că dacă e să analizăm la rece ceea ce avem în fenomenul Bostan, vom în-
ţelege că miracolul constă în îmbinarea acestor calităţi excepţionale ereditare cu o 
muncă asiduă şi permanentă. Şi aceste momente le găsim în toate cazurile atinse de 
geniu. Fiind printre primii absolvenţi ai Institutului Politehnic din Chişinău proaspăt 
înfi inţat, inginerul I. Bostan, după un stagiu de activitate practică, se încadrează activ 
în munca ştiinţifi co-didactică, trecând cu brio toate treptele ierarhice: asistent, lector 
superior, conferenţiar, profesor universitar, şef de catedră, iar din 1992 – rector al 
Universităţii Tehnice a Moldovei.

Cariera pedagogică a îmbinat-o de minune cu cea ştiinţifi că. În 1977 susţine teza 
de doctor în ştiinţe tehnice, iar în 1989 susţine teza de doctor habilitat la Consiliul 
Ştiinţifi c al Universităţii Tehnice “N. Bauman” din Moscova, cel mai prestigios din 
domeniu.

Este remarcabil că preocupările ştiinţifi ce ale academicianului I. Bostan şi a colec-
tivului condus de el sunt destinate celor mai actuale probleme. Voi remarca doar trei 
din multitudinea preocupărilor ilustrului savant. Prima este consacrată construcţiei 
de maşini prin transmisiile planetare precesionale, inventate de dumnealui. A doua  
se dedică sistemelor de conversie a energiilor regenerabile. A treia – ţine de ştiinţa 
cosmică, prin care Domnia Sa, aidoma pământeanului său (tot din Cahul) academici-
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anului Eugeniu Grebenicov, se înscriu cu demnitate în lista urmaşilor lui Ţiolkovski. 
Nu pot să nu menţionez aici şi un alt moment. Prin anii 70 ai secolului trecut, ingi-
nerul - savant I. Bostan în conlucrare cu medicul (viitorul profesor) P. Ciobanu au 
propus şi au construit modelul experimental funcţional al unei construcţii metalice 
destinate să amelioreze tratamentul fracturilor complicate. Propunerea s-a împotmo-
lit prin labirinturile instanţei respective de la Moscova pentru ca peste câtva timp, în 
modul cel mai misterios să apară sub denumirea de aparatul Ilizarov?! Deci avem o 
repetare a istoriei – a cazului cu descoperirea insulinei, adevăratul autor fi ind românul 
Paulescu.

Cele peste 500 de lucrări ştiinţifi ce, cca 150 de certifi cate de autor şi brevete de 
invenţie, peste 50 de medalii de aur au stat la baza deciziei Academiei de Ştiinţe a Re-
publicii Moldova pentru a-l alege unanim în 1994 pe profesorul Ion Bostan membru 
titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Cum să nu ne amintim aici de vorba cronicarului „Nasc şi la Moldova Oameni”!
Iată prin ce este bogată săraca noastră Basarabie Română!

Gheorghe Ghidirim, 
Academician-coordonator al Secţiei medicale a AŞM,
Preşedinte al Ligii Medicilor din Republica Moldova,

Om Emerit.
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ACADEMICIANUL ŞI RECTORUL ION BOSTAN – 
UN ADEVĂRAT INTELECTUAL AL NEAMULUI

La naşterea unui om, Dumnezeu aprinde o stea. Se zice că strălucirea ei depinde 
de aspiraţiile vieţii celuia cui aparţine.

Suntem faţă în faţă cu Omul care şi-a găsit strălucirea prin intermediul activităţii 
Dumisale, devenind marcantă personalitate în ştiinţă, în învăţământul superior, în 
viaţa publică a Moldovei, şi nu numai.

Nu îndrăznesc să fac o schiţă de portret Domniei sale. Voi vorbi doar despre unele 
lucruri pe care le cunosc, în dorinţa să relev, prin mijlocirea acestor rânduri, persona-
litatea academicianului şi a rectorului Ion Bostan, ajuns la acest mijloc de vară, la o 
frumoasă aniversare.

Cu siguranţă, fi ecare an trecut, întipărindu-se în sufl etul Domniei sale, i-a deter-
minat destinul, i-a relevat experienţa de viaţă demnă de invidiat. De fapt, destinul său 
valoros şi l-a creat El însuşi, prin muncă rodnică pe parcursul unor decenii, care l-au 
plasat pe academicianul Ion Bostan în prim-planul atenţiei şi respectului colegilor şi 
ale celor care îl cunosc.

Dl Ion Bostan este unul dintre acei care a luat de la poporul nostru tot ce are mai 
scump: dragostea de neam, cumsecădenia, înţelepciunea, îngăduinţa, hărnicia, iar ca-
lea vieţii parcursă de Domnia Sa reprezintă calea formării unui adevărat intelectual 
şi patriot al neamului. Lipsa de indiferenţă îi este la nivel de instinct, dezvoltată fi ind 
prin educaţie, bunul simţ, cultură şi morală. Iar principialitatea, sinceritatea, curajul 
şi măiestria profesională i-au permis Dlui academician Ion Bostan să se manifeste 
ca o personalitate ştiinţifi că de valoare, devenind un adevărat Om de ştiinţă de talie 
internaţională şi profesor cu o înaltă ţinută.

Şi chiar dacă împlineşte o vârstă, academicianul Ion Bostan e plin de tinereţe su-
fl etească, de planuri creatoare, de idei noi în domeniile activităţii ştiinţifi ce, didactice 
şi de conducere, pe care le realizează cu mult succes.

Stimate Dle academician!
Permiteţi-mi să vă adresez cele mai calde şi sincere urări de bine cu ocazia fru-

moasei aniversări pe care o veţi sărbători!
Vă doresc să aveţi şi mai departe inspiraţie în muncă, bunătate şi căldură în fami-

lie, dragoste şi respect din partea prietenilor şi a celor dragi. Să aveţi parte de belşug 
în toate, sănătate, fericire şi dragoste, iar stima şi onoarea pentru activitatea pe care o 
desfăşuraţi să îşi găsească locul meritat în patrimoniul Dumneavoastră.

La mulţi ani!

Gr. Belostecinic,
Membru corespondent al AŞM, rector al ASEM
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 ACADEMICIANUL ION BOSTAN – 
EXEMPLU DE SAVANT ŞI RECTOR

„Sunt mulţi chemaţi - puţini aleşi”
(A. Vlahuţă)

Academicianul Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, este unul 
dintre cei aleşi. A demonstrat acest lucru, în special, în perioada de după 1992, de 
când a fost ales pentru prima oară rector cu o majoritate absolută de voturi, având 9 
contracandidaţi, inclusiv unul susţinut de putere. Îl cunosc personal pe Dl rector Ion 
Bostan de mai mult de 28 de ani, de când m-a invitat în echipa sa de cercetare. Nu 
obişnuesc să cânt difi rambe, însă ceea ce voi înşirui în continuare nu sunt difi rambe, 
ci aprecieri reale, după merit. 

Decorat cu cea mai înaltă distincţie – Ordinul Republicii, Inventator Emerit, La-
ureat al Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), 
Geneva, de două ori Laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii, La-
ureat al multor distincţii internaţionale pentru realizările ştiinţifi ce şi inovative – iată 
doar câteva din aprecierile naţionale şi internaţionale ale activităţii multilaterale ale 
academicianului Ion Bostan. 

Este omul de ştiinţă care duce totul până la capăt, nu se opreşte la jumătate de cale. 
Perseverent, cu o putere de voinţă şi de muncă de invidiat, cu o pregătire fundamenta-
lă şi practică temeinică, academicianul Ion Bostan a realizat atâtea cât altora nu le-ar 
fi  ajuns nici două vieţi. În calitate de martor ocular şi participant la prima sa mare rea-
lizare ştiinţifi că – inventarea, elaborarea şi implementarea unui tip nou de transmisie 
planetară – transmisia planetară precesională pot argumenta acest lucru. 

Este considerat pe bună dreptate pionier în domeniul transmisiilor planetare prece-
sionale. Este cel care introduce în literatura de specialitate pentru prima oară în lume 
termenul de transmisie planetară precesională (primul brevet de invenţie l-a obţinut 
în a. 1983). Transmisiile planetare precesionale au fost incluse de comisia metodică 
a fostei u.r.s.s. drept compartiment distinct de studiu în programa de învăţământ la 
disciplina „Organe de Maşini”. Acest domeniu de cercetare foarte complex a nece-
sitat din partea academicianului Ion Bostan eforturi considerabile pentru rezolvarea 
spectrului larg de probleme. 

A elaborat teoria fundamentală a angrenajului precesional, care este absolut dis-
tinct de cele tradiţionale datorită specifi cului mişcării sferospaţiale a elementelor an-
grenajului. A elaborat o tehnologie nouă de fabricare a roţilor dinţate din angrenajul 
precesional, pornind de la execuţia artizanală a primei roţi dinţate cu profi l nestan-
dard al dinţilor şi ajungând la elaborarea tehnologiei bazate pe utilizarea sistemelor 
de prelucrare cu 5 grade de mobilitate asistate de calculator. A elaborat o gamă largă 
de structuri cinematice de transmisii planetare precesionale destinate pentru diverse 
domenii de aplicare. 
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Fiind protejate cu cca 140 de brevete de invenţie, descrise în 3 monografi i şi 2 
manuale, în peste 400 de articole ştiinţifi ce, transmisiile planetare precesionale şi-au 
găsit aplicaţii în domenii specifi ce cum ar fi  aparatele cosmice de zbor, complexele 
submersibile de extracţie a bogăţiilor naturale de pe fundul Oceanului Planetar, diver-
se domenii de aplicaţii terestre. Numai aceste realizări ştiinţifi ce sunt mai mult decât 
sufi ciente pentru o viaţă de om. Nu însă şi pentru academicianul Ion Bostan.

Conştientizând justeţea motoului „Secolul al XIX-lea a fost al aburilor, secolul al 
XX-lea – al electricităţii, iar secolul al XXI-lea va fi  al energiilor regenerabile sau 
nu va fi  deloc”, academicianul Ion Bostan s-a avântat în modul care îl caracterizează 
în acest domeniu neexplorat până la capăt, în special, pentru condiţiile Republicii 
Moldova. Acest domeniu foarte important pentru Republica Moldova a devenit o 
a doua dragoste a academicianului Ion Bostan, prima dragoste, care este şi cea mai 
puternică, rămânând transmisiile planetare precesionale – produse cu un înalt grad 
de conţinut ştiinţifi c şi inovativ. Pornind de la idee până la realizarea lor practică, 
care, conform lui T. A. Edisson, constituie „1% de inspiraţie şi 99% de transpira-
ţie”, în scurt timp (perioada de după a. 2003) academicianul Ion Bostan a realizat 
o serie de sisteme tehnice de conversie a energiilor regenerabile, brevetate cu peste 
20 de invenţii şi descrise într-un foarte performant manual „Sisteme de conversie a 
energiilor regenerabile: eoliană, solară, hidraulică”, dedicat tinerilor cercetători şi 
inventatori, de „...creativitatea cărora va depinde dacă secolul al XXI-lea va fi  al 
energiilor regenerabile sau nu va fi  deloc”. Cele mai importante sub aspect practic şi 
conţinut scientointensiv sunt microhidrocentralele pentru conversia energiei cinetice 
a apei curgătoare a râurilor (fără construcţia barajelor), care au la bază o idee revolu-
ţionară de utilizare a efectului hidrodinamic pentru majorarea efi cienţei de conversie 
(efi cienţa conversiei atinge cota de cca 50% comparativ cu 30 % a celor mai avansate 
sisteme cunoscute în lume (efi cienţa teoretică este de 59%)). Prototipurile industri-
ale elaborate şi fabricate, care permit obţinerea a (5...15) kW/h de energie electrică 
funcţie de viteza apei, s-au bucurat de un real interes din partea vizitatorilor a două 
expoziţii, care au avut loc în primăvara curentă la Centrul Internaţional de Expoziţii 
„MoldExpo” – SA..

O altă elaborare a academicianului Ion Bostan, importantă pentru Republica Moldo-
va, este o turbină eoliană cu puterea de 10 kW. Elaborată într-un stil de design perfect, 
această turbină este instalată în parcul-dendrariu-muzeu (o altă realizare performantă a 
rectorului Ion Bostan) din sectorul Râşcani şi va efectua iluminarea lui şi irigarea pomi-
lor abia sădiţi. Chişinăuenii pot admira funcţionarea acestei turbine elegante, vizitând 
acest parc, iar potenţialii cumpărători să aştepte producerea lor în serie.

Academicianul Ion Bostan are, de asemenea, idei privind conversia energiei va-
lurilor mării, orientarea sistemelor solare faţă de soare, utilizarea sistemelor tehnice 
elaborate în sisteme integrate pentru irigarea terenurilor agricole (un domeniu im-
portant pentru Republica Moldova, care se confruntă cu o climă tot mai secetoasă). 
Despre academicianul Ion Bostan se poate spune ceea ce spusese cu ocazie Camil 
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Petrescu „Eu văd idei! Iată-le”. Nu le vine deloc uşor celor care îl înconjoară de a 
face faţă fl uxului de energie emis de academicianul Ion Bostan. Mă opresc aici în 
descrierea foarte succintă a realizărilor ştiinţifi ce ale academicianului Ion Bostan, 
domeniu pe care consider că îl cunosc foarte bine.

Mă voi opri foarte succint asupra altei laturi a Dlui Ion Bostan, de asemenea, deo-
sebit de importante: cea a activităţii de rector. Fiind ales la cârma Institutului Politeh-
nic din Chişinău în a. 1992 într-o perioadă de tranziţie de la fostul sistem la un sistem 
al economiei de piaţă, în care îşi făceau studiile cca 7000 de studenţi la specialităţi 
rămase încă din fosta URSS,Dl rector Ion Bostan a fost nevoit să efectueze o refor-
mă radicală pentru a supravieţui în această perioadă a economiei de piaţă. Astăzi, la 
Universitatea Tehnică a Moldovei îşi fac studiile cca 22000 de studenţi la specialităţi 
în mare parte noi sau ajustate la necesităţile economiei naţionale a Republicii Mol-
dova, majoritatea specialităţilor tehnice având un pronunţat compartiment economic 
– atât de necesar viitorilor fondatori de întreprinderi noi. Din multiplele realizări ale 
rectorului Ion Bostan voi alege doar câteva, pe care le cunosc mai bine. Rectorul 
Ion Bostan a rămas acelaşi cercetător pasionat. În puţinele clipe libere de rectorie îl 
poţi găsi la catedră la masa de desen sau la masa de lucru, realizând pe hârtie ideile 
care „zboară” prin preajma lui. Elaborarea Pendulului Foucault, instalat în corpul 
de clădire al rectoratului, este un argument în plus. Fiind o realizare inginerească 
performantă, care a necesitat proiectarea şi fabricarea a cca 1000 de piese (elaborate 
în exclusivitate de Dl rector), Pendulul Foucault este o realizare unică în sud-estul 
Europei. Acesta a devenit unul dintre simbolurile Universităţii Tehnice a Moldovei, 
un centru de atracţie pentru elevii „îmbolnăviţi” de tehnică. 

Parcul-dendrariu-muzeu este un real succes al rectorului Ion Bostan. Incluzând un 
complex artistic constituit din 10 sculpturi care reprezintă istoria dezvoltării tehnicii, 
amplasate pe o spirală (simbolul istoriei tehnicii), câteva mostre ale tehnicii (dintre 
primele tractoare), amplasate pe postamente în aer liber (primele exponate ale viito-
rului Muzeu al Tehnicii care lipseşte în Republica Moldova), intersectat de o reţea 
de alei iluminate cu lămpi executate în stil retro, alimentate cu energie electrică pro-
dusă de turbina eoliană instalată în parc – acesta este un important centru cu caracter 
educativ pentru studenţi şi orăşenii din zonă. Într-un viitor apropiat va deveni, de 
asemenea, un important complex demonstrativ de utilizare a energiilor eoliene. Mă 
opresc aici cu înşiruirea multiplelor realizări ale academicianului rector Ion Bostan. 
În fi nalul caracteristicii date, aş termina cu cuvintele ilustrului cărturar şi om politic 
Nicolae Iorga: „Ce puţini oameni respectabili poţi respecta”. Rectorul academician 
Ion Bostan este unul dintre puţinii oamenii respectabili care este respectat. Cu ocazia 
frumoasei vârste a împlinirilor de 60 de ani, Vă doresc, Dle rector, în primul rând, 
sănătate că pe celelalte le aveţi în surplus. 

La mulţi ani!!! 

Valeriu Dulgheru,
doctor habilitat, conf.univ.
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Date şi evenimente din viaţa academicianului Ion Bostan

Academicianul Ion Bostan s-a născut în anul 1949 într-o familie de ţărani dintr-
un vechi sat moldovenesc de pe malul Prutului – Brânza, judeţul Cahul. Părinţii 
săi, regretaţii Anton şi Vasâlca Bostan, au fost colhoznici de rând. Viaţa lor, ca şi a 

majorităţii supravieţuitorilor 
de după război, foamete, de-
portări, nu a fost deloc uşoa-
ră. În anul 1957, în urma 
unei mari inundaţii, badea 
Anton a rămas fără casă, 
fără multe lucruri necesare 
în gospodărie. Au fost ne-
voiţi să îşi construiască casă 
şi a doua oară. Harnici din 
fi re, înzestraţi cu har de la 
Dumnezeu, părinţii Vasâlca 
şi Anton Bostan au crescut 
şi educat acei patru copii ai 
lor, punându-i pe picioare. 

Mama Vasâlca le-a fost o mamă blândă, foarte harnică, care şi-a trăit viaţa cu mare 
credinţă în Dumnezeu. O caracteriza din plin conţinutul frazelor sculptate pe piatra 
funerară, lăsate copiilor pe o hârtie ca o ultimă rugăminte: „Am luptat lupta cea bună/ 
Am apărat credinţa/ Mi-am isprăvit alergarea”. 

Academicianul Ion Bostan îşi aminteşte cu 
durere în sufl et şi despre tatăl său, care, de ase-
menea, nu mai este: „Aşa mă aştepta Duminica 
la poartă... Îmi pare rău că, rămas singur la casa 
părintească, în ultimii ani îl vizitam mai rar decât 
merita”.

Fără studii speciale, a devenit cel mai bun meca-
nizator din sat. Tehnica nouă care apărea în colhoz 
era „pusă pe roate” de badea Anton: primul tractor 
„Universal”; o făbricuţă de tras lână, unică în lunca 
Prutului de jos; maşini de procesare a laptelui şi 
de fabricare a smântânii; primele agregate pentru 
treieratul grânelor. Această dragoste faţă de tehnică 
s-a transmis ulterior fi ului, viitor academician. La 
vârsta de 7 ani, tânărul Ionică a fost înscris la Şcoa-

Părinţii Anton şi Vasâlca Bostan.

Tatăl Anton aşteptându-şi fi ul  
plecat la carte la Chişinău.
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la Primară din sat. După ce a absolvit Şcoala de 8 ani din satul natal, ca şi mulţi alţi 
tineri din satele moldoveneşti din acea perioadă, dornici de învăţătură, a plecat să îşi 
continue studiile la Şcoala Medie Internat din Cahul. Atmosfera internatului, de bună 
seamă, i-a format defi nitiv caracterul: asiduitate în soluţionarea problemelor, un pic de 
îndărătnicie sănătoasă şi alte calităţi ce defi nesc un adolescent venit de la sat.

Absolvind Şcoala Medie în 1966, a susţinut examenele de admitere la specialita-
tea „Tehnologia construcţiei de maşini” a Institutului Politehnic din Chişinău, pe care 
a absolvit-o cu brio în 1971. Trei ani de activitate în Secţia de scule a Uzinei „Mol-
dovahidromaşina”, unde a fost repartizat după absolvirea institutului, l-au format ca 
proiectant şi tehnolog. Conducerea întreprinderii l-a selectat şi l-a recomandat pentru 
a-şi continua studiile la Şcoala Superioară de Ingineri din Moscova (1973 – 1974), 
pe care a absolvit-o cu menţiune. În cei trei ani a acumulat o experienţă care i-a fost 
foarte utilă în activitatea ulterioară de cercetător, savant, inventator. 

Însă aceasta avea să se întâmple mai târziu. Deocamdată, tânărul Ion Bostan era 
în căutare – în căutare de sine. Ca orice tânăr la această vârstă, în primul rând, şi-a 
întemeiat o familie sănătoasă. Sub aspectul calităţii de bun familist, poate servi drept 
model. Este tatăl fericit a doi feciori şi bunicul şi mai fericit al nepoţicăi Sanda.

Fiul cel mai mare, Viorel, absolvind cu medalie de aur Şcoala nr. 11 din Chişinău, 
apoi cu menţiune Universitatea din Bucureşti, cursurile postuniversitare de la ace-
eaşi universitate, a continuat studiile doctorale la Universitatea din Iova, SUA, unde 
şi-a susţinut teza de doctor în matematica aplicată. Actualmente este un cercetător 

Tânărul cercetător Ion Bostan la început de cale ştiinţifi că cu familia sa: soţia Dorina,
 fi ul mai mare Viorel şi mezinul Marcel.
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consacrat şi conferenţiar cu 
perspectivă la Universitatea 
Tehnică a Moldovei, fi ind şi 
directorul Filierei Anglofone 
„Computer Science”. 

– Cu Viorel m-am mândrit 
întotdeauna: pentru felul cum 
gândea fi ind copil, pentru reu-
şita lui din anii de şcoală şi de 
la facultate, iar în ultimii ani, 
de când activează în calitate 
de cadru didactic şi cercetător, 
m-am convins că am avut tot 
temeiul să mă mândresc cu el. 
Datorez această împlinire su-
fl etească soţiei Dorina, care în 
anii de şcoală ai lui Viorel s-a 
achitat de minune de rolul de 
mamă, educatoare, pedagog, 
gospodină şi, totodată, a ştiut 
să ţină focul aprins în căminul 
familiei, - mărturiseşte acad. 
Ion Bostan. 

Mezinul Marcel este ne-
ordinar în felul său. Acade-
micianul Ion Bostan a „lup-
tat” mult pentru ca fi ul să îi 
urmeze calea, dar în fi nal a 
pierdut un viitor savant şi a 
câştigat un artist. Absolvent al 
ASEM, specialitatea REI, şi-a 
găsit vocaţia în muzică. Cifre-
le economice seci, notele de 
plată au fost înlocuite cu note 
muzicale. Fondând formaţia 
„Alternosfera” din tineri ca şi 
el consacraţi muzicii, astăzi la 
cei peste 10 ani de activitate, 
este bine cunoscut în rândul 
fanilor muzicii rock. 

2004. Acad. Ion Bostan la Universitatea din Iowa, SUA 
în discuţie cu fi ul mai mare Viorel, doctor  în matematică.

2008. Fiul Viorel, nepoţica Sanda şi nora Ina.
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– Marcel este un vulcan de 
energie, ştie ce vrea şi nu cunoaş-
te compromisul. Mă deprind încet 
şi greu cu domeniul lui de creaţie 
– muzica rock, iar realizările lui 
le consider prin aprecierea fani-
lor formaţiei „Alternosfera”. Mă 
mândresc cu Marcel, care, în afa-
ră de faptul că este interpret, scrie 
muzică şi versuri, face şi scenarii 
minunate, cunoaşte perfect calcu-
latorul. 

Este un tânăr sociabil şi are 
foarte mulţi buni prieteni, îl ca-
racterizează academicianul Ion 
Bostan. 

Academicianul Ion Bostan este 
soţul unei femei de asemenea feri-
cite. Deşi activitatea ştiinţifi că, iar 
acum şi cea administrativă, i-au 
lăsat puţin timp pentru familie, 
anume familia i-a fost şi rămâne 
sprijinul său dintotdeauna.

– Mi-a dat mână liberă în preo-
cupările mele, reuşind să se împa-
ce cu lipsa mea din familie. Mi-a 
fost un sprijin, un pilon veritabil 
în viaţă.

În anul 1980, căzusem în dis-
perare totală după un eşec impre-
vizibil în cercetare, după care nu 
mai doream să mă mai întorc la 
catedră. În acea situaţie alta mi-
ar fi  spus: „Я так и знала, что 
у тебя ничего не получится!”, 
dar ea m-a luat cu tărie: „Ce-i cu 
comportamentul tău, nu uita că ai 
copil, familie...! Totul e înainte! 
Noi credem în tine!”, îşi aminteşte 
academicianul Ion Bostan.

Rectorul Ion Bostan şi rockerul Marcel Bostan.

2008. Marcel Bostan cu logodnica Elena Pârţac –
multiplă campioană a Republicii Moldova la şah, Mare 

Maestru Internaţional, membru al Lotului Olimpic.

2009.  Academicianul Ion Bostan şi soţia Dorina 
la cea de a 38-a aniversare a căsătoriei.
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CURRICULUM  VITAE

Nume şi prenume: BOSTAN ION, dr.hab., prof.univ., academician al AŞM.
Data şi locul naşterii: 31 iulie 1949, com. Brânza, jud. Cahul, Republica Moldova.
Situaţia familială: căsătorit, doi copii.
Locul de muncă: Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Universitatea Tehnică a Mol-

dovei.
Postul, funcţia: Profesor universitar, rector
Adresa: Chişinău, str. Lidia Istrati nr. 19

Tel.: 31 92 63; Fax: 23 54 40; E-mail: bostan@adm.utm.md
Studii:
medii; Şcoala Medie, or. Cahul.
superioare: 1966-1971, Institutul Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, Facultatea de 

Mecanică.
Activitatea profesională şi administrativă: 

1971-1974, inginer la Întreprinderea „Moldovahidromaşina”, Chişinău.
1974 - prezent, inginer, asistent, lector superior, conferenţiar, profesor univer-
sitar, Catedra “Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini”, Institutul Politeh-
nic din Chişinău (astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei).
1990-1992, şeful Catedrei “Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini”.
1992 - prezent, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei.
1994 - prezent, preşedinte al Asociaţiei Inginerilor din Republica Moldova.
2004-2006, preşedinte al Reţelei Universităţilor de la marea Neagră.
2007 - prezent, preşedinte al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova.

Stagii ştiinţifi ce şi profesionale:
1973, stagiune profesională la Şcoala Superioară de Ingineri din Moscova.
1976, doctorantura la Institutul Politehnic din Chişinău.
1978-1979,1983, stagieri ştiinţifi ce la Şcoala Tehnică Superioară din Bratisla-
va, Cehoslovacia.
1995, stagiere Management Universitar, Marea Britanie.
1996, stagiere Management Universitar, SUA.
2003, stagiere ştiinţifi că la Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Konstanz, Ger-
mania.

Grade şi titluri ştiinţifi co-didactice:
1977, doctor în ştiinţe tehnice, Consiliul ştiinţifi c al IMGA din Saratov, Fede-
raţia Rusă.
1989, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, Consiliul ştiinţifi c al Universităţii Teh-
nice de Stat din Moscova “N. Bauman”, Federaţia Rusă.
1990, profesor universitar, Comisia Superioară de Atestare a URSS. 
1992, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
1994, academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitatea “Maşino-
logie şi fi abilitatea maşinilor”.
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2007 – prezent.  Academicianul Ion Bostan – preşedintele Consiliului rectorilor 
din Republica Moldova

Pe scaune (de la stânga):
Prof.univ., dr.hab., Dumitru SOLOMON, Academia de Transporturi, Informatică şi Telecomunicaţii; 
Prof.univ., dr.hab., Mihail DARADUR Universitatea de Stat din Comrat; Conf.univ., dr., Tudor 
MALECA, Universitatea Cooperatist Comercială; Conf.univ., dr., Victoria MELNIC, Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, AMTAP; Prof.univ., Constantin MARIN, Universitatea de 
Stat din Moldova, vice-preşedinte al CR; Acad. AŞM, prof.univ., dr.hab.,Gheorghe RUSNAC, 
Universitatea de Stat din Moldova (Preşedinte al CR – 1999-2007); Acad. AŞM, prof.univ., dr.hab., 
Ion BOSTAN, Universitatea Tehnică a Moldovei (Preşedinte al CR din 2007); M.cor. AŞM, prof.
univ., dr.hab., Grigore BELOSTECINIC, Academia de Studii Economice; Conf.univ., dr., Rodica 
ODINEŢ, Universitatea „Perspectiva Int”; Acad. AŞM, prof.univ., dr.hab., Mitrofan CIOBANU, 

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chişinău)

În picioare:
Prof.univ., dr.hab., Gheorghe CIOCANU Universitatea de Stat din Moldova; Conf.univ. dr. Simion 
Roşca, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova; Prof.univ., dr.hab., Simion CARP, 
Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”; Prof.univ., dr.hab., Ion GUŢU, Universitatea Pedagogică 
„Ion Creangă”; Conf.univ., dr.hab., Andrei POPA, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu”, Cahul; Prof.univ., dr.hab., Nicolae EŞANU, Universitatea de Stat de Medicină şi 
farmacie „N. Testemiţeanu”; Prof.univ., dr., Eugeniu PLOHOTNIUC, Universitatea de Stat 
„A. Russo” din Bălţi; Dr.conf.univ. KAIREAK Ivan, Universitatea Slavonă din Moldova; Prof.
univ., dr., Viorel DORGAN, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport; C.ş.s., dr.hab. 
Nicolai CERVENCOV, Universităţii de Stat din Taraclia; Conf.univ., dr., Simion CAISÂN, Institutul 
de Instruire Continuă; Conf.univ., dr., Vasile VRÂNCEANU, Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova
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2004 – Congresul IV al Reţelei Universităţilor la Marea Neagră (BSUN).
De la stânga la dreapta: academician al AŞM I. Bostan,  preşedinte  BSUN (2004-2006); m.cor. 

al AŞA. A. Maharamov,  preşedinte  BSUN (2002-2004);  prof. dr.ing. A. Bavaru, preşedinte 
BSUN (1998-2000), rector al Universităţii Navale, Constanţa, România; prof.univ.dr., B. Sevuc, 

rector al Universităţii Tehnice din Ancara, Turcia, preşedinte BSUN (2000-2002).

1994, Academicianul  I. Bostan -  ales preşedinte la Congresul I al  Asociaţiei Inginerilor din 
Republica Moldova
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1999. Crearea reţelei informaţionale academice RENAM, fi nanţată de NATO. 
Cofondatori: AŞM şi UTM, copreşedinte – acad. I. Bostan.

2003. Inaugurarea la UTM a Centrului de Reconversie a Ofi ţerilor din Armata Naţională , 
fi nanţat de Ministerul Apărării al Marii Britanii.
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1998, academician al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare.
1999, academician de Onoare al Academiei Româno - Americane. 
2000, academician de Onoare al Academiei Tehnice din România.
2000, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii “Petrol - Gaze”, Ploieşti.
2001, profesor de Onoare al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, România
2001, Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice „Gh.Asachi”, Iaşi.
2003, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bacău.
2004, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Politehnica”, Bucureşti.
2009, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

Distincţii de stat:
1977, Laureat al Premiului de Stat al RSSM în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii.
1989, Titlul onorifi c de “Inventator Emerit al Republicii Moldova”.
1994, Decorat cu “Ordinul Republicii”.
1998, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei 
şi Tehnicii.
2005, Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei „INOVATORUL 
anului 2005”.

Dinstincţii internaţionale:
1994, Inventator de Elită al României.
1994, Medalia de Aur HENRI COANDĂ pentru realizări în ştiinţă şi tehnică.
1996, Marele Premiu II al Salonului Mondial al Realizărilor Tehnico-Ştiinţifi -
ce INPEX-XII, Pitsburgh, S.U.A.
1997, 1998, 1999, Ordinul “Merite de l’Invention” 6.11.1997 (gradul Chevalier), 
6.11.1998 (gradul Offi cier), 14.11.1999 (gradul Comandor), Brusseles, Belgia.
1998, Medalia de Aur, Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală 
(OMPI), Geneva.
1998, Membru de Onoare al Societăţii „Ordinul Sf.Andrei”, Marea Britanie.
1998, Medalia de Onoare pentru Ştiinţă şi Artă a Societăţii „Albert Schivetzer” 
din Austria, Viena.
1999, Ordinul pentru ştiinţă „Meritul European”, Brusseles, Belgia.
2000, Ordinul „Steaua României”.
2003, Ordinul „Courtoisie Europeen”, Uniunea Europeană.
2004, Medalia de Aur a Institutului Uniunii Europene pentru Promovarea Pro-
prietăţii Intelectuale, Brusseles, Belgia

Activitatea inovaţională:
1985, Expoziţia Economia, Ştiinţa şi Tehnica în RSSM, Dalat, Vietnam
1985, Expoziţia Mondială a tinerilor Inventatori “Bulgaria-85”, Plovdiv, Bulgaria.
1987, Expoziţia Învăţământ Superior în URSS, Hanoi, Vietnam. 
1987, Expoziţia Învăţământ Superior URSS, Atena, Grecia. 
1987, Expoziţia 70-ani URSS, Moscova. 
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2001. Acordarea titlului onorifi c de D.H.C. al Universităţii Tehnice„Gh. Asachi”, Iaşi, România.

2000. Acordarea titlului onorifi c de D.H.C. al Universităţii „Petrol şi Gaze” Ploieşti, România.



Itinerar biografi c

37

2004. Acordarea titlului onorifi c de D.H.C. al Universităţii din Bacău, România împreună cu 
Dna prof.univ., dr.ing. E. Andronescu, ministrul Educaţiei.

2005. Acordarea titlului onorifi c de D.H.C. al Universităţii„Politehnica” Bucureşti.
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1998. Înmânarea ordinului „Merit de l’Invention” de către burgomistrul or. Bruxel, Belgia.

1999. Academicianul Ion Bostan cu soţia Dorina la ceremonia de înmânare a Ordinului 
pentru Ştiinţă „Meritul European”. Palatul Regal, Bruxel, Belgia.
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Distincţii naţionale

Laureat al Premiului de Stat
(1977, 1998).

Ordinul Republicii
(1994).

Inventator Emerit
(1989).

Distincţii internaţionale

Medalia de Aur a Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii 

Intelectuale (1998).  
Ordinul pentru ştiinţă 

Meritul European(1999)
Ordinul 

„Courtoisie Europeen”

Ordinul “Merite de l’Invention”, Brusseles

gradul Chevalier (1997) gradul Offi cier (1998) gradul Comandor (1999)

Ordinul 
“Steaua României”

2000
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1987, Expoziţia Economia, Ştiinţa şi Tehnica RSSM, Ulan-Bator, Mongolia. 
1987, Expoziţia Economia, Ştiinţa şi Tehnica RSSM, Sofi a, Bulgaria. 
1987, Expoziţia “NTP-87”, Moscova, URSS. 
1988, Expoziţia „Invenţii Sovietice”, Budapesta, Ungaria. 
1988, Inovaţii Tehnice INVECS-88, Brno, Cehoslovacia. 
1989, Târgul Internaţional de toamnă, Leipzig, RDG.
1989, Expoziţia “De la cercetări fundamentale la implementare în producere”, 
EREN-89, Moscova, URSS.
1989, Expoziţie Comercială Mobilă, R.D.G. – Cehoslovacia – Ungaria. 
1990, Expoziţia Realizărilor Tehnico-Ştiinţifi ce, New Delli, India. 
1990, Târgul Internaţional SIRIA – 90, Damasc, Siria.
1990, Ştiinţa şi Tehnica în URSS, Viena, Austria. 
1993, Expoziţia Realizărilor Tehnico – Ştiinţifi ce, Seul, Coreea de Sud
1992, 1994, 1996, Salonul Internaţional de Invenţii şi Transfer Tehnologic, 
Iaşi, România (3 medalii de aur).
1994 – 2008, Saloanele Mondiale de Invenţii, Cercetări şi Transfer Tehnologic 
EUREKA, Brusseles, Belgia, (10 medalii de aur şi 1 medalie de argint). 
1991 – 2008, Expoziţia Internaţională de Invenţii, Geneva, Elveţia (4 medalii 
de aur şi 5 medalii de argint).
1995, Salonul Internaţional de Invenţii ale Tinerilor Inventatori, organizată sub 
egida UNESCO, Iaşi, România (1 medalie de aur).
1997, Salonul Aeronautic „Le Bourget”, Paris, Franţa.
1998, Salonul Internaţional de Invenţii, Cercetări şi Transfer Tehnologic, Ca-
sablanca, Morocco, (1 medalie de aur)
1996 – 1999, 2005, 2006, Saloanele Internaţionale de Invenţii şi Transfer Teh-
nologic, INPEX, Pittsburgh, SUA (Marele Premiu II, 5 medalii de aur şi 2 
medalii de argint)
1999 – 2005, 2007, Expoziţia Internaţională INFOINVENT, Chişinău, Republi-
ca Moldova (10 medalii de aur, 7 medalii de argint şi 7 medalii de bronz)
2000, Expoziţia Internaţională „Expo-2000”, Hanover, Germania. 
2000, Salonul de Performanţe Ştiinţifi ce şi Invenţii Româneşti.
2003, 2005, 2007, Expoziţia Internaţională ECOINVENT, Iaşi, România (1 
Medalie de Aur cu menţiunea juriului, 4 medalii de aur, 1 medalie de ar-
gint, 2 premii speciale). 
2006, 2008, 2009, Expoziţia Internaţională de Invenţii si Transfer Tehnologic IN-
VENTICA, Iaşi, România (menţionate cu 4 medalii de aur; 2 premii speciale: 
OSIM, România, Institutul Naţional de Invenţii, Iaşi, România.
2006, 2007, Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi „INVENTI-
KA”, Bucureşti, România (1 medalie de aur; 1 medalie de argint, 1 medalie 
de bronz).
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Eureca, Brusseles: 
10-aur; 1-argint

Geneva: 
4-aur; 5-argint   

Pitsburgh, SUA:5-aur; 2- argint. 
Marele Premiu al Expoziţiei INPEX

Arhimede, Moscova: 
4-argint  

Sevastopol: 
7-aur; 2-argint

Inventica, Iaşi: 
7-aur.  

ProInvent, Cluj: 
5-aur; 2-argint  

China: 
1-aur; 1-bronz

EuroInvent, Iaşi:
 4-aur; 1-argint  

Casablanca: 
1-aur.  

Bucureşti: 
1-aur; 2-argint  

InfoInvent, Chişinău: 10-aur; 
7-argint; 7 – bronz.

Aprecierea realizărilor ştiinţifi ce la expoziţii de inventică naţionale şi internaţionale
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1997. Academician 
I. Bostan, academician 
V. Rudic şi membru 
corespondent I. Toderaş 
la expoziţia mondială a 
realizărilor în cercetare 
din Geneva, Elveţia.

1998. Academicienii 
I. Bostan, V. Rudic, 

prof. univ. A. Gulea, 
directorul general AGEPI E. 
Staşcov şi ambasadorul Re-
publicii Moldova în Belgia 

T. Botnaru la expoziţia 
mondială a realizărilor în 

cercetare EUREKA, 
Brusseles.

1996. Conducătorul 
delegaţiei Republicii 
Moldova academician 
V. Rudic primeşte 
Premiul Special al 
Juriului Salonului 
Mondial INPEX – 96,
S.U.A. acordat 
academicianului 
I. Bostan pentru 
realizările ştiinţifi ce 
prezentate.
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2006, 2007, 2008, Expoziţia Internaţională de Invenţii şi Tehnologii Noi „No-
vîi ceas”, Sevastopol, Ucraina (7 medalii de aur, 2 medalii de argint, 2 pre-
mii speciale)
2006, Expoziţia Internaţională de Invenţii şi Inovaţii „Vinahodi Innovacii”, Kiev, 
Ucraina.
2007, 2008, 2009, Expoziţia Internaţională “Moskovskij Mezdunarodnyj Salon 
Promyshlennoj Sobstvennosti” (4 medalii de argint).
2007, 2008, 2009, Salonul Internaţional de Inventică PROINVENT, Cluj - Napo-
ca, România (5 medalii de aur; 2 de medalii argint, 1 medalie de bronz).
2008, The First International Inventor’s Day Convention and the National 
Inventor’s Day organised by the National Research Council of Tailand (NRCT). 
(1 medalie de argint).
2008, The 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, China: (1 me-
dalie de aur şi 1 medalie de argint).
2008, A 15-a Expoziţie Internaţională Specializată „Food & Drinks. Food Te-
chnology”, MoldExpo, Chişinău, (Diploma Ministerului Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare).
2007, 2008, Expoziţia Naţională „Industria constructoare de maşini. Prelucra-
rea materialelor, maşini - unelte şi instrumente”, Chişinău, MoldExpo (Diplo-
ma Camerei de Comerţ şi Industrie).
2009, Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării, Iaşi, (Premiul Juriului 
pentru Protecţia Mediului, 4 medalii de aur, 1 medalie de argint, 1 medalie 
de bronz şi o diplomă de excelenţă).

2008. Acad. I. Bostan prezintă realizările cercetărilor la expoziţia 
„Ştiinţa şi Cultura în Societatea Modernă”, MoldExpo, Chişinău.
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PORTRET ÎN TIMP

Inginerul, inventatorul, academicianul, dar şi profesorul, rectorul sau, pur şi 
simplu, Omul născut în zodia Leului – Ion Bostan – a reuşit de-a lungul timpului 
să îşi treacă în palmares realizări de maximă rezonanţă. 

În cariera didactico-managerială – a avansat de la funcţia de inginer, confe-
renţiar, profesor universitar la cea de rector al UTM şi preşedinte al Consiliului 
Rectorilor din Republica Moldova. 

În ştiinţă – a fondat o nouă direcţie ştiinţifi că în construcţia de maşini, recu-
noscută la scară mondială – transmisiile planetare precesionale, bazate pe un nou 
principiu de transformare a mişcării, cu avantaje excepţionale faţă de transmisiile 
clasice, avantaje care au favorizat implementarea lor în cele mai diverse domenii: 
tehnica cu destinaţie generală, tehnica cosmică de zbor, roboţii, mecanica fi nă etc. 
S-a afi rmat şi în domeniul sistemelor de conversie a energiilor regenerabile – eoli-
ană, hidraulică, solară...

Exemplele ar putea continua. Cert este însă faptul că aceste cuceriri i-au dus fai-
ma pe diferite meridiane, fi ind solicitat de cele mai prestigioase centre universitare şi 
de cercetare din întreaga lume. Dovadă sunt şi multiplele-i distincţii naţionale şi inter-
naţionale: „Ordinul Republicii”, 1994; două Premii de Stat în domeniul ştiinţei (1977, 
1999); titlurile „Inventator Emerit al Republicii Moldova” şi „Inventator de Elită al 
României”; ordinul „Merite de l’Invention”, Bruxelles: în 1997 – gradul Chevalier, 
în 1998 – gradul Offi cier, în 1999 – gradul Comandor; Medalia de Aur a Organizaţiei 
Mondiale de Proprietate Intelectuală, Geneva, 1998; Ordinul pentru ştiinţă „Meritul 
European”, Bruxelles, 1999; ordinul „Steaua României”, 2000, în grad de ofi ţer...

Ion Bostan rămâne însă fi del propriilor rădăcini, conturând în timp portretul 
unei personalităţi pe cât de volitive şi prolifi ce, pe atât de devotate şi constante. 

Îl avem în sânul UTM de aproape 35 de ani, 17 dintre care în postul de rector, 
fapt care ne încurajează să susţinem că frumosul jubileu de 60 de ani, pe care îl ro-
tunjeşte Domnia Sa, constituie un bun prilej de bucurie şi mândrie pentru întreaga 
familie universitară, un moment propice pentru a puncta unele aspecte din

Cariera profesională a inginerului, academician al AŞM, Ion BOSTAN
Interviu realizat de redactorul-şef al ziarului „Mesager Universitar”, Marina Romanciuc

Moto: Imaginaţia inginerească şi talentul sunt daruri divine, 
dar nu costă nimic fără transpiraţie şi efort. 

(acad. Ion BOSTAN)

– Dle rector al UTM, academician Ion Bostan, în anul 1966 aţi fost înmatricu-
lat la Institutul Politehnic din Chişinău, specialitatea „Tehnologia Construcţiei 
de Maşini”. Ce a prevalat în alegerea specialităţii: pasiunea sau efectele propa-
gării în orientarea profesională?
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– La început nici una, nici alta. La baştina mea, sudul Republicii, pe atunci nu se 
făcea aşa-zisa orientare profesională a tinerilor, cum o facem noi în prezent. Pentru 
mine personal, orientarea profesională s-a produs în vreo 5 – 6 ore de drum cu autocarul 
pe ruta Vulcăneşti - Chişinău. M-am pornit din casa părintească din comuna Brânza, 
judeţul Cahul la Institutul de Medicină. În acel autocar arhiplin cu tineri de alde mine, 
porniţi la studii, un tânăr povestea întâmplări din viaţa studenţească. Cică băieţii de la 
Medicină mai glumesc cu fetele, aruncându-le prin buzunare ceva degete amputate de la 
cadavrele din morgă. Îngrozit de această glumă luată ca adevăr, pe la jumătate de drum 
m-am dezis de medicină, în pofi da faptului că pregătisem chimia pentru admitere. 

Am hotărât că dau admiterea la Universitatea de Stat, la fi zică, urmând să respect 
astfel povaţa marelui meu profesor de fi zică, Alexandru Bălănuţă, care mi-a spus la 
serata de absolvire: „Măi Bostane, dacă nu te duci la fi zică, nu mai calci cu piciorul 
pe la şcoală”. Spre seară, ajuns deja la Chişinău, coborând cu autocarul pe strada 
Hânceşti (vedeam pentru prima oară capitala!), m-a copleşit sumedenia de troleibuze 
„dirijate” de semafoare. Acestea, în mod automat şi sincronizat, făceau ordine în cir-
culaţie. Mi s-a părut o minune. Minune care m-a făcut să aleg... Politehnica. Aşadar, 
în cele 5 – 6 ore de voiaj spre Chişinău mi-am schimbat decizia de trei ori. Aşa am 
ajuns să fi u student la Politehnică. 

– Şi cum Vi s-a părut începutul?
– Destul de greu, sincer vorbind. Nu cunoşteam limba rusă, iar pe atunci toate 

disciplinele se predau în rusă, cu excepţia geometriei descriptive şi chimiei. 
În primul trimestru, la „Istoria partidului” (profesor – dl V. Gavronschi), până 

prin luna noiembrie acumulasem la seminare vreo opt note de „2”. Până spre fi ne-
le semestrului, înţelesesem deprinderea domnului profesor de a ne întreba despre 
tot felul de congrese. Ştiam materia, dar trebuia să o pot expune în ruseşte. Pen-
tru început, am învăţat să număr în ruseşte... până la o mie. Şi astfel, la întrebările 
gen „Когда состоялся VI съезд РСДРП?”, eu eram cu mâna ridicată: „VI съезд 
РСДРП состоялся 26 июля 1917 года, Петроград, 267 делегата, 157 делегата 
с голосом, 110 – без...”. După primul meu răspuns, probabil cu buna intenţie de a 
mă scoate din mocirlă, dl profesor Gavronschi obişnuia să înceapă seminarele cu 
„разминка памяти”: „Когда состоялись съезды и пленумы партии?”. Ţinta 
profesorului eram eu...

Cu răspunsuri la asemenea întrebări am obţinut admiterea la examenul de istorie 
a partidului. Însă la disciplina preferată – Geometria descriptivă, care necesita o gân-
dire spaţială, pe neaşteptate am luat nota „2”. Profesorul nostru, dl S. Zavadschi, cu 
studii la Sorbona şi Iaşi, tocmai în ajun de examen plecase la Kiev să susţină teza de 
doctor. Examenul l-a primit profesoara V. Fedorciuc, care nu cunoştea limba noastră. 
Iar eu nu prea ştiam rusa. La primele două întrebări teoretice am încercat să explic 
câte ceva pe degete. La un moment dat nu am mai rezistat, mi-am strâns hârtiile... 
Profesoara a înţeles că sunt de acord cu nota „2”. 

Monitorul grupei academice, D. Cârstea, văzând ce s-a întâmplat, a îndrăznit să îl 
invite la examen pe şeful catedrei, dr. conf. A. Secrieru, argumentându-i că studentul 
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Bostan merită o notă bună, deoarece multor studenţi le rezolvă cele mai sofi sticate 
probleme. Sosit la „faţa locului”, şeful catedrei m-a luat cu răul: „De ce nu ai învăţat 
teoria?”. „Nu pot vorbi în limba rusă”, i-am răspuns. Îmi trage el un bilet. Am răspuns 
doar la prima întrebare, după care au urmat întrebări suplimentare. Ultima a fost să 
deduc şi să comentez ecuaţia cinematică a arborilor cardanici. Mi s-a dat şi o problemă 
pe care, de asemenea, am rezolvat-o. Toate – în limba maternă. După examinare, şeful 
catedrei i-a propus dnei profesoare să mă aprecieze cu nota maximă – „5” pe atunci. 
Dumnealui, probabil satisfăcut, a pus personal semnul „+” pe marginea borderoului 
şi a matricolei mele. Aşa că începutul a fost destul de greu... din cauza necunoaşterii 
limbii. După semestrul II însă, până la fi nele studiilor, am fost eminent. 

Am ţinut să expun aceste amănunte, pentru că aş dori ca asemenea situaţii să fi e 
luate în calcul şi de către studenţii veniţi din localităţile rurale şi cei alolingvi, dar şi 
de cadrele didactice. 

– Dle rector, acum, peste ani, care Vă sunt amintirile despre studenţie? Debu-
tul Dvs. în cercetare s-a produs, probabil, încă la facultate?

– Anii de studenţie au fost... un paradis. Am avut parte de profesori mărinimoşi 
şi dornici de a ne transmite cât mai multe cunoştinţe, de o activitate intensă pe toată 
perioada studiilor. Verile le petreceam în detaşamente de construcţii sau la stagii de 
practică la întreprinderi industriale. Am avut noroc şi de colegi de grupă extraordi-
nari. Din 24, cu toţii de alde mine veniţi de la sate, 8 am absolvit cu menţiune. Cu toţii 
ne-am încadrat în cercetări încă în timpul studiilor. Ţin minte, primul meu raport şti-
inţifi c studenţesc se numea „Prelucrarea metalelor cu predeformări plastice”. Prof. 
A. Marin a selectat raportul meu pentru susţinerea publică în toamna anului 1968, 
eveniment ce s-a produs chiar în actuala sală de festivităţi a UTM. A doua zi ţineam 
în minte doar scările spre scenă, dar nimic din ce am relatat. Au fost nişte emoţii 
enorme!... 

– Dle academician Ion BOSTAN, Vă rog să ne spuneţi care au fost treptele 
distincte ale carierei dvs. profesionale? A fost un drum sinuos?

– Drumul parcurs în cercetarea ştiinţifi că, ca şi pentru majoritatea oamenilor de 
ştiinţă în devenire, l-aş diviza în două etape:
• prima – căutarea domeniului distinct de cercetare. Pentru mine a durat de la ab-

solvire în 1971 până în 1979. În această perioadă am susţinut teza de candidat în 
ştiinţe (1977);

• a doua – perioada de formare a unei şcoli ştiinţifi ce, cu identifi carea domeniilor de 
cercetare şi constituirea echipei de cercetare – din 1979 până în prezent.
Prima etapă, de debut, în cercetare a fost una dominată de incertitudini, cu impli-

carea mea în diverse elaborări de scurtă durată, care nu se încadrau într-un plan de 
cercetare consolidat, de perspectivă. Astfel, după facultate am lucrat trei ani în calita-
te de tehnolog-constructor la întreprinderea „Moldovahidromaş” din Chişinău. 

Aici am înţeles profund că instruirea universitară este doar o formare iniţială pe 
segmentul pregătirii fundamentale. Formarea propriu-zisă a inginerului se consoli-
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dează anume la întreprindere. Nu în zadar pregătirea specialiştilor pentru domeniile 
de tehnologii sofi sticate cu evoluţie rapidă se efectuează pe calea aşa-zisei formări 
continue pe parcursul întregii vieţi.

Evident, cei trei ani de muncă în producţie au servit drept trambulină în formarea 
mea profesională. În aceşti ani, spectrul de probleme cărora trebuia să le ofer soluţii 
era foarte divers: proiectări, elaborări de tehnologii de fabricare, selectarea materiale-
lor şi prelucrarea chimico-termică a pieselor etc. La fi nele lunii, la chemarea „Аврал”, 
toţi inginerii, alături de muncitori, eram implicaţi în asamblarea pompelor hidraulice 
şi testarea lor pe poligoanele de încercări. Evident, doar prin atitudinea responsabilă 
şi calitatea soluţiilor propuse puteai miza pe o promovare pe scara ierarhică.

Un exemplu. La una din volante, inginerul-şef al întreprinderii dr. S. Gherasimenco 
îmi ceru să elaborez, după schiţe topografi ce volumetrice aduse din Occident, modelul 
roţii centrifuge a pompelor submersibile „ЦНГ69/2С” utilizate la submarinele sovie-
tice. 

Importanţa lucrării era mare, deoarece după zgomotul emis de roţile centrifuge 
ale pompelor nava putea fi  identifi cată de radarele inamicului. Am reuşit să rezolv 
problema. După care mi s-a propus imediat un stagiu de specializare la Şcoala Su-
perioară de Ingineri din Moscova (1973 – 1974). Am absolvit-o cu menţiune. Acolo, 
la Moscova, unde îşi făceau studiile ingineri selectaţi din toată Uniunea Sovietică, 
m-am convins de faptul că la Politehnica din Chişinău se făcea carte, puteai acumula 
cunoştinţe performante. 

– După reuşita de la Moscova, aţi revenit la Alma Mater?
 – Da. În martie 1974, conf. dr. V. Ajder m-a invitat la Catedra „Teoria Mecanis-

melor şi Organe de Maşini” a Institutului Politehnic, propunându-mi să elaborăm 
o instalaţie pentru acoperirea microfi rului cu diametrul de 0,008 mm cu înveliş de 
sticlă. Lucrarea era solicitată de Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce a Aparatelor Elec-
tronice (КНИИЭП).

În scurt timp, am reuşit să elaborăm schema conceptuală a instalaţiei. Iar timp de 
1,5 ani instalaţia a fost proiectată şi fabricată în două exemplare (vezi foto). Instalaţia 
s-a dovedit a fi  fi abilă, foarte efi cientă şi productivă. Implementarea în producţie nu a 
necesitat ciclul de încercări sau modifi cări, cum se obişnuieşte de fapt. Drept dovadă, 
această instalaţie se utilizează cu succes până în prezent (deja de 35 de ani) pentru 
diverse cercetări ştiinţifi ce şi producerea microfi relor în înveliş de sticlă, în cadrul 
aceluiaşi Institut de Cercetări, astăzi ELIRI (foto cu dl director dr. Efi m Badinter, 
2009 – peste 35 de ani de la darea ei în exploatare). 

Această elaborare mi-a servit drept „piatră de încercare”. Ea mi-a adus satisfacţia 
împlinirii, dar... şi unele neplăceri.

– Chiar neplăceri?
– În toamna anului 1975, instalaţia de acoperire a microfi relor cu înveliş de sticlă 

a fost expusă la Moldexpo. Prim-secretarul CC al PCM Ivan Bodiul l-a întrebat pe 
rectorul Institutului Politehnic, conf. dr. V. Antoseac, care îl însoţea, cine sunt autorii 
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proiectului acestei instalaţii. Şi a cerut ca unul din ei să vină în audienţă la CC (actu-
ala clădire a Guvernului Republicii Moldova).

În anticamera Primului Secretar erau prezenţi: Ivan Calin – secretar al CC al 
PCM pentru industria alimentară, Ion Urzică – şeful Direcţiei Industrie Animalieră 
a CC al PCM, Vasile Reşetnic – vicepreşedinte al Consiliului Colhozurilor, Maxim 
Marcenco – şeful Direcţiei Consiliului Colhozurilor.

1975. Prima elaborare ştiinţifi că - instalaţia 
de acoperire a microfi relor 

(Ø = 0,008mm) cu înveliş de sticlă.

2009. Instalaţia funcţională după 35 de ani de la darea ei în exploatare. 
În imagine: acad. I. Bostan şi directorul ELIRI dr. E. Badinter.
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Îndată ce am întrat în birou, Ivan Bodiul m-a luat la întrebări: când am absolvit 
Politehnica, ce funcţii obşteşti îndeplinesc... I-am răspuns că am absolvit Politehnica 
în 1971 şi sunt preşedinte al Consiliului tinerilor savanţi ai Politehnicii.

După care a replicat „Проверим Вас на деле”, Bodiul ne-a informat că în Moldo-
va urma să sosească în vizită Secretarul General al PCUS Leonid Brejnev.

„Noi am construit cele mai faimoase complexe animaliere din URSS pentru creş-
terea viţeilor, a mai spus Bodiul. Avem nevoie acum de nişte „vaci artifi ciale” pentru 
alăptarea viţeilor cu lapte din praf îmbogăţit cu aditivi din grăsimi animaliere. Sar-
cina vă revine Dvs. De cât timp aveţi nevoie pentru a o realiza?”. După o pauză a 
adăugat: „Vă dăm cel mult un an!”.

După ce Bodiul a exclamat „Договорились”, eu am încercat să îi reproşez că nu 
sunt specialist în domeniu, sunt constructor de maşini, nu cunosc condiţiile zooteh-
nice. Şi am adăugat cu naivitate că atare „vaci artifi ciale” ar putea fi  proiectate la 
Institutul „Рога и копыта”, fără să ştiu că aceasta era porecla „Colhozjivprom”-ului 
indicat pentru asemenea proiecte. Cei prezenţi au început să se agite în scaune, iar 
Bodiul a roşit, probabil de furie... 

Mi-a replicat supărat: „Молодой человек, Вас государство обучило 5 лет, 
будьте добры и отдайте долг этому государству. Иван Кириллович (Urzică), 
заберите его и отведите в „Молдова-фильм” и покажите ему английский 
фильм, как англичане кормят телят”. Pe drum spre „Moldova-fi lm” dl Urzică m-
a dojenit părinteşte: „La noi nu e de glumit, nu uita unde ai fost şi unde lucrezi!”.

După „Moldova-fi lm”, timp de vreo trei săptămâni am răscolit prin biblioteci şi, spre 
nefericire, am găsit o informaţie, credeam salvatoare, care să mă scape de această temă, 
fi indcă deja lucram cu dl Vasile Ajder la alte cercetări – în domeniul tribologiei.

Am formulat în scris informaţia „salvatoare” şi m-am dus direct la Consiliul Col-
hozurilor, la dl V. Reşetnic, care l-a invitat imediat şi pe specialistul principal M. 
Marcenco. 

Din informaţia pe care am prezentat-o reieşea că doar viţeii pentru carne dietetică 
pot fi  alăptaţi cu lapte din praf cu aditivi din îngrăşăminte animaliere, nu însă şi viţeii 
– viitoare vaci reproductive. 

Marcenco a apreciat pozitiv informaţia, iar Reşetnic a ridicat hotărât receptorul 
de la telefonul roşu şi l-a sunat pe cineva, cred că pe Bodiul. Dar ascultând răspunsul 
acestuia, a trântit receptorul, s-a ridicat în picioare şi cu gesticulaţii încă nevăzu-
te până atunci, mi-a spus repezit câteva fraze pe care le voi ţine minte toată via-
ţa: „Слушайте, если будете так выпендриваться, будете ходить на карачках 
всю вашу оставшуюся жизнь. Идите, и каждую субботу будете докладывать 
Ивану Кирилловичу с ЦК как у Вас продвигаются дела. Идите и больше ко мне 
не заходите с Вашими бредовыми идеями. Выполняйте задание ЦК!”.

Aşa au început lucrările cu proiectarea... „vacilor artifi ciale”. Ce eram să fac? 
Am convocat un grup de studenţi de la anul V: A. Oprea, I. Saragov, I. Babaian, A. 
Margarint şi... căutam soluţii.
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1976. Prima instalaţie AВТ-120 produsă la uzina „Electromaşina”, Chişinău
(proiect elaborat de lectorul superior, dr. I. Bostan).

1976. Prima serie de 80 de instalaţii AВТ-120 produse la uzinele „Electromaşina” 
din Chişinău şi „Electromaş” din Tiraspol.
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Între timp, rectorul V. Antoseac, afl ând despre cele ce mi s-au întâmplat, l-a numit 
coordonator de lucrări pe decanul Facultăţii de Mecanică prof. Constantin Gluşco, 
care a devenit şi „umbrela noastră protectoare”. Lucram intens. Ideile curgeau... S-a 
conturat principiul de funcţionare, care consta în realizarea ciclului tehnologic în re-
gim complet automatizat: pregătirea raţiilor de lapte cu păstrarea temperaturii ugeru-
lui vacii (±10C); dozarea componentelor de grăsimi animaliere în funcţie de vârsta vi-
ţeilor (pe săptămâni), periodicitatea preparării amestecului de lapte pentru 120 de vi-
ţei alăptaţi la un automat; asigurarea protecţiei antibacteriene în primele săptămâni de 
alimentare, includerea semnalului de alarmă în cazul nerespectării ciclului tehnologic 
etc. Într-un complex de 1500 de capete de viţei se instalau 12 automate gestionate de 
un operator, care avea simpla misiune de a apăsa pe buton în fi ecare dimineaţă. 

În 8 luni am depus documentaţia tehnică la CC şi peste câteva zile au fost nomi-
nalizate întreprinderile producătoare: Uzina „Electromaşina” din Chişinău şi Uzina 
„Electromas” din Tiraspol – responsabilă de fabricarea blocurilor electronice (vezi 
foto). 

În fotografi e sunt prezentate primele 80 de instalaţii „ABT-120” care s-au produs 
timp de patru luni. În total s-au produs 680 de instalaţii automate pentru alăptarea 
viţeilor în marile complexe zootehnice industriale din RSSM. 

– Înţeleg că după transmiterea proiectului instalaţiilor „ABT-120” în produc-
ţie aţi revenit la cercetările în domeniul tribologiei?

– Nu a fost să fi e. Implementarea oricărui proiect necesită consultanţă din partea 
proiectantului, a mea deci, pentru adaptarea documentaţiei tehnice respective la posi-
bilităţile tehnologice ale întreprinderilor producătoare. Şi iată că timp de 4 luni, până 
la producerea primei serii din 80 de instalaţii „ABT-120”, a trebuit să monitorizez 
procesul de fabricare. Făceam naveta între cele două uzine: Chişinău - Tiraspol. 

Între timp, s-au iscat noi neplăceri... Guvernanţii de atunci au cerut fabricarea câ-
torva zeci de instalaţii în varianta de export, pentru a le face cadou delegaţiilor străine 
care soseau în vizită în RSSM. Instalaţiile se păstrau la depozitul din Revaca, unde 
uneori eram chemat să le demonstrez. Iarăşi navete!...În timpul vizitei în RSSM a lui 
L. Brejnev, conducerea Republicii i-a propus câteva instalaţii pentru Federaţia Rusă. 
Brejnev însă a refuzat cele 4 automate propuse, spunând că producerea acestor ma-
şini trebuie organizată şi în Federaţia Rusă. Astfel, de la CC mi s-a ordonat să prezint 
pentru Federaţia Rusă o nouă modifi care de instalaţie, mai modernizată, cu protecţie 
antibacteriană. În 3 luni am elaborat documentaţia unui alt model „УВТ-Moldova”, 
prezentat în fotografi ile alăturate.

Dar nici aici nu s-a pus punct. Într-o bună zi, mă cheamă dl Urzică şi îmi spune 
să plec pentru trei zile în or. Belgorod, Federaţia Rusă, să transmit documentaţia de 
proiect a noii instalaţii „УВТ-Moldova”, să fac acolo comentariile necesare pentru 
lansarea lor în producţie. După prezentarea documentaţiei prim-secretarului CC al 
regiunii Belgorod şi câtorva specialişti, am crezut că gata – mă întorc acasă. Dar a 
doua zi am fost invitat să vizitez câteva întreprinderi din Belgorod pentru a alege 
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întreprinderea constructoare potrivită. În aceeaşi zi, după vizitarea câtorva între-
prinderi, le-am propus Uzina Militară „Sokol”, specializată în producerea staţiilor 
militare de telefon, care ar putea realiza atât partea mecanică, cât şi cea electronică 
a instalaţiilor „УВТ-Moldova”. 

Peste o zi am fost invitaţi la prim-secretarul regiunii, credeam că pentru a mi se 
spune „La revedere!”. Dar d-lui mi-a replicat: „Înţelegerea cu conducerea voastră 
prevedea şederea în Belgorod până se va produce prima serie”. Delegaţia mea a 
durat mai bine de două luni. Ce e drept, eram cazat în hotelul Partidului din piaţa 
centrală, luam dejunul, prânzul şi cina la restaurant de 3 ori pe zi...

– Aţi fost avansat după îndeplinirea acestor ordonanţe? Cu ce V-aţi ales până 
la urmă? 

– Sincer să vă spun, nu am urmărit niciun scop. Doream doar să revin mai repede 
la colegii mei, V. Ajder şi V. Comendant, pentru a continua cercetările în tribologie. 

1976. Instalaţia „УВТ-Moldova” cu protecţie antibacteriană, 
implementată în producţie la Uzina Militară „Sokol” din or. Belgorod, RSFSR 

(proiect elaborat de lectorul superior, dr. I. Bostan).
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Pentru realizarea acestor proiecte, în 1977 am primit primul Premiu de Stat, mi 
s-a oferit posibilitatea de a pleca la un stagiu ştiinţifi c de 10 luni la Universitatea 
Tehnică din Bratislava. Mi s-a oferit şi un loc în doctorantură pentru un an şi, ceea ce 
e fundamental necesar pentru o tânără familie, mi s-a promis un apartament de stat 
cu 4 odăi.

Dar şi cu apartamentul am trecut prin peripeţii. Într-o seară m-a vizitat la cămin dl 
Urzică, trimis de cineva „de sus” (după cum am înţeles) să mă întrebe ce recompense 
mi-aş dori pentru cele realizate, cu ce să fi u ajutat? Pe atunci era greu să obţii un loc în 
doctorantură şi i-am spus că aş dori un loc în doctorantură, fi e şi cu termenul redus – 
1 an la zi (pe atunci exista o asemenea formă de studii). După o pauză de meditaţie, 
dl Urzică m-a sfătuit să nu fi u naiv: „Văd în ce condiţii locuieşti – o cameră de 18 m2, 
cu un copil mic şi o nepoţică din sat. Cu condiţia că nu mă vei „vinde”, eu voi rapor-
ta că personal ai solicitat un apartament cu 4 odăi”. I-am răspuns că ar fi  sufi cient 
şi cu 3 sau chiar cu 2 odăi. „Tu ai înţeles? Soliciţi apartament cu 4 odăi, ai nevoie de 
condiţii. Bine?” 

După care au urmat mai multe întrevederi – iniţial cu dl Gr. Eremei, apoi cu dl P. 
Lucinschi, care de câteva luni fusese transferat din funcţia de secretar al CC al PCM 
pentru probleme ideologice în funcţia de prim-secretar al Comitetului orăşenesc de 
partid, Chişinău. 

Dna L. Scalnâi – secretar pentru ideologie, m-a invitat în audienţă la P. Lucinschi. 
Dumnealui îmi dezvălui: „Ăştia din CC ştiu doar să promită, iar eu trebuie să vă caut 
apartament”. Peste puţin timp, Lucinschi a plecat la Moscova, iar dosarul meu a fost 
transmis dlui V. Dobrea. 

Îmi luasem deja grija de apartamentul cu 4 odăi... Dar peste 10 ani (!), în 1989, 
mi-a venit rândul să primesc un apartament cu 2 odăi de la Politehnică. Ajungând 
actele mele la Comitetul Executiv Orăşenesc, unde tocmai Dobrea era preşedinte, 
am fost chemat ca să îmi reproşeze că eu am primit deja un apartament cu 4 odăi şi 
că el ţine minte dosarul meu, pe care i l-a transmis Lucinschi. În urma explicaţiilor 
aduse, propunerea a fost să îmi aleg un apartament cu 4 odăi la Ciocana, pe bule-
vardul Moscova sau în sectorul Centru. Eu am preferat în sectorul Centru, astfel 
îndeplinindu-se şi sugestia dlui Urzică. 

– Dar ce a urmat după elaborarea instalaţiilor „ABT-120” şi „УВТ-Moldova”?
– Am mai trecut printr-o încercare. În primăvara anului 1977 m-a invitat rectorul 

V. Antoseac şi, în prezenţa recunoscutului medic, prof. dr. hab. P. Ciobanu, mi-a 
propus să elaborăm un aparat pentru osteosinteza extrafocală a fracturilor osoase 
în baza aparatului Ilizarov. Prof. P. Ciobanu a propus o nouă metodă de compresie-
distracţiune a fracturilor osoase prin utilizarea microdeplasărilor continue. În câteva 
luni, împreună, am elaborat principiul de lucru al aparatului şi au fost confecţionate 
primele mostre experimentale în două modifi caţii – pentru bolnavi şi pentru reali-
zarea experimentelor cu aplicare pe animale. La Baza de Odihnă Condriţa, într-un 
vagon, dl dr. hab. P. Ciobanu a experimentat aparatul pe câini. 
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În septembrie acelaşi an, am înaintat la Moscova actele necesare pentru breve-
tarea metodei şi a aparatului. În decembrie, rectorul V. Antoseac m-a informat că 
sunt invitat în or. Kurgan, la Clinica Ortopedică, personal de către cunoscutul medic 
G. A. Ilizarov. 

Împreună cu prof. P. Ciobanu, am pregătit aparatul respectiv şi în luna martie m-
am întâlnit cu G. A. Ilizarov în Kurgan. În cadrul discuţiilor, i-am prezentat aparatul 
în funcţiune cu microdeplasări continue de 550 A0/s. Dl Ilizarov s-a interesat despre 
avantajele metodei. I-am răspuns că eu sunt inginer şi am elaborat doar construcţia 
aparatului. Dar medicul nostru de la Chişinău P. Ciobanu consideră că, trecând de la 
microdeplasări discrete ca în aparatul Dvs. (Ilizarov) la microdeplasări continue ale 
fragmentelor osoase, au loc schimbări biologice radicale asupra regenerării fracturi-
lor osoase, cu excluderea microdefectelor sângeroase provocate de macrodeplasările 
discrete ale fracturilor osoase, scade temperatura locală în funcţie de dereglări, rege-
neratul se adaptează la factorul deformaţiei şi, ca rezultat, creşte viteza de creştere a 
regeneratului şi calitatea lui fără fi suri, se micşorează durata de spitalizare a pacien-
tului. Această metodă poate trezi un interes deosebit şi pentru militari. 

1977. Aparat pentru osteosinteza extrafocală a fracturilor ocoase cu microdeplasări 
continue cu viteza de 550 Ao/s. Mecanismul de acţionare include: un electromotor alimentat de 

la un acumulator portativ şi un redactor cu raportul de transmitere de 1000000, 
un microsistem hidraulic.
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Aici Ilizarov a răbufnit supărat: „Причем тут Ваш кишиневский медик – это 
хрустальная мечта моего детства!”. Mi-a dat de înţeles că se... interpune în 
această lucrare chiar el, vestitul Ilizarov! După însoţirea mea în mai multe laboratoa-
re de cercetare ale clinicii, au urmat propuneri de colaborare, chiar cu invitaţia de a 
trece cu serviciul în Kurgan. 

La întoarcere în Moldova, peste câteva luni, afl ăm că Ilizarov, de unul singur, a 
primit brevet de invenţie cu încălcarea duratei de timp a cerinţelor de brevetare.

În revendicări erau incluse toate avantajele menţionate de prof. dr. hab. P. Ciobanu.
– Cum a fost posibil aşa ceva? 
– Propunerea noastră de brevet, depusă anterior la Institutul de Expertiză 

(VNIIGPĂ) din Moscova, a fost transmisă spre expertiză tocmai dlui G. Ilizarov. 
Probabil, dânsul a dat o expertiză negativă şi, pe de altă parte, el însuşi a înaintat o 
„nouă” propunere de brevetare, deja... pe numele său. Noi nu am primit niciun răs-
puns de la expertiza moscovită.

În august acelaşi an, dintr-un interviu cu dl G. Ilizarov difuzat în cadrul buletinului 
unional de ştiri TV „Vremea”, am afl at că d-sale i s-a decernat Premiul Lenin pentru 
realizări deosebite. Dar în acel interviu Ilizarov a vorbit preponderent despre o nouă 
metodă de tratament cu aplicarea microdeplasărilor continue ale fracturilor osoase. 
Reieşea deci că propunerea noastră avea importanţă, dar invenţia ne-a fost pur şi 
simplu furată. Se mai întâmplă... 

– Dle academician, iată că ne-am apropiat cronologic de perioada formării 
unei şcoli ştiinţifi ce. Suntem curioşi să afl ăm cum aţi ajuns Dvs. la domeniul 
principal de cercetare – Transmisiile Planetare Precesionale?

– În a. 1978-1979 am primit undă verde pentru un stagiu ştiinţifi c de 10 luni la Şcoala 
Tehnică Superioară din Bratislava, CSSR. În laboratoarele ştiinţifi ce de acolo domina 
o atmosferă de cercetare care m-a copleşit: în fi ecare săptămână – seminare ştiinţifi ce 
tematice, în fi ecare lună – deplasări la diverse conferinţe ştiinţifi ce. Şeful catedrei, acad. 
S. Labuza şi conducătorul meu ştiinţifi c, prof. S. Glezl mi-au recomandat extinderea 
stagiului pe două luni şi la Universitatea Tehnică din Praga, şi la Centrul de Cercetări din 
Behoviţe. Anume în cadrul acestui stagiu m-a captivat ideea unei transmisii planetare. 

La întoarcere acasă, în toamna anului 1979, eram cu studenţii la lucrările de toamnă 
la Fabrica de Conserve din Tighina, unde ideea conceptului transmisiei printre lucrări 
de alt caracter, începu să prindă contur – uneltele primitive cu care operam mi-au 
permis confecţionarea unei machete demonstrative cu profi l cicloidal. Revenind la 
catedră, cu alte condiţii la îndemână, am precizat unele aspecte ale angrenajului ciclo-
idal şi în câteva luni am fabricat un model demonstrativ cu doi sateliţi cu profi l epihi-
pocicloidal (foto). Entuziasmul creştea. S-a conturat şi colectivul de tineri doritori să 
participe la cercetare – proiectare. În câteva luni, au fost elaborate primele crâmpeie 
ale teoriei angrenajului cicloidal. Şeful catedrei, dl prof. V. Mudreac, m-a rugat să 
pregătesc un seminar ştiinţifi c la temă. Studiind literatura de specialitate în biblioteca 
„N. Krupskaia” din Chişinău, am descoperit o informaţie care m-a „distrus” total. În 
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timpul celui de-al doilea război mondial, în Belarus a fost doborât un avion „Focky-
Wolf-150”, pe care militarii sovietici l-au demontat pentru expertiză. În mecanismul de 
ridicare a trenului de roţi se utiliza o transmisie foarte asemănătoare cu cea inventată 
de mine. În baza expertizei respective, inginerul sovietic B. Shannikov a editat în 
1948 o monografi e cu denumirea „Transmisie cicloidală”. Treptat, am descoperit că 
„invenţia mea” a fost inventată, de fapt, până la mine – încă în 1928, de către inginerul 
german Lorenz Braren, care emigrase în SUA, unde a vândut două patente. 

Am amânat seminarul. Dezamăgirea a fost enormă. Timp de două săptămâni nu m-
am arătat la catedră. Am stat închis în casă, ca să vină întâmplarea. În acea perioadă în 
Polonia se desfăşura Festivalul de Muzică Uşoară de la Sopot. Într-o seară, vizionând 
festivalul, un fascicul laser descria un inel care se rostogolea pe un ecran... efectuând 
o mişcare cu un punct nemişcat. La o anumită frecvenţă de rostogolire a inelului, am 
observat o interferenţă de contururi ale inelului care imaginar parcă genera un profi l 
schimbător. Am tresărit. Mi-am imaginat formarea unui profi l schimbător, provocat de 
mişcarea sfero-spaţială a inelului. M-am grăbit să verifi c. Neavând la îndemână un 
compas, am meşterit unul primitiv din două aşchii de scândură dintr-o ladă pentru mere, 
de care am legat un ac şi o inimă de creion... Până în zori m-am convins că mişcarea 
sfero-spaţială cu un punct nemişcat, utilizată într-o transmisie, condiţionează profi lul 
schimbător al dinţilor roţilor dinţate şi poate asigura multiplicitatea angrenării.

Aici trebuie să menţionez că imaginaţia provocată de jocul razelor laser întruchi-
pată într-o transmisie planetară n-ar fi  costat nimic fără transpiraţie şi efort ulterior.

Dezamăgirea anterioară se transformă într-un nou elan de creaţie. În următoarele 
zile am proiectat câteva profi luri variabile convex-concave. Aşa a apărut transmisia 
planetară precesională cu mişcare sfero-spaţială a satelitului cu profi l variabil al dinţi-
lor. Anume această simbioză de soluţii tehnice asigură multiplicitatea angrenării care, 
de fapt, determină avantajele Transmisiei Planetare Precesionale (TPP). 

1979. Reductor planetar cicloidal 
(o invenţie de pionierat, dar patentată încă în 1928 de către inginerul german Lorenz Braren).
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În 1981, VNIIGPĂ înregistrează primul 
brevet de invenţie – Transmisia Planetară Pre-
cesională. Până în prezent, şcoala ştiinţifi că din 
Chişinău deţine peste 160 de brevete de inven-
ţie şi patente în domeniul TPP. Astfel, denumi-
rea „Transmisii Planetare Precesionale” a in-
trat în terminologia tehnică mondială şi trebuie 
apreciat că ea aparţine ingineriei moldave. În 
acelaşi an, a fost elaborat proiectat şi fabricat 
primul prototip funcţional al reductorului pla-
netar precesional – un elegant model din sticlă 
organică şi metal.

A urmat o activitate enormă în elaborarea 
teoriei fundamentale a angrenajului precesio-
nal, metodelor de calcul ingineresc, fabricarea 
mostrelor de cercetare experimentală, dezvol-
tarea a peste 30 de scheme structurale cinematice, cercetări ale parametrilor funcţi-
onali, implementări etc. Capacitatea portantă şi fi abilitatea ridicate ale transmisiilor 
precesionale, asigurate de angrenajul multipar, au favorizat elaborarea unei game 
largi de reductoare precesionale de putere. 

– Dle academician Ion BOSTAN, după 1980 Transmisiile Planetare Precesi-
onale (TPP) au devenit subiectul principal al cercetărilor Dvs. În baza acestor 
cercetări aţi publicat zeci, chiar sute de publicaţii, brevete, patente, 10 monogra-
fi i şi manuale. Dar care sunt domeniile de aplicare a TPP şi care este importanţa 
lor în dezvoltarea tehnicii moderne?

– Datorită avantajelor de care dispun, TPP pot fi  utilizate în toate domeniile în 
care este necesară transformarea mişcării şi a sarcinii – de la mecanisme simple de 
acţionare cu destinaţie generală până la automobile, roboţi, tehnică cosmică de zbor, 
tehnică specială etc.

Spectrul larg al utilizării TPP este determinat de posibilităţile lor cinematice ex-
tinse. Este recunoscut faptul că în lume nu există o altă transmisie cu un asemenea 
diapazon al rapoartelor de transmitere. Printre avantajele TPP se mai regăsesc: ca-
pacitatea portantă înaltă datorită multiplicităţii angrenării care defi neşte gabarite şi 
masă mici; transmiterea de puteri mari; precizia cinematică înaltă (roboţi, manipula-
toare, utilaj tehnologic, tehnică specială); asigură posibilitatea transmiterii mişcării 
prin perete – avantaj important pentru tehnica ce necesită separarea strictă a mediilor 
(cosmos, industria chimică, centralele atomoelectrice etc.).

Voi aduce un exemplu elocvent de realizare practică a unui avantaj, la prima 
vedere neînsemnat, descoperit întâmplător, care însă s-a dovedit a fi  unul de pro-
porţii. În anul 1983, în cadrul unor încercări experimentale, am depistat că în TPP, 
datorită mişcării sfero-spaţiale a Satelitului, pierderile hidraulice sunt minime, chiar 

1981. Primul model funcţional al 
reductorului planetar precesional 

(brevetat în 1981 de către I. Bostan).
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la turaţii de 3000 – 5000 rot/min. Nu am acordat atunci prea multă atenţie acestui 
fenomen. Ulterior, în cadrul unei conferinţe ştiinţifi ce desfăşurate la Leningrad, un 
doctorand a relatat, între altele, despre acest fenomen. Iar la câtva timp după aceasta, 
am fost vizitaţi la catedră de doi specialişti din Rusia, la început foarte scumpi la 
vorbă, care ne-au rugat să le demonstrăm în condiţii de laborator veridicitatea acestui 
fenomen. Cei doi s-au dovedit a fi  de la Okeanmaş din Moscova. După ce s-au con-
vins de existenţa fenomenului, în câteva ore de discuţii ei ne-au informat că pe fundul 
mărilor şi oceanelor, la adâncimea de (5÷6) km s-au depistat rezerve de zăcăminte 
(de fi er, mangan, titan, wolfram, nichel, molibden – practic, întreg tabelul periodic al 
lui Mendeleev), care, conform estimărilor specialiştilor, ar fi  sufi ciente întregii lumi 
pentru următorii 200 de ani. Este în toi împărţirea teritoriilor Oceanelor şi Mărilor 
bogate în aceste minerale. Conform unei decizii ONU, aplicate ţărilor semnatare a 
Convenţiei Maritime, au dreptul la acapararea teritoriilor doar ţările care sunt în-
cadrate în cercetarea şi elaborarea tehnologiilor de extracţie şi de procesare meta-
lurgică a acestor minerale. URSS a reprofi lat peste noapte Institutul de Cercetări în 

1980. Lectorul superior, dr. I. Bostan împreună cu prorectorul pentru cercetare al Institutului 
Politehnic din Chişinău , conf. dr. C. Gluşco şi asistentul A. Oprea. Demonstrarea principiului 

de lucru al primelor 3 mostre de transmisii planetare precesionale.



Itinerar biografi c

59

1984-1989. Prototipuri industriale de reductoare planetare precesionale submersibile pentru 
Complexul Robotizat de Extracţie a Zacămintelor de pe fundul Oceanului Planetar.
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1988. Modulul electromecaninc precesional al platformei scanare 
a staţiei cosmice de zbor interplanetar VEGA-6.

Metalurgie din Dnepropetrovsk în „VNIPI Okeanmaş”, cu care veţi colabora..., ne-au 
mai informat cei doi specialişti.

Ne-au propus să colaborăm în vederea creării unui Complex Robotizat pentru 
dobândirea concreţiunilor feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar. În faţa 
noastră se deschideau nişte perspective fascinante. Finanţarea nu mai era o problemă. 
„Spuneţi de ce sumă veţi avea nevoie, vă dăm fi nanţe cât puteţi înghiţi, dar se va cere 
responsabilitate şi efort, fi indcă Dvs. veţi fi  monopolişti în URSS privind elaborarea 
mecanismelor de acţionare a Complexului Robotizat pentru dobândirea concreţiuni-
lor feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar”. „Conceptul URSS” – astfel 
se numea viitoarea noastră temă de cercetare. Până la destrămarea URSS, fi nanţarea 
proiectului se estima la 220 – 250 mii de ruble anual. 

De regulă, cercetările în domenii de asemenea anvergură se dublează sau chiar se 
triplează – pentru a exclude riscul eşecului. Noi însă am fost selectaţi fără alternative 
în elaborarea celor 12 mecanisme de acţionare a Complexului Robotizat anume dato-
rită unicităţii efectului descoperit întâmplător în TPP.

– În ce constau consecinţele acestui efect?
– La adâncimi mari de (5÷6) km, la presiuni hidrostatice (50÷60) MPa şi la tem-

peratura apei la această adâncime a Oceanului de (3÷4)0C viscozitatea uleiurilor uti-
lizate pentru compensarea presiunii creşte până la (2500÷3000) sSt şi transmisiile 
clasice se transformă în hidrofrâne. TPP pot fi  exploatate submersibil la adâncimi 
mari datorită acelui fenomen descoperit întâmplător şi care se datorează specifi cului 
mişcării sfero-spaţiale a satelitului cu un punct nemişcat. 
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La câteva săptămâni am fost invitaţi în Dnepropetrovsk la „VNIPI Okeanmash” 
(fi liala Okeanmash-ului din or. Moscova), unde am primit caietul de sarcini pentru 
cercetare – proiectare şi fi nanţarea pentru primul an – 200 de mii de ruble. Cercetările 
ştiinţifi ce, proiectările, confecţionarea mostrelor experimentale se efectuau paralel. În 
proiect au fost incluşi şi colegi de la Facultatea de Energetică, care elaborau motoare 
electrice submersibile. În anul 1997, în baza proiectelor noastre, Uzina „Azovteajmash” 
din or. Mariupol a început fabricarea seriilor „O” a TPP (vezi foto).

Un alt avantaj al TPP – precizia cinematică înaltă (30 - 40 sec. unghiulare), a 
determinat cooperarea cu Institutul de Cercetări Cosmice din URSS, cu întreprinderea 
„Kometa” şi cu Uzina Militară nr. 4805 din Krasnoiarsk. În cadrul acestor coope-
rări, desfăşurate paralel cu „Complexul Robotizat”, am elaborat 3 proiecte de module 
electromecanice în baza TPP pentru Tehnica Cosmică de Zbor, care au fi nalizat cu 
fabricarea mostrelor experimentale. După proiectul nostru, din materiale aduse din 
Krasnoiarsk, la Uzina „Sciotmash” din Chişinău a fost fabricată şi mostra de bord a 
modulului electromecanic în baza TPP pentru Staţia Cosmică de Zbor Interplanetar 
„Vega-6” (vezi foto). 

Unicitatea TPP mai constă în posibilitatea realizării rapoartelor de transmisie 
foarte mari. Datorită acestui avantaj, în anul 1989 specialiştii de la UTS din Mos-
cova „N. Bauman”, susţinuţi de rectorul A. Eliseev (fost cosmonaut), ne-au propus 
caietul de sarcini pentru elaborarea unei structuri cinematice a TPP, care să realizeze 
raportul de transmisie de peste 1 mil.: pentru Radarul din Krasnoiarsk, componentă a 
Scutului Antirachetă al URSS.

Schema structurală a fost realizată cu raportul 1296000 şi transmisă pentru coordo-
nare. Acest mecanism de acţionare în baza TPP era menit să asigure rotirea radarului 
în jurul axei sale pe o cale ferată circulară cu diametrul de 40 m (cu orientare la Steaua 
Polară) cu o rotaţie pe an la rotirea continuă a patru motoare electrice cu 1370 rot/min. 
Dar în martie 1990, radarul a fost conservat conform înţelegerilor (URSS – SUA) de 
la Reikyavik, Islanda, astfel cooperarea noastră în domeniu fi ind stopată. Ne-am ales 
doar cu elaborarea Schemei Cinematice a TPP şi cu publicarea ei în anul 1991 în una 
dintre monografi i.

– Probabil că teza de dr. hab. s-a bazat pe aceste cercetări, elaborări?
– Într-adevăr, cercetările legate de Complexul Robotizat şi tehnica cosmică de 

zbor au servit drept elaborări de bază implementate în producţie.
În anul 1989, când am susţinut teza, nu se acceptau lucrări fără implementări, cu 

atât mai mult de către Consiliul de susţinere a tezelor de la principala şcoală ingine-
rească din URSS: Universitatea Tehnică de Stat din Moscova „N. Bauman”, unde a 
avut loc susţinerea.

– După susţinerea tezei de dr. hab., ce loc le revine Transmisiilor Planetare 
Precesionale în activitatea Dvs. de cercetare?

– TPP au rămas subiectul de bază al cercetărilor noastre. Aici ţin să îmi exprim 
regretul în legătură cu faptul că Republica Moldova nu mai dispune de un potenţial 
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industrial valoros, pentru care şi cu care să lucrăm. În aceste condiţii, am fost nevoiţi 
să lucrăm pentru exterior. După 1990 am câştigat prin concurs mai multe proiecte 
internaţionale cu SUA (3 proiecte – CRDF), cu Germania (Asociaţia Inginerilor – 1 
proiect), Elveţia (1 proiect), România (2 proiecte), Italia (1 proiect). 

După adoptarea Codului Cercetării şi Inovării, AŞM a fi nanţat câteva proiecte în 
domeniul TPP, fapt care ne-a permis alături de proiectele internaţionale să susţinem 
tinerii cercetători, să renovăm baza tehnico-materială a laboratoarelor de cercetare, să 
continuăm cercetările în acest domeniu. Este foarte important că în condiţiile actuale 
precare din cercetare continuă susţinerea tezelor de doctorat. 

După a. 2000 au susţinut tezele A. Topa, A. Sochireanu şi M. Vaculenco, anul 
acesta deja a avut loc susţinerea preventivă a tezelor dlor R. Ciupercă şi I. Botna-
riuc, alte 7 teze se pregătesc pentru susţinere. Foştii şi actualii doctoranzi sunt im-
plicaţi în procesul didactic – fapt foarte important pentru dezvoltarea în continuare a 
universităţii sub aspectul formării profesionale a specialiştilor prin prisma cercetări-
lor ştiinţifi ce. 

– Consideraţi că degajarea intensităţii proiectelor de cercetare în domeniul 
TPP a favorizat deschiderea unei noi direcţii de cercetare legată de valorifi carea 
resurselor regenerabile de energie?

– Nu consider. Deschiderea noii direcţii de cercetare nu aş considera-o ca o di-
minuare a cercetărilor în domeniul TPP, ci mai degrabă cauzată de importanţa va-
lorifi cării resurselor regenerabile de energie pentru ţara noastră care nu dispune de 
hidrocarburi proprii.

Ţările UE cu un potenţial industrial enorm şi-au propus ca până în anul 2020 să 
sporească până la 20% cota energiei electrice obţinute prin valorifi carea resurselor 
regenerabile de energie. Chiar Preşedintele SUA Barack OBAMA, la inaugurare, a 
declarat: „Vom pune la treabă soarele şi vântul”.

În cadrul Programului de Stat „Asigurarea competitivităţii produselor industri-
ale în construcţia de maşini în baza inovaţiilor Know-How, materialelor noi şi a 
tehnologiilor avansate”, pe care l-am condus, au derulat câteva proiecte legate de 
cercetarea şi elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile de energie: 
hidraulică, eoliană, solară. Iar din anul 2009 a fost lansat un nou Program de Stat 
– „Valorifi carea resurselor regenerabile de energie în condiţiile Republicii Moldo-
va şi elaborarea Satelitului Moldovenesc”, dedicat elaborării şi implementării siste-
melor de conversie a energiilor regenerabile. 

În rezultatul cercetărilor din ultimii 4 ani, noi am elaborat şi am fabricat prototi-
puri industriale ale microhidrocentralelor pentru conversia energiei cinetice a râurilor 
Prut şi Nistru. Una dintre Microhidrocentrale deja este instalată pe râul Prut pe porţi-
unea Stoieneşti – Cantemir. În cel mai apropiat timp, vom instala încă o modifi caţie 
a Microhidrocentralei de producere a energiei electrice. Tot în acest domeniu, în ace-
eaşi perioadă, în paralel, noi am elaborat 2 modele de agregate eoliene cu puterea de 
10 kW. Noutatea ştiinţifi că constă în utilizarea turbulenţei curgerii aerului (de fapt, 
ca factor negativ) pentru sporirea injecţiei frontale a curentului de aer şi, respectiv, a 
randamentului conversiei energiei. 
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2007. Prototipul industrial al microhidrocentralei pentru conversia energiei cinetice a apei 
râurilor (prezentat la expoziţie, MoldExpo).

2008. Prototipul industrial al microhidrocentralei pentru conversia energiei cinetice a apei 
în energie mecanică (de pompare a apei), instalate pe r. Prut, com. Stoieneşti.
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Primul agregat eolian cu puterea de 
10 kW a fost supus cercetărilor experi-
mentale în vara anului trecut în Parcul 
Dendrologic „Muzeu al Tehnicii în Aer 
Liber” al UTM.

În prezent se lucrează asupra tehno-
logizării documentaţiei tehnice. Vom 
depune tot efortul să producem în Re-
publica Moldova aceste două sisteme 
de conversie a energiei regenerabile. 

– Dle academician, anterior vor-
beaţi că aţi avut o „umbrelă protec-
toare” în persoana prorectorului 
pentru cercetare, dr. prof. univ. C. 
Gluşco. Prin ce se exprima necesita-
tea unei asemenea „umbrele”?

– Până la proclamarea independen-
ţei Republicii Moldova, în instituţiile 
de învăţământ superior domina o atmo-
sferă excesiv de politizată, promovată 
pe verticală din comitetele de partid la 
facultăţi, catedre, în subdiviziuni. În 
instituţia noastră, această atmosferă a 
luat amploare în perioada anilor 1973 
– 1988. Politica de cadre se promova 
cu iscusinţă, având efect de „bătaie 
lungă” pentru persoanele care deve-
neau incomode şi cădeau în „atenţia” 
conducerii. Cu cât cineva se evidenţia 
mai mult, cu atât „atenţia” vânătorilor de persoane incomode se intensifi ca. 

Pe parcursul acestor ani, eu personal am fost susţinut şi apreciat de colectivele ca-
tedrei şi facultăţii. Cu timpul însă am intrat şi în „atenţia” administraţiei. Am rezistat 
în mare parte datorită „umbrelei protectoare” – Constantin Gluşco – un om de bună 
credinţă şi luptător pentru dreptate. Aşa erau atunci timpurile: dacă o persoană deve-
nea incomodă, i se inventau confl icte, diferite situaţii neplăcute, insinuări, acuzaţii 
nefondate, care derulau până la verdictul:„Nu corespunde cerinţelor ideologice”. 

Am avut şi eu nefericirea de a mi se „fabrica” confl icte, în care rolul „umbrelei 
protectoare” a fost incontestabil. Într-o zi mă invită în audienţă rectorul V. Antoseac în 
prezenţa prorectorului pentru cercetare C. Gluşco. Mi s-a propus să accept conducerea 
ştiinţifi că a unui proiect al Catedrei „Utilaj frigorifi c” în domeniul procesării cărnii, 
anterior condus de conf. dr. E. Faizilberg, înlăturat pentru încălcări fi nanciare.

2007. Academicianul Ion Bostan demonstrând 
prototipul industrial al turbinei eoliene cu 

puterea de 10 kW, instalată în parcul-dendrariu 
- muzeu al tehnicii în aer liber al UTM.
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Am refuzat, motivând că nu sunt din domeniu şi că, în afară de aceasta, conduc 
alte câteva proiecte. Rectorul motivă: „...Veţi semna doar acte fi nanciare pentru a 
le aduce în ordine, aşa că numirea Dvs. va fi  temporară”. La insistenţa prorectoru-
lui C. Gluşco, am acceptat. Peste puţin timp, pe tabla dintr-un laborator al Catedrei 
„Utilaj Tehnologic Frigorifi c” a apărut o inscripţie „Евреи вон в Сибирь”. În ace-
eaşi zi au şi dat buzna colaboratorii de la Securitate... Toate persoanele încadrate 
în cercetare în proiectul, pe care fi ctiv îl conduceam, au scris probe caligrafi ce, au 
dat explicaţii. Tot în acele zile se mai descoperise că unul dintre angajaţii temei, E. 
Balan, îşi puse semnătura în grafi e latină pe nişte hârtii. Toate acestea pe vremea 
aceea, a totalitarismului, miroseau a naţionalism, iar eu cădeam sub incidenţa aces-
tei grave acuzaţii, din alt motiv.

Ceva mai înainte de acest caz, într-o sâmbătă de iarnă, plecasem acasă la părinţi 
cu capul descoperit. De cum am intrat în casă, tata m-a luat la rost: de ce umblu fără 
cuşmă?... Spre seară apăru cu o căciulă de Astrahan, dintr-o pielicică de miel procura-
tă în piaţa din Bolgrad. Îmi înmână căciula şi îmi spuse: „În Chişinăul vostru poţi să 
te porţi ca golanii, dar când vii acasă, să semeni a gospodar. Ne-am înţeles?” Când 
am apărut la catedră în căciulă de Astrahan, un coleg, alolingv, mi-a replicat: „О, 
теперь понято, почему ты позволяешь себе говорить в нашем присутствии на 
непонятном языке. Шутка!” Câteva zile după aceasta, „umbrela mea protectoare”, 
C. Gluşco, fi ind şi membru al comitetului de partid, deci om cu greutate politică la 
institut, m-a rugat părinteşte să îmi schimb căciula de Astrahan pe una de iepure şi 
să nu mai vorbesc în limba maternă în prezenţa celor care nu o înţeleg. În scurt timp, 
căciula mea de Astrahan dispăru! Era evident: ceea ce ştia membrul comitetului de 
partid, ştia şi rectorul.

Aşa că aceste cazuri se încadrau perfect în piramida ideologică cu iz naţionalist 
ce mi se clădea.

– Şi cum aţi depăşit aceste neplăceri?
– Într-o sâmbătă am fost invitat din nou la rector. În anticameră l-am găsit şi pe 

bunul meu coleg şi prieten P. Ciobanu. Împreună cu el şi cu Antoseac lucrasem când-
va asupra aparatului Ilizarov. Am intrat împreună la rector. Domnia sa mi-a replicat: 
„Товарищ Бостан, говорят, что вы работаете против меня”. I-am cerut do-
vezi. „Вы обещали Ожогу что поможете ему, с помощью с Глушко, получить 
звание доцента, если он (Ожог) напишет в ЦК кляузу на меня (Антосяк)” (cu 
câteva luni în urmă dl dr. E. Ojog nu fusese promovat la titlul de docent de către 
Consiliul ştiinţifi c).

Însă cu câteva zile înainte de audienţă, acelaşi Ojog mă întreba cum să procedeze: 
„E. Faizilberg mă roagă să scriu o „clauză” în CC la adresa lui C. Gluşco, iar el 
(Faizilberg), drept recompensă, mă va ajuta să obţin titlul de docent”. Era tocmai 
viceversa primului caz. Acuzaţia adusă de rector şi convorbirea pe care am avut-o 
cu dl Ojog m-a făcut să înţeleg că persoana dr. docent E. Faizilberg a fost folosită cu 
iscusinţă în declanşarea confl ictului. 
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Conştientizând cele întâmplate, i-am spus rectorului că aş putea numi numele 
provocatorului. După ce am rostit numele lui Faizilberg, am insistat ca persoanele 
implicate să fi e convocate la rector, inclusiv cu participarea dlui prorector C. Gluş-
co, pentru a elucida cazul. După care, profund impresionat, rectorul Antoseac a zis: 
„Очень интересно... Считайте вопрос закрытым...”.

Am insistat din nou asupra convocării unei întruniri, dar în zadar. Probabil, des-
coperirea provocatorului şi insistenţa mea de a clarifi ca situaţia l-au decis pe rectorul 
Antoseac să renunţe la ideea de a mă concedia pe această cale. 

Spre regret, după acest confl ict inventat, mulţi colaboratori de la catedra, unde 
activa E. Faizilberg, au fost expulzaţi de la Politehnică: V. Cartofeanu – astăzi decan 
de facultate, E. Balan – actualmente dr. hab., conf. la Catedra „Utilaj frigorifi c”, I. 
Gicu – director de fi rmă particulară, alţi câţiva ingineri şi laboranţi. 

De fapt, tentativele de a mă expulza din învăţământ au continuat, dar deja pe linia 
de partid. Colegii de la Universitatea Tehnică de Stat din Moscova „N. Bauman”, 
unde preconizam să susţin teza de doctor habilitat, m-au informat: „La noi la Univer-
sitatea N. Bauman, nu vei putea susţine teza, dacă nu eşti membru de partid”. 

În scurt timp, am devenit membru de partid şi astfel... mi-am săpat singur groapa. 
A venit perioada de iepurare a rândurilor partidului de rău-plătitorii de cotizaţii, fi ind 
prins şi eu în laţ. Cotizaţiile pe luna iunie puteau fi  achitate în iulie sau august, la 
revenirea din concediu. În iunie venisem să achit cotizaţiile, dar responsabilul pentru 
plata cotizaţiilor A. Nistrean, mi-a spus să vin în august, pentru că a închis deja bor-
deroul. Iar în august nu le-am plătit pe cele din iulie... Mă zăpăcisem. În septembrie 
mi s-au găsit datorii de 22 de ruble şi 50 de copeici!

A urmat adunarea de partid a facultăţii. Pentru această restanţă, considerată mare, 
mi-au aplicat pedeapsa: „поставить на вид”. Ajungând la urechea rectorului vestea 
despre această pedeapsă „prea uşoară”, am fost invitat la şedinţa Comitetului de partid 
(împreună cu alţi câţiva colegi cu restanţe de 6 şi 9 ruble, iar eu tocmai cu 22,50!). 

La acea şedinţă, rectorul a ţinut să spună: „Я очень хорошо знаю Ивана 
Антоновича, но платить членские взносы святое дело коммуниста. Помните 
фотографа Гросмана, мы исключили его из партии из-за 3 руб. 60 коп., а тут 
22 руб. 50 коп. Предлагаю повысить меру наказания до объявления ему строгого 
выговора с занесением в личное дело”. S-a votat cu un vot împotrivă (prof.univ.
dr.hab. Andrei Cojuhari). 

În luna octombrie, am fost invitat la Comitetul raional de partid Octombrie, unde 
secretar era tocmai un bun prieten al rectorului Antoseac – tov. Garev. 

Aşteptându-mi sentinţa zdrobitoare, într-o bună zi, „umbrela mea protectoare”, 
prorectorul C. Gluşco, mi-a spus direct: „Ştiţi cât sunt de rele relaţiile mele cu recto-
rul. În plus, Garev şi rectorul sunt buni prieteni. Dacă veţi fi  exclus din partid, să ştiţi 
că nu veţi putea continua activitatea la Politehnică”.

Pentru prima oară l-am văzut pe acest om curajos să îi joace ochii în lacrimi. Mi-a zis 
cu durere: „Nu te pot ajuta cu nimic, fi i pregătit moral, nu avem ce face”. Am început 
să îmi strâng hârtiile de la catedră, din laboratoare: schiţe de proiecte, manuscrise, lu-
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crări şi invenţii încă nepublicate, cataloage de înregistrare a rezultatelor experimentelor. 
Intuiam să mă întorc la Uzina „Moldovahidromaş”, unde mi-am început activitatea. 

Între timp, afl asem că biroului de partid al facultăţii i s-a cerut o caracteristică nouă 
despre persoana mea, în care să fi e menţionate neapărat un şir de neajunsuri gen: dez-
ordonat, pasiv, iresponsabil etc. A venit şi ziua şedinţei comisiei Comitetului raional 
de partid Octombrie, prezidată de Garev. Am văzut lista tuturor rău-plătitorilor – pre-
ponderent muncitori din zona industrială Ciocana. Cu toţii au fost excluşi din partid. 
Unii dintre ei încercau să glumească: „Партийные взносы на пиво переправим”. 
Fiind complice al cazului, m-am raliat şi eu la atmosfera dată, a apărut o indiferenţă 
totală faţă de viitor, pusesem cruce pe tot ce izbutisem să realizez anterior.

Pe mine însă m-a salvat întâmplarea. Înainte de a-mi veni rândul, secretara din an-
ticameră intră agitată în biroul în care se desfăşura şedinţa. Ieşi imediat din acest bi-
rou şi tov. Garev, care vocifera alarmant: „Передайте чтобы загнали мою машину 
у входа”. Se întâmplase ceva în oraş. Îmi venise rândul să intru în şedinţă tocmai în 
absenţa tov. Garev. Cum se obişnuia, cineva din comisie mi-a citit caracteristica. O 
doamnă înaltă şi zveltă, pe care nu o cunoşteam, a propus să se citească încă o dată 
caracteristica mea, rugând totodată membrii comisiei să mediteze asupra conţinutu-
lui. În caracteristică, ca de obicei, se menţionau realizările mele în cercetare: Laureat 
al Premiului de Stat, candidat în ştiinţe, peste o sută de invenţii, o sumedenie de pro-
iecte realizate, medalii la expoziţii internaţionale... Aceeaşi doamnă a intervenit din 
nou: „Товарищи, Вам не кажется что этого коммуниста нужно представить 
к очередной правительственной награде, а не исключать из партии?”. Din ul-
tima frază se subînţelegea că totul era aranjat pentru excluderea mea din partid. Şi 
a continuat: „Я настойчиво предлагаю в этом конкретном случае согласится с 
решением первичной партийной организацией (a organizaţiei de partid a facultăţii), 
где его знают. Я полагаю, что администрация Политехнического Института 
хочет свести с ним счёты”. Verdictul fi nal „Поставить на вид!” m-a salvat.

Peste un timp, afl ându-mă la o înmormântare la Cimitirul Central m-am îngrozit, 
văzând pe o piatră funerară, chiar la intrarea în cimitir, chipul acelei femei, a dnei 
Zinaida Okunskaia, care m-a salvat. Am remuşcări până în prezent că nu am reuşit să 
îi mulţumesc...

A urmat apoi perioada Gorbaciov – perioada perestroikăi, democratizării şi acce-
lerării. 

După cum vedeţi, îmi continuu şi astăzi activitatea în acest minunat şi rezistent 
colectiv al Universităţii Tehnice a Moldovei, cu care mă mândresc foarte mult şi îi 
sunt recunoscător.

– Dle rector, cum a apărut ideea elaborării Pendulului Foucault – orologiu 
gravitaţional, instalat în incinta blocului principal al UTM şi în ce constă noutatea 
lui constructivă şi ştiinţifi că?

– Într-o discuţie cu prof. univ., membru-corespondent al AŞM Ion Geru, i-am 
cerut părerea vizavi de ideea instalării în blocul administrativ al UTM a unui Pendul 
Foucault. La care dl profesor a şi venit imediat cu propunerea de a include procurarea 
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unui Pendul în proiectul de grant, pe care tocmai îl perfecta spre înaintare către Aso-
ciaţia Fizicienilor Europeni (AFE). Grantul a fost acceptat şi în scurt timp pe contul 
Asociaţiei Fizicienilor din Moldova (preşedinte – dl acad. V. Canţer) a fost transfe-
rată în acest scop o sumă de cca 300 de mii de lei.

Am rugat doctoranzii să selecteze informaţii despre ţările în care au fost instalate 
Pendule Foucault şi fi rmele producătoare. În câteva zile s-au acumulat peste 50 de 
pagini cu informaţiile respective. Studiind lista fi rmelor producătoare de Pendule 
Foucault, mi-a atras atenţia o informaţie, în care se relata despre faptul că în anul 
1999 savantul Allais Maurice, în discursul său rostit la Ceremonia de înmânare a 
Premiului Nobel, a menţionat că Pendulele Foucault sunt nişte instrumente foarte 
valoroase pentru cercetarea unor fenomene în legitatea atracţiei Universale a Pla-
netelor, inclusiv a Pământului, Lunii şi Soarelui, în timpul eclipselor de Soare şi de 
Lună. Potrivit aceleiaşi informaţii, schimbările respective pot fi  argumentate prin 
determinarea abaterii planului de oscilaţii ale Pendulului Foucault în timpul eclip-
selor de Lună şi de Soare. În anul 1961, savantul A. Maurice a efectuat cercetări 
cu ajutorul unui pendul portativ de laborator în trei oraşe din emisfera de sud şi în 
altele trei din emisfera de nord a Pământului, între care menţiona oraşul Bucureşti, 
România.

Mi-am zis atunci că în acest sens ar putea trezi interes şi Chişinăul, unde eclipsele 
de Lună şi de Soare au, practic, acelaşi efect. Totodată, savantul canadian menţiona 
că Pendulele Foucault existente în lume nu sunt adaptabile pentru înregistrarea aba-
terii de la normal a planului de oscilaţii. Aceste două realităţi au şi constituit motivul 

2007. Academician Ion Bostan cu un grup de muncitori la instalarea 
Pendulului Foucault – orologiu gravitaţional.
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pentru care ne-am gândit să nu procurăm un Pendul Foucault clasic, dar să elaborăm 
un concept funcţional care ar permite înregistrarea fenomenului abaterii Planului de 
oscilaţii în timpul eclipselor de Lună şi de Soare. 

Timp de 6 luni am elaborat conceptul proiectului unui Pendul cu cinematica in-
teractivă, înzestrat cu un sistem de urmărire, control şi menţinere a amplitudinii os-
cilaţiilor. Sistemul bazat pe 8 lasere şi 8 receptoare are menirea de a urmări procesul 
oscilatoriu prin conectarea şi deconectarea acestora de către însuşi cablul de atârnare 
a Pendulului. 

Sistemul permite de a menţine constantă amplituda oscilaţiilor prin transmiterea 
Pendulului la fi ecare semioscilaţie unui anumit impuls de forţă variabil şi dependent de 
forţele de rezistenţă aerodinamică, de temperatura şi umiditatea aerului, de cantitatea 
de praf în aer, de vibraţiile clădirii, de rezistenţa de deformaţie a cablului în planul de 
suspendare etc. Am propus şi soluţia tehnică de realizare a impulsului mecanic. A fost 
elaborată construcţia unui toroid electromagnetic fabricat din oţel cu 0,018% carbon, 
care genera un câmp magnetic variabil coerent cu forţele de rezistenţă. Astfel, datorită 
soluţiei respective, Pendulul nostru funcţionează continuu aproape 1 an de zile.

O altă realizare importantă know-how pentru înregistrarea abaterilor Planului de 
oscilaţii a Pendulului nostru o constituie sistemul cinematic interactiv, care a fost cal-
culat ţinându-se cont de plasarea lui pe Glob la latitudinea de 47°01’45” – latitudinea 
Chişinăului şi anume a blocului administrativ al UTM. Repoziţionarea cadranului se 
efectuează zilnic cu 96°36’, prin intermediul unui motor electric pas cu pas de preci-
zie înaltă dirijat prin legătura Feedback cu sistemul de lasere.

Astfel, în acest proiect au fost elaborate peste 1000 de piese originale, a căror 
confecţionare s-a efectuat în exclusivitate la întreprinderile industriale din Chişinău, 
inclusiv piese de gabarite mari de peste 3 metri în diametru. Ţin să evidenţiez în mod 
neapărat şi faptul că în acest proiect au fost implicaţi numeroşi studenţi şi docto-
ranzi ai UTM. În imaginile prezentate vedeţi Pendulul Foucault elaborat şi fabricat 
la Chişinău, colectivul implicat în elaborări, uzinele care au participat nemijlocit la 
procesul de fabricare a pieselor.

Aşadar, la noi, în Chişinău, a fost elaborat primul Pendul Foucault cu cinematica 
interactivă, care corespunde întru totul cerinţelor constructive ce ar asigura înregis-
trarea abaterii planului de oscilaţii sub acţiunea eclipselor de Soare şi de Lună.

– Având „Pendulul Foucault – orologiu gravitaţional”, planifi caţi să efectuaţi 
cercetările respective în timpul eclipselor de Lună sau de Soare, care au loc pe-
riodic în Republica Moldova?

– Ar fi  regretabil ca, afl ându-ne din punct de vedere geografi c într-o zonă cu eclip-
se pronunţate şi având Pendulul Foucault cu construcţie specială, să nu efectuăm 
asemenea cercetări.

Pentru aceasta mai avem cate ceva de făcut, şi anume: să confecţionăm apara-
tajul de înregistrare cu precizie. La ELIRI am confecţionat deja un tub de sticlă cu 
diametrul cavităţii de 8 microni, pe care îl vom dopa cu heliu în Germania. Trebuie 
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să procurăm o ocheană optică dotată cu un mi-
croprocesor pentru înregistrările Planului de 
Oscilaţii timp de 10 ore continuu etc.

Dar a apărut o problemă. Clădirea blocului 
administrativ în care e amplasat Pendulul, a 
fost construită în anul 1908 şi nu are structura 
de rezistenţă care ar permite înlăturarea acţiu-
nii vibraţiilor provocate de transportul urban. 
De la bun început am luat în calcul acest lucru 
şi am întreprins unele lucrări de consolidare, 
dar vibraţii totuşi există. În timpul cercetărilor 
va trebui să sistăm temporar circulaţia în raza 
de circa 1 kilometru în jurul blocului adminis-
trativ.

Ar fi  ideal să avem posibilitatea de a con-
strui un Pendul similar, calculat pentru latitu-
dinea Beciurilor de la Cricova. Deci să con-
struim un Pendul Foucault subteran, care prin 

2007. Pendul Foucault – orologiu gravitaţional, instalat în corpul de studii nr. 1 
al Universităţii Tehnice a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.168. 

Acad. I. Bostan şi inginerul V. Secrieru.
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Platforma Pendulului Foucault cu cinematica interactivă a cadranului de ore ce asigură 
repoziţionarea cadranului cu unghiul 96o36’ la fi ecare 24 de ore şi rotirea lui continuă cu 

viteza unghiulară a Pământului în timpul eclipselor de Lună şi de Soare.

Înregistrarea şi vizualizarea Orei locale a 
Chişinăului în referinţă cu sistemul astronomic 
fi x de coordonate.

Mişcarea de rotaţie a teritoriului Republicii 
Moldova vizualizată în regim discret la 

fi ecare Semioscilaţie a Pendulului Foucault
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2007. Pendul Foucault - Orologiu Gravitaţional cu cinematică interactivă 
şi sistem laser cu interacţiune feet-back de menţinere a amplitudinii oscilaţiilor.

o
Latitudinea Plasãrii: ë=47 01'45”

Chiºinãu, Bd. ªtefan cel Mare 168, UTM

Amplitudinea oscilaþiilor: A=1,41m

Lungimea pendulului: L=17,15m

Unghiul de rotire a planului
o

de oscilaþii într-o orã: á=10 58'31”

Concept ºi proiect elaborat de academician al A.ª.M.   I. Bostan.
În realizarea proiectului au participat:
Studenþi: A. Boico, O. Bîrlãdeanu, Iu. Colesnic, N. Cocoº.

Doctoranzi: M. Vaculenco, I. Dicusarã, O. Ciobanu, R. Ciobanu, A. Sochireanu,
D. Vengher, N. Trifan, T. Cozma, V. Odainai, V. Secrieru, C. Munteanu.

Cadre didactice: S. Rusu, V. Podborschi, V. Nastasenco, V. Bostan, M. Traci, Iu. Liunenco.

Fabricat la întreprinderile industriale din Republica Moldova: “Etalon - U.T.M.”,
“Topaz”, “Tracom”, “Moldovahidromaº”, “Acvila Group”, “Hidrotehnica”, “Incomaº”,
“Restauratorul”, “Azurit”, “Casa Modernã”, “Caprilius”, “Arta pentru Viaþã”.
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amplasarea sa subterană ar fi  Unicul în lume, care nu ar fi  infl uenţat de vibraţii, şi 
care ar fi  un instrument unic în lume pentru cercetarea infl uenţei eclipselor de Lună şi 
de Soare asupra procesului oscilatoriu al Pendulului Foucault.

De comun acord cu directorul tehnic al „Beciurilor Cricova –Vin”, dl D. Cojoc, deja 
am selectat locul plasării Pendulului şi în anul 2008 s-a săpat o sondă până la interiorul 
subteran cu o adâncime de 58 de metri. Deci înălţimea Pendulului va fi  aproximativ de 
64 de metri (contra 17 metri celui de la UTM). Ni s-a prezentat şi structura plasturilor 
în zona care sunt ideale pentru asemenea destinaţie. Înainte de fabricarea pieselor Pen-
dulului este necesar de a construi şahtul conic cu diametrul la bază de 7 metri care ar 
costa câteva milioane de lei. Vom avea nevoie să fabricăm peste hotare câteva piese cu 
diametrul de 6 metri pentru cinematica sistemului interactiv al Pendulului. 

Evident, nu e momentul să abordăm acum problema fi nanţării acestor lucrări. 
Însă, indiferent de posibilităţile fi nanciare, noi vom demara cercetările cu Pendulul 
deja instalat la UTM. 

– Sunteţi demn de toate felicitările, dle academician, – pentru neastâmpărul 
inventiv permanent. Ştim cu toţii că au urmat şi alte succese de rezonanţă. De 
exemplu, proiectul „Satelitul Moldovenesc”, fi nanţat de către AŞM din bugetul 
de stat. Cum a evoluat ideea acestui proiect şi care sunt obiectivele şi importanţa 
economico-socială şi ştiinţifi că a proiectului?

– Lucrările asupra proiectului au demarat deja şi vor derula timp de 4 ani în cadrul 
Programului de Stat, pe care am onoarea să îl conduc. În anul 2009 au fost lansate 5 
proiecte fi nanţate de AŞM cu 1,5 milioane lei.

Proiectele vizează toate domeniile referitoare la elaborarea unui Satelit artifi cial 
al Pământului. Programul cercetărilor, pe lângă elaborarea înseşi a Satelitului pre-
vede, de asemenea, crearea Centrului Terestru de recepţie a datelor şi de comandă 
– dirijare a zborului satelitului prin intermediul Radioliniei combinate de telemetrie 
şi comandă.

Elaborările preconizate în cadrul celor cinci proiecte deja fi nanţate se bazează pe 
utilizarea tehnologiilor de ultimă oră în domeniu şi pe procurări de componente cu 
rata de 50 – 60%.

Proiectul referitor la sistemul de orientare şi stabilizare a zborului Satelitului va 
fi  preponderent elaborat în original, bazat pe un microsistem giroscopic cu trei grade 
de libertate cu procurarea doar a electromotoarelor speciale de turaţie înaltă (50000 
– 60000) min-1 cu destinaţie cosmică.

După fi nalizarea etapei prealabile de cercetare – proiectare va fi  determinată gre-
utatea Satelitului (20 – 25) kg – un parametru important pentru elaborarea caietului 
de sarcini al proiectelor referitor la balistică şi lansare care, sperăm, vor demara în 
a. 2010. Proiectele în cauză urmează a fi  coordonate cu Agenţia Spaţială Europeană 
(ESA), la care va trebui să adere şi Republica Moldova. Am efectuat deja un sondaj 
al căilor de aderare la ESA. Discuţiile asupra acestei probleme le vom demara deja 
cu noul Guvern al Republicii Moldova, care, conform cerinţelor, va trebui să depună 
la ESA un set de documente.
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2009. Conducătorul ştiinţifi c al proiectului “Sistemul de orientare, dirijare şi stabilizare 
a zborului satelitului”, acad. Ion Bostan prezintă conceptul proiectului la seminarul tematic 

al Programului de Stat.

În perioada 8 – 11 septembrie 2009 suntem invitaţi la Viena la reuniunea consacra-
tă elaborării microsateliţilor „Small Satellite Programmes for Sustainable Develop-
ment”. Sperăm ca la această reuniune să extindem relaţiile de colaborare cu Centrele 
de Cercetare din Ţările Europene şi, în primul rând, cu Asociaţia Spaţială Europeană. 
Referitor la obiectivele proiectului. „Satelitul Moldovenesc” va realiza următoare-
le obiective: colectarea informaţiei pentru serviciile cadastrale; pentru prevenirea 
riscurilor de inundaţie prin scanarea în format 3D a terenurilor adiacente râurilor 
Prut şi Nistru; pentru monitorizarea stării ecologice a teritoriului ţării, probabil, şi alte 
servicii ce urmează a fi  coordonate cu ESA. Dacă Republica Moldova va izbuti să 
contracteze încă doi sateliţi din alte ţări, atunci Satelitul nostru va putea fi  utilizat şi 
pentru acordarea serviciilor de telecomunicaţii şi telefonie mobilă. 

La UTM au demarat activităţile pentru înfi inţarea unui Centru de tehnologii cos-
mice, care va fi  dotat cu staţii de proiectare şi simulare computerizată a orientării şi 
stabilizări zborului satelitului, simularea proceselor operaţionale de comandă şi zbor 
ale satelitului. 

Pe lângă importanţa socio-economică, proiectul a trezit un viu interes în rândurile 
studenţilor, tinerilor cercetători încadraţi în elaborarea tehnologiilor spaţiale ultra-
moderne. De asemenea, proiectul va contribui la sporirea interesului pentru munca 
de cercetare pe plan naţional şi la promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan 
mondial.

– Dle Rector, cercetarea în domeniul ştiinţelor inginereşti este mult mai so-
fi sticată, complexă şi, evident, realizările necesită efort multilateral. Cum aţi 
izbutit şi care sunt perspectivele?
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Academicianul Ion Bostan în discuţii cu discipolul său Valeriu Dulgheru, doctor habilitat,
şef catedră “Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini”.

Într-adevăr, pentru a încheia ciclul de la idee – cercetare – proiectare – implemen-
tare, cercetarea în domeniul ştiinţelor tehnice necesită eforturi multidisciplinare. Din 
aceste considerente, cercetarea în acest domeniu poate aduce rezultate performante nu-
mai prin crearea unor colective de cercetare din specialişti din diferite domenii. Într-un 
colectiv de cercetare fi ecărui trebuie să îi găseşti cheia de succes pe profi lul său. În anii 
80, când conduceam mai multe proiecte, implicasem în cercetare un colectiv impunător 
din tineri absolvenţi. După dezintegrarea URSS s-au diminuat brusc numărul proiecte-
lor unionale de cercetare. Anume atunci s-a produs o destrămare a colectivului: unii au 
plecat în bussines, alţii – peste hotare, iar a treia categorie s-au limitat doar la activitatea 
didactică. În această perioadă de diminuare a prestigiului cercetării doar câţiva dintre 
colegii din colectivul anilor 80’ au rămas fi deli cercetării ştiinţifi ce, în primul rând dl. 
doctor habilitat, conferenţiar V. Dulgheru, care îmi este alături de peste 28 de ani.

În perioada 1990 – 1994 de deindustrializare a economiei naţionale, de pierdere a 
comenzilor de cercetare fi nanţate de Federaţia Rusă şi fostele Republici Unionale, am 
fost nevoiţi să reorientăm cercetarea spre alţi clienţi. Salvarea a venit prin extinderea 
cooperării ştiinţifi ce internaţionale, în special, cu ţările occidentale SUA, Canada, 
Germania, România, Elveţia, Italia etc. 

Obţinând prin concurs spre fi nanţare proiecte de cercetare din Occident, am renovat 
colectivul de cercetare prin atragerea tinerilor absolvenţi ai instituţiei noastre. Schim-
bări benefi ce pentru cercetare au urmat şi odată cu adoptarea noului Cod al Cercetării şi 
Inovării. Se resimte un interes către cercetare şi din partea unor agenţi economici care, 
sperăm, va lua amploare. Bucură, de asemenea, şi posibilităţile recente de încadrare în 
cercetare pe proiecte structurale şi transfrontaliere susţinute fi nanciar de Uniunea Euro-
peană. Astăzi, putem considera cu certitudine că criza în cercetare a trecut. 
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În fi nal, ţin să exprim sincere mulţumiri colectivului de autori care s-a perindat de-a 
lungul timpului şi, în special, dlui Valeriu Dulgheru, dr. hab., conferenţiar universi-
tar, care îmi este alături de peste 28 de ani, foştilor şi actualilor doctoranzi, dlor dr. A. 
Oprea, dr. S. Mazuru, dr. I. Babaian, dr. A. Topa, dr. V. Bostan, dr. A. Sochireanu, 
dr. M. Vaculenco, R. Ciupercă, I. Bodnariuc, I. Dicusară, R. Ciobanu, O. Cioba-
nu, V. Odainâi, N. Trifan, Iu. Malcoci, A. Olevschi, E. Rusu colaboratorilor dr. conf.
univ. M. Topa, dr. prof. univ. V. Caraganciu, dr. hab. P. Ciobanu etc., care, în diferite 
intervale de timp ale perioadei 1971 – 2009, au contribuit la realizările obţinute. 

De asemenea, exprim sincere mulţumiri prorectorului pentru cercetare din perioa-
da anilor ’80, dlui dr., conf. univ. Constantin Gluşco, care mi-a fost ca o veritabilă 
„umbrelă protectoare”, apărându-mă de „pietrele” care se mai aruncau în cei de alde 
mine. Mulţumesc colegilor de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în special dlui 
preşedinte acad. Gh. Duca, care îmi este un susţinător aprig în ceea ce izbutim să 
realizăm împreună, dlui prim-vicepreşedinte al AŞM acad. Teodor Furdui, pentru 
aprecierea modestelor noastre realizări, dlui vicepreşedinte al AŞM, membru cores-
pondent al AŞM Ion Tighineanu, cu care sper să realizăm în comun mai multe lu-
crări, întregii comunităţi academice din Republica Moldova.

– Dle academician Ion BOSTAN, Vă mulţumim şi noi, la rându-ne, pentru 
amabilitatea de a ne acorda acest interviu şi, în numele tuturor UTM-iştilor, 
permiteţi-ne să Vă felicităm cu ocazia apropiatului jubileu de 60 de ani, urân-
du-Vă multă sănătate, rezistenţă, inspiraţie, noi succese pe tărâmul cercetării şi 
inventicii inginereşti! 

– Şi eu Vă mulţumesc.

Colectivul de tineri cercetători.
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ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ 
a academicianului Ion Bostan

Aspiraţiile către cercetarea ştiinţifi că ale tânărului inginer Ion Bostan erau clare. 
Şi atunci când i s-a propus sa treacă cu lucrul la Catedra “Organe de Maşini” a ac-
ceptat propunerea fără şovăială, intuind că în noua postură va avea posibilităţi mult 
mai largi pentru a-şi dezvălui şi dezvolta aptitudinile creative. Lucrând asupra celor 
mai diverse probleme, intra, literalmente, cu trup şi sufl et în soluţionarea lor, doar în 
cazuri de excepţie cedând în faţa greutăţilor. Una din primele sale realizări ştiinţifi ce 
a fost cercetarea, elaborarea şi executarea aparatului de acoperit microfi re cu înveliş 
de sticlă cu diametrul până la 8 ηm. Ideea pusă la baza acestui aparat a fost una sim-
plă şi ingenioasă, demonstrat şi de faptul că instalaţia funcţionează până în prezent la 
Institutul de Cercetări ELIRI (vezi foto).

Au urmat apoi activităţi de cercetare în tribologie, în alte domenii, iar în 1975 i 
s-a propus o problemă de interes deosebit – elaborarea unei instalaţii automatiza-
te de preparare a amestecului nutritiv pentru viţei, implementat în marile complexe 
animaliere din RSSM, RSFSR etc. Despre nivelul ştiinţifi c şi aplicativ al lucrărilor 
în cadrul proiectului vizat ne vorbeşte fabricarea acestei instalaţii la trei mari uzine 
din fosta URSS: “Electromaşina” din Chişinău, “Electromaş” din Tiraspol, “Socol” 
din Belgorod (Rusia). În total au fost fabricate peste 1000 de instalaţii automatizate 
„AVT-120”, fi ind exportate inclusiv în Germania, Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia, 

2009. Academicianul Ion Bostan faţă în faţă cu prima sa elaborare ştiinţifi că după... 35 de ani.
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Mongolia, Finlanda. Lucrarea a fost apreciată la justa ei valoare, fi ind înaintată la 
Premiul de Stat al RSSM, iar autorii ei, printre care şi proaspătul doctor în tehnică Ion 
Bostan, au devenit în 1977 laureaţi ai Premiului de Stat. A fost atins un nivel, după 
care, pentru un alt cercetător, ar fi  urmat o perioadă de autoliniştire. Însă nu şi pentru 
Ion Bostan care încă nu simţise că şi-a găsit “eu-l” său.

Împreună cu doctorul în medicină Pavel Ciobanu a elaborat un foarte efi cient apa-
rat de compresiune – distracţiune pentru osteosinteza localizată a fracturilor osoase, 
care asigura microdeplasări de 550 de angstremi pe secundă, în regim continuufapt ce 
accelera procesul de regenerare a oaselor fracturate cu efecte biologice esenţiale. Ela-
borarea conceptului aparatului îi aparţine dlui Ion Bostan. Materialele pentru breve-
tarea aparatului, fi ind depuse la Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifi ce în domeniul 
Expertizei de Brevetare, au fost trimise pentru efectuarea expertizei, cum se proceda 
pe atunci, vestitului specialist în domeniul osteosintezei localizate G. A. Ilizarov. Ana-
lizând creaţia tinerilor inventatori moldoveni, renumitul Ilizarov, care organizase o 
faimoasa şi dotată clinică la Kurgan cu alte 6 fi liale în diferite oraşe ale fostei uniuni, 
a recunoscut că acest aparat a fost visul său, scopul întregii vieţi, însuşindu-şi, practic, 
invenţia. Însă nici acest domeniu nu a fost să devină “eu-l” lui Ion Bostan.

Prin a. 1979, după un an de stagiere 
la Şcoala Tehnică Superioară din Bra-
tislava, revenind la catedră, s-a simţit 
obsedat de un vis foarte frumos – ideea 
creării unui performant reductor plane-
tar cicloidal, realizată în scurt timp într-
un model funcţional din sticlă organică 
şi metal, însă care avea să îi aducă ul-
terior surprize foarte neplăcute. Consul-
tând sursele respective în eventualitatea 
brevetării ideii sale, a constatat că ideea 
nu este nouă. Ea era cunoscută unui cerc 
îngust de specialişti în domeniu încă 
până la al doilea război mondial, fi ind 
elaborat şi brevetat în Germania şi în Ja-
ponia un reductor similar, practic copia 
celui propus. Dezamăgirea a fost atât de 
mare, încât, temporar, a încetat orice investigaţii în domeniu. Însă această stare de 
incertitudine nu a durat mult. Fiind de natură un om de acţiune şi presimţind existenţa 
în preajmă a unei soluţii foarte interesante, tânărul savant a rămas în continuare cap-
tivat de ideea creării unui nou tip de transmisie mecanică. Cum se întâmplă deseori 
în inventică, revelaţia a venit pe neaşteptate, fi ind favorizată de un caz neordinar. Pri-
vind la televizor o emisiune de la festivalul de muzică de estradă din Sopot (Polonia), 
atenţia i-a fost atrasă de jocul razelor de laser care imaginau rotirea în antifază a două 
verighete. “Hazardul fericeşte doar minţile pregătite”, spunea cu bună cunoştinţă de 

Reductor planetar cicloidal.
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cauză Louis Pasteur, afi rmaţie ce se referă completamente la prof. Ion Bostan. Astfel 
s-a născut ideea transmisiei planetare precesionale cu mişcare sfero-spaţială a sateli-
tului cu angrenaj multipar, fi ind în scurt timp materializată într-un model funcţional 
performant, protejat cu primul brevet de invenţie primit în a. 1983. Tânărul savant 
încă nu intuia că nou-născutul va deveni un fel de călăuză în lumea diversifi cată a re-
ductoarelor unicat, capabile să producă o adevărată revoluţie într-o serie de domenii 
ale tehnicii şi tehnologiei. Astfel, s-a confi rmat o dată în plus că “realizarea unei idei 
constituie 1% de inspiraţie şi 99 % de transpiraţie” – aforismul marelui inventator 
Thomas Edison, cu care sunt de acord toţi inventatorii, în special, din domeniul con-
strucţiei de maşini. Astfel, la catedră a fost fondată o nouă direcţie ştiinţifi că care, în 
scurt timp, a devenit una de bază: ”Transmisii planetare precesionale: teoria angre-
najului, tehnologii de fabricare, metode de control şi calcul ingineresc”.

 Noutatea principială a invenţiei a necesitat din partea prof. Ion Bostan un volum 
enorm de muncă privind soluţionarea în complex a întregului pachet de probleme ce 
ţin de valorifi carea unei transmisii mecanice: elaborarea teoriei fundamentale a angre-
najului precesional multipar (în angrenaj se pot afl a până la 100% perechi de dinţi), 
a tehnologiei avansate de fabricare a angrenajului şi metodelor de control al calităţii. 
După primul brevet de invenţie, după primele publicaţii teoretice şi modele funcţionale 
au urmat ample activităţi ştiinţifi ce ale prof. Ion Bostan care pe parcursul a cca 15 ani 
a soluţionat practic toate problemele ce ţin de valorifi carea transmisiilor precesionale. 
Dovedind o excelentă stăpânire a modelării matematice, prof. Ion Bostan a aplicat teo-
ria fundamentală elaborată la angrenarea cu mişcare precesională, asigurându-le trans-
misiilor precesionale performanţe înalte. Aceste activităţi ştiinţifi ce s-au fructifi cat cu 
susţinerea la Universitatea Tehnică de Stat “N.Bauman” din or. Moscova a unei lucrări 
de doctor habilitat foarte valoroase în domeniul maşinologiei. Lucrarea a fost recunos-
cută de Şcoala de Maşinologie din fosta URSS drept o nouă direcţie în construcţia de 
maşini şi inclusă în programele de studiu la disciplina “Bazele proiectării maşinilor”, 
elaborate de Ministerul Învăţământului Superior şi Mediu de Specialitate din fosta 
uniune. De asemenea, rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce au găsit o amplă refl ectare în 
cele 4 monografi i de valoare “Planetarnye precessionnye peredaci”, “Zaceplenie dlâ 
precessionnyh peredac”, “Precessionnye peredaci s mnogoparnym zacepleniem” şi un 
performant atlas “Transmisii planetare, precesionale şi armonice”, editat la Editura 
Tehnică din Bucureşti şi la Editura “Tehnica” din Chişinău. Vom evidenţia în continu-
are câteva probleme de bază care au fost soluţionate în cadrul acestei noi direcţii.

I. Transmisii planetare precesionale: teoria angrenajului, tehnologii de fabrica-
re, metode de control şi calcul ingineresc

Este cunoscut că în domeniul ştiinţelor tehnice, în plan mondial, odată în 20 – 25 
de ani se inventează un tip principial nou de transmisie mecanică – cea mai sofi sticată 
componentă a tuturor maşinilor. Astfel, în a. 1923 inginerul german L.Braren a elabo-
rat transmisia planetară cicloidală “CYCLO”, în a.1944 inginerul rus A. Moskvitin a 
elaborat transmisia armonică cu fricţiune, în a. 1959 inginerul American C.W. Mus-
ser a elaborat transmisia armonică cu angrenaj.



80

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

În a. 1979 I. Bostan a elaborat un nou tip de transmisie mecanică – transmisia pla-
netară precesională cu angrenaj multipar. Pentru valorifi carea transmisiei, deosebită 
de cele clasice prin construcţie, principiu de transformare a mişcării şi angrenaj, I. 
Bostan a efectuat investigaţii teoretice şi experimentale complexe în domeniile: an-
grenaj – transmisie – tehnologie – metode de calcul – proiectare – implementare.

Tematica cercetărilor ştiinţifi ce în domeniul transmisiilor planetare precesionale a 
fost recunoscută şi de Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică al fostei URSS drept 
o nouă direcţie ştiinţifi că în teoria şi practica construcţiei de maşini. În a. 1983, Insti-
tutul Unional de Cercetare, Brevetare şi Expertiză de Stat din Moscova recunoaşte şi 
înregistrează noţiunea “Transmisii planetare precesionale” (propusă de autori), utili-
zată în prezent în teoria mecanismelor şi maşinilor pe plan internaţional.

Întru realizarea obiectivelor ştiinţifi ce menţionate, începând cu a. 1982, I. Bostan 
fondează două laboratoare de cercetare ştiinţifi că „Tehnologii noi în construcţia de 
maşini” şi „Cercetarea parametrilor nivelului tehnic al transmisiilor mecanice”, do-
tate cu echipament modern, iar în a. 1983 – un birou de proiectare.

Transmisiile Planetare Precesionale se deosebesc de cele clasice prin: procesul 
de transformare a mişcării de transmitere a sarcinii cu mişcare sfero-spaţială a sate-
litului; conceptul constructiv al angrenajului şi profi lul dinţilor; varierea profi lului 
dinţilor dependent de 5 parametri geometrici ai angrenajului (unică între transmisiile 
cunoscute la ora actuală).

I. Bostan conştientiza perfect că aceste deosebiri cardinale ale TPP vor necesita 
cercetări experimentale complexe în scopul determinării unei mulţimi de coefi cienţi 
pentru elaborarea metodelor inginereşti de calcul ale TPP. În caz contrar TPP erau 
sortite să rămână doar pe hârtie, înregistrate ca brevete de invenţie. Pentru a le asigura 
TPP promovare spre implementări reale, chiar după înregistrarea primei invenţii în 
1983 în perioada imediat următoare 1983 – 1986 I. Bostan împreună cu tineri înca-
draţi în cercetare au creat baza experimentală dotată cu aparataj de măsurări modern 
la acea perioadă. Au fost elaborate în original şi fabricate 8 standuri de încercări ai 
parametrilor nivelului tehnic. Totodată, datorită originalităţii angrenajului precesio-
nal cu profi l variabil al dinţilor în aceeaşi perioadă 1983 – 1986 au fost elaborate şi 
fabricate două maşini - unelte de generare a danturilor prin frezare şi rectifi care în 
baza unor principii absolut noi bazate pe utilizarea conturului generator precesional.

Aşadar în perioada 1983-1986 au fost fondate:
- Laboratorul de Tehnologii noi de Fabricare a roţilor dinţate, dotat cu două maşini 

unelte de danturat şi dispozitive speciale elaborate pentru prelucrarea roţilor dinţate cu 
profi l nestandard al dinţilor, utilizând mişcarea precesională a conturului generator;

- Laboratorul de Cercetări experimentale a Transmisiilor Mecanice, dotat cu stan-
duri de încercări care includ: motoare electrice de curent continuu pentru asigurarea 
posibilităţii varierii vitezelor de rotaţie; frâne electromagnetice cu praf metalic, care asi-
gură simularea oricărui regim de încărcare; aparataj de măsurări şi control a parametri-
lor funcţionali ai transmisiilor planetare precesionale cum sunt: randamentul mecanic; 
capacitatea portantă; precizia cinematică; rigiditatea torsională şi momentul de inerţie; 



Itinerar biografi c

81

Laboratorul de cercetări experimentale a transmisiilor planetare precesionale 
(TPP) proiectat şi creat în perioada anilor 1983-1986.

1986. Candidatul în ştiinţe 
tehnice, docent I. Bostan cu 

discipolii săi lectorii superiori 
V. Dulgheru şi A. Oprea 

în laboratorul de cercetări 
experimentale. 

1983 – 1986. Standuri pentru cercetări experimentale a parametrilor nivelului tehnic al TPP.
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1984-1985. Standuri proiectate şi fabricate pentru cercetări experimentale a 
transmisiilor planetare precesionale submersibile pentru Complexul Robotizat 

de extracţie a concreţiunilor fero-manganice de pe fundul Oceanului.

Stand pentru 
cercetarea 

experimentală a 
pierderilor hidraulice 

în TPP pentru 
Complexul Robotizat.

Stand pentru 
cercetarea 
experimentală 
a modulului 
submersibil 
Electromotor-
Reductor Precesional 
pentru hidrolocatorul 
Complexului 
Robotizat.

Stand pentru 
cercetarea pierderilor 

mecanice în  TPP 
submersibile pentru 

Complexul Robotizat/
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1985-1986. Standuri pentru cercetări experimentale a preciziei cinematice 
şi capacităţii portante a TPP.
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1984. Standuri de comandă la distanţă şi înregistrare a parametrilor funcţionali ai TPP 
submersibile pentru Complexul Robotizat.

1985. Stand de comandă la distanţă şi înregistrare a parametrilor funcţionali ai TPP cu 
destinaţie specială.
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1989. Stand de cercetare a TPP cinematice.

1986. Stand de cercetări experimentale şi măsurare a parametrilor funcţionali 
ai TPP cinematice.
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1986. Mostre de profi luri de dinţi ale roţilor fabricate prin metoda generării 
cu scula precesională.

1984. Maşina unealtă cu scula precesională 
pentru generarea profi lurilor nestandarde a 
dinţilor angrenajului precesional cât şi 
a profi lurilor clasice: cicloidal, epicicloidal, 
epihipoidal, octoidal, în arc de cerc, 
evolventic, etc.

1984. Generarea profi lurilor dinţilor 
cu mişcare precesională a conturului 
generator cu elemente KNOW-HOW.
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neuniformitatea repartizării sarcinii între dinţii concomitent angrenaţi; neuniformitatea 
repartizării sarcinii pe lungimea dinţilor, inclusiv modifi caţi longitudinal; vibroactivi-
tatea şi emisia de zgomot; multiplicitatea angrenării; pierderile hidraulice în TPP sub-
mersibile; longevităţii în exploatare şi mecanismelor de pierdere a capacităţii portante. 
Cercetările experimentale complexe efectuate în laboratorul respectiv au permis opti-
mizarea tuturor parametrilor constructivi şi cinematici, optimizarea geometriei angre-
najului, elaborarea unui set de nomograme necesare la calculul ingineresc al TPP. 

Academicianul I. Bostan este autorul teoriei fundamentale a angrenajului pre-
cesional, bazate pe principiile respectării continuităţii funcţiei de transfer şi multi-
plicităţii angrenajului şi metodelor de calcul ingineresc al transmisiilor planetare 
precesionale.

Rezultatele ştiinţifi ce au fost publicate în peste 500 lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 7 
monografi i şi manuale de proiectare şi cca 160 brevete de invenţie.

În a. 1989, Consiliul ştiinţifi c al Universităţii Tehnice de Stat din Moscova 
“N.Bauman”, în baza lucrării ştiinţifi ce “Sozdanie planetarno-preczessinnyh peredach s 
mnogoparnym zaczepleniem”, îi conferă titlul ştiinţifi c de doctor habilitat în ştiinţe teh-
nice, apreciindu-l ca deschizător al unei noi direcţii ştiinţifi ce în construcţia de maşini.

I. Bostan este conducător de doctorat la specialitatea „Teoria Mecanismelor şi 
Organe de Maşini”. În domeniul transmisiilor planetare precesionale a pregătit 7 
doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe tehnice. În prezent este conducător ştiinţifi c la 
alte 6 teze.

1.1. Elaborarea teoriei fundamentale a angrenajului multipar
Activitatea ştiinţifi că a academicianului I.Bostan în anii 1979 – 1989 s-a încu-

nunat cu elaborarea teoriei fundamentale a angrenajului precesional cu interacţiune 
sfero-spaţială. Datorită specifi cului mecanismului de transformare a mişcării TPP po-
sedă efect cinematic neîntâlnit în alte transmisii clasice (i=±10... ±3599 într-o singură 
treaptă). În rezultatul modelării matematice a angrenajului cu mişcare precesională, 
a fost elaborată o gamă largă de profi luri noi pentru angrenajul precesional. A fost 
demonstrat că, spre deosebire de transmisiile existente, în transmisia precesională 
cu angrenaj multipar forma profi lului dinţilor este variabilă (funcţie de 5 parametri 
ai geometriei angrenajului) condiţie care asigură continuitatea funcţiei de transfer şi 
multiplicitate înaltă a angrenajului (până la 100% perechi de dinţi simultan angrenaţi) 
- factori ce asigură performanţe deosebite transmisiilor, cum sunt: precizie cinemati-
că înaltă, nivel de vibraţii şi emisie de zgomot redus, fi abilitate sporită, consum redus 
de materiale. Cercetarea staticii şi dinamicii transmisiilor planetare precesionale a 
permis reducerea neuniformităţii distribuirii şi dinamicităţii sarcinii şi, concomitent, 
sporirea capacităţii portante. 

A fost efectuată analiza cinematicii şi dinamicii în baza modelelor matematice cu 
utilizarea platformelor de simulare computerizată CAD/CAM/CAE. În premieră, a 
fost propus angrenajul precesional multiplu cu profi l convex-concav modifi cat şi so-
luţii de sporire a capacităţii portante prin diminuarea infl uenţei factorilor dinamici. Au 
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fost elaborate bazele teoretice ale tehnologiilor industriale de generare a danturilor cu 
profi l convex-concav, cicloidal şi în arc de cerc adaptate la sisteme cu 5 grade de mobi-
litate, scheme structural-topologice noi pentru aplicaţii TPP în reductoare cinematice 
şi de putere, inclusiv în multiplicatoare pentru microhidrocentrale şi turbine eoliene. 

În cadrul cercetărilor teoretice şi experimentale au fost elaborate bazele calculului 
ingineresc şi de proiectare a transmisiilor precesionale. Angrenajele obţinute conţin 
elemente Know-how şi sunt protejate cu 10 brevete de invenţie.

1.2. Tehnologii de generare a angrenajului precesional
I. Bostan a elaborat teoria fundamentală a procesului de generare a angrenajelor 

cu contur generator cu mişcare precesională. În cadrul acestor cercetări a fost elaborat 
modelul matematic al procesului de generare în baza ecuaţiilor Euler şi propusă o 
metoda principial nouă de generare industrială a angrenajului precesional ce permite 
fabricarea danturilor prin frezare, moletare şi rectifi care cu mişcare precesională a 
sculei. Metoda elaborată de generare cu mişcare precesională a conturului generator 
permite fabricarea oricărui profi l din gama de profi luri pentru transmisiile precesiona-
le, inclusiv a profi lurilor evolventice, cicloidale, epicicloidale, hipocicloidale, epihipo-
cicloidale, în arc de cerc şi octoidale, utilizate în practica mondială a angrenajelor. 

Pentru transmisiile cinematice şi de putere redusă au fost elaborate angrenajul 
precesional şi tehnologia înalt productivă de fabricare a acestuia prin sinterizare din 
pulberi metalici. În scopul sporirii capacităţii portante, au fost propuse şi realizate 
tehnologii noi de modifi care longitudinală şi de profi l a dinţilor angrenajului prece-
sional. Pentru efectuarea controlului calităţii execuţiei angrenajelor precesionale (in-
clusiv cu modifi care longitudinală şi de profi l) au fost elaborate metode moderne de 
control. Tehnologiile elaborate au fost verifi cate şi fi nisate în laboratorul “Tehnologii 
noi în construcţia de maşini” şi implementate la diferite întreprinderi industriale. 
Tehnologiile şi de generare şi metodele de control elaborate sunt protejate cu 11 bre-
vete de invenţie şi certifi cate de autor, inclusiv protejate cu elemente Know-how.

1.3. Elaborarea, cercetarea şi implementarea transmisiilor planetare precesio-
nale cinematice în tehnica cosmică de zbor şi mecanica fi nă

Performanţele înalte ale transmisiilor precesionale (efect cinematic, compacitate 
şi precizie cinematică înaltă) au favorizat utilizarea lor pe scară largă în diverse do-
menii ale mecanicii fi ne. În acest domeniu au fost elaborate:

 modulul electromecanic precesional al mecanismului de acţionare a hidrolo-
catorului - parte componentă a Complexului Robotizat de Extragere a Concre-
ţiunilor Feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar;
 modulul electromecanic precesional cu traductori de poziţionare a aparatului 
cosmic de zbor VEGA-6;
 modulul electromecanic precesional de rotire a antenei aparatului cosmic 
(brevet SU nr.1758322) a fost propus spre implementare în fi rma COMETA, 
or. Moscova, întreprinderea nr. Г4806 or. Krasnoiarsk şi Institutul de Cercetări 
Cosmice, fi liala or. Frunze. 
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 1986-1988. Mecanisme planetare precesionale de acţionare implementate în aparatele 
cosmice de zbor, inclusiv în staţia cosmică de zbor interplanetar VEGA -  6.

1.4. Elaborarea şi implementarea transmisiilor precesionale de putere
Capacitatea portantă şi fi abilitatea ridicate ale transmisiilor precesionale, asigurate 

de angrenajul multipar, au favorizat elaborarea unei game largi de reductoare precesio-
nale de putere. Un domeniu foarte important de implementare a transmisiilor planetare 
precesionale a fost elaborarea mecanismelor de acţionare submersibile pentru Com-
plexul Robotizat de Extracţie a Concreţiunilor Feromanganice de pe fundul Oceanului 

Caracteristica tehnică:
puterea, W – 80;
Raport de transmitere – 2115;
randament – 0,6;
Precizia cinematică, 
sec.ungh. – 70;
nivelul puterii acustice, 
dBa – 60...75.

Caracteristica tehnică:
puterea, W – 80;
Raport de transmitere – 840;
randament – 0,7;
Precizia cinematică, 
sec.ungh. – 70;
nivelul puterii acustice, 
dBa – 60...75.
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Planetar, efectuată în cadrul unui contract de proporţii încheiat cu Ministerul Geologiei 
din fosta URSS. În condiţii de funcţionare foarte difi cile a reductoarelor submersibile 
ale Complexului Robotizat (presiuni înalte 50...60 MPa şi temperaturi joase 2...4oC, 
fapt ce conduce la creşterea de mii de ori a viscozităţii uleiului cu care, în scopul com-
pensării presiunilor interioară şi exterioară, este umplut reductorul; suplimentar viteze 
de lucru foarte mici care necesită rapoarte de transmitere mari) transmisiile planeta-
re precesionale datorită specifi cului mişcării sfero-spaţiale asigură pierderi hidraulice 
minime. Acest efect propriu doar TPP asigură acestora avantaje de unicat în tehnica 
submersibilă. Urmare acestor avantaje de unicat ale TPP în baza lor au fost cercetate 
şi elaborate întreaga gamă a mecanismelor de acţionare ale Complexului Robotizat de 
Extracţie a Concreţiunilor Feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar (conceptul 
URSS). În total au fost proiectate 12 tipodimensiuni de motor-reductoare precesionale 
adaptate la condiţiile de exploatare submersibilă şi anume dotate cu compensatoare de 
presiune, cu pachete de garnituri speciale din grafi t siliciat, printre care:

• mecanismul de acţionare a alimentatorului dozator;
• motoreductorul precesional al mecanismului de acţionare a tehnicii submersibile; 
• reductorul precesional al troliului de ridicare a braţului complexului robotizat 

submersibil;
• reductorul precesional al mecanismului de acţionare a complexului robotizat 

submersibil;
• motoreductorul precesional al mecanismului de acţionare a alimentatorului-

dozator submersibil;
• reductorul precesional al mecanismului de acţionare a troliului submersibil;
• reductor submersibil pentru extragerea ţiţeiului de la adâncimi mari.
Pentru două tipodimensiuni de reductoare precesionale submersibile a fost execu-

tată seria „zero” la uzina „AzovTeajmash”, Mariupol, Ucraina.

1988. Prototipuri industriale de reductoare planetare precesionale pentru Complexul Robotizat 
de Extracţie a Zăcămintelor de pe fundul Oceanului Planetar fabricate la uzina 

AzovTeajmash, Ucraina.
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Caracteristica tehnică:
Puterea, kW – 6;
Momentul de torsiune, Nm – 15000;
Raport de transmitere – 280;
Randament – 0,75;
Consum specifi c de materiale, kg/Nm  – 0,049;
Nivelul puterii acustice, dBa – 60...75.

Caracteristica tehnică:
Puterea, kW – 37;
Momentul de torsiune, Nm  – 54312;
Raport de transmitere – 144;
Randament – 0,82;
Consum specifi c de materiale, kg/Nm  – 0,049;
Nivelul puterii acustice, dBa – 60...75.

1986-1989. Mecanisme de acţionare precesionale pentru Complexul Robotizat de Extracţie 
a Concreţiunilor Fero-manganice de pe fundul Oceanului Planetar
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Caracteristica tehnică:
Moment de torsiune, Nm – 15000;
Raport de transmitere – 279;
Randament – 0,75;
Consum specifi c de materiale, 
kg/Nm – 0,03;
Nivelul de zgomot, dBa – 60...75.

1987. Motor reductor precesional ecologic pur în  exploatare pentru Complexul Robotizat 
de Extracţie a Concreţiunilor Feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar.

1.5. Elaborarea şi implementarea transmisiilor precesionale cu destinaţie 
specială

După dezintegrarea URSS cercetarea ştiinţifi că a fost reorientată spre cooperarea 
cu parteneri din ţările occidentale: SUA, Canada, Germania, România, Elveţia, Italia. 
Astfel, în cooperare cu Asociaţia Inginerilor din Germania, au fost cercetate şi ela-
borate două tipodimensiuni de module electromecanice în baza transmisiei planetare 
precesionale pentru tehnică specială. În premieră la solicitarea comanditarului (între-
prinderea mecanică ARP, Stuttgart, Germania) documentaţia tehnică a fost elaborată 
în versiune electronică, iar tehnologia generării angrenajului a fost transferată pe uti-
laje moderne computerizate cu 5 grade de libertate. 

1.6. Elaborarea mecanismului de acţionare a pompei pentru pomparea petro-
lului de la adâncimi mari

O particularitate deosebit de importantă a transmisiilor planetare precesionale este 
posibilitatea de a realiza mecanisme de acţionare cu gabarite diametrale reduse. Acest 
avantaj a fost pus la baza elaborării mecanismului de acţionare a pompei elicoidale 
pentru pomparea ţiţeiului de la adâncimi mari. Gabaritele diametrale fi ind limitate de 
diametrele ţevilor de foraj, s-a mers pe calea elaborării unei scheme noi de transmisie 
precesională. Transmisia precesională elaborată posedă capacitate portantă ridicată 
în gabarite diametrale reduse, asigurată de transmiterea simultană a sarcinii în două 
fl uxuri. 
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2005 - 2007. Elaborarea mecanismelor de acţionare precesionale pentru utilaj tehnologic la 
comanda ARP, Stuttgart, Germania

Caracteristica tehnică:
Moment de torsiune, Nm – 4000;
Puterea, kW – 5,5;
Raport de transmitere – 106,3;
Randament – 0,85;
Masa, kg – 121.

Caracteristici:
1. n motor=1400 / 1/min /
2. P motor = 3.0 / kW/
3. i = 80 /-/

5 0 738. m = 5 . /
4. = /T 1480

kg
Nm

/
/

6 Gabarite. 270×344 / mm/=
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1998. Mecanisme de acţionare a pompei pentru pomparea petrolului de la adâncimi mari, 
cercetate şi elaborate la comanda fi rmei Moyno, SUA (fi liala din or. Edmonton, Canada).

Caracteristica tehnică:
- diametrul roţilor dinţate
  – 94 mm; 
- momentul de torsiune,
  – 650Nm;
- raportul de transmitere,
 – 8-60.

Caracteristica tehnică:
- diametrul roţilor dinţate
 – 115 mm; 
- momentul de torsiune,
 – 950Nm;
- raportul de transmitere,
 – 8-60.



Itinerar biografi c

95

1.7. Turbomotor precesional reactiv cu ejecţie a armăturii pentru conducte 
de gaz

Graţie efectului cinematic foarte mare (raportul de transmitere a transmisiei pla-
netare precesionale în două trepte ajunge până la i=14 000 00), un domeniu important 
de utilizare a transmisiei planetare precesionale au fost mecanismele de acţionare a 
armăturii gazoductelor de magistrală. Pericolul exploziei, care poate fi  provocată de 
scânteierea periuţelor motoarelor electrice, face imposibilă utilizarea lor în mecanis-
mul de acţionare a armăturii. Din acest motiv se utilizează turbomotoare, care funcţi-
onează în baza presiunii gazului din magistrală. Turaţia foarte înaltă (până la 100 000 
min-1) necesită transmisii mecanice cu raport de transmitere înalt. 

1.8. Elaborarea multiplicatoarelor precesionale pentru agregate eoliene
În cadrul unui contract de cercetare, încheiat în a. 1983 cu Asociaţia de Cercetare 

şi Producţie „Vetroen”, or. Istra, regiunea Moscova au fost proiectate şi a fabricate 
două tipodimensiuni de multiplicatoare precesionale cu raportul de transmitere i=16 
şi i=19, destinate pentru turbinele eoliene „AVĂU 8” şi „AVĂU 16” cu puterea de 8 
şi, respectiv, 16 kW. Multiplicatoarele fabricate au fost supuse încercărilor în condiţii 
naturale, fi ind instalate pe turbinele eoliene nominalizate, înlocuind multiplicatoarele 
existente în baza transmisiei cu roţi dinţate cilindrice în două trepte. Analiza compa-
rativă a multiplicatoarelor precesional şi cilindric în două trepte a arătat o reducere a 
masei de cca 2,3 ori (95 kg comparativ cu 220 kg). Acest lucru se explică prin majo-
rarea capacităţii portante a multiplicatorului precesional datorită asigurării multipli-
cităţii angrenajului (simultan, în angrenaj se afl ă până la 100 % perechi de dinţi), de 
asemenea, prin transmiterea fl uxului de putere prin două torente.

1.9. Mecanisme de acţionare precesionale pentru industria de automobile 
La solicitarea fi rmei DURA din SUA, conform sarcinii tehnice, au fost elabo-

rate, în baza transmisiilor precesionale, două variante de mecanisme de acţionare a 
ferestrelor automobilului de marca FORD. În acest scop, a fost elaborată o structură 
cinematică nouă. Mecanismul de acţionare a fost proiectat pentru a fi  fabricat com-
pletamente din masă plastică. Dar într-un automobil modern sunt utilizate cca 40 de 
diferite reductoare, iar TPP cinematice plenar corespund cerinţelor domeniului. De 
aceea, în ultima perioadă cercetarea TPP cinematice ia amploare.

1.10. Mecanism de acţionare electromecanic al frânei automobilului 
Tendinţă modernă în dezvoltarea construcţiei automobilelor este eliminarea ac-

ţionării hidraulice a frânei automobilelor. În acest plan, la solicitarea fi rmei Conti-
TEVES din Frankfurt pe Main, Germania, conform sarcinii tehnice, a fost elaborat, 
proiectat şi simulat pe calculator mecanismul de acţionare electromecanică a frânei 
automobilului de marca AUDI. Din cauza cerinţelor impuse de minimizare a gabari-
telor axiale autorii au elaborat o schemă noua de transmisie planetară precesională cu 
generator frontal de mişcare precesională. 
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1986. Academicianul Ion Bostan în componenţa Comisiei de Stat pentru recepţionarea pro-
totipului industrial al turbomotorului precesional xu raportul de transmitere i =20000 pentru 

acţionarea armăturii conductelor de gaz, or. Sumy, Ucraina.

1983. Nodul „generator - multiplicator precesional” al agregatului eolian AVĂU-16 cercetat 
şi elaborat la comanda fi rmei „NPO VETROEN”, or. Istra, RSFSR.
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2004. Reductorul precesional al mecanismului de acţionare a frânei automobilului AUDI, 
cercetat şi elaborat la comanda fi rmei ContiTEVES, Germania.

1 2 3

4
5

a.

b.

Caracteristica tehnică:
Moment de torsiune, Nm – 3,5;
Raport de transmitere – 72;
Randament – 0,7;
Turaţia, min-1 – 3000.

2002. Mecanisme de acţionare precesionale a ferestrelor automobilului FORD 
cercetat şi elaborat la comanda fi rmei DURA, or. Detroit, SUA. 

Caracteristica tehnică:
Moment de torsiune, Nm – 95;
Raport de transmitere – 72;
Randament – 0,8;
Turaţia, min-1 – 3000.
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1.11. Elaborarea hidromaşinilor precesionale
Particularităţile constructive şi 

cinematice, de asemenea, posibilita-
tea obţinerii unor momente de torsi-
une mari au permis elaborarea unei 
game de hidromotoare precesionale 
cu performanţe majore, protejate cu 
10 brevete de invenţie, în care au 
fost îmbinate funcţiile hidromoto-
rului şi reductorului inclusiv:

• hidromotorul cu autodistri-
buire a lichidului;

• motorul precesional multi-
funcţional cu pistoane radia-
le;

• hidromotorul precesional cu 
pistoane axiale;

• hidromotorul precesional cu pistoane radiale;
• hidrotransmisia cu pistoane axiale;
• hidromotorul cu transmisie precesională.

1.12. Transmisii precesionale în utilaj tehnologic
Consumul specifi c de materiale redus, simplitatea constructivă şi tehnologică, ba-

zate pe tehnologia înalt productivă a pulberilor metalici, factori ce asigură costul 
redus al produselor, favorizează utilizarea pe scară largă a transmisiilor planetare pre-
cesionale în diverse utilaje tehnologice. În cadrul acestor activităţi au fost elaborate şi 
cercetaţi parametrii funcţionali de bază ai:

• motoreductorului precesional al cheii electromecanice 
• motoreductorului şurubelniţei electromecanice.
• modulului electromecanic precesional al mecanismului de alimentare cu sâr-

mă al automatului de sudat.
• maşinii manuale de găurit ;
• capului-revolver cu transmisie precesională;
• capului de asamblare cu reductor precesional;
• mandrinelor cu autocentrare. 
Construcţiile sunt protejate cu 14 brevete de invenţie.

1.13. Transmisii precesionale în roţi - motor pentru mijloace de transport 
şi tehnica agricolă

Satisfăcând condiţiile dure, înaintate mecanismelor de acţionare a mijloacelor de 
transport, privind fi abilitatea în exploatare, compacitate şi masă redusă, randament 

1986. Hidromotor precesional.
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mecanic şi capacitate portantă ridicate, posibilităţi cinematice largi, transmisiile pre-
cesionale au permis elaborarea unor mecanisme de acţionare cu performanţe înalte, 
protejate cu 9 brevete de invenţie. 

Pentru acest domeniu au fost elaborate şi cercetate:
• roţi-motor; 
• cutii de viteze şi variatoare;
• punţi conducătoare ale mijlocului de transport.

1.14. Instalaţii energetice şi motoare
Problema utilizării energiilor netradiţionale - energia eoliană, solară şi termică, 

devine tot mai actuală şi necesită soluţii tehnice specifi ce. Posedând randament ridi-
cat, masă şi gabarite reduse, amplasare coaxială a arborilor săi, în baza transmisiilor 
planetare precesionale au fost elaborate şi protejate cu 12 brevete de invenţie:

• multiplicatoare precesionale ale agregatelor electroeoliane;
• motorul de transformare a energiei termice în energie mecanică;
• motorul Stirling;
• motorul turboreactiv precesional pentru gazoduct;
• turbină elicoidală pentru agregate eoliene;

Sisteme de conversie a energiilor eoliană şi hidraulică
În ultimii 10 ani domnul academician Ion Bostan a deschis o direcţie nouă de 

cercetare: “Elaborarea Sistemelor de Conversiune a Sistemelor de Conversiune a 
Energiilor Regenerabile”. În scopul valorifi cării mai efi ciente a potenţialului energe-
tic regenerabil, a fondat „Centrul de Elaborare a Sistemelor de Conversiune a Ener-
giilor Regenerabile”, în cadrul căruia au fost efectuate ample investigaţii ştiinţifi ce în 
vederea elaborării sistemelor de conversiune a energiei eoliene, a energiei cinetice de 
curgere a apei râurilor şi energiei valurilor, de asemenea, au fost elaborate tehnologii 
de fabricare a palelor rotoarelor microhidrocentralelor şi turbinelor eoliene bazate pe 
utilizarea materialelor compozite.

2.1. Sistemele de conversie a energiei cinetice a apei râurilor
Sistemele de conversie elaborate nu au analogi printre sistemele clasice utilizate 

la scară internaţională. Inovaţiile utilizate au rezultat din cercetările efectuate în com-
plex: teoretice; simulări pe calculator ale modelelor matematice; optimizări prin pro-
iectări 3D în mediul SolidWorks şi Autodesk MotionInventor. În rezultatul modelări-
lor numerice ale proceselor de captare şi transformare a energiei cinetice a curenţilor 
de apă s-a atins efi cienţa conversiei de până la 53% (coefi cientul teoretic Betz este de 
59%) în baza utilizării efectelor hidrodinamice generate de acţiunea fl uidului asupra 
palelor cu profi l din familia NACA 0016. Au fost cercetate peste 40 de profi luri de 
referinţă. Pentru identifi carea soluţiilor constructiv-tehnologice ale rotorului hidrodi-
namic s-a aplicat: teoria mişcării potenţiale şi metoda elementului de frontieră pentru 
calculul numeric al curgerii fl uidului în jurul profi lului hidrodinamic; dinamicii com-
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b) Instalarea în formă a membranei 
şi accesoriilor de vidare

a) Fabricarea formei cu profi l NACA 0016 
inversat

d) Infuzia răşinei în sacul vidatc) Extragerea semiprofi lelor hidrodinamice

e) Asamblarea structurii de rezistenţă şi semi-
profi lele hidrodinamice

h) Prelucrarea suprafeţei de lucru a paleig) Pale şi con aerodinamic spre asamblare

2007. Laboratorul de Cercetare şi Fabricare a Profi lelor Aero-hidrodinamice din materiale 
compozite pentru turbine eoliene şi microhidrocentrale.

f) Rotorul hidrodinamic asamblar 
cu 5 pale
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putaţionale a fl uidelor, au fost studiate zonele de turbulenţă adiacente şi s-au determi-
nat parametrii constructivi optimi ai rotorului, iar în baza metodelor elementului fi nit 
şi simulării computerizate s-a studiat starea de deformaţie şi tensiune în pala hidrodi-
namică sub acţiunea forţelor hidrodinamice şi presiunii hidrostatice şi ştiinţifi c s-au 
argumentat parametrii palei hidrodinamice. În baza cercetărilor a fost fundamentată 
tehnologia fabricării palelor din materiale compozite şi creat un laborator specializat, 
dotat cu tehnică modernă. În baza cercetărilor complexe au fost elaborate conceptul 
constructiv-funcţional şi documentaţia tehnică a microhidrocentralelor pentru con-
versia energiei cinetice a apei râurilor în energie utilă, în 4 variante, două dintre care 
au fost fabricate la întreprinderile industriale „Incomaş – SA”, „Moldovahidromaş 
– SA”, „ReuPies”. Schemele conceptuale ale microhidrocentralelor sunt protejate cu 
10 brevete de invenţie. Prin studiul de prefezabilitate s-a constatat efi cienţa ridicată a 
acestor sisteme. Ca sisteme tehnice integre, microhidrocentralele includ generatoare, 
pompe hidraulice şi multiplicatoare cu parametri nestandarzi. În baza cercetărilor au 
fost elaborate, proiectate, testate şi fabricate la întreprinderi industriale: generatoare 
cu magneţi cu permanenţi de turaţie joasă; pompe hidraulice centrifuge de turaţie 
joasă; mecanisme de multiplicare în baza transmisiilor planetare. Agregatele men-
ţionate pot servi şi ca produse industriale individuale. Primul prototip industrial al 
microhidrocentralei pentru pomparea apei a fost instalat pe r. Prut în c. Stoieneşti, 
Cantemir, jud. Cahul, care este supus testărilor în condiţii reale. Construcţiile micro-
hidrocentralelor sunt protejate cu 8 brevete de invenţie.

Energia eoliană este disponibilă, practic, pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi 
are un rol important în satisfacerea necesităţilor energetice, în special, ale consuma-
torilor izolaţi. În baza studiului cadastrului de viteze specifi c Republicii Moldova şi 
simulărilor computerizate ale interacţiunii palelor cu fl uxul de aer au fost argumentaţi 
parametrii constructivi ai rotorului cu ax orizontal cu 3 pale şi profi l aerodinamic 

2008. Prototipurile industriale a două microhidrocentrale pentru conversia energiei cinetice a 
apei în energie mecanică (de pompare a apei) şi (sau) electrică.
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2008. Preşedintele AŞM 
acad. Gh. Duca, vicepreşedintele AŞM 

m. cor. I. Tighineanu şi acad. I. Bostan 
la MoldExpo, unde au fost demonstrate 

două variante constructiv-funcţionale de 
microhidrocentrale.

Academicianul I. Bostan 
demonstrează prim vicepreşedintelui 
AŞM academician T. Furdui
şi m.cor. al AŞM I. Tighineanu principiul 
de funcţionare a microhidrocentralelor.



Itinerar biografi c

103

2009. Instalarea prototipului industrial al microhidrocentralei pentru pomparea apei 
pe r. Prut, c. Stoieneşti, Cantemir, jud. Cahul.

2008. Turbina eoliană cu puterea 
de 10 kW, prezentată la expoziţie 

la Pavilionul MoldExpo, Chişinău. 
instalată în parcul-dendrariu al UTM.

asimetric utilizat la proiectarea a 
două tipuri de turbine eoliene (cu 
servomotor şi giruetă) cu puterea 
de 10 kW. Turbina eoliană cu 
servomotor a fost fabricată la în-
treprinderile: CITA Etalon, UTM 
şi „Reupies”. La turbinele cu ax 
orizontal au fost argumentaţi pa-
rametrii geometrici de bază prin 
simularea la calculator în softul 
profesional ANSYS CFX5.7 a 
interacţiunii dintre palele rotoru-
lui şi fl uid şi elaborat prototipul 
experimental care se afl ă în sta-
diu de experimentare.
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Elaborarea satelitului moldovenesc
O direcţie nouă importantă pentru Republica Moldova este elaborarea unui satelit 

artifi cial al Pământului, care va realiza următoarele obiective: colectarea informaţiei 
pentru serviciile cadastrale; prevenirea riscurilor de inundaţie prin scanarea în format 
3D a terenurilor adiacente râurilor Prut şi Nistru; monitorizarea stării ecologice a te-
ritoriului Republicii Moldova şi alte servicii ce urmează a fi  coordonate cu Asociaţia 
Spaţială Europeană. Lucrările asupra proiectului au demarat deja şi vor derula timp 
de 4 ani în cadrul Programului de Stat, condus de acad. Ion Bostan. Au fost lansate 
5 proiecte fi nanţate de AŞM în anul 2009 cu 1,5 milioane de lei. Proiectele vizează 
toate domeniile referitoare la elaborarea unui Satelit artifi cial al Pământului.

În anul care vine adiţional, la cele 5 proiecte, se va propune lansarea a încă două 
proiecte noi, referitoare la balistica şi lansarea satelitului. Proiectele în cauză urmează 
a fi  coordonate cu Agenţia Spaţială Europeană, la care va trebui să adere şi Republica 
Moldova. A fost efectuat deja un sondaj al căilor de aderare la ESA

Cercetările în domeniu continuă.

2009. Сonceptul cinematic al Sistemului de Orientare, Dirijare şi Stabilizare (SODS) 
a zborului satelitului moldovenesc.
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PARTICIPĂRI LA PROGRAME DE STAT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

2004-2008: Coordonator al Programului de Stat „Asigurarea competitivităţii pro-
duselor industriale în construcţia de maşini în baza inovaţiilor KNOU – HAU, mate-
rialelor noi şi a tehnologiilor avansate” (6,6 mln lei).

2009-2010: Coordonator al Programului de Stat „Valorifi carea resurselor regene-
rabile de energie în condiţiile Republicii Moldova şi elaborarea Satelitului Moldove-
nesc” (3,5 mln lei – pe anul 2009).

PARTICIPĂRI ÎN PROIECTE DE CERCETARE/DEZVOLTARE ŞTIINŢIFICĂ

Conducător ştiinţifi c şi coordonator a cca 50 de proiecte de cercetare fi nanţate 
de:

Fundaţia Americană de Cercetare/Dezvoltare Civilă CRDF:
1. Bostan I., Dulgheru V.,Vaculencu M., Ciupercă R., Odainăi V. Grant CRDF 

MP1-2287. The Elaboration of submersible Robot Complex drive mechanism for 
Ferro-Manganese Concretion Extraction (35000USD$).

2. Bostan I., Dulgheru V.,Vaculencu M., Ciupercă R., Odainăi V. Bodnariuc I. 
Grant CRDF MP2-3023. The Elaboration and Research of Cinematic Planetary 
Precessional Transmissions (38000USD$).

3. Bostan I., Tighineanu I., Dulgheru V., Dorogan V. Grant CRDF MP1-990. Nati-
onal Center for Materials Study and Testing in Mechanics, Opto-Microelectronics 
and Non-Conventional Energetics (312000$ USD).

4. Bostan I., Dulgheru V., Ciupercă R., Poştaru Gh., Trifan N. Grant CRDF „A 
helical turbine system for wind and hydraulic energy recovery (80000$ USD).

5. Bostan I., Dulgheru V., Sochireanu A., Ciupercă R., Trifan N., Dicusară I. ş.a. 
Design of a new type of gearing for crushing equipment advantageous from the 
point of view of its cost. Grant încheiat cu fi rma ARP Alpirshbach, Germania şi Uni-
versitatea de Ştiinţe Aplicate, Konstanz, Germania. Coordonator: acad. Ion Bostan, 
UTM, Chişinău, (56000 Euro) 2004-2006.

6. Bostan I., Dulgheru V., Sochirean A., Dicusară I., Ciobanu R. Conversion of 
renewable kinetic energy of water: synthesis, theoretical modeling and expe-
rimental evaluation. Grant SCOPES IB7320 – 110902/1. Coordonatori: prof.Dr. 
Adrian Gheorghe (universitatea ETHZ, Zurich, Elveţia); acad. Ion Bostan (UTM) 
(70000CHF) 2005-2008.

7. Proiectul transnaţional EMULACTION «Environnement MULtimodal pour 
Activités Coopératives Transnationales de formatION ». Cu susţinerea «Fonds 
francophone des inforoutes». Ţări participante: Franţa, Canada, Liban, Vietnam, 
România şi Republica Moldova. (2008-2009). Suma de fi nanţare totală – 190000 
Euro. Finanţare pentru Universitatea Tehnică a Moldovei – 11454 Euro.
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2003. Academicianul Ion Bostan şi Louis Gerken (în centru), coordinatorul american 
al unui grant CRDF, SUA. 

2006. Academicianul Ion Bostan şi Adrian Gheorghe, coordinatorul elveţian al unui grant 
SCOPES, Elveţia.
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2006. Academicianul Ion Bostan şi George Dulikravich, coordinatorul american al unui 
proiect CRDF, SUA.

2005. Academicianul Ion Bostan la semnarea unui acord de implementare a transmisiei
planetare precesionale , Stuttgart, Germania.
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2004. Academicianul Ion Bostan împreună cu membrul corespondent Ion Tighineanu 
la Universitatea din Iova.

2003, Academicianul Ion Bostan în Laboratorul prof. Florin Ionescu în timpul stagiunii la 
Universitatea de Ştiinţe Aplicate, Konstanz, Germania.
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2008. Academicianul Ion Bostan cu rectorul Universităţii Transilvania Braşov prof.univ., 
dr.ing. Ion Vişa în momentul semnării acordului de colaborare ştiinţifi că între universităţi.

Ministerul Industriei şi Tehnologiilor din România:
8. Bostan I., Dulgheru V., Oprea A., Mazuru S. Cercetări privind reductoarele cu 

mişcare de precesie: experimentări model tip RP1 //Dare de seama a L.C.S. (intermedi-
ară). ICTCM Bucureşti. Conducător ştiinţifi c Bostan I. UTM, Chişinău, 1996. P. 45.

9. Bostan I., Dulgheru V., Oprea A., Mazuru S., Vaculencu M. Cercetări privind 
reductoarele cu mişcare de precesie: experimentări model tip RP2 //Dare de seama 
a LCS (intermediară). ICTCM Bucureşti. Conducător ştiinţifi c: Bostan I. U.T.M., 
Chişinău, 1997. P. 38.

10. Bostan I., Dulgheru V., Oprea A., Mazuru S., Oglindă G. Tehnologia de exe-
cuţie a reductoarelor precesionale. //Dare de seama a LCS (intermediară). ICTCM. 
Conducător ştiinţifi c: Bostan I. UTM, Chişinău, 1994. P. 49.

Ministere ale fostei URSS şi ale Republicii Moldova:
11. Bostan I, Gluşco C. (cond. ştiinţ.), V.Ajder, G.Roşca. Razrabotka i izgotovle-

nie nestandartnogo oborudovaniâ dlâ sborki i izgotovleniâ pervicnyh izmeritel’nyh 
preobrazovatelej iz mikroprovoda // Dare de seama a L.C.S. KPI im. S.Lazo.- Chişi-
nău, 1973.- 80 p.

12. Bostan I., Gluşco C. (cond.ştiinţ.), I.Ţernă Sozdanie stenda dlâ ispytaniâ vetro-
elektriceskogo agregata Dare de seama a LCS KPI im.S.Lazo.- Nr.GR 01827033435; 
Inv.nr. 022830039934.-Chişinău, 1973.-84 p. 
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13. V.V.Ajder (cond.ştiinţ.), I.A.Bostan, V.I.Comendant Issledovanie zakonomer-
nostej treniâ stal’nyh obrazcov na masine treniâ MVPD-1-S vozvratno-postupatel’nym 
plosko-parallel’nym dvizeniem. Otcet o NIR /; KPI im. S.Lazo.- Nr. GR 74065636.- 
Chişinău, 1974.

14. Bostan I., Gluşco C., Oprea A., Dulgheru V. Mazuru S. Мултипликатор 
прецессионный соосный для ветроэлектрического агрегата //Dare de seamă a 
L.C.S. (fi nală). №ГР01840010860, инв.№ 02860057046. Executor responsabil: 
Bostan I. I.P.Ch. S.Lazo. М., 1985. p.89

15. Bostan I.,Gluşco C., Oprea A., Dulgheru V., Mazuru S., Marin A., Babaian 
I. Создание прецессионных редукторов погружных приводов механизмов для 
добычи твердых полезных ископаемых со дна Мирового Океана //Dare de sea-
mă a LCS (fi nală). № ГР01860008724, инв. № 2890022721. Executor responsabil: 
Bostan I. I.P.Ch. S.Lazo. М., 1988. p.114

16. Bostan I., Gluşco C., Oprea A., Dulgheru V., Babaian I., Mazuru S. 
Разработка планетарных прецессионных передач //Dare de seamă a L.C.S. (fi na-
lă). №ГР01840010860, инв. №2890022721. Conducător ştiinţifi c: Bostan I. I.P.Ch. 
S.Lazo. М., 1988. p.29

17. Bostan I., Gluşco C., Oprea A., Dulgheru V., Ţopa M., Mazuru S., Oglindă 
G. Создание прецессионных редукторов приводов погружных механизмов для 
добычи твердых полезных ископаемых со дна Мирового Океана и разработка 
системы зубообработки //Dare de seamă a L.C.S. (fi nală). №ГР01890006545. Con-
ducător ştiinţifi c: Bostan I. I.P.Ch. „S.Lazo”. М., 1989. p.200

18. Bostan I., Gluşco C., Oprea A., Dulgheru V., Ţopa M., Mazuru S., Oglindă G. 
Разработка математической модели многопарного прецессионного зацепления 
и поиск с помощью САПР рациональных параметров и исходного контура //Dare 
de seamă a L.C.S. (intermediară). Conducător ştiinţifi c: Bostan I. I.P.Ch. S.Lazo. Chi-
şinău, 1991. P. 49

19. Bostan I., Gluşco C., Oprea A., Dulgheru V., Ţopa M., Mazuru S., Oglin-
dă G. Разработка физико-математической модели взаимодействия зубьев в 
планетарных прецес-сионных передачач и исследование основных качественных 
показателей// Dare de seamă a L.C.S. (intermediară). Conducător ştiinţifi c: Bostan I. 
I.P.Ch. „S.Lazo”. Chişinău, 1992. P. 64

20. Bostan I., Dulgheru V., Oprea A., Mazuru S., Oglindă G. Cercetări privind 
reductoarele cu mişcare de precesie pentru utilaje cu destinaţie generală şi specială 
//Dare de seamă a L.C.S. (intermediară). ICTCM. Conducător ştiinţifi c: Bostan I. 
U.T.M., Chişinău, 1993. P.38

21. Bostan I., Gluşco C., Dulgheru V., Oprea A., Ţopa M., Mazuru S., Oglindă G. 
Elaborarea tehnologiei industriale de prelucrare a roţilor dinţate pe baza metodei noi 
cu mişcare precesională a sculei //Dare de seamă a LCS (intermediară). Conducător 
ştiinţifi c: Bostan I. UTM, Chişinău, 1993. P.68.
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22. Bostan I., Gluşco C., Dulgheru V., Oprea A., Ţopa M., Mazuru S., Oglindă G. 
Elaborarea tehnologiei de fabricare a roţilor dinţate cu modifi care longitudinală şi de 
profi l a dinţilor //Dare de seamă a LCS (intermediară). Conducător ştiinţifi c: Bostan 
I. UTM, Chişinău, 1994. P. 97.

23. Bostan I., Dulgheru V., Oprea A., Mazuru S., Oboroc M. Elaborarea tehnolo-
giei de presare a roţilor dinţate a angrenajului precesional din pulbere metalică //Dare 
de seamă a LCS (intermediară). Conducător ştiinţifi c: Bostan I. U.T.M., Chişinău, 
1994. P. 13

24. Bostan I., Dulgheru V., Gluşco C., Oprea A., Ţopa M., Mazuru S., Botezatu A. 
Cercetarea stării tensionale a elementelor angrenajului precesional //Dare de seamă a 
LCS (fi nală). Conducător ştiinţifi c: Bostan I. U.T.M. Chişinău, 1995. P. 66. 

25. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M.,Oprea A.,Mazuru S..Elaborarea modelului 
fi zico-matematic al organului de lucru al staţiei eolieane în formă de rotor pentru 
exploatare în condiţiile Republicii Moldova// Dare de seamă a L.C.S. (fi nală). Con-
ducător ştiinţifi c: Bostan I. U.T.M., Chişinău, 1995.

26. Bostan I., Dulgheru V., Gluşco C., Oprea A., Ţopa M., Mazuru S., Vaculen-
cu M. Cercetarea distribuirii sarcinii între dinţii angrenajului precesional multiplu 
//Dare de seamă a LCS (intermediară) Conducător ştiinţifi c: Bostan I. U.T.M., Chi-
şinău, 1996. P. 61.

27. Bostan I., Dulgheru V.,Ţopa M.,Oprea A.,Mazuru S.,Vaculencu M..Cercetarea 
stării tensionale a angrenajului precesional multiplu// Dare de seamă a L.C.Ş. (inter-
mediară). Conducător ştiinţifi c: Bostan I., U.T.M., Chişinău, 1997.

28. Bostan I., Dulgheru V.,Ţopa M., Gluşco C.,Oprea A.,Mazuru S.,Vaculencu M.. 
Cercetarea dinamicii transmisiilor planetare precesionale// Dare de seamă a L.C.Ş. 
(intermediară). Conducător ştiinţifi c: Bostan I., U.T.M., Chişinău, 1998. 

29. Bostan I., Dulgheru V.,Toca A., Vaculencu M., Boboc V., Stroncea A., Pereu I., 
Mocreac S. Elaborarea manualului de proiectare asistată de calculator în construcţia 
de maşini //. Dare de seamă a LCŞ (intermediară). Conducător ştiinţifi c: Bostan I., 
U.T.M., Chişinău, 1999. 

30. Bostan I., Dulgheru V.,Ţopa M., Gluşco C.,Oprea A.,Mazuru S.,Vaculencu M. 
Cercetarea infl uenţei erorilor de execuţie asupra stării tensionale a angrenajului precesi-
onal// Dare de seamă a LCŞ. Conducător ştiinţifi c: Bostan I., U.T.M., Chişinău, 1999.

31. Bostan I., Dulgheru V.,Ţopa M., Gluşco C.,Oprea A.,Mazuru S.,Vaculencu M. 
Cercetarea staticii şi dinamicii transmisiilor planetare precesionale, comercializarea 
rezultatelor şi implementarea lor// Dare de seamă a L.C.Ş. (fi nală) Conducător ştiin-
ţifi c: Bostan I., U.T.M., Chişinău, 2000.

32. Bostan I., Dulgheru V.,Ţopa M., Gluşco C.,Oprea A.,Mazuru S.,Vaculencu 
M., Ciupercă R., Odainăi V. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale: angre-
naje, tehnologii de generare a dinţilor, calcule inginereşti. Etapa 1. Elaborarea bazelor 
teoretice de descriere a profi lului dinţilor nestandarzi.// Dare de seamă a LCŞ (fi nală) 
Conducător ştiinţifi c: Bostan I., U.T.M., Chişinău, 2001.
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33. Bostan I., Dulgheru V.,Ţopa M., Gluşco C.,Oprea A.,Mazuru S.,Vaculencu 
M., Ciupercă R., Odainăi V. Elaborarea agregatului electroeolian pentru funcţionare 
la cadastrul de viteze ale vântului din Republica Moldova. Etapa 1: Elaborarea con-
ceptuală a schemei şi construcţiei agregatului eolian.// Dare de seamă a LCŞ Condu-
cător ştiinţifi c: Bostan I., U.T.M., Chişinău, 2001.

34. Bostan I., Dulgheru V., Topa M., Gluşco C., Oprea A., Mazuru S., ş.a. Elabora-
rea agregatului electroeolian pentru funcţionare la cadastrul de viteze ale vântului din 
Republica Moldova. Etapa 1: Execuţie prototip experimental faza// Dare de seamă a 
LCŞ. Conducător ştiinţifi c: Bostan I., UTM, Chişinău, 2002. 96p.

35. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Gluşco C., Oprea A., Mazuru S., Vaculencu 
M.Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale: angrenaje, tehnologii de genera-
re a dinţilor, calcule inginereşti. Etapa 2. Elaborarea bazelor teoretice de descriere a 
profi lului dinţilor nestandarzi cu considerarea tuturor factorilor de infl uenţă// Dare 
de seamă a LCŞ. Conducător ştiinţifi c: Bostan I., UTM, Chişinău, 2002. 84p.

36. Bostan I., Dulgheru V., Vaculencu M., Ciupercă R., Odainăi V. The Elaborati-
on of submersible Robot Complex drive mechanism for Ferro-Manganese Concreti-
on Extraction // Grant CRDF MP1-2287, 2002. 22p.

37. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Ciupercă R., Sochireanu A., Ciobanu O. Ela-
borarea agregatului electroeolian pentru funcţionare la cadastrul de viteze ale vântului 
din Republica Moldova. Etapa 1: Modifi carea construcţiei şi documentaţiei tehnice 
conform rezultatelor cercetărilor experimentale // Dare de seamă a LCŞ. Conducător 
ştiinţifi c: Bostan I., U.T.M., Chişinău, 2003. 38p.

38. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Vaculencu M., Sochireanu A., Vengher 
D.,Ciupercă R.ş.a. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale: angrenaje, teh-
nologii de generare a dinţilor, calcule inginereşti. Etapa 3. Realizarea metodelor şi 
dispozitivelor de control al preciziei de prelucrare a profi lului dinţilor// Dare de sea-
mă a LCŞ. Conducător ştiinţifi c: Bostan I., UTM, Chişinău, 2003. 91p.

39. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Sochireanu A., Vengher D., Ciupercă R., Ma-
zuru S., Trifan N. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale: angrenaje, tehno-
logii de generare a dinţilor, calcule inginereşti. Etapa 4. Elaborarea bazelor teoretice 
ale tehnologiilor noi de generare a danturilor roţilor dinţate cu profi l evolventic, 
cicloidal şi în arc de cerc // Dare de seamă a LCŞ. Conducător ştiinţifi c: Bostan I., 
UTM., Chişinău, 2004. 84p.

40. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Sochireanu A., Vengher D., Ciupercă R., 
Odainâi V., Trifan N., Dicusară I., Ciobanu O., Ciobanu R. Sisteme de Acţionare Sub-
mersibile ale Complexului Robotizat de Extracţie a Concreţiunilor Fero-Manganice 
de pe fundul Oceanului Planetar. Etapa I: “Elaborarea bazelor teoretice de descriere 
a profi lului dinţilor nestandarzi cu modifi care de profi l şi longitudinală cu conside-
rarea tuturor factorilor de infl uenţă şi cercetarea dinamicii transmisiei precesionale. 
Elaborarea machetei funcţionale.” Dare de seamă a LCŞ. Conducător ştiinţifi c: Bos-
tan I., UTM., Chişinău, 2004. 105p.
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41. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Sochireanu A., Vengher D., Ciupercă R., Tri-
fan N., Dicusară I., Ciobanu O.Minihidrocentrală pentru conversia energiei cinetice 
a apei curgătoare a râurilor. Etapa I: “Aprecierea potenţialului energetic al râurilor 
Nistru, Prut şi Răut şi elaborarea conceptuală a micro-hidrocentralei. Argumentarea 
teoretică a parametrilor funcţionali ai rotorului şi elaborarea sarcinii tehnice.” Dare 
de seamă a LCŞ. Conducător ştiinţifi c: Bostan I., UTM, Chişinău, 2004. 62p.

42. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Sochireanu A., Ciupercă R., Ciobanu O. ş.a 
Organe de lucru eoliene efi ciente la cadastrul de viteze ale vântului specifi ce Republi-
cii Moldova (v=3-5 m/s)”. Etapa I: “Elaborarea conceptuală a schemelor organelor 
de lucru eoliene şi efectuarea cercetărilor teoretice. Elaborarea sarcinii tehnice. Ela-
borarea machetelor funcţionale”. Dare de seamă a LCŞ. Conducător ştiinţifi c: Toca 
A., UTM, Chişinău, 2004. 54p.

43. Bostan I., Dulgheru V., Moraru Gh., Ţopa M., Sochireanu A., Dicusară I., 
Ciupercă R., Ciobanu O. ş.a. Minihidrocentrală pentru conversia energiei cinetice a 
apei curgătoare a râurilor). Etapa II: “Cercetarea parametrilor funcţionali ai organului 
de lucru în baza modelului experimental. Calculul elementelor portante şi elaborarea 
constructivă a minihidrocentralei. (Execuţie prototip experimental) // Dare de seamă 
a LCŞ / cond. şt.: V. Dulgheru, - Chişinău, 2005. - 112 p.

44. Bostan, I., Dulgheru V., Ţopa, M., Sochireanu, V. Ciobanu R., Ciupercă R. 
ş.a.Sisteme de acţionare submersibile ale Complexului Robotizat de extracţie a Con-
creţiunilor Fero–Manganice de pe fundul Oceanului Planetar. Etapa II “Optimizarea 
tehnologiei de generare a dinţilor roţilor dinţate conice cu profi l convex – concav 
al dinţilor. Realizarea metodelor şi dispozitivelor performante de control a preciziei 
de prelucrare a profi lului dinţilor, inclusiv cu modifi care de profi l si longitudinala”// 
Dare de seamă a LCŞ / Cond. şt.: I. Bostan; executor responsabil: V. Dulgheru, - Chi-
şinău, 2005. - 95 p.

45. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Sochireanu A., Dicusară I., Ciupercă R., Cio-
banu O. ş.a.Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale: angrenaje, tehnologii de 
generare a dinţilor, calcule inginereşti. Etapa fi nală 2001-2005 // Dare de seamă a LCŞ / 
cond. şt.: I. Bostan; Executor responsabil: V. Dulgheru, UTM - Chişinău, 2005. - 77 p.

46. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Sochireanu A., Dicusară I., Ciupercă R., 
Ciobanu O.ş.a. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale cinematice: modele 
matematice de generare a profi lelor în sisteme cu 5 grade de libertate, metode de 
calcul şi control. Etapa 1: Studiul cinetostaticii transmisiilor precesionale cinematice 
şi elaborarea bazelor teoretice de descriere a profi lului modifi cat al dinţilor roţilor 
dinţate pentru transmisiile precesionale cinematice// Dare de seamă a LCŞ / cond. şt.: 
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47. Bostan I., Dulgheru V., Moraru Gh., Ţopa M., Sochireanu A., Dicusară I., Ciu-
percă R., Ciobanu O.ş.a. Minihidrocentrală pentru conversia energiei cinetice a apei 
curgătoare a râurilor. Etapa III: “Elaborarea tehnologiei de fabricare a organului de 
lucru. Execuţie prototip experimental al miniohidrocentralei şi efectuarea încercărilor 
în condiţii reale”// Dare de seamă a LCŞ/cond. şt.:V. Dulgheru,- Chişinău, 2006.-65p. 
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48. Bostan, I., Dulgheru V., Ţopa, M., Sochireanu, V. Ciobanu R., Ciupercă R. 
ş.a. Sisteme de Acţionare Submersibile ale Complexului Robotizat de Extracţie a 
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prototipuri experimentale a două tipodimensiuni de reductoare precesionale submer-
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// Dare de seamă a LCŞ / Cond. şt.: I. Bostan; executor responsabil: V. Dulgheru, 
- Chişinău, 2006. - 65 p.
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Ciobanu O. ş.a. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale cinematice: modele 
matematice de generare a profi lelor în sisteme cu 5 grade de libertate, metode de 
calcul şi control. Etapa 1: Elaborarea bazelor teoretice a proceselor de generare a 
dinţilor roţilor dinţate în sisteme cu 5 axe // Dare de seamă a LCŞ / cond. şt.: I. Bos-
tan; Executor responsabil: V.Dulgheru, UTM.- Chişinău, 2007 -46 p.

50. Bostan I., Dulgheru V., Moraru Gh., Ţopa M., Sochireanu A., Dicusară I., 
Ciupercă R., Ciobanu O.ş.a. Elaborarea şi fabricarea prototipurilor industriale ale mi-
nihidrocentralelor pentru conversia energiei cinetice a apei râurilor. Etapa III: “Ela-
borarea prototipurilor industriale ale mini-hidrocentralei cu profi l hidrodinamic al 
palelor reglabile faţă de curenţii de apă şi tehnologiei industriale de fabricare a 
paletelor”// Dare de seamă a LCŞ / cond. şt.: V. Dulgheru, - Chişinău, 2007. - 33 p. 

51. Bostan, I., Dulgheru V., Ţopa, M., Sochireanu, V. Ciobanu R., Ciupercă R. 
ş.a.Sisteme de Acţionare Submersibile ale Complexului Robotizat de Extracţie a 
Concreţiunilor Fero-Manganice de pe fundul Oceanului Planetar. Etapa III: “Exe-
cuţie prototipuri experimentale a două tipodimensiuni de reductoare precesionale 
submersibile şi efectuarea cercetărilor experimentale ai parametrilor geometrici de 
bază” // Dare de seamă a LCŞ / Cond. şt.: I. Bostan; executor responsabil: V. Dulghe-
ru, - Chişinău, 2007. - 48 p.

52. Bostan V., Dulgheru V., Bostan I., Sochireanu A., Dicusară I., Ciupercă R., 
Ciobanu O. ş.a. Elaborarea, fabricarea şi cercetarea experimentală a turbinelor ori-
zontale cu profi luri aerodinamice NACA pentru sistemele de conversiune a energiei 
hidraulice. Etapa I: „Modelarea numerică a profi lului hidrodinamic, simularea pro-
ceselor hidrodinamice şi elaborarea construcţiei modelului experimental al turbinei 
cu ax orizontal.” Cond. şt.: V. Bostan; - Chişinău, 2007. - 59 p.

53. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Sochireanu A., Dicusară I., Ciupercă R., 
Ciobanu O. ş.a. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale cinematice: modele 
matematice de generare a profi lelor în sisteme cu 5 grade de libertate, metode de 
calcul şi control. Etapa II: Elaborarea bazelor teoretice pentru generarea profi lului 
invers al dinţilor matricelor formelor de presare şi de turnare. Elaborarea metode-
lor şi dispozitivelor de fabricare a roţilor dinţate cu laser şi prin electroeroziune cu 
sculă fi liformă // Dare de seamă a LCŞ / cond. şt.: I. Bostan; Executor responsabil: 
V.Dulgheru, U.T.M.-Chişinău, 2008 -67 p.

54. Bostan I., Dulgheru V., Moraru Gh., Ţopa M., Sochireanu A., Dicusară I., 
Ciupercă R., Ciobanu O.ş.a. Elaborarea şi fabricarea prototipurilor industriale ale 
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minihidrocentralelor pentru conversia energiei cinetice a apei râurilor. Etapa IV: 
“Fabricarea componentelor (pentru pomparea apei şi producerea energiei electri-
ce), asamblarea nodurilor, asamblarea, montarea şi testarea prototipului industrial 
al minihidrocentralei bifuncţionale”// Dare de seamă a LCŞ / cond. şt.: V. Dulgheru, 
executor responsabil, I. Bostan- Chişinău, 2007. - 33 p. 

55. Bostan, I., Dulgheru V., Ţopa, M., Sochireanu, V. Ciobanu R., Ciupercă R. ş.a. 
Sisteme de Acţionare Submersibile ale Complexului Robotizat de Extracţie a Con-
creţiunilor FeroManganice de pe fundul Oceanului Planetar. Etapa IV “Fabricarea 
pieselor reductorului precesional submersibil Asamblarea şi încercarea prototipului 
industrial al reductorului precesional submersibil” // Dare de seamă a LCŞ / Cond. 
şt.: V. Dulgheru, executor responsabil, I. Bostan - Chişinău, 2008. - 43 p.

56. Bostan V., Dulgheru V., Bostan I., Sochireanu A., Dicusară I., Ciupercă R., 
Ciobanu O. ş.a. Elaborarea, fabricarea şi cercetarea experimentală a turbinelor ori-
zontale cu profi luri aerodinamice NACA pentru sistemele de conversiune a energiei 
hidraulice. Etapa I: „Elaborarea documentaţiei tehnice, fabricarea pieselor modelu-
lui experimental şi efectuarea încercărilor experimentale în condiţii reale” Cond. şt.: 
V. Bostan. Executor responsabil: I. Bostan - Chişinău, 2008. - 47 p.
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1. Bostan I. Зацепление для прецесcионных передач (monografi e). Кишинэу. 
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2. Bostan I., Gluşco C., Oprea A., Dulgheru V. Планетарные прецeссионные 
передачи (monografi e). Кишинэу, Editura „Штиинца”, 1987, 156p.

3. Bostan I. Прецесионные передачи с многопарным зацеплением (monogra-
fi e). Кишинэу, Editura „Штиинца”, 1991, 356p. 

4. Bostan I., Dulgheru V., Grigoraş Ş. Transmisii planetare, precesionale şi ar-
monice. Atlas. Editura Tehnică Bucureşti – Editura “Tehnica” Chişinău, 1997, 200 
p. (format mare).

5. Bostan I., Moldovean G., Jula A., Chişu E. Proiectarea arborilor drepţi din 
transmisii. Universitatea “Transilvania”, Braşov, 1995, 180p.

6. Bostan I., Oprea A. Bazele proiectării maşinilor. Îndrumar de proiectare. 
Chişinău, Editura “TehnicaInfo” SRL, 2000, 320p.

7. Gafi ţanu M., Bostan I., Dulgheru V. ş.a. Organe de maşini. Vol. 1. Editura Teh-
nică Bucureşti, 1999, 336p.

8. Gafi ţanu M., Bostan I., Dulgheru V. ş.a. Organe de maşini. Vol. 2. Editura Teh-
nică Bucureşti, 2002, 432p.

9. Bostan I., Dulgheru V. Din istoria tehnicii. Editura UTM, 2007, 196p.
10. Bostan I., Dulgheru V., Sobor I., Bostan V., Sochirean A. Sisteme de conversie 

a energiilor regenerabile. Universitatea Tehnică a Moldovei.- Ch.: Editura „Tehnica-
Info” SRL, (Tipografi a Bons Offi ces). 2007.- 592 p. ISBN 978-9975-63-076-4.
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– LUCRĂRI PUBLICATE DE ACAD. ION BOSTAN –
ION BOSTAN’S PUBLICATIONS

Publicaţii ştiinţifi ce şi didactice
Scientifi c and didactic publications

1973

1. Razrabotka i izgotovlenie nestandartnogo oborudovaniâ dlâ sborki i 
izgotovleniâ pervicnyh izmeritel’nyh preobrazovatelej iz mikroprovoda (Elaboration 
and fabrication of non-standard equipment for assembly and production of primary 
measuring transformes made of microwire): rap. şt. / I. Bostan, C. Gluşco (cond. 
şt), V. Ajder, G. Roşca; Inst. Politeh. “S. Lazo”. - Chişinău, 1973. - 80 p. 

2. Sozdanie stenda dlâ ispytaniâ vetroelektriceskogo agregata (Creation of 
test bench for electrical-wind plant): rap. şt. /C. Gluşco, I. Bostan, I. Ţernă; Inst. 
Politeh. - Nr. înr. de stat 01827033435; Nr. de inv. 022830039934. - Chişinău, 1973. 
- 84 p. 

1974

3. Bostan, I.; Ajder, V. Stojkost’ k shvatyvaniu metallov pri trenii v usloviâh 
vozvratno-postupatel’nogo dvizeniâ (Friction metal setting resistance under 
alternating motion)//Itogi nauc. Issled. KPI im. S. Lazo za 1973g. -Chişinău,1974. 
- P. 2-64. 

4. Issledovanie zakonomernostej treniâ stal’nyh obrazcov na masine treniâ 
MVPD-1-S vozvratnopostupatel’nym plosko-parallel’nym dvizeniem (Research 
on friction regularity of the steel samples for the MVPD-1-S friction machine 
with alternating plane-parallel motion): rap. şt. / V. Ajder (cond. şt), I. Bostan, 
V. Comendant, …; Inst. Politeh. “S. Lazo”. - Nr. înr. de stat 74065636. - Chişinău, 
1974. 

1975

5. Bostan, I.; Ajder, V. Pribory, ustrojstva i metodika issledovaniâ 
rabotosposobnosti reversivnogo skol’zeniâ (Devices,installations and methodology 
for reversible slipping friction couples effi ciency research // Promyslennaâ 
elektronika i mehanica. Priborostr. na sluzbe proizvodstva: Mat. konf. - Gabrovo, 
1975. - P. 8-143. 
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1976

6. Bostan, I. Avtomaticeskaâ ustanovka AVT-120 dlâ prigotovleniâ pitatel’nyh 
smesej dlâ telât (AVT-120 automatic plant for nutrient mixture preparation to feed 
calves): Bul. Informativ Nr. 103. - Chişinău, 1976. - 4 p. 

7. Bostan, I. Avtomaticeskij shnekovyj dozator dlâ ZCM (Automatic spiral 
batchmeter for unskimmed milk substitute): Bul. Inf. Nr. 201. - Chişinău, 1976. 
- 5p. 

8. Bostan I. Shnekovyj dozator reguliruemoj proizvoditel’nosti diskretnogo 
sposoba dejstvia / Inst. Politeh. “S. Lazo”KPI. - Chişinău, 1976. - 30 p. - Dep. VINITI 
3. 10. 76. - Nr. 3261-76 Dep. 

1977

9. Bostan, I. Issledovanie processa dozirovaniâ trudnosypucih kormov pri 
prigotovlenii zamenitelâ cel’nogo moloka (Research on the dry forage dosage 
process for the preparation of unskimmed milk substitute): Diss. . . . kand. tehn. 
nauk; Nauc. ruk. C. B. Gluşco. – Saratov, 1977. - 210 p. 

10. Bostan, I. Issledovanie processa dozirovaniâ trudnosypucih kormov pri 
prigotovlenii zamenitelâ cel’nogo moloka (Research on the dry forage dosage 
process for the preparation of unskimmed milk substitute): Avtoref. dis. . . . kand. 
tehn. nauk. - Saratov, 1977. - 16 p. 

11. Bostan, I.; Gluşco, C. Rascet shneka s peremennym ob’emom mezvitkovogo 
prostranstva (Design of screw with variable volume of the interturn space) // 
Proizvodstvo i ekspluataciâ detalej masin. Processy mashinostroeniâ: Mezvuz. 
sbornik. - Chişinău, 1977. - P. 97-108. 

12. Bostan, I. Voprosy teorii shneka s peremennym ob’emom mezvitkovogo 
prostranstva (Theoretical issues of the screw with variable volume of the interturn 
space) // Proizvodstvo i ekspluataciâ detalej masin. Processy mashinostroeniâ: 
Mezvuz. sbornik. - Chişinău, 1977. - P. 45-52. 

13. Diplomă. Bostan I. i se conferă titlul de LAUREAT AL PREMIULUI de 
STAT al RSSM în domeniul ştiinţei şi tehnicii pe anul 1977 pentru “Elaborarea şi 
aplicarea unor instalaţii automate pentru amestecarea şi distribuirea amestecurilor 
nutritive viţeilor la marile complexe zootehnice”. // Diploma. Bostan I. is awarded 
the title of LAUREATE of the STATE PRIZE of MSSR in the fi eld of science 
and technology in 1997 for the “Development and application of some automatic 
plants for the allegation and distribution of the nutritive composite for the calves 
in the large livestock breeding complexes”. – Chişinău, 1977. 
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1980

14. Bostan, I.; Popovici, G.; Macarişin, S. Detali mashin (Machine parts): 
Ukazaniâ k laboratornym rabotam. - Chişinău: Inst. Politeh., 1980. - 46 p. 

15. I. Bostan, V. Mudreac, S. Macarişin, V. Certan. Issledovanie rabotosposobnosti 
uzlov treniâ elektronasosov (Research on electrical pump friction knot effi ciency) 
// Puti povysheniâ nadeznosti mashin: Mat. nauc. -tehn. konf. Cast’ 2. - Chişinău, 
1980. -P. 5-46. 

1981

16. Bostan, I.; Mudreac, V.; Macarişin, S. Issledovanie par treniâ, rabotauŝih 
v malovâzkih sredah (Research on the friction couples working in low viscosity 
medium) // Zbornik referatov XXI Conferencie Katedier CSSR medzinarodoiu 
ucastoiu. - Bratislava, CSSR, 1981. - 82 p. 

17. Bostan, I.; Mudreac, V.; Macarişin, S. Teoreticeskoe i eksperimental’noe 
issledovanie dozatora s peremennym ob’emom mezvitkovogo prostranstva 
(Theoretical and experimental study of batcher with variable volume of the 
interturn space) //Strojnicky casopris [Bratislava, CSSR]. - 1981. - Vol. 32, Nr. 1. 
- P. 101-115. 

18. Bostan, I.; Gluşco, C. Shnekovyj dozator s peremennym ob’emom 
mezvitkovogo prostranstva (Screw batcher with variable volume of the interturn 
space) //Mehanizaciâ sel’skogo hozâjstva. - 1981. - Nr. 6. - P. 84. 

1982

19. Bostan, I. Sinteză a ştiinţei şi producţiei: [la catedră este creat un aparat 
cu dirijare electronică pentru tratarea traumelor încheieturilor oaselor care, la 
propunerea prof. V. A. Ilizarov, va fi  aplicat la Institutul de Cercetări Stiinţifi ce 
în domeniul Traumatologiei şi Ortopediei din Kurgan] (Synthesis of science and 
production): [an electronic controled device for the treatment of bones articulation 
trauma was designed within the department; it will be applied by Prof. V. A. Ilizarov, 
at the Research Institute in the fi eld of Traumatology and Orthopedy in Kurgan] // 
Inginerul. - 1982. - Nr. 4. - P. 2. 

1983

20. Bostan, I.; Gluşco, C. Zaceplenie precessionnoj peredaci s nestandartnym 
prâmolinejnym profi lem zub’ev (Precessional transmission gearing with teeth non-
standard linear profi le): dep. VINITI. № 741-М. // Deponir. naučnye raboty. - 1983. 
- Nr. 3. - P. 15. 
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21. Bostan, I.; Gluşco, C. Rasčet zacepleniâ s nestandartnym prâmolinejnym 
profi lem zub’ev. (Design of teeth non-standard linear profi le gearing): dep. VINITI. 
№ 742-М. // Deponir. naučnye raboty. - 1983. - Nr. 3. - P. 15. 

1984

22. Geometriâ i kinematika planetarnyh precessionnyh peredac s odnim i dvumâ 
precessionnymi kolesami (Geometry and kinematics of planetary precessional 
transmissions with one and two precessional wheels) / V. Muradu, A. Parpalac; nauc. 
ruk.: I. Bostan, A. Oprea // XXVIII Studenceskaâ Naucno-Tehniceskaâ konferenciâ 
vuzov Belorussii, Moldavii, Estonii, Latvii, Litvy: Tezisy dokladov (3-5 aprelâ, 
1984). Cast’ II. Ekonomika, mashinostroenie, metallurgiâ, mehanika. - Minsk, 1984. 
- P. 151. 

23. Gluşco, C.; Bostan, I.; Dulgheru, V. Elektromehaniceskij privod k 
manipulâtoru dlâ raboty v ekstremal’nyh usloviâh (Electromecanical drive for 
manipulators working in extreme situation) //Sostoânie, opyt i napravleniâ rabot 
po kompleksnoj avtomatizacii proizvodstva na osnove gibkih avtomatizirovannyh 
proizvodstv, robototehniceskih kompleksov i promyslennyh robotov: Tezisy dokladov 
k oblastnomu seminaru (26-27 marta, 1984). - Penza, 1984. - P. 8-9. 

24. Gluşco, C.; Bostan, I.; Dulgheru, V. Kinematiceskaâ tocnost’ ispolnitel’nogo 
privoda promyshlennogo robota na baze planetarnoj precessionnoj peredaci 
(Kinematic accuracy of the executive drive of industrial robot based on planetary 
precessional transmission) //Sostoânie, opyt i napravleniâ rabot po kompleksnoj 
avtomatizacii proizvodstva na osnove gibkih avtomatizirovannyh proizvodstv, 
robototehniceskih kompleksov i promyshlennyh robotov: Tezisy dokladov k 
oblastnomu seminaru (26-27 marta, 1984). - Penza, 1984. - P. 31-32. 

25. Gluşco, C.; Bostan, I.; Dulgheru,V. Perspektivy primeneniâ precessionnyh 
peredac v ispolnitel’nyh privodah promyslennyh robotov (On-going application of 
precessional transmision in industrial robots drives) // III Vsesouznoe soveŝanie po 
robototehniceskim sistemam: Tezisy dokladov. - Cast’ II. - Voronez, 1984. - P. 104-
105. 

26. Gluşco, C.; Bostan, I.; Dulgheru, V. Perspektivnyj ispolnitel’nyj privod 
dlâ promyslennyh robotov (Perspective executive drive for industrial robots) // 
Sostoânie, opyt i napravleniâ rabot po kompleksnoj avtomatizacii proizvodstva na 
osnove gibkih avtomatizirovannyh proizvodstv, robototehniceskih kompleksov i 
promyslennyh robotov: Tezisy dokladov k oblastnomu seminaru, 26-27 marta 1984. 
- Penza, 1984. - P. 69-70. 
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27. Gluşco, C.; Bostan, I.; Oprea, A. Ispolnitel’nyj privod dlâ tâzelo-nagruzennyh 
promyslennyh robotov (Executive drive for heavy-loaded industrial robots) // 
Primenemie promyslennyh robotov v narodnom hozâjstve kraâ: Materialy nauc. - 
tehn. konf. - Habarovsk, 1984. - P. 93-94. 

28. Privod k promyslennomu robotu s vysokotocnym pozicionirovaniem dlâ 
sborki izdelij iz mikroprovoda (Industrial robot drive with high-accuracy positioning 
for microwire product assembly) /C. Gluşco, I. Bostan, I. Babaian, V. Dulgheru // 
Primenenie promyslenyh robotov v narodnom hozâjstve kraâ: Materialy nauc. -tehn. 
konf. - Habarovsk, 1984. - P. 93-94. 

29. Radial’no-porsnevoj gidromotor s koniceskim preobrazovatelem krutâŝego 
momenta (Radial-piston hydro-motor with conical torque converter) /I. Nastas, 
V. Tcaci; I. Bostan (cund. şt. ), A. Corcimari // XXVIII Studenceskaâ Naucno-
Tehniceskaâ Konferenciâ vuzov Belorussii, Moldavii, Estonii, Latvii, Litvy: Tezisy 
dokladov (3-5 aprelâ, 1984). Cast’ II. Ekonomika, masinostroenie, metallurgiâ, 
mehanika. - Minsk, 1984. - P. 143. 

1985

30. Gluşco, C.; Bostan, I.; Dulgheru, V. Precessionnaâ germetičnaâ peredača 
(Precessional tight transmission) // Učenye vysših učebnyh zavedenij Moldavii - 
narodnomu hozâjstvu. - Chişinău, 1985. - P. 26. 

31. Gluşco, C.; Bostan, I.; Dulgheru, V. Precessionnaâ sharovintovaâ 
germetičeskaâ peredača (Precessional ball-and-socket screw tight transmission) // 
Učenye vysših učeb. zaved. Moldavii - narodnomu hozâjstvu.-Chişinău, 1985.- P.29-
30. 

32. Bostan, I.; Babaian, I. Elektromehaniceskij modul’ promyslennogo robota 
na baze precessionnoj peredaci (Electromechanical module of industrial robot 
with precessional transmission) // Sostoânie i perspektivy razvitiâ avtomatizacii 
proizvodstvennyh processov v masinostroenii MSSR: [Tezisy dokl. respubl. 
seminara]. - Chişinău, 1985. - P. 55-56. 

33. Bostan, I.; Babaian, I. Issledovanie kacestvennyh harakteristik precessionnogo 
reduktora (Study on the precessional reducer quality parameters) //Proektirovanie 
i tehnologiâ optiko-mehaniceskih i elektronno-ionnoopticeskih priborov: Tez. dokl. 
školy-seminara. - Frunze, 1985. - P. 87-89. 

34. Bostan, I.; Corcimari, A. Precessionnaâ aksial’no-poršnevaâ gidroperedaca 
(Precessional axial-piston hydraulic gear) // Ucenye vysših ucebnyh zavedenij 
Moldavii - narodnomu hozâjstvu. - Chişinău, 1985. - P. 27. 
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35. Bostan, I.; Dulgheru, V. Germeticnyj precessionnyj reduktor s novym vidom 
mnogoparnogo zacepleniâ (Tight precessional reducer with new type of multi-
couple gearing) // Proektirovanie i tehnologiâ optiko-mehaniceskih i elektronno-
ionnoopticeskih priborov: Tezisy dokladov skoly-seminara. - Frunze, 1985. - P. 87-89. 

36. Bostan, I.; Dulgheru, V. Precessionno-sinusnaâ peredaca (Precessional 
sinusoidal transmission) // Ucenye vysših ucebnyh zavedenij Moldavii - narodnomu 
hozâjstvu. - Chişinău, 1985. - P. 29. 

37. Bostan, I.; Gluşco, C.; Dulgheru, V. Elektromehaniceskij privod k 
manipulâtoru dlâ raboty v ekstremal’nyh usloviâh (Electromecanical drive for 
manipulator working in extreme situations) // Sostoânie i perspektivy razvitiâ 
avtomatizacii proizvodstvennyh processov v mašinostroenii MSSR: [Tezisy dokl. 
respubl. seminara]. - Chişinău, 1985. - P. 8-9. 

38. Bostan, I.; Gluşco, C.; Oprea, A. Precessionnaâ peredaca (Precessional 
transmission) //Ucenye vysših ucebnyh zavedenij Moldavii - narodnomu hozâjstvu. 
- Chişinău, 1985. - P. 30-31. 

39. Bostan, I.; Oprea, A.; Gluşco, C. Planetarnyj precessionnyj reduktor s 
dvumâ skorostâmi vraŝeniâ vedomogo vala (Planetary precessional reducer with 
two velocities of rotation of the driven shaft) // Sostoânie i perspektivy razvitiâ 
avtomatizacii proizvodstvennyh processov v mašinostroenii MSSR: Tezisy dokl. 
respubl. seminara. - Chişinău, 1985. - P. 30-31. 

40. Bostan, I.; Oprea, A. Vibrodiagnostika precessionnogo reduktora s 
mnogoparnym zacepleniem (Vibrodiagnosis of precessional reducer with multi-
couple gear) // Vibrodiagnostika mašin i priborov: Tezisy dokladov vsesouznogo 
soveŝaniâ. - Ivanovo, 1985. - P. 32-34. 

41. Dulgheru, V.; Andronic, S.; Bostan, I. (cond. şt. ). O tocnosti planetarnyh 
precessionnyh zubcato-rolikovyh peredac (About planetary precessional toothed-
roller transmission accuracy) //Studenceskie naucnye dostizeniâ - narodnomu 
hozâjstvu: Tezisy dokladov XXIX Studenceskoj naucno-tehniceskoj konferencii 
vuzov respublik Pribaltiki, Belorussii i Moldavii. Cast’ I. Obŝestvennye nauki, himiâ, 
mehanika. - Kaunas, 1985. - P. 108. 

42. Gluşco, C.; Bostan, I.; Dulgheru, V. Kinematiceskaâ tocnost’ ispolnitel’nogo 
privoda PR na baze planetarnoj precessionnoj peredaci (Kinematic accuracy of the 
industrial robots executive drives based on planetary precessional transmission) 
//Sostoânie, opyt i napravleniâ rabot po kompleksnoj avtomatizacii na osnove gibkih 
avtomatizirovannyh proizvodstv, robototehniceskih kompleksov i promyšlennyh 
robotov: Tezisy dokladov k zonal’nomu seminaru, 11-12 aprelâ 1985. - Penza, 1985. 
- P. 31-32. 
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and new technology, 10-17. 11. 1999: Catalogue Offi ciel- Brussels, 999. - P. 54. 

292. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Sochirean, A. Cercetarea teoretică a sarcinii 
dinamice în angrenajul precesional (Theoretical research on the precessional gear 
dynamic load) //Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare. - Vol. 4: Secţiunea 7. 
Construcţii şi tehnologii pentru angrenaje: Conferinţa internaţională de comunicări 
ştiinţifi ce consacrate aniversării a 35-a a Universităţii Tehnice a Moldovei, 27-29. 05. 
1999. - Chişinău, 1999. - P. 244-248. 

293. Bostan, I.; Dulgheru,V. Transmisii planetare precesionale: angrenaje, 
tehnologii de fabricare şi utilizări (Planetary precessional transmissions: gears, 
manufacturing technologies and applications) // Construcţia de maşini. - 1999. - Nr. 
3. - P. 1-6. 

294. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Turta,T. Contribuţii privind cercetarea stării 
tensionale a elementelor angrenajului precesional (Contributions to the stressed 
state of the precessional gear parts) //Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare. 
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- Vol. 4: Secţiunea 7. Construcţii şi tehnologii pentru angrenaje: Conferinţa 
internaţională de comunicări ştiinţifi ce consacrate aniversării a 35-a a Universităţii 
Tehnice a Moldovei, 27-29. 05. 1999, - Chişinău, 1999. - P. 248-252. 

295. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Ţopa, M. Instalaţii energetice eoliene (Wind energy 
equipment) (Invenţiile MD:493, 494, 95-0339). //Expoziţia Internaţională Specializată 
„INFOINVENT’99”,28-31. 10. 1999: Cat. Ofi cial. - Chişinău: AGEPI,1999. - P. 51. 

296. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Vaculenco, M. Contribuţii privind controlul 
preciziei de execuţie a fl ancului dintelui angrenajului precesional (Contributions to 
the fabrication accuracy control of the precessional gear teeth fl anks) // Tehnologii 
moderne. Calitate. Restructurare. - Vol. 4: Secţiunea 7. Construcţii şi tehnologii 
pentru angrenaje: Conferinţa internaţ. de comunicări ştiinţifi ce consacrate aniversării 
a 35-a a UTM, (27-29. 05. 1999, Chişinău). - Chişinău, 1999. - P. 256-260. 

297. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Vaculenco, M. Dispozitiv de control al preciziei 
de execuţie a angrenajului precesional (Controlling device for the precessional 
gear execution accuracy) // Conferinţa Internaţională de Sisteme Electromecanice 
„SIELMEC’99” Chişinău – Iaşi - Craiova: Conferinţă Internaţională de Sisteme 
Electromecanice, ( a II-a, 8-9. 10. 1999, Univ. Tehn. a Moldovei; Univ. Teh. “Gh. 
Asachi”, Iaşi; Univ. din Craiova ). Vol. 3. - Chişinău: UTM, 1999. - P. 121-122. 

298. Bostan, I. Industria constructoare de maşini din Republica Moldova: 
Retrospectivă şi perspective (Machine building industry in the Republic of 
Moldova: overview and perspectives) // Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare. 
Vol. 5.: Secţiunea 9. Strategii. Tactici şi metodici de restructurare a întreprinderilor: 
Conferinţa Internaţională de comunicări ştiinţifi ce consacrată aniversării a 35-a a 
Universităţii Tehnice a Moldovei, 27-29. 05. 1999. - Chişinău: UTM -1999. - P. 31-
37. 

299. Bostan, I.; Oprea, A.; Mazuru, S. Angrenajul precesional cu modifi care 
de profi l. Cercetări experimentale privind precizarea calculului de rezistenţă la 
contact (Precessional gearing with profi le modifi cation. Experimental research on 
the identifi cation of the structural design at contact) //Intellectus. - 1999. - Nr. 2. 
– P. 49-52. 

300. Bostan, I.; Scaticailov,S.; Toca, A. Model matematic pentru determinarea 
liniei de contact sculă-roată dinţată conică precesională la prelucrare prin rulare 
(Mathematical model for the determination of the „tool-precessional conical 
gear wheel” contact line by rolling machining) //Tehnologii moderne. Calitate. 
Restructurare. - Vol. 4: Secţiunea 7. Construcţii şi tehnologii pentru angrenaje: 
Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifi ce consacrate aniversării a 35-a a 
Universităţii Tehnice a Moldovei, 27-29. 05. 1999. - Chişinău, 1999. - P. 419-423. 
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301. Cercetarea infl uenţei erorilor de execuţie asupra stării tensionale a 
angrenajului precesional: rap. şt. fi nal. (Research on the execution errors infl uence 
on the stressed state of the precessional gearing: fi nal report) / I. Bostan, C. Gluşco, 
V. Dulgheru, A. Oprea - Chişinău, 1999. - 59p. 

302. Cercetarea staticii şi dinamicii transmisiilor planetare precesionale, 
comercializarea rezultatelor şi imlementarea lor. Etapa: “Cercetarea dinamicii 
transmisiilor planetare precesionale” (Research on the planetary precessional 
transmissions statics and dynamics, marketing of results and their implementation. 
Phase: „Research on the dynamics of planetary precessional transmissions”): rap. 
şt. fi nal / I. Bostan (cond. şt. ), V. Dulgheru, M. Ţopa, A. Oprea, C. Gluşco, … - 
Chişinău, 1999. – 79 p. 

303. DIPLÔME. 27-e Salon International des Inventions. Geneve 1999. 
Apres examen, le Jury International a decide de remettre a: Monsieur I. 
Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea et alea pour l’invention: Transmissions planetaires 
precessionnelles une MEDAILLE D’OR. - Geneve, 3. 05. 1999. 

304. DIPLÔME. 27-e Salon International des Inventions. Genëve 1999. Apres 
examen, le Jury International a decide de remettre a: Monsieur I. Bostan, V. 
Dulgheru, A. Oprea et alea pour l’invention: Transmissions precessionnelles pour 
l’equipement marin et petrolier une MEDAILLE D’ARGENT. - Geneve, 3. 05. 
1999. 

305. Elaborarea manualului de proiectare asistată de calculator în construcţia 
de maşini (Elaboration of the handbook on computer assisted design in mechanical 
engineering: rap şt. intermediar. / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Toca, M. Vaculenco. - 
Chişinău,1999. – 68p. 

306. Mecanica aplicată ( Applied mechanics ): [manual pentru uzul studenţilor] 
/ Valeriu Dulgheru, Anatol Oprea, Gheorghe Poştaru, Anatol Musteaţă; ref. şt.: I. 
Bostan. - Chişinău: Ed. “Tehnica” UTM, 1999. - 282 p.: fi g., tab. 

307. New Elaborations of the Technological Equipment for the Extraction 
of Ferro-Manganic Concretions from the World Ocean Bottom /I. Bostan, V. 
Dulgheru; //INPEX XV: The invention show, 19-23. 5. 1999. - Pittsburgh (USA: P. 
A. ), 1999. - P. 32. 

308. Organe de maşini (Machine parts): [Manual ]: Vol. 1. /Mihai Gafi ţanu, I. 
Bostan, V. Dulgheru, A. Jula, C. Racocea, Gh. Hagiu, E. Chişu, Gh. Moldovan. – 
Bucureşti: Ed. Tehnică, 1999. - 336 p.: fi g., tab. 

309. Reductoare precesionale pentru echipament marin şi petrolier (Precessional 
reducers for naval and oil equipment) (Invenţiile: 170719-SU, 1551898- SU, 97-
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0271-MD) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, S. Mazuru //Expoziţie Internaţională 
Specializată „INFOINVENT’ 99”, Chişinău 28-31. 10. 1999: Catalog Ofi cial. – 
Chişinău: AGEPI, 1999. - P. 34. 

310. 48-eme Salon Mondial de l’Invention de la Recherche et des Nouvelles 
Technologies „Brussels EUREKA’99„: DIPLOMA Bostan I., Dulgheru V., Oprea 
A., Mazuru,S. pour l’invention: Transmissions precessionelles pour l’installation 
petroliere MEDAILLE d’ OR. – Bruxelles, 9. 11. 1999. 

311. 48-eme Salon Mondial de l’Invention, de la Recherche et des Nouvelles 
Technologies „Brussels EUREKA’99„: DIPLOMA Bostan I., Dulgheru V. 
Pour l’ invention: Reducteurs precessionals pour les installations energetigues 
MEDAILLE d’ OR AVEC MENTION. - Bruxelles, 18. 11. 1999. 

312. 48-eme Salon Mondial de l’Invention de la Recherche et des Nouvelles 
Technologies „Brussels EUREKA’99„: DIPLOMA Bostan I., Dulgheru V., Oprea 
A., Mazuru,S. et all. pour l’invention: Turbine reactive precessionelle pour le 
gayoducte MEDAIILE d’ OR. - Bruxelles, 18. 11. 1999. 

313. Show Management. GOLD MEDAL awarded to Bostan I., Dulgheru 
V., Oprea A., Mazuru S., Vaculenco M.,Turta T., Ciuperca R., Madan I., Sochirean 
A.,Trifan N. Planetary Precessional Reducer, INPEX XIV: America Largest 
Invention Show. - Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America. - 23. 05. 
1999. 

314. Transmissions planetaires precessionnelles: engrenages et technologies 
de fabrications (Precessional planetary transmissions: gear systems and their 
manufacturing technologies) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, S. Mazuru, M. 
Vaculenco // Geneve’ 99. Creations presented by the Inventors of the Republic of 
Moldova. International exhibition of Inventions new techniques and products: Offi cial 
Catalogue = Creations presentees par les Inventeurs de la Republique de Moldova. 
Salon International des Inventions des techniques et produits nouveaux. 30. 04 – 9. 
05. 1999.: Catalogue offi ciel. / State Agency on Industrial Property Protection of the 
Republic of Moldova - Chişinău, 1999. - P. 43. 

315. Transmissions precessionnelles pour l’equipement marine et petroliere 
(Precessional transmissions for naval and oil equipment) /I. Bostan, V. Dulgheru, 
T. Turta, R. Ciupercă, I. Madan //Geneve’99. Creations presented by the Inventors 
of the Republic of Moldova. International exhibition of Inventions: new techniques 
and products: Offi cial Catalogue. = Creations presentees par les Inventeurs de la 
Republique de Moldova. Salon International des Inventions des techniques et produits 
nouveaux, 30. 04 – 9. 05. 1999.: Catalogue offi ciel. / State Agency on Industrial 
Property Protection of the Republic of Moldova. -Chişinău, 1999. - P. 43. 
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316. Transmissions precessionnelles pour l’installation petroliere (Precessional 
transmissions for oil equipment) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, S. Mazuru 
/ Brussels EUREKA’ 99. Salon Mondial de l’innovation de la Recherche et de 
NouvellesTechnologies,(48-eme,3–10. 11. 1999):Catalogue Offi ciel. -Brussels,1999. 
- P. 81. 

2000

317. Agregat electroeolien avec rotor helicoidal / I. Bostan, V. Dulgheru, A. 
Oprea, R. Ciupercă // Geneve’ 2000. Creations presented by the Inventors of the 
Republic of Moldova. International exibition of Inventions: new techniques and 
products = Creations presentees par les Inventeurs de la Republique de Moldova. 
Salon International des Inventions des techniques et produits nouveaux / State 
Agency on Industrial Property Protection of the Republic of Moldova, 29. 03-5. 04. 
2000: Offi cial Catalogue. – Chişinău, 2000. – P. 47. 

318. Agregat eolien avec roteur elicoidal / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, 
R. Ciupercă, N. Trifan //Brussels EUREKA’ 2000: Catalog Ofi ciel de Invensions 
presente ou 49-eme Salon Mondial de L’Innovation de la Recherche et de Nouvelles 
Technologies, 14- 20. 11 . 2000. - Brussels, 2000. - P. 96. 

319. Bostan, I.; Dulgheru,V. New solutions of precessional drive mecanisms for 
industrial robots ( Noi soluţii ale mecanismelor de acţionare precesionale pentru 
roboţi industriali ) //Buletinul Inst. Politeh. din Iaşi: Tomul XLLI(L). Supliment I. 
Secţia: Construcţii de maşini. - Iaşi: Univ. Politen. ”Gh. Asachi„, 2000. - P. 167-190. 
(engl., rez. in rom. )., fi g.,tab. - Bibliogr.: 5 tit. 

320. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Odainâi,V. Precessional reducer for transmissions 
operating in extreme conditions (Reductor precesional pentru transmisii care 
lucrează în condiţii extreme) //Buletinul Inst. Politehnic din Iaşi. Tomul XLVI(L). 
Supliment I. Secţia: Construcţii de maşini. - Iaşi: Univ. Tehn. “Gh. Asachi “, 2000. 
- P. 163 -166. (engl., rez. în rom. )., fi g., tab. - Bibliogr.: 6 tit. 

321. Bostan, I.; Dulgheru,V. Reductors pour les installations energetiques 
(Reducers for energy plants) // “Geneve’ 2000”: Salon International des Invensions 
des Techniques et produits nouveaux, (28-e,12-16. 04. 2000). Palexpo: Catalogue 
Offi ciel. - Geneve, 2000. - P. 59. 

322. Bostan, I.; Dulgheru, V. Robot industriels avec transmissions precessionnells 
// Geneve’2000. Creations presented by the Inventors of the Republic of Moldova. 
International Exhibition of Inventions: new techniques and products = Creations 
presentees par les Inventeurs de la Republique de Moldova. Salon International des 
Inventions des techniques et produits nouveaux / State Agency on Industrial Property 
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Protection of the Republic of Moldova 29. 03. -5. 04. 2000: Offi cial Cataloque. – 
Chişinău, 2000. - P. 47. 

323. Bostan, I.; Dulgheru, V. The elaboration of multiple precessional gear 
theory and modern manufacturing technology // ARA Journal, Volume 2000-2003. 
– Nr. 25-27. - P. 86-89. 

324. Bostan, I.; Dulgheru, V. Turbine reactive pour gazoducts. De construction 
simple de dimensions et de masse reduites, elle a un grand raport de transmission 
( jusqu’a 100 000 Nm ) et des moments de torsion considerable ( jusqu’a 400 000 
Nm //Geneve’2000. Salon International des Inventions des Technoloques et Produits 
Nouveaux. (20-eme, 12-16. 04. 2000. Polexpo: Cat. Offi ciel. - Geneve, 2000. - P. 58. 

325. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Vaculenco, M. Contribution concerning the control of 
teeth fl anks with convex-concave profi le in precessional gearings (Contribuţii privind 
controlul fl ancurilor dinţilor cu profi l convex-concav la angrenajele precesionale) 
//Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul XLVI(L). Supliment I. Secţia: 
Construcţii de maşini. – Iaşi: Univ. Politeh. ”Gh. Asachi “, 2000. - P. 211- 214. (engl., 
rez. rom. )., fi g., tab. - Bibliogr.: 4 tit. 

326. Bostan, I.; Mazuru, S.; Scaticailov, S. Obrabotka profi lâ zub’ev metodom 
obrabotki precessiruûŝim instrumentom (Processing of teeth profi le by precessional 
tool) //Progressivnye tehnologii i sistemy mašinostroeniâ; Meždunarod. sb. nauč. 
trudov. - Vyp. 11. - Doneck, 2000. - P. 110 – 114. 

327. Bostan, I.; Oprea, A. Bazele proiectării maşinilor: Îndrumar de proiectare 
(Fundamentals of machine design: handbook) - Ch.: Tehnica-Info, 2000. - 320 p.: 
tab., fi g. - Bibliogr.:25 tit. 

328. Cercetarea staticii şi dinamicii transmisiilor planetare precesionale, 
comercializarea rezultatelor şi implementarea lor (Research on the statics and 
dynamics of planetary precessional transmissions, marketing of results and their 
implemenation): rap. şt. fi nal. / I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, C. Gluşco. - 
Chişinău, 2000. - 112p. 

329. Dentition de l’engrenage precessionnel avec modifi cation de profi le 
(Dantura angrenajelor precesionale cu profi l modifi cat –Precesional gearing 
toothing with modifi ed profi le) / I. Bostan, V. Dulgheru, S. Mazuru, M. Ţopa. // 
Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul XLVI(L). Supliment I. Secţia: 
Construcţii de maşini. – Iaşi:Univ. Tehn. ”Gh. Asachi“, 2000. - P. 17-22. (franceză, 
rez. engl. şi rom.): tab.,fi g. - Bibliogr.: 3 tit. 

330. DIPLOMĂ. Expoziţia Mondială “EXPO‘2000”. Diplomă pentru 
participare înmânată: I. Bostan, V. Dulgheru pentru: Reductor planetar 
precesional (Planetary precessional reducer), prezentată în cadrul Pavilionului 
Naţional al Republicii Moldova. - Hanover (Germania), 1. 06-31. 10. 2000. 
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331. DIPLÔME. Salon International des Inventions Geneve’2000. Apre 
examen, le Jury International a decide de remettre a: I. Bostan, V. Dulgheru, A. 
Oprea pour l’invention Turbine reactive pour gayoducts une MEDAILLE D’ OR. 
– Geneve, le 12 avril, 2000. 

332. DIPLÔME. Salon International des Inventions Geneve’2000. Apre 
examen, le Jury International a decide de remetre a: V. Dulgheru, I. Bostan, 
R. Ciupercă et O. Ciobanu pour l’invention: Systemes de conversion de l’energie 
renouvelable une MEDAILLE D’ARGENT. - Geneve, 12. 04. 2000. 

333. DIPLÔME. Salon International des Inventions Geneve’2000. Apre 
examen, le Jury International a decide de remetre a: V. Dulgheru, I. Bostan 
et S. Mazuru pour l’invention: Reducteurs pour installations energetiques une 
MEDAILLE D’ OR . – Geneve, 12. 04. 2000. 

334. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2000”. DIPLOMĂ 
de gradul i se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Vasilenco M., Ciupercă, R. pentru: 
Variatoare planetare precesionale (Planetary precessional variators). - Chişinău, 
18-22. 10. 2000. 

335. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2000”. DIPLOMĂ 
de gradul i se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Vaculenco M., Odainâi V., Trifan N. 
pentru: Instalaţii energetice cu transmisii precesionale (Power installations with 
precessional transmission). – Chişinău, 18-22. 10. 2000. 

336. DIPLOMĂ pentru participare înmânată dlor: I. Bostan, V. Dulgheru pentru: 
Reductor planetar precesional, prezentată în cadrul Pavilionului Naţional al Republicii 
Moldova la Expoziţia Mondială “EXPO’ 2000”. // Diploma for participation handed 
over to: I. Bostan, V. Dulgheru for the Planetary Precessional Reducer, presented 
in the framework of the National Pavilion of the Republic of Moldova at the World 
Exhibition “EXPO’ 2000”. - 1 iunie-31 octombrie anul 2000, Hannovra, Germania // 
June 1 – October 31, 2000, Hannover, Germany. 

337. DIPLÔME. Salon International des Inventions Genève. Après examen, le 
Jury International a dècidè de remettre а: V. Dulgheru, I. Bostan, S. Mazuru, R. 
Ciupercă et N. Trifan pour l’invention: Rèducteurs pour installations ènergètiques 
une MEDAILLE D’OR. – Geneve, 12/4/2000. 

338. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2000”. DIPLOMĂ 
de gradul I. Se acordă dlor: I. Bostan, V. Dulgheru, M. Vaculenco, R. Ciupercă 
pentru “Varietoare planetare precesionale”// International Specialised Exhibition 
“INFOINVENT’ 2000”. First-degree Diploma. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, 
M. Vaculenco, R. Ciupercă for the “Planetary precessional variators” - Chişinău, 
18-22/10/2000. 
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339. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2000”. DIPLOMĂ 
de participare se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Oprea A., Mazuru S. pentru: 
Turbinâ reactivă precesională pentru gazoducte (Precessional jet turbine for 
pipelines). – Chişinău,18 – 22. 10. 2000. 

340. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2000”. DIPLOMĂ 
de participare se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Vaculenco M., Odainâi V., Trifan 
N. pentru: Mecanisme precesionale pentru aparate de zbor (Precessional equipment 
for fl ying machines). Chişinău, 18-22. 10. 2000. 

341. Guvernul României. Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi 
Inovare. DIPLOMĂ de EXCELENŢĂ în CERCETARE se acordă lucrării: 
Reductoare cu mişcare de precesie (Precessional motion reducers), elaborată de I. 
Bostan, V. Dulgheru (ICTCM-Bucureşti, în colaborare cu institute din Rep. Mold. ) 
pentru valoarea ştiinţifi că, tehnică şi economică de excepţie. – Bucureşti, 2000. 

342. Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme: Volum 
promoţional. (Encyclopedia of great discoveries, inventions, theories and systems: 
promotional edition) - [S. l. ]: Geneze, 2000. – 164p.: (I. Bostan – realizator pe 
domenii: Ştiinţe Tehnice). 

343. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească 
de-a lungul timpului (Encyclopedia of outstanding people in Romanian history, 
science and culture in the course of times): Vol. II (G-O) - [S. l. ]: Geneze, 2000. 
- 499p.: ( / I. Bostan – realizator pe domenii: Ştiinţe Tehnice). 

344. Instalation energetique avec des transmissions precessionnelles: (Brevets: 
MD 469, 495; SU 1793096) /I. Bostan, V. Dulgheru, V. Odainâi, N. Trifan //„Geneve’ 
2000”. Salon International des Inventions des Technologies et Produits Nouveaus . 
Creations presentees pour les inventeurs de la Rep. de Moldova, (28-eme, 12-16. 04. 
2000): Catalogue Offi ciel. – Chişinău: AGEPI, 2000. - P. 18. 

345. Instalaţii energetice cu transmisii precesionale (Power installations with 
precessional transmissions) (Brevetele MD: 469, 493; SU: 1671956, 1760151, 
1793098) / I. Bostan, V. Dulgheru, M. Vaculenco, V. Odainâi, N. Trifan. //Expoziţia 
Internaţională Specializată “INFOINVENT’2000”, Chişinău 18-22. 10. 2000.: Catalog 
Ofi cial. – Chişinău: AGEPI, 2000. – P. 36. 

346. Mecanisme precesionale pentru aparate de zbor (Precessional gears for fl ying 
machines) (Brevetele: MD 471, 549, 550; RU 1594329; SU 1646818, 1677424) / I. 
Bostan, V. Dulgheru, M. Vaculenco, V. Odainâi, N. Trifan. // Expoziţia Internaţională 
Specializată „INFOINVENT’2000”, Chişinău 18-22. 10. 2000: Catalog Ofi cial. – Chişinău: 
AGEPI, 2000. - P. 37. 
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347. Organ de lucru al agregatului eolian in formă de turbină elicoidală (Working 
element of the helical turbine wind gear) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Odainâi, M. 
Vaculenco // Expoziţie Internaţională Specializată „INFOINVENT’2000”, Chişinău 
18-22. 10. 2000: Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2000. – P. 34. 

348. 49-eme Salon Mondial de l’ Invention, de la Recherche et des Nouvelles 
Technologies “Brussels EUREKA’2000”. DIPLOMA. I. Bostan, V. Dulgheru, A. 
Oprea, R. Ciupercă, N. Trifan pour l’innvention: Agregat eolien avec roteur elicoidal 
MEDAILLE D’OR. – Brussels, 20. 11. 2000. 

349. 49-eme Salon Mondial de l’ Invention, de la Recherche et des Nouvelles 
Technologies “Brussels EUREKA’2000”. DIPLOMA. I. Bostan, V. Dulgheru, 
M Vaculenco, V. Odainâi, T. Cozma, V. Pascari pour l’invention: Transmissions 
precessionnelles pour les robots industriels MEDAILL D’ARGENT. - Brussels, 
20. 11. 2000. 

350. 49-eme Salon Mondial de L’invention, de la Recherche et des Nouvelles 
Technologies “Brussels EUREKA’2000”. DIPLOMA. I. Bbostan, V. Dulgheru, 
A. Oprea, R. Ciupercă, N. Trifan pour l’invention: Transmissions precessionnelles 
pour l’installation d’eoliennes. MEDAILLE D’OR avec mention. -Bruxelles, 20. 
11. 2000. 

351. Transmissions precessionnelles pour l’ installation d’eoliennes /I. Bostan, V. 
Dulgheru, A. Oprea, R. Ciupercă, N. Trifan //Brussels EUREKA’2000. Salon Mondiall 
de l’innovation, de la Recherche et des Nouvelles Tehnoloqies, (49- eme, 20. 11. 2000): 
Catalogue Offi ciel. – Bruxelles, 2000. 

352. Turbine reactive precessionnelle pour les gazodusc (Brevets: MD 470; SU 
1807278) /I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, S. Mazuru, R. Ciupercă, N. Trifan 
// „Geneve -2000”. Salon International des Inventions des Techniques et produits 
nouveaux. Creations presentees par les inventeurs de la Repub. Mold., (28 –eme, 12-16. 
04. 2000, Geneve): Cataloque Offi ciel. – Chişinău: AGEPI, 2000. – P. 17. 

353. Turbină reactivă precesională pentru gazoducte(Precessional jet turbines for 
gaspipes) ( Brevete: MD 470, SU 1807278 ) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, S. 
Mazuru // Expoziţie Internaţională Specializată „INFOINVENT’ 2000”, Chişinău 18-22. 
10. 2000.: Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2000. – P. 37 – 38. 

354. Ţopa, A. Infl uenţa erorii sumare asupra parametrilor modifi cării 
longitudinale şi distribuirii sarcinii în angrenajul precesional (Summary errors 
infl uence on the longitudinal modifi cation parameters and on the load distribution 
of the precessional gearing): Autoref. tezei de doctor în ştiinţe tehnice: Specialitatea: 
05. 02. 02 - Studiul Maşinilor şi Organe de Maşini / cond. şt.: dr. hab. în tehnică, prof. 
univ., acad. I. Bostan; UTM. - Chişinău, 2000. - 20 p.: anexe. - Bibliogr.:16tit. 



162

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

355. Ţopa, A. Infl uenţa erorii sumare asupra parametrilor modifi cării 
longitudinale şi distribuirii sarcinii în angrenajul precesional (Summary errors 
infl uence on the longitudinal modifi cation parameters and on the load distribution 
of the precessional gearing): Teză de doctor în ştiinţe tehnice: Specialitatea: 05. 02. 
02 - Studiul Maşinilor şi Organe de Maşini / cond. şt.: dr. hab. în tehnică, prof. univ., 
acad. I. Bostan; UTM. - Chişinău, 2000. - 190 p.: anexe. - Bibliogr.:121 tit. 

356. Variatoare planetare precesionale (Planetary precessional variators) 
(Brevete: MD 474, 622; SU 1598569, 1657806, 1677424) / I. Bostan, V. Dulgheru, M. 
Vaculenco, R. Ciupercă // Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’2000”, 
Chişinău 18-22 . 10 . 2000: Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2000. - P. 37. 

2001
357. Agregat electroeolien avec rotor helicoidal /I. Bostan, V. Dulgheru, A. 

Oprea, R. Ciupercă //„Geneve’ 2001”. Creation presented by the Inventors of the 
Republic of Moldova. International exhibition of inventions new techniques and 
products /State Agency on Industrial Property Protection of the Republic of Moldova, 
29. 03-5. 04. 2001: Offi ciel Catalogue. – Chişinău, 2001. – P. 47. 

358. AWARD nr. MR1-2287. /Coord. I. Bostan, UTM: Grant în baza Programului 
Moldo-American Bilateral de Granturi /Cooperative Grants Program (BGP) oferit 
de Fundaţia SUA de Cercetare şi Dezvoltare Civilă pentru Statele Independente 
ale fostei Uniuni Sovietice (CRDF) şi Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din 
Moldova (MRDA). 1 sept. 2001 - 1 martie 2003: Comunicat ( Acte ale ministerelor, 
departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei. Acte ale Ministerului Finanţelor 
al Rep. Mold. ) // Monitorul Ofi cial al R. M. - 2001. - Nr. 144-146. - P. 30. 

359. Bostan, I.; Cantemir, L.; Dulgheru, V. Creativitatea tehnică – atributul 
principal al inginerului (Technical creativity – the main attribute of the engineer) 
// Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională 
„TMCR’2001”, Chişinău 23–25. 5. 2001. Vol. 4. – Ch.: UTM, 2001. – P. 301–306.: 
fi g. - Rez. lb. engl –Bibliogr.: 3 tit. 

360. Bostan, I.; Dulgheru, V. Asupra sintezei structurale şi constructive a 
transmisiilor planetare precesionale = About structural and design syntesis of 
planetary precessional transmissions // Construcţii de maşini (Bucureşti ), 2001. 
– Nr. 11. – P. 29 – 33. . fi g., tab. - Bibliogr.: 3 tit. 

361. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bodnariuc, I. Contribuţii privind studiul 
variatoarelor planetare (Contributions to the study of planetary variators) // 
Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională 
“TMCR’ 2001”, Chişinău, 23–25. 05. 2001. Vol. 3. – Chişinău: UTM, 2001. – P. 260 
–265: fi g. - Rez. lb. engl. - Bibliogr.: 2 tit. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

163

362. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Contribuţii privind cercetarea 
teoretică a turbinei elicoidale pentru agregatul de vânt ( Contributions to the 
theoretical research on the wind unit helical turbine) // Meridian Ingineresc. - 2001. 
- Nr. 1. – P. 53 – 56: fi g. – Rez. în lb. rom., engl, fr., rusă. - Bibliogr.: 4 tit. 

363. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Elaborarea organului de lucru al 
agregatului eolian în formă de turbină elicoidală (Elaboration of the wind unit 
working element in the form of helical turbine) //Tehnologii moderne. Calitate. 
Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională „TMCR’2001”, Chişinău 23– 5. 
05. 2001: [în 5 vol. ]. Vol. 3. – Ch.: UTM, 2001. – P. 266 – 268: fi g. -Rez. lb. engl. 
- Bibliogr.: 4 tit. 

364. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Instalaţii energetice cu transmisii 
planetare precesionale (Power installations with planetary precessional 
transmissions) //Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’ 2001”: 
Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2001. - P. 40. 

365. Bostan, I.; Dulgheru,V. Elaborarea teoriei angrenajului precesional 
multiplu şi tehnologia modernă de fabricare (Elaboration of multiple precessional 
gear theory and modern manufacturing technology) //Meridian Ingineresc. - 2001. 
- Nr. 1. - P. 75 -78. – Rez. în lb. rom., engl., fr., rusă. 

366. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Odainâi V. Contribuţii privind elaborarea şi 
cercetarea modulelor mecatronice cu transmisii precesionale (Contributions to the 
elaboration and research on precessional transmissions mechatronic modules) //
Meridian Ingineresc. - 2001. -Nr. 1. - P. 70 – 71: fi g. – Rez. în lb. rom.; engl., fr.

367. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Odainâi, V. Mecanisme mecatronice cu transmisii 
planetare precesionale (Planetary precessional transmissions mecatronic 
mecanisms) // Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’2001”: Catalog 
Ofi cial. – Chişinău: AGEPI, 2001. - P. 41. 

368. Bostan, I.; Dulgheru, V. Pregătirea cadrelor inginereşti – prezent şi viitor 
(Education of engineers – its present and future) //Meridian Ingineresc. - 2001. - Nr. 
2. - P. 11-12.: ( rom.; rez. în engl. )

369. Bostan, I.; Dulgheru, V. Robot industriels avec transmissions precessionnelles 
// “Geneve’ 2001”. Creations presented by the Inventors of the Republic of Moldova. 
International exhibition of inventions: new technigues and products / State Agency 
on Industrial Property Protection of the Republic of Moldova, 29/3 – 5/4 /2001).: 
Offi cial Catalogue. – Chişinău, 2001. – P. 47. 

370. Bostan, I.; Dulgeru, V. Scurt istoric privind învăţământul tehnic românesc 
(Brief history of the Romanian technical education) // Tehnologii moderne. Calitate. 



164

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională “TMCR’2001”, Chişinău 23–25. 
05. 2001. Vol. 4. - Chişinău: UTM, 2001. - P. 307-310: fi g. - Rez lb. engl. 

371. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Sochirean, A. Echilibrarea dinamică a arborelui 
manivelă a transmisiilor planetare precesionale (Dynamic balancing of the crank 
shaft of precessional planetary transmissions) // Meridian Ingineresc, - 2001. - Nr. 
1. - P. 76-77. 

372. Bostan, I.; Dulgheru, V. The elaboration of multiple precessional gear 
theory and modern manufacturing technology //Annals of the University of 
Petroşani. Mechanical Engineering:[în 3 vol. ]. Vol. 3. – Petroşani, 2001. - P. 5 – 10: 
fi g., tab. - Bibliogr.: 3 tit. 

373. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Trifan, N. Contribuţii privind fabricarea roţilor 
dinţate conice cu profi l nestandard al dinţilor prin deformare plastică (Contributions 
to the manufacturing of conical gear wheels with non-standard profi le of teeth by 
plastic strain) // Meridian Ingineresc. - 2001. - Nr. 1. - P. 72–75.: fi g. – Rez. in lb. 
rom.,engl., fr., rusă. - Bibliogr.: 5 tit. 

374. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Trifan, N. Prelucrarea danturii angrenajului 
precesional prin rulare la deformare plastică (Precessional gear toothing processing 
by rolling at plastic strain) //Meridian Ingineresc. - 2001. - Nr. 1. - P. 72-76: fi g. - 
Rez. în lb. rom. engl, fr., rusă. - Bibliogr.: 2 tit. 

375. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ţopa, M. Modelarea matematică a angrenajului 
precesional multiplu cu modifi care de profi l (Mathematical modelling of multi-
couple precessional gear with profi le modifi cation) // Tehnologii moderne. Calitate. 
Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională “TMCR’2001”, Chişinău 23–25 
/5 / 2001:[în 5 vol. ] / Univ. Tehn. a Mold., Chişinău; Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, Iaşi. 
Vol. 3. – Chişinău: UTM, 2001. – P. 270–274. -rez. în lb. engl. 

376. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Vaculenco, M. Metodă şi dispozitiv de control al 
profi lului dinţilor roţilor dinţate din angrenajul precesional (Method and control 
device of the gear teeth profi le in the precessional gear) // Expoziţia Internaţională 
Specializată „INFOINVENT’2001”: Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2001. - P. 
40. 

377. Bostan, I.; Mazuru, S.; Scaticailov, S. Modelul de calcul al componenţei 
radiale a forţei de aşchiere la rectifi carea angrenajelor (Radial component 
calculation model for the cutting force at gearing grinding) // Tehnologii moderne. 
Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională “TMCR’2001”, 
Chişinău, 23-25. 05. 2001: [în 5 vol. ] /Univ. Tehn. a Mold., Chişinău; Univ. Tehn. 
”Gh. Asachi”, Iaşi. Vol. 3. – Chişinău: UTM, 2001. – P. 280 – 284: fi g.; formul. -rez. 
lb. engl. -Bibliogr. 3 tit. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

165

378. Bostan, I. (UTM ); Rivin, E. (Univ. de Stat din Wayne, SUA). Elaborarea 
şi cercetarea transmisiilor cinematice planetare precesionale (Design and research 
into the planetary precessional kinematical transmissions): Proiect Nr. 32/7371 
care a benefi ciat de suport fi nanciar în cadrul Programului CRDF / MRDA “Bilateral 
Grant Program”. // Moldova Suverană. - 2001. - 2 iunie, - P. 4. 

379. Bostan, I. Tendinţele moderne de dezvoltare a ingineriei (Modern Issues 
of Engineering Development) // Meridian Ingineresc. - 2001. - Nr. 1. - P. 17-20: fi g. 
- Rez. în lb. rom. engl, fr., rusă. 

380. DIPLOMA. 50-eme Salon Mondial de l’Invention, de la Recherche et 
des Nouvelles Technologies “Brussels EUREKA’2001“. Diploma I. Bostan, V. 
Bogdan, V. Dulgheru, N. Bostan, R. Ciupercă pour l’invention: Micro-hydro power 
stations for the utilisation of the river water kinetic energy GOLD MEDAL. – 
Bruxelles, 16. 11. 2001. 

381. DIPLÔME. Salon International des Inventions. Geneve. Apres examen, 
le Jury Inernational a decide de remettre a: I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea et 
alea pour l’invention: Agregat electroeollen avec rotor hellcoidal une MEDAILLE 
D’ARGENT. – Geneve, le 4 avril, 2001. 

382. DIPLÔME. Salon International des Inventions. Geneve. Apres examen, 
le Jury Inernational a decide de remettre a: V. Dulgheru, I. Bostan et alea 
pour l’invention: Robots industriels avec transmissions precessionnelles une 
MEDAILLE D’ARGENT. – Geneve, le 4 avril, 2001. 

383. DIPLÔME. Salon International des Inventions. Geneve. Apres examen, le 
Jury Inernational a decide de remettre a: I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă et O. 
Ciobanu pour l’invention: Systemes de conversion de l’energie renouvelable une 
MEDAILLE D’ARGENT . – Geneve, le 4 avril, 2001. 

384. DIPLOMA. BRUSSELS EUREKA. 50 World Exhibition of innovation, 
Research and new technology. I. Bostan, V. Dulgheru, N. Bostan, R. Ciupercă. 
Mini-hydropower stations to use the kinetic energy from water. GOLD MEDAL. 
– Brussels, 16 /11/ 2001. 

385. DIPLÔME. Salon International des Inventions Genève. Après examen,le 
Jury International a dècidè de remettre а: I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, R. 
Ciupercă, N. Trifan pour l’invention: Agrègat èlectroèolien avec rotor hèlicoidal 
une MEDAILLE D’AGENT. – Geneve, 4/4/2001. 

386. Elaborarea agregatului electroeolian pentru funcţionare la cadastrul de 
viteze ale vântului din Republica Moldova. Etapa I: Elaborarea conceptuală a 
schemei şi construcţiei agregatului eolian (Elaboration of the electrical-wind unit 



166

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

for operation in conditions of the wind speed cadastre in the Republic of Moldova. 
Phase 1: Conceptual elaboration of the diagram and construction of the wind 
unit): rap. şt. / I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, C. Gluşco, A. Oprea, – Chişinău, 
2001. - 101 p. 

387. Expoziţia Internaţională Specializata “INFOINVENT’2001”. DIPLOMĂ 
de GR. I. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Bogdanov V., Bostan N., Ciupercă R. 
pentru: Minihidrocentrală pentru utilizarea cinetică a apei râurilor (Micro-hydro 
power station to use the river water kinetic energy) - Chişinău: AGEPI, 3–7. 10. 
2001. 

388. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2001”. DIPLOMĂ 
de GR. I. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Ciupercă R. Pentru: Instalaţii energetice 
cu transmisii planetare precesionale (Power installations with planetary precesional 
transmission). - Chişinău: AGEPI, 3-7. 10. 2001. . 

389. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2001”. DIPLOMĂ 
de GR. II. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Gluşco C., Roşcovan G., Ciupercă R. 
pentru: Staţii eoliene efi ciente la viteze mici ale vântului (Wind units for small wind 
speeds) - Chişinău: AGEPI, 3–7. 10. 2001. 

390. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2001”. DIPLOMĂ 
de GR. I. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Odainâi V. pentru: Mecanisme 
mecatronice cu transmisii precesionale (Mecatronic mechanisms with precessional 
transmissions) - Chişinău: AGEPI, 3-7. 10. 2001. 

391. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2001”. DIPLOMĂ 
de GR. II. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Odainâi V., Chirilescu C. pentru: 
Mecanisme de acţionare a pompei de pompat petrol de la adâncimi mari (Pump 
drive mechanisms for big depth oil pumping) - Chişinău: AGEPI, 3-7. 10. 2001. 

392. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2001”. DIPLOMĂ 
de GR. II. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V.,Odainâi V. pentru: Transmisii planetare 
precesionale cinematice (kinematical planetary precessional transmissions) - 
Chişinău: AGEPI, 3-7. 10. 2001. 

393. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2001”. DIPLOMĂ 
de GR. II. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Vaculenco M. pentru: Metodă şi 
dispozitiv de control al profi lului dinţilor roţilor dinţate din angrenajul precesional 
(Method and control device for gear wheels teeth profi les in the precessional 
gearing )- Chişinău: AGEPI, 3-7. 10,2001. 

394. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2001”. DIPLOMĂ 
de GR. II. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Vaculenco M., Bondarciuc I., Trifan N., 
Dicusară I., Golban D. pentru: Transmisii planetare precesionale de putere(Power 
planetary precessional transmissions) - Chişinău: AGEPI, 3-7. 10. 2001. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

167

395. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2001”. DIPLOMĂ 
DE MENŢIUNE. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Vaculenco M. pentru: Angrenaj 
precesional şi procedeu de realizare a lui (Precessional gearing and process for its 
working out). - Chişinău: AGEPI, 3-7. 10. 2001. 

396. Micro hydro power stations to use the river water kinetic energy / I. Bostan, 
V. Dulgheru, N. Bostan, R. Ciupercă // Brussels „ EUREKA’ 2001”. Salon Mondial 
de l’Innovation de la Recherhe et de Nouvelles Technoloqies, (50-eme, 9-17 /11 /2001): 
Cataloque Offi ciel. – Brussels, 2001. – P. 102. 

397. Minihidrocentrală pentru utilizarea energiei cinetice a apei râurilor (Micro 
hydro power station to use the river water kinetic energy) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. 
Bogdan,R. Ciupercă // Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’2001”: 
Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2001. - P. 27. 

398. Modelul imitaţional al procesului de rectifi care a danturilor (Imitation 
model for toothing grinding process) /I. Bostan, A. Toca, S. Mazuru, S. Scaticailov 
// Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională 
“TMCR’2001”, Chişinău 23–25. 05. 2001. /Univ. Tehn. a Mold., Chişinău; Univ. 
Tehn. ”Gh. Asachi”, Iaşi. Vol. 3. – Chişinău: UTM, 2001 – P. 274 – 279: fi g.; formul. 
-rez. lb. engl. -Bibliogr.: 3 tit. 

399. MP 1 – 2287 [Elaboration of submersible Robot Complex drive mechanism 
for Ferro – Manganese Concretion Extraction. Technical University of Moldova] 
/I. Bostan: Lista granturilor acordate în baza Programului Moldo-American Bilateral 
de Granturi / Cooperative Grants Program (BGP) Oferit de catre Fundaţia SUA de 
Cercetare şi Dezvoltare Civilă pentru Statele Independente ale fostei Uniuni Sovietice 
(CRDF) şi Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA) 1. 09. 2001 
– 1. 03. 2003 // Monitorul Ofi cial. - 2001. - Nr. 144-146. - P. 31. 

400. MP 2 -3023. Elaboration and research of kinematic planetary precessional 
transmissions / I. Bostan, V. Dulgheru: Lista granturilor în baza Programului Moldo 
– American Bilateral de Granturi /Cooperative Grants program (BGP) Oferit de către 
Fundaţia SUA de Cercetare şi Dezvoltare Civilă pentru Statele Independente ale 
Fostei Uniuni Sovietice (CRDF) şi Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova 
(MRDA) 1-09-2001 - 1. 03. 2003.: Comunicat [Ministerul Finanţelor] // Monitorul 
Ofi cial, 2001. – Nr. 144 – 146. – P. 30-31. 

401. Proiectarea asistată de calculator în construcţia de maşini (Computer 
asissted design in engineering): [manual] /I. Bostan, V. Dulgheru, V. Boboc, M. 
Vaculenco, A. Toca, A. Stroncea, I. Pereu, S. Mocreac – Chişinău: Tehnica-Info., 
2001. - 208p.: fi g., tab. - Bibliogr. 22 tit. 

402. Development Program for the academic network of Moldova /Andrei 
Andrieş, I. Bostan, P. Bogatencov, Gr. Secrieru, V. Sidorenco, B. Varzari, I. Fedaisin 



168

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

//International Conference on Information technologies, (11-13. 4 . 2001, Tehnical 
Univ. of Moldova): Abstracts on BiT. Vol. I. - Chişinău, 2001. - P. 40-41. 

403. 50-eme Salon Mondial de l’Invention de la Recherche et des Nouvelles 
Technologies “Brussels EURECA’ 2001”. DIPLOMA. I. Bostan, V. Dulgheru, N. 
Bostan, R. Ciupercă pour l’invention: Micro hydro power stations to use the water 
kinetic energy GOLD MEDAL. - Bruxells, 16 /11 /2001. 

404. Staţii eoliene efi ciente la viteze mici ale vântului (Eolian effi cacions 
(productive) station at the small speeds of the wind) / I. Bostan, V. Dulgheru, C. 
Gluşco, R. Ciupercă // Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2001”: 
Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2001. - P. 28. 

405. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale: angrenje, tehnologii 
de generare a dinţilor. Calcule inginereşti . Etapa I: Elaborarea bazelor teoretice 
de descriere a profi lului dinţilor nestandarzi (Fundamental theory of precessional 
gearings: gearings, teeth generation technologies, engineering calculations. Phase 
1: Elaboration of theoretical fundamentals for the discription of non-standard 
teeth profi le): rap. şt. / I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, C. Gluşco, A. Oprea, S. 
Mazuru, M. Vaculenco - Chişinău, 2001. – 79 p. 

406. Transmisii planetare precesionale cinematice (Precessional planetary 
kinematical transmissions) / I. Bostan, V. Dulgheru, M. Vaculenco, I. Bodnariuc 
// Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’2001”: Catalog Ofi cial. - 
Chişinău: AGEPI, 2001. - P. 39-40. 

407. Unele particularităţi de restructurare a suprafeţelor întrerupte 
(Restructuring peculiarities of intermittent surfaces)/ I. Bostan, A. Toca, S. Mazuru, 
S. Scaticailov// Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că 
Internaţională “TMCR’2001”, Chişinău 23–25. 05. 2001. Vol. 3. /Univ. Tehn. a 
Mold., Chişinău; Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, Iaşi. – Chişinău: UTM, 2001. - P. 284 
– 288: fi g. - Rez. lb. engl. - Bibliogr. 5 tit. 

2002
408. Academic network development projects realization in Moldova /A. Andrieş, 

I. Bostan, P. Bogatencov, T. Cibotaru, Gr. Secrieru, V. Sidorenco, B. Varzari. //
International Conference Information Technologies, (10-12. 04. 2002, Tehnical Univ. 
of Moldova): Abstracts on BiT. Vol. 2. – Chişinău, 2002. 

409. Angrenaj precesional şi procedeu de realizare a lui (Precessional gear and 
its execution process) /I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, M. Vaculenco //Expoziţie 
Internaţională Specializată „INFOINVENT’2002”,8-12 . 10. 2002: Catalog Ofi cial. 
- Ch.: AGEPI, 2002. - P. 34-35. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

169

410. Bodnariuc, I. Analiza cinetostatică a transmisiei planetare precesionale 
cinematice (Dynamic force analysis of the kinematic planetary precessional gear) 
/ cond. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru //Conferinţa Tehnico–Ştiinţifi că a Studenţilor şi 
Doctoranzilor [UTM ], 14-15. 10. 2002. Vol. I. - Ch., 2002. – P. 22-23. 

411. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bodnariuc, I. Nekotorye voprosy issledovaniâ 
kinetostatiki kinematičeskih planetarnyh prečessionnyh peredač (Some issues of 
the dynamic force of the kinematic planetary precessional gears) // Sovremennye 
metody proektirovaniâ mašin. Rasčet, konstruirivanie i tehnologhiâ izgotovleniâ: 
Sbornik Trudov pervoj Meždunarodnnoj Naučno – Tehničeskoj Konferencii g. Minsk, 
11-14. 11. 2002. Tom. I. – Minsk, 2002. – P. 54-59. 

412. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Ciupercă, R. K opredeleniyu geometričeskih 
harakteristik vintovogo rotora dlâ vetrânogo agregata (To defi ne geometrical 
characteristics of the helical rotor for wind plant) //Sovremennye metody 
proektirovaniâ mašin. Rasčët, konstruirovanie i tehnologiâ izgotovleniâ: Sbornik 
Trudov pervoj Naučno–Tehničeskoj Konferencii g. Minsk, 11. 11. 2002. Tom. I. - 
Minsk, 2002. - P. 59-63. 

413. Bostan, I.; Dulgheru, V. Elaboration of the multiple precessional gear 
theory and modern manufacturing technology (Elaborarea teoriei angrenajului 
precessional multiplu şi tehnologia modernă de fabricare) //Meridian Ingineresc. 
- 2002. - Nr. 1. - P. 75-78. (engl.; rez. în rom. ). 

414. Bostan, I.; Dulgheru, V. Elaboration of the multiple precessional gear 
theory and modern manufacturing technology (Elaborarea teoriei angrenajului 
precesional multiplu şi tehnologia modernă de fabricare) //Sovremennye metody 
proektirovaniâ mašin. Rasčët, konstruirovanie i tehnologiâ izgotovleniâ: Sbornik 
Trudov pervoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii g. Minsk, 11-14. 11. 2002. Tom. I. 
- Minsk, P. 49-54. 

415. Bostan, I.; Dulgheru,V. Elaboration of the multiple precessional gear 
theory and modern manufacturing technology (Elaborarea teoriei angrenajului 
precesional multiplu şi tehnologia modernă de fabricare) //ARA Journal /American 
Romanian Academy of Arts and Sciences, 2000-2002. - Nr. 25-27. – P. 86-89. 

416. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Vaculenco, M. Some contrubutions regarding 
matehematical modelling of the nonstandadard teeth profi le control (Unele 
contribuţii privind modelarea matematică a controlului danturilor cu profi l 
nestandard) //Buletinul Inst. Politehnic din Iaşi. Tom. XLVIII (LII). Supliment I. 
Secţia: Construcţii de maşini. - Iaşi: Univ. Tehn. “Gh. Asachi”, 2002. – P. 33-36. 
(engl.; rez. în rom. ): fi g. - Bibliogr.: 2 tit. 



170

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

417. Bostan, I.; Mazuru, S.; Vaculenco, M. Method and equipment for grinding 
process temperature research ( Metodica şi aparatura la cercetarea temperaturii 
procesului de rectifi care) // Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi Tomul XLVIII 
(LII). Supl. I. Secţia: Construcţii de maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 2002. 
- P. 41-45. (engl.; rez. în rom. ).: fi g. - Bibliogr.: 3 tit. 

418. Bostan, I.; Mazuru, S.; Vaculenco, M. Method, standards and equipment for 
the grinding process energetic indexes research (Metodica, standurile şi aparatura 
pentru cercetarea indicilor energetici ai procesului de rectifi care) // Buletinul 
Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul XLVIII (LII). Supl. I. Secţia: Construcţii de 
maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 2002. - P. 37-41. (engl.; rez. în rom. ).: fi g. 
- Bibliogr.: 5 tit. 

419. Bostan, I. Mesajul Asociaţiei Inginerilor din Republica Moldova şi al 
Universităţii Tehnice a Moldovei (Message of the Moldovan Engineers’ Association 
and of the Technical University of Moldova): [Al V-lea Simpozion Ştiinţifi c al 
Inginerilor Români de Pretutindeni] //Univers Ingineresc. -2002. -Nr. 17. - P. 6. 

420. Bostan, I,; Ţopa, M.; Ţopa,A. Method for precessional gear wheel teeth 
grinding (O metodă de rectifi care a dinţilor roţilor angrenajului precesional ) //
Meridian Ingineresc. - 2002. Nr. 1. - P. 79-82. ( engl.;rez. în rom. )

421. Ciobanu, R.; Ciobanu, O. Cap de alezat şi netezit cu transmisie precesională 
(Boring and leveled head with precessional transmission / ref. şt.: I. Bostan, V. 
Dulgheru //Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 14-
15. 10. 2002. Vol. I. - Chişinău, 2002. – P. 2-3. 

422. Ciupercă, R. Contribuţii privind tehnologia de execuţie a rotorului eolian 
elicoidal (Contributions to the manufacturing technology for helical wind rotor) 
/ ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru //Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi 
Doctoranzilor [UTM ], 14-15. 10. 2002. Vol. I. - Chişinău, 2002. – P. 4 -5. 

423. Dicusară, I. Aspecte privind proiectarea dispozitivului de rectifi care a dinţilor 
din angrenajul precesional (Issues concerning the design of the rectifi cation device 
for precessional gear teeth) / ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru // Conferinţa Tehnico-
Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM], 14-15. 10. 2002. Vol. I. - Chişinău, 
2002. – P. 10-11. 

424. Elaborarea agregatului electroeolian pentru funcţionare la cadastrul de 
viteze ale vântului din Republica Moldova. Etapa 1: Elaborarea conceptuală a 
schemei şi construcţiei agregatului eolian: raport şt. (Design of the wind unit to 
use at wind speed cadastre in the Republic of Moldova. Phase 1: Conceptual design 
of the wind unit diagram and construction)/I. Bostan (cond. ), V. Dulgheru, M. 
Ţopa, C. Gluşco, A. Oprea, S. Mazuru; UTM – Nr. înr. de stat 0101MD 01817; Nr. 
inv 0203MD 01942. - Chişinău, 2002. – 61p. – Bibliogr.: P. - 59-61. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

171

425. Elaborarea agregatului electroeolian pentru funcţionare la cadastrul de 
viteze ale vântului din Republica Moldova. Etapa 2: Execuţie prototip experimental. 
(Design of the wind unit to use at wind speed cadastre in the Republic of Moldova. 
Phase 2: Experimental prototype execution): raport şt. /I. Bostan (cond. şt. ),V. 
Dulgheru, M. Ţopa, C. Gluşco, A. Oprea, S. Mazuru; UTM –Chişinău, 2002. - 96p. 

426. Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme (din istoria, 
ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului) (Encyclopedia of great 
discoveries, inventions theories and systems (from Romanian history, science and 
culture in the course of times): Vol. I. – [S. l. ]: Geneze, 2002. - 567p.: ( /I. Bostan 
– realizator pe domenii: Ştiinţe tehnice). 

427. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2002”. DIPLOMĂ 
de MENŢIUNE. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Vaculenco M. pentru 
“Angrenaj precesional şi procedeu de realizare a lui” (Precessional gearing and 
procedure for its realisation), 9-12. 10. 2002. - Chişinău: AGEPI, 2002. 

428. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2002”. DIPLOMĂ. 
MEDALIE de ARGINT. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Vaculenco M., Trifan 
N. pentru “Reductoare precesionale cu raport de transmitere mare” (Precessional 
reducers with high transmission ratio), 9-12. 10. 2002. - Chişinău: AGEPI, 2002. 

429. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’2002”. 
DIPLOMĂ. MEDALIE de BRONZ. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Gluşco 
C., Ciupercă R. pentru “Sisteme de conversiune a energiei vântului” (Wind energy 
conversion systems), 9-12. 10. 2002. – Chişinău: AGEPI, 2002. 

430. Golban, D. Cap de alezat găuri conice cu transmisie precesională (Boring 
head with precessional transmission for conical holes) / ref. şt.: I. Bostan, V. 
Dulgheru // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 
14-15. 09. 2002. Vol. I. - Chişinău, 2002. - P. 24-25. 

431. Grant CRDT MP –2287. Elaboration of submersible Robot Complex drive 
mechanism for Ferro – Manganese Concretion Extraction / I. Bostan, V. Dulgheru, 
M. Vaculenco, R. Ciupercă, V. Odainâi - Chişinău, 2002. - 22p. 

432. Grant CRDF MP1 - 990. National Center for Materials Study and Testing 
in Mechanics, Opto-Microelectronics and Renewable Energy Sources / Bostan I., 
Tighineanu I., Dulgheru V., Dorogan V. 

433. Odainâi, V. Realizări tehnice ale mecatronicii (Technical achievements in 
mechatronics) / ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a 
Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 14-15. 11. 2002. Vol. I. – Ch., 2002. - P. 24-
25. 



172

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

434. Olevschi, A. Mecanismul de acţionare a tobei de sortare (Driving 
mechanism for the screening drum) / ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru //Conferinţa 
Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 14-15. 09. 2002. Vol. I. 
– Ch., 2002. - P. 8-9. 

435. Organe de maşini (Machine parts): [Manual]. Vol. 2. /M. Gafi ţanu, I. 
Bostan, V. Dulgheru, A. Jula, C. Racocea, Gh. Hagiu, E. Chişu. - Bucureşti: Ed. 
Tehnică, 2002. - 432p.: des. - Bibliogr. p. 432. 

436. Reductoare precesionale cu raport de transmitere mare (Precessional 
reducers with high transmission ratio) (Brevet MD 1421) / I. Bostan, V. Dulgheru, M. 
Vaculenco, N. Trifan //Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’2002”, 
Chişinău 9-12. 10. 2002: Catalog Ofi cial. – Chişinău: AGEPI, 2002. – P. 34. 

437. Sisteme de conversiune a energiei vântului (Wind energy conversion 
systems) / I. Bostan, V. Dulgheru, C. Gluşco, R. Ciupercă // Expoziţia Internaţională 
Specializată „INFOINVENT’2002”, Chişinău 9-12. 10. 2002: Catalog Ofi cial. – 
Chişinău: AGEPI, 2002. - P. 35. 

438. Sochirean, A. Contribuţii privind simularea dinamică a transmisiilor 
planetare precesionale (Contribution regarding dynamic simulation of planetary 
precessional transmissions) / ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru // Conferinţa Tehnico-
Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 14-15. 09. 2002. Vol. 1. - Chişinău, 
2002. - P. 16-17. 

439. Some aspects of creativity as process and production / I. Bostan, l. Cantemir, 
F. Ionescu, V. Dulgheru //ARA Jurnal / American Romanian Academy of Arts and 
Sciences, 2000 – 2002. – Nr. 25-27. - P. 136-139. 

440. Sovremennye metody proektirovaniâ mašin. Rasčët, konstruirovanie i 
tehnologiâ izgotovleniâ (Modern methods for machine design. Calculation, design 
and manufacturing technology): Sb. Nauč. Trudov. V 3-h tom. / Belorus. Naciohal. 
Tehnič. Universitet. Tom. I – 2002. Pervoi Mežd. Naučbno-tehnič. Konf. g. Minsk,11-
13 deč. 2002. / Redakcionnaâ kollegiâ: P. A. Vitâz’; I. Bostan. - Minsk, 2002. 

441. Special Issue published on the occasion of the BSUN Congress ( Baku, 
2003). Quality Assurance in Higher education. Sept. 11-14, Baku, Azerbaidjan / 
Coord.: Abel Maharramov; Ed.: Albert Pilot, Ion Bostan, Ali Abbasow, S. Caraev. // 
Internat. Journal of the Black Sea Universit. . Network - Constanţa (România), 2002. 
- 131p. 

442. Şaramet, A. Motoreductor precesional de acţionare a macaralei pivotante 
(Precessional geared engine for rotary crane control) / ref. şt.: I. Bostan, V. 
Dulgheru // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 
14-15. 11. 2002. Vol I. - Chişinău, 2002. - P. 6-7. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

173

443. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale: angrenaje, tehnologii 
de generare a dinţilor, calcule inginereşti.: Etapa 1: Elaborarea bazelor teoretice 
de descriere a profi lului dinţilor nestandarzi (Fundamental theory of precessional 
gearings: Gearings, teeth generation technologies, engineering calculations. Phase 
1: Elaboration of theoretical fundamentals of non-standard teeth profi le): rap. şt. 
/ I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, C. Gluşco, A. Oprea, S. Mazuru, M. Vaculenco.; 
Univ. Tehnică a Moldovei (Ch. ). - Nr. înr. de stat 0101MD 01814; Nr. inv. 0203MD 
01935. - Chişinău, 2002. - 89p. - Bibliogr.: p. 83-89. 

444. Transmisii planetare precesionale pentru automobile (Planetary 
precessional transmission for automobiles) (Cerere: MD 2001 0368) / I. Bostan, 
V. Dulgheru,M. Vaculenco, I. Bodnariuc//ExpoziţiaInternaţională Specializată 
„INFOINVENT’ 2002”, Chişinău 9-12. 10. 2002: Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 
2002. – P. 34. 

445. Trifan, N. Fabricarea roţilor dinţate din angrenajul precesional prin 
matriţare de rulare (Fabrication of precessional gear toothed wheels by pressing 
rolling) / ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor 
şi Doctoranzilor [UTM ], 14-15. 9. 2002. Vol. I. - Chişinău, 2002. – P. 20-21

446. Vaculenco, M. Unele aspecte privind controlul roţilor dinţate din angrenajul 
precesional (Some aspects regarding precessional gear toothed wheels control) 
/ ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi 
Doctoranzilor [UTM ], 14-15. 9. 2002. Vol. I - Chişinău, 2002. – P. 12-13. 

447. Varietoare precesionale cu angrenare şi fricţiune (Precessional variators 
with gearing and friction) (Cerere: MD 2001 0367) /I. Bostan, V. Dulgheru, D. 
Vengher, V. Odainâi // Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’2002”, 
Chişinău 9-12. 10. 2002: Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2002. – P. 33. 

448. Vengher, D. Consideraţii generale privind studiul variatoarelor precesionale 
cu fricţiune (General consideration regarding research on precessional variators 
with friction) /ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru //Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a 
Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM], 14-15. 09. 2002. Vol. I. -Chişinău, 2002. - P. 
18-19. 

2003

449. Angrenaj precesional şi procedeu de realizare a lui (Precessional gear and 
procedure for its execution) (Brevet: MD 1886) / I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, 
M. Vaculenco // Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’ 2003”, 5-8. 
11. 2003: Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2003. - P. 35. 



174

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

450. Bodnariuc, I. Contribuţii privind fabricarea roţilor dinţate prin turnare 
ale angrenajelor din mase plastice (Contributions regarding the toothed wheels 
manufacturing by plastic gearing casting) / ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru //
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 18. 11. 2003. 
Vol. I. - Chişinău, 2003. – P. 104-105. 

451. Bostan, I.; Cantemir, L.; Dulgheru, V. Unele aspecte ale creativităţii ca 
proces şi produs (Some aspects of creativity as process and product) //Meridian 
Ingineresc. – 2003. - Nr. 1. – P. 11-14. (rom.;rez. în engl. )

452. Bostan, I. Cercetarea ştiinţifi că şi tehnologică efectuată la Universitatea 
Tehnică a Moldovei în a. 2003 (Scentifi c and Tehnological Research Carried Out at 
the Technical University of Moldova in 2003. ) // Meridian Ingineresc. - 2003. - Nr. 
4. - P. 13-17. ( rom.; rez. în engl. ), fi g., tab. 

453. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bodnariuc, I. Transmisii planetare precesionale 
pentru automobile (Planetary precessional transmission for automobiles (Cerere: 
MD 2001 0081) //Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’ 2003”, 5-8. 
11. 2003: Catalog Ofi cial. – Chişinău:AGEPI, 2003. -P. 39. 

454. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Ciupercă, R. A helical turbine system for wind and 
hidraulic energy conversion //Annual Congres of the American Romanian Academy 
of Arts and Science (The 28-th ARA): “Constantin Brâncuşi”, University of Târgu 
Jiu, 3-8. 06. 2003. Vol. II. Proceedings. - P. 637-640: fi g. - Bibliogr.: 10 tit. 

455. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Instalaţii energetice cu transmisii 
precesionale (Power installations with precessional transmissions) (Brevet: MD 
2023) //Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’2003”, 5-8. 11. 2003: 
Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2003. - P. 36 

456. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Sisteme de conversie a energiei 
eoliene (Wind energy conversion systems) // Societatea Inventatorilor din România 
“ECOINVENT’2003”: Catalog Ofi cial - Iaşi, 2003. - P. 55. 

457. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Sisteme de conversie a energiilor 
regenerabile (Renewable energy conversion systems)//Societatea Inventatorilor din 
România “ECOINVENT’ 2003”: Catalog Ofi cial - Iaşi, 2003. - P. 25. 

458. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Dicusară, I. Unele aspecte privind utilizarea 
tehnologiilor neconvenţionale la prelucrarea roţilor dinţate de dimensiuni mici 
(Some aspects regarding the utilization of noncoventional processing technologies 
for small precessional gear wheels) // Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: 
Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională “TMCR’2003”, Chişinău, 29. 05. - 1. 06. 2003. 
Vol. II. - Chişinău: UTM, 2003. - P. 21 – 25. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

175

459. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Dicusară, I. Unele aspecte privind utilizarea 
tehnologiilor neconvenţionale la prelucrarea roţilor dinţate precesionale ( Some 
aspects regarding the utilization of noncoventional processing technologies for 
precessional gear wheels) // Meridian Ingineresc. – 2003 . - Nr. 3. - P. 91-95. ( rom.; 
rez. în engl. ): fi g., tab. – Bibliogr.: 6 tit. 

460. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Ionescu, F. Some Aspects of Creativity as Process 
and Product //ARA Jurnal: Volume 2000-2003. - Nr. 25-27. – P. 136-139. 

461. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Odainâi, V. Transmisii planetare precesionale 
(Planetary precessional transmissions) (Brevet: MD 2024 ) // Expoziţia Internaţională 
Specializată „INFOINVENT’ 2003”, 5-8. 11. 2003: Catalog Ofi cial. – Chişinău:
AGEPI, 2003. – P. 39. 

462. Bostan, I.; Dulgheru, V. Elaboration of Multiple Precessional Gear Theory 
and Modern Manufacturing Technology //ARA Jurnal /American Romanian 
Academy of Arts and Sciences. Volume 2000 – 2003. – Nr. 25-27. - P. 86-89. 

463. Bostan, I.; Dulgheru, V. Elaboration of Multiple precessional Gear Theory 
and Modern Manufacturing Technology // POWER TRANSMISSIONS’ 03: 
Conference, 11-12. 09. 2003. – Bulgaria, Varna, 2003. 

464. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Trifan, N. Mecanisme de acţionare a armaturii 
gazoductelor (Driving mecanisms for gaspipe fi ttings) //Expoziţia Internaţională 
Specializată „INFOINVENT’ 2003”, 5-8. 11. 2003: Catalog Ofi cial. – Chişinău: 
AGEPI, 2003. – P. 36-37. 

465. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Trifan, N. Unele aspecte privind autoprofi larea 
dinţilor din angrenajul precesional prin deformare plastică (Some aspects regarding 
the precessional gear teeth autoprofi ing by plastic deformation) // Tehnologii 
moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că – Internaţională “TMCR’ 
2003”, Chişinău 29. 05 – 1. 6. 2003. Vol. 3. - Chişinău: UTM, 2003. - P. 34. 

466. Bostan, I. Tehnologii moderne. Calitate, Restructurare. „TMCR’ 2003”: 
Conferintă Ştiintifi că Internaţională (Modern technologies. Quality. Restructuring: 
International Scientifi c Conference)“TMCR-2003”: [în cuvintul sau de salut, 
dl Ion Bostan, rectorul UTM, a menţionate că prin lucrările ştiinţifi ce prezentate, 
conferinţa în cauză îşi propune să contribuie la dezvoltarea cunostinţelor în domeniile 
tehnologiilor fabricării produselor şi asigurării calităţii, restructurării şi management. 
Sistem. şi complex. industriale] //Intellectus. - 2003. - Nr. 2. – P. 88-89. 

467. Ciobanu, O. Microhidrocentrala – o sursă importantă de energie electrică 
şi mecanică (Micro hydro power station - an important source of electrical and 
mechanical energy) /ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru //Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că 
a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM], 18. 10. 003. Vol. 1. - Chişinău, 2003. - P. 118-
119. 



176

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

468. Ciobanu, R. Studiu privind procedeele de reducere a frecării de alunecare 
în angrenaje (Research on the reduction of sliding friction in gears) /ref. şt.: I. 
Bostan, V. Dulgheru // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor 
[UTM ], 18. 10. 2003. Vol. 1. - Chişinău, 2003. - P. 120-121. 

469. Dicusară, I. Motivarea elaborării micro-angrenajelor precesionale 
(Motivation for the elaboration of precessional micro-gears) /ref. şt.: I. Bostan, V. 
Dulgheru //Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 18. 
10. 2003. Vol. 1. - Chişinău, 2003. - P. 106-107. 

470. Olevschi, A. Dispozitiv de rectifi cat dantura roţilor dinţate precesionale 
/ cond. şt.: I. Bostan, S. Mazuru // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi 
Doctoranzilor [UTM ], // Olevschi, A. Device for grinding of the precessional 
toothed wheels cogging / scientifi c supervisor: I. Bostan, S. Mazuru // Technologic 
and Scientifi c Conference of Students and PhD students [TUM], 18/10/2003. Vol. 1. 
- Chişinău, 2003. - P. 116-117. 

471. DIPLOMĂ. Societatea Inventatorilor din România “ECOINVENT’ 
2003” Diploma se acordâ autorilor: I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă pentru 
invenţia: Sisteme de conversiune a energiei eoliene (Wind energy conversion 
systems) MEDALIE de AUR cu MENŢIUNEA SPECIALĂ a JURIULUI–Iaşi,21. 
06. 2003. 

472. Elaborarea agregatului electroeolian pentru funcţionare la cadastrul 
de viteze ale vântului din Rep. Moldova. Etapa 1: Manifestarea construcţiei 
şi documentaţiei tehnice conform rezultatelor cercetărilor experimentale 
(Elaboration of the electrical-wind aggregate for functioning in conditions of wind 
speed cadastre in the Republic of Moldova. Phase 1: Construction and technical 
documentationdisplay according to the experimental reseach results): rap. şt. / 
I. Bostan (cond. ), V. Dulgheru, M. Ţopa, C. Gluşco, R. Ciupercă, A. Sochirean, 
O. Ciobanu; UTM – Nr. înr. de stat 0101MD 01817; Nr. de inv. 0204MD 02016. 
– Chişinău, 2003. - 42 p.: tab, graf. - Bibliogr. P. 34-37. 

473. Elaborarea Programului Naţional de Integrare a Ştiinţei şi a Învăţământului 
Superior: rap. şt. fi nal. (Development of the national programme for the integration 
of science and higher education) /cond.: I. Bostan; Univ. Tehnică a Moldovei (Ch. 
). - Nr. înr. de stat 0103MD 02335; Nr. inv. 0204MD 02150. - Chişinău, 2003. - 51p.: 
tab. - Bibliogr.: p. 50-51. 

474. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească 
de-a lungul timpului (Encyclopedia of great personalities in the Romanian history, 
science and culture in the course of times): Vol. IV. Contemporanii ( A-I) – [S. l. ]: 
Geneze, 2003. - 565p.: (/I. Bostan – realiz. pe dom.: Ştiinţe Tehnice). 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

177

475. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească 
de-a lungul timpului (Encyclopedia of great personalities in the Romanian history, 
science and culture in the course of times): Vol. V. Contemporanii (K-Z) - [S. l. ]: 
Geneze, 2003. - 560p.: (/ I. Bostan – realiz. pe dom.: Ştiinţe Tehnice).

476. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2003”. 
DIPLOMĂ. MEDALIE de ARGINT. Se acordă: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Odainâi 
pentru: Transmisii planetare precesionale (Planetary precessional transmissions), 
5-12. 10. 2003. – Chişinău: AGEPI, 2003. 

477. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2003”. 
DIPLOMĂ. MEDALIE de ARGINT. Se acordă: I. Bostan, V. Dulgheru, N. Trifan 
pentru Mecanisme de acţionare a armaturii gazoductelor (Driving mechanisms for 
gaspipe fi ttings), 5-8. 11. 2003. – Chişinău: AGEPI, 2003. 

478. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2003”. 
DIPLOMĂ. MEDALIE de AUR. Se acordă: I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, 
R. Ciupercă pentru: Sisteme de conversiune a energiei vântului (Wind energy 
conversion systems), 5-8. 11. 2003. – Chişinău: AGEPI, 2003. 

479. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2003”. 
DIPLOMĂ. MEDALIE de AUR . Se acordâ: I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă 
pentru: Instalaţii energetice cu transmisii precesionale (Power installations with 
precessional transmission), 5-8. 11. 2003. – Chişinău: AGEPI, 2003. 

480. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2003”. DIPLOMĂ. 
MEDALIE de BRONZ. Se acordă: I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, M. Vaculenco 
pentru: Angrenaj precesional şi procedeu de realizare a lui (Precessional gearing 
and procedure for its execution), 5-8. 11. 2003. - Chişinău: AGEPI, 2003. 

481. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2003”. 
DIPLOMĂ. Se acordă: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Bodnariuc pentru: Transmisii 
planetare precesionale pentru automobile (Planetary precessional transmissions 
for automobiles), 5-12. 10. 2003. - Chişinău: AGEPI, 2003. 

482. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2003”. 
DIPLOMĂ. Se acordă: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, O. Ciobanu, R. Ciobanu 
pentru: Capuri de alezat (Boring heads), 5-12. 10. 2003. Chişinău: AGEPI. 

483. DIPLOMĂ. Societatea Inventatorilor din România “ECOINVENT’ 2003”. 
Se acordâ autorilor: I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă. MEDALIE de AUR pentru 
invenţia “Sisteme şi instalaţii de conversiune a energiei” // Diploma. The Romanian 
Inventors Society “ECOINVENT’ 2003”. The GOLD MEDAL is awarded to: Ion 
Bostan, Valeriu Dulgheru, Radu Ciupercă for the invention “Systems and plants for 
energy conversion”. – Iaşi, 21 /6 /2003. 



178

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

484. GRANT. Elaboration and Research on the kinematic Planetary Precessional 
Transmissions: CRDF MP - 3023 /I. Bostan, V. Dulgheru, M. Vaculenco, R. 
Ciupercă, V. Odainâi. – Chişinău, 2003. - 22p. 

485. International AWARD WINNER A. T INPEX - 2003. GOLD MEDAL 
In Recognition of Innovative Excellence in the Category of Alternative Energy 
awarded to I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă, O. Ciobanu for the: Display of 
Helical Turbine for Aeolian Systems - Pittsburgh, P. A USA, June 8. 11. 2003. 

486. Sisteme de conversiune a energiei regenerabile (Renewable energy 
conversion systems) (Brevet: MD 2106) / I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, R. 
Ciupercă //Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2003”, 5-8. 11. 
2003.: Catalog Ofi cial. – Chişinău: AGEPI, 2003. – P. 65. 

487. Sochirean, A.; Bostan, I; Dulgheru, V. Echilibrarea dinamică a blocului 
satelit al transmisiilor planetare precesionale (Dynamic equillibration of the 
planetary precessional transmissions satellite block) // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că 
a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 18. 11. 2003. Vol. 1. - Chişinău, 2003. - P. 112-
113. 

488. Studiu privind sistemele de conversiune a energiei cinetice a apei râurilor 
(Study concerning the river water kinetic energy conversion systems) / I. Bostan, V. 
Dulgheru, O. Ciobanu, R. Ciobanu // Meridian Ingineresc. - 2003. - Nr. 3. - P. 49-50. 
( rom.; rez. în engl. ), fi g.,tab. 

489. Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţă Ştiinţifi că 
Internaţională (Modern technologies. Quality. Restructuring: International 
Scientifi c Conference) “TMCR-2003”, Chişinău, 29. 05 – 1. 06. 2003: [în 5 vol. ] /
ed.: A. Toca, O. Pruteanu; com. şt. int.: I. Bostan, D. Bardac. - Chişinău: UTM, 2003. 
- Antetit.: Univ. Teh. a Moldovei, Univ. Teh. “Gh. Asachi”, Iaşi. 

490. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale: angrenaje, tehnologii 
de generare a dinţilor, calcule inginereşti. Etapa 3. Realizarea metodelor şi 
dispozitivelor de control al preciziei de prelucrare a profi lului dinţilor (Fundamental 
theory of the precessional gearings: gearings, teeth generation technologies, 
engineering calculations. Phase 3: Development of methods and control devices 
for teeth profi le processing accuracy): rap. şt. / I. Bostan (cond. şt. ), V. Dulgheru, 
M. Ţopa, M. Vaculenco, A. Sochirean, D. Vengher, R. Ciupercă; Univ. Tehnică a 
Moldovei (Ch. ): rap. şt. - Chişinău, 2003. – 91p.: tab, graf. - Bibliogr.: p. 81-91. - Nr. 
înr. de stat 01814; 0204MD 02015

491. Trifan, N. Aprecierea diferitor metode de durifi care a suprafeţelor 
(Assessment of different methods for surface hardening) / ref. şt.: I. Bostan, V. 
Dulgheru // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 18. 
11. 2003. Vol. 1. - 2003. - P. 114-115. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

179

492. Vengher, D. Metoda de analiză structurală cu elemente în CAD (Method of 
structural analysis with CAD elements) /ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru // Conferinţa 
Tehnico-Ştiinţifi că a Studenţilor şi Doctoranzilor [UTM ], 18. 11. 2003. Vol. I. - 
Chişinău, 2003. - P. 110-111. 

2004
493. Analiza cinetostatică a transmisiei precesionale pe modele dinamice 

simulate la calculator (Kineto-static analysis of the precessional transmission on 
the computer simulated dynamic models) / I. Bostan, V. Dulgheru, F. Ionescu, A. 
Sochirean // Meridian Ingineresc. – 2004. – Nr. 2. - P. 59-61. (rom.; rez. în engl. ). 

494. Aspecte privind prelucrarea industrială a dinţilor roţilor centrale din 
angrenajul precesional (Aspects concerning the industrial processing of the 
central toothed wheels of precessional gear) / I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, A. 
Sochirean // Meridian Ingineresc. – 2004. – Nr. 3. - P. 70-72. (rom.; rez. în engl. ). 
- Bibliogr.: 2 tit. 

495. Bazele proiectării maşinilor (Fundamentals of the machine designing): 
Îndrumar / I. Bostan, V. Comendant, V. Dulgheru, Gh. Poştaru, A. Poştaru, T. Cozma 
- Chişinău: UTM, 2004. – 106 p.: tab., fi g. - Bibliogr.: 13 tit. 

496. Bostan, I.; Dulgheru, V. Aspecte privind elaborarea teoriei angrenajului 
precesional multiplu şi a tehnologiei moderne de fabricare (Aspects regarding 
the development of the multiple precessional gear theory and of the modern 
manufacturing technology) //Buletinul AGIR. - 2004. - Nr. 4. - P. 12-16.: fot., fi g., 
tab. - Bibliogr.: 6 tit. 

497. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bodnariuc I. Planetary Precessional Transmission 
system for motor vehicles // „Brussels Eureca’2004”. 47-eme Salon Mondial de 
l’innovation de la recherche et de nouvelles technologies, 5-12. 11. 2004.: Catalogue 
offi ciel. - Brussels, 2004. - P. 111. 

498. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bodnariuc, I. Unele aspecte privind cercetarea 
coefi cientului de frecare în angrenajul precesional cu roţi dinţate din mase plastice 
(Some aspects regarding the research of the friction coeffi cient in precessional 
gear with plastic toothed wheels) //VAREHD – 12: Conferinţă Internaţională 
[Universitatea din Suceava], 8. 11. 2004. - variantă electronică

499. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciobanu, O. Studiu privind microhidrocentralele 
pentru conversia energiei cinetice a apei râurilor (Study concerning the micro-
hydropower stations for river water kinetic energy conversion) //Conferinţa Tehnico-
Ştiinţifi că Jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor [UTM ], 8-9. 10. 
2004. Vol. 3. – Chişinău: UTM, 2004. - P. 109-110. 



180

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

500. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Helical turbine for wind gears and 
micro-hydropower stations //Product Engineering Eco – Design, Technologies and 
Green Energy: Advanced Summer Institute on Product Engineering Eco – Design, 
Technologies and Green Energy. – Netherlods: Springer -Braşov, 14-21. 7. 2004. – P. 
519-528: tab., fi g. - Bibliogr.: 2 tit. 

501. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Pompă volumetrică (Spatial 
displacement pump) (Brevet: MD 2433) //Expoziţie Internaţională Specializată 
“INFOINVENT’ 2004”, Chişinău 10-13. 11. 2004.: Catalog Ofi cial. – Chişinău: 
AGEPI, 2004. – P. 40. 

502. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. „Systeme de conversion des energies 
renovable” // Geneve’ 2004. Creations presented by the Inventors of the Republic 
of Moldova. International exhibition of Inventions, new techniques and products / 
State Agency on Industrial Property Protection of the Republic of Moldova, 29. 03-5. 
04. 2004: Offi cial Catalogue. - Chişinău, 2004. -P. 34. 

503. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Turbina elicoidală pentru agregate 
eoliene şi microhidrocentrale (Helical turbine for wind gears and micro-hydropower 
stations) // Buletinul AGIR, 2004. - Nr. 4 – P. 80 - 85: fotogr., fi g., tab. - Bibliogr.: 6 
tit. 

504. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Dicusară, I. Dispozitiv de prelucrare a roţilor 
dinţate precesionale (Device for processing of the precessional toothed wheels) 
(Brevet: MD 2608) //Expoziţie Internaţională Specializată “INFOINVENT’2004”, 
Chişinău 10-13. 11. 2004.: Catalog Ofi cial. – Chişinău: AGEPI, 2004 . - P41-42. 

505. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Dicusară, I. Dispozitiv pentru danturarea roţilor 
dinţate precesionale de dimensiuni mici bazat pe utilizarea fasciculului laser 
(Device for teething of the small-sized precessional toothed wheels based on 
the laser beam usage) //Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul L (LIV). 
Fascicula Va. Secţia: Construcţii de Maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 2004. 
- P. 263-264.: fi g. - Bibliogr.: 4 tit. 

506. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Odainâi V. Reductor precesional pentru utilajul de 
extracţie a petrolului de la adâncimi mari (Precessional reducer for the equipment 
of earth oil extraction from big depth) (Brevet: MD 2177) //Expoziţie Internaţională 
Specializată “INFOINVENT’2004”, Chişinău 10-13. 11. 2004.: Catalog Ofi cial. – 
Chişinău: AGEPI, 2004. – P. 41. 

507. Bostan, I.; Dulgheru, V. Patru decenii de creativitate la Universitatea 
Tehnică a Moldovei (Four decades of creativity at the Technical University of 
Moldova) // Meridian Ingineresc. – 2004. – Nr. 2. - P. 11-12. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

181

508. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Trifan, N. Analiza comparativă a infl uenţei 
parametrilor geometrici ai angrenajului precesional asupra abaterii profi lului 
cu şi fără modifi care (Comparative analysis of the infl uence of precessional gear 
geometrical parameters on the deviation of modifi ed and unmodifi ed profi les) // 
Meridian Ingineresc. – 2004. – Nr. 4. - P. 21-25. (rom.; rez. în engl. ); tab. - Bibliogr.: 
5 tit. 

509. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Trifan, N. Mecanism de acţionare a aparatului de 
rulare a mijlocului de transport (Driving mechanism of the undercarriage of means 
of transportation) (Cerere: MD 2001 0081)// Expoziţie Internaţională Specializată 
“INFOINVENT’2004”, Chişinău 10-13. 11. 2004: Catalog Ofi cial. – Chişinău: 
AGEPI, 2004. – P. 39. 

510. Bostan, I.; Mazuru, S.; Trifan, N. Metodele constructive de asigurare a 
calităţii pieselor de tip roată dinţată (Constructive methods for quality assurance 
of the toothed wheel type parts)// Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi Tomul L 
(LIV). Fascicula Vc. Secţia: Construcţii de Maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. “Gh. Asachi”, 
2004. - P. 757-760: tab., fi g. 

511. Bostan, I.; Mazuru, S.; Vaculenco, M. Aprecierea calităţii organelor de 
maşini la etapa de pregătire tehnologică a producţiei (Estimation of the machine 
parts quality at the stage of technological preparation of production) // Buletinul 
Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul L (LIV). Fascicula Vc. Secţia: Construcţii de 
Maşini - Iasi, 2004. - P. 749-752. - Bibliogr.: 1 tit. 

512. Bostan, I.; Mazuru, S.; Vaculenco, M. Device for lapping by electroerosion 
of the machine interlinked elements (Dispozitiv pentru rodarea prin electroeroziune 
a elementelor conjugate ale maşinilor) (Brevet MD 2494) // Expoziţie Internaţională 
Specializată “INFOINVENT’ 2004”, Chişinău 10-13. 11. 2004: Catalog Ofi cial. – 
Chişinău: AGEPI, 2004. - P. 42. 

513. Cercetarea variaţiei secţiunii transversale teoretice a aşchiilor dintre 
sculă şi roata dinţată conică precesională la rectifi care şi frezare (Researching 
the variations of the theoretical cross section of chips between the cutter and the 
precessional conical toothed wheel at grinding and milling) / I. Bostan, A. Toca, 
S. Scaticailov, S. Mazuru //Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul L (LIV). 
Fascicula Vc. Secţia: Construcţie de Maşini - Iasi, 2004 - P. 753- 756.: fi g. 

514. Cozma, T. Analiza varietoarelor de turaţie toroidale (Analysis of the toroidal 
speed variators) / ref. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că 
Jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor [UTM ], 8-9 / 10/ 2004. Vol. 
3. - Chişinău: UTM, 2004. - P. 106-107. 



182

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

515. Design of a new type of gearing for advantageous equipment crushing 
from the point of view of its cost. Phase 1: report of the research grant (Technische 
Universitat Moldawiens; ARP GmbH, Alpirsbach- Deutscland; Schwerpunktf 
Mechatronik FH - University of Applied Sciences - Konstanz) / I. Bostan, F. Ionescu, 
V. Dulgheru, A. Sochirean, D. Vengher. - Chişinău, 2004. - 75 p. 

516. Design of a new type of gearing for advantageous equipment crushing 
from the point of view of its cost. Phase 2: report of the research grant (Technische 
Universitat Moldawiens; ARP GmbH, Alpirsbach- Deutscland; Schwerpunktf 
Mechatronik FH -University of Applied Sciences - Konstanz) /I. Bostan, F. Ionescu, 
V. Dulgheru, A. Sochirean, D. Vengher. - Chişinău, 2004. - 125 p. 

517. Dicusară, I. Astăzi şi mâine în automatizarea industriei mecanice (Today and 
tomorrow in the automatization of the mechanical industry) /ref. şt.: I. Bostan, V. 
Dulgheru // Conferinţa Tehnico–Ştiinţifi că Jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor 
şi Studenţilor [UTM ], 8-9. 10. 2004. Vol. 3. - Chişinău: UTM, 2004. - P. 110-111. 

518. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2004” DIPLOMĂ. 
MEDALIE de AUR. Se acordă: Bostan I., Dulgheru, V., Vengher, D., Ciupercă, R., 
Sochirean, A. pentru: Motor reductor (Reducer engine). - Chişinău: AGEPI, 10-13. 
11. 2004. 

519. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2004”. 
DIPLOMĂ. MEDALIE de ARGINT. Se acordă: Bostan I., Dulgheru, V., Ciupercă 
R. pentru; Pompă volumetrică (Positive displacement pump). - Chişinău: AGEPI, 
10-13. 11. 2004. 

520. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2004”. 
DIPLOMĂ. MEDALIE de ARGINT. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Dicusară 
I. pentru Dispozitiv de prelucrare a roţilor dinţate precesionale(processing of the 
precessional toothed wheels). - Chişinău: AGEPI, 10-13. 11. 2004. 

521. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2004”. DIPLOMĂ. 
MEDALIE de ARGINT. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Vengher D., Ciupercă 
R., Sochirean A. pentru: Instalaţie energetică eoliană (Aeolian energetic power 
plant). - Chişinău: AGEPI, 10-13. 11. 2004. 

522. Grant CRDF MP2-3023,2003. A helical turbine system for wind and 
hydraulic energy recovery: rap şt. /Coord: Dulikravich George Stevo, prof., univ. 
Arlington, Texas, SUA; acad. I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochirean, R. Ciupercă, Gh. 
Poştaru, N. Trifan; UTM - Chişinău, 2004. - 22 p. 

523. Instalaţie energetică eoliană (Aeolian energetic power plant) (Brevet: MD 
2431) / I. Bostan, V. Dulgheru, D. Vengher, R. Ciupercă, A. Sochirean // Expoziţia 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

183

Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2004”, Chişinău, 10-13. 11. 2004: 
Catalog Ofi cial. - Chişinău: AGEPI, 2004. – P. 33. 

524. Minihidrocentrală pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare 
a râurilor. Etapa 1: “Aprecierea potenţialului energetic al râurilor Nistru, Prut 
şi Răut. Elaborarea conceptuală a microhidrocentralei: Argumentarea teoretică 
a parametrilor funcţionali ai rotorului şi elaborarea sarcinii tehnice” (Micro-
hydropower station for conversion of kinetic energy of rivers running water. 
Stage 1: “Estimation of the energetic potential of the Nistru, Prut and Răut rivers. 
Conceptual elaboration of the micro-hydropower station. Theoretical argumentation 
of functional parameters of the rotor and development of the technical capacity): 
rap. şt. / I. Bostan (cond. şt)., V. Dulgheru, M. Ţopa, A. Sochirean, D. Vengher, R. 
Ciupercă, N. Trifan, I. Dicusară, O. Ciobanu; UTM - Chişinău, 2004. - 62p. 

525. Motor reductor (Reducer engine) (Brevet: MD 2365) /I. Bostan, V. Dulgheru, 
D. Vengher, R. Ciupercă, A. Sochirean //Expoziţia Internaţională Specializată 
“INFOINVENT’ 2004”, Chişinău 10-13. 11. 2004: Cat. Ofi cial. – Ch.: AGEPI, 2004. 
– P. 41. 

526. Olevschi, A. Tipuri de discuri pentru rectifi carea roţilor precesionale 
(Variants of discs for precessional wheels milling) / ref. şt.: I. Bostan, S. Mazuru 
//Conferinţa Tehnico – Ştiinţifi că Jubiliară a Colaboratorilor. Doctoranzilor şi 
Studenţilor [UTM], 8-9. 10. 2004. Vol. 3. - Chişinău: Ed. UTM, 2004. - P. 108-109. 

527. Organe de lucru eoliene efi ciente la cadastrul de viteze ale vântului 
specifi ce Republicii Moldova (V = 3-5 m/s). Etapa 1: “Elaborarea conceptuală a 
schemelor organelor de lucru eoliene şi efectuarea cercetărilor teoretice. Elaborarea 
sarcinii tehnice. Elaborarea machetelor funcţionale” (Aeolian working elements 
effi cient for the wind speed survey specifi c for the Republic of Moldova. Stage 1: 
“Conceptual development of the schemes of Aeolian working elements and carrying 
out of the theoretical research. Development of the technical capacity. Development 
of the functional model”): rap. şt. /A. Toca, I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, A. 
Sochirean, R. Ciupercă, O. Ciobanu; UTM – Chişinău, 2004. - 54p. 

528. 53-eme Salon Mondial de L’Innovation, de la Recherche et des Nouvelles 
Technologies “Brussels EUREKA’ 2004”. Bostan I., Dulgheru V., Bodnariuc 
I., Sochirean A. DIPLOMA. SILVER MEDAL pour l’invention: Planetary 
precessional transmission system for cars. Brussels, 20. 11. 2004. 

529. Sisteme de Acţionare Submersibile ale Complexului Robotizat de Extracţie 
a Concreţiunilor Feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar. Etapa 1: 
Elaborarea bazelor teoretice de descriere a profi lului dinţilor nestandarzi cu 
modifi care de profi l şi longitudinală cu considerarea tuturor factorilor de infl uenţă 
şi cercetarea dinamicii transmisiei precesionale. Elaborarea machetei funcţionale 



184

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

(Submersible driving system of the robotic complex for the extraction of ferro-
manganic concretions from the world ocean bottom. Stage 1: Development of 
the fundamentals for the description of non-standard teeth profi le with profi le and 
longitudinal modifi cation, considering all infl uencing factors and researching the 
precessional transmission dynamics. Development of the functional model): rap. şt. / 
I. Bostan, V. Dulgheru, M. Ţopa, A. Sochirean, D. Vengher, R. Ciupercă, V. Odainâi, 
N. Trifan, I. Dicusară, O. Ciobanu, R. Ciobanu.; Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică, Univ. Tehnică a Moldovei (Ch. ) – Nr. înr. de stat 0104MD 
02527; Nr. de inv. 0205MD 02205. - Chişinău, 2004. - 105p.: fi g. - Bibliogr.: p. 104-
105. 

530. „Sistems for renewable energy conversion: aeolian unit with a new helical 
turbine and hydraulic micro-hydropower stations which produce electrical or 
mechanical energy, kinetic energy from river running water, which do not require 
the construction of dams or barrages” / I. Bostan et alea - Moldova // 32-e Salon 
International des Inventions, des Techniques et Produits Nouveaux de Genneve 31. 3 
– 4. 4. 2004 - Genneve, 2004. - P. 176. 

531. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale: angrenaje, tehnologii 
de generare a dinţilor, calcule inginereşti. Etapa 4: Elaborarea bazelor teoretice 
ale tehnologiilor noi de generare a danturilor roţilor dinţate cu profi l evolventic, 
cicloidal şi în arc de cerc (Fundamental theory of the precessional gears: gears, 
teeth generation technologies, engineering calculations. Stage 4: Development of 
fundamentals of the new technologies for generation of toothed wheels cogging 
with evolventic, cycloid and circular arc profi le): rap. şt. / I. Bostan, V. Dulgheru, A. 
Sochirean, D. Vengher, R. Ciupercă, S. Mazuru, N. Trifan; UT. M. (Ch. ). – Nr înr. de 
stat 0101MD 01814; Nr. de inv. 0205MD 02203. - Chişinău, 2004. – 73p.:tab., graf. 

532. Turbină elicoidală pentru agregate eoliene şi minihidrocentrale (Helical 
turbine for wind aggregates and micro-hydropower stations) / I. Bostan, V. Bogdan, 
V. Dulgheru, N. Bostan, R. Ciupercă // Buletin AGIR. - 2004. - Nr. 4. - P. 80-84. 

533. Universitatea Tehnică a Moldovei (Technical University of Moldova): (1964 
- 2004): [albumul este dedicat aniversării a 40-ea a Universităţii Tehnice a Moldovei] 
/ red. I. Bostan. - Ch.: Museum, 2004. - 192 p.: il. 

2005

534. Bostan, I. Cercetarea ştiinţifi că şi tehnologică efectuată la Universitatea 
Tehnică a Moldovei în a. 2005 (Scientifi c and technological research carried out at 
the Technical University of Moldova in 2005 ) // Meridian Ingineresc. - 2005. - Nr. 
4. - P15-18.; fi g., tab. – Rez. engl., fr., rusă. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

185

535. Bostan, I.; Ciobanu, O. Studiu privind elaborarea organului de lucru al 
microhidrocentralelor (Study concerning the development of the working element 
of micro-hydropower stations) // Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: 
Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională TMCR’2005, Chişinău 19-22. 5. 2005. Vol. 3. 
- Chişinău: UTM, 2005. – 2005 – P. 119-123.: fi g., tab. - Bibliogr. 6 tit. 

536. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bodnariuc, I. Transmisie precesională (Precessional 
transmission) (Brevet: MD 2711) // Mežgosudar. Specializirov. vystavka - forum 
“SNG: NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I VYSOKIE TEHNOLOGII”, 9–12. 11. 
2005.: Ofi cialinyj Katalog Meždunarodnyj vystavočnyj centr “Moldexpo” S. A. - 
Chişinău, 2005. - P. 63. 

537. Bostan, I.; Dulgheru, Valeriu; Ciupercă, Rodion. Aspecte privind analiza 
în mediul ANSYS CFX-5 a parametrilor funcţionali ai modelului rotorului eolian 
elicoidal (Aspects concerning the analysis in the ANSYS CFX-5 environment of 
the functional parameters of helical aeolian rotor model) // Tehnologii Moderne. 
Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională TMCR’ 2005, Chişinău 
19-22. 05. 2005. Vol. 3 - Chişinău: UTM, 2005. – P. 134-137: fi g., tab. – Rez. engl. 

538. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Computational modelling of the 
functional parameters of helical wind rotor in ANSYS CFX-5. 7 software //The 
30th Annual ARA Congress - Proceeding Volume - Chişinău, 2005. - P. 531-534. 

539. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Motor cu ardere externă (External 
combustion engine) (Brevet: MD2679) // Mežgosudar. specializirovannaâ vystavka 
– forum “SNG: NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I VYSOKIE TEHNOLOGII”, 9–
12. 11. 2005.: Ofi cialinyj Katalog Meždunarodnyj vystavočnyj centr “Moldexpo” S. 
A. - Chişinău, 2005. - P. 82. 

540. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Organ de lucru eolian în formă 
de turbină elicoidală (Aeolian working element in form of helical turbine) // 
“Energetica Moldovei – 2005” = “Electrical power engineering of Moldova – 2005”: 
Conferinţă Ştiinţifi că Internaţională, Chişinău 21-24 /IX/ 2005: rapoarte. - Ch., 2005. 
- P. 627-637: fi g., tab. - Bibliogr.: 15 tit. 

541. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Cozma, T. Variator precesional (Precessional 
variator) (Cerere: MD 2005 0218) // Mežgosudarstvennaâ specializirovannaâ vystavka 
- forum “SNG: NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I VYSOKIE TEHNOLOGII”, 9-
12. 11. 2005.: Ofi cialinyj Katalog Meždunarodnyj vystavočnyj centr “Moldexpo” S. 
A. - Chişinău, 2005. - P. 64. 

542. Bostan, I.; Dulgheru, V. Development of theory of multiple precessional 
gear (Elaborarea teoriei angrenajului precesional multiplu) // Buletinul Institutului 
Politehnic din Iaşi. Tomul LI (LV). Fascicula 5. Secţia: Construcţii de Maşini, - Iaşi: 
Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 2005. - P. 271-276. (engl.; rez. în rom. ).: fi g. 



186

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

543. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Dicusară, I. Aspecte privind prelucrarea roţilor 
dinţate precesionale de dimensiuni mici prin electroeroziune cu fi r (Aspects 
concerning the processing of the small-sized precessional toothed wheels by 
electroerosion with thread) // Tehnologii Moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţa 
Ştiinţifi că Internaţională TMCR’ 2005, Chişinău 19-22. 5. 2005. Vol. 3. - Chişinău: 
UTM, 2005. – P. 123-126.: fi g., tab. - Bibliogr.: 62 tit. – Rez. engl. 

544. Bostan, I., Dulgheru, V., Dicusară, I. Procedeu şi dispozitiv de prelucrare 
a roţilor dinţate precesionale (Method and device for precessional toothed wheels 
processing) (Brevet: MD 2815) // Mežgosudarstvennaâ specializirovannaâ vystavka 
– forum “SNG: NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I VYSOKIE TEHNOLOGII”, 9-
12. 11. 2005: Ofi cialinyj Katalog. Meždunarodnyj vystavočnyj centr “Moldexpo” S. 
A. - Chişinău, 2005. - P. 64. 

545. Bostan, I.; Dulgheru, V. Interpretation, calculation and development of 
the processing methods for teeth profi legeneration (Interpretarea, calculul şi 
dezvoltarea metodelor de prelucrare pentru generarea profi lului dinţilor) // Buletinul 
Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul LI (LV). Fascicula 5. Secţia: Construcţii de 
maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 2005. - P. 293-298. (engl.; rez. în rom. ).: 
fi g. - Bibliogr.: 4 tit. 

546. Bostan, I.; Dulgheru, V. Mecanisme de acţionare a aparatelor cosmice de 
zbor (Driving mechanisms of the space fl ying machine) // Registrul elaborărilor 
ştiinţifi ce în domeniul ingineriei electronice, materialelor multifuncţionale şi 
mecanicii fi ne / Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic. – Chişinău: E. P. Ştiinţa, - 2005. - P. 52 

547. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Sochirean A. Proiectarea 3D şi simularea 
transmisiilor planetare precesionale în softul motioninventor (3D designing and 
simulation of planetary precessional transmissions in motioninventor software) // 
ECODESIGN: Seminar Naţional de organe de maşini, (Braşov, ed. a XXV-a, 9-10 / 6/ 
2005. - Braşov: Editura Universităţii “Transilvania”, 2005. – P. 27-31. 

548. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Sochirean A. Simularea pe calculator a cinetostaticii 
transmisiei planetare precesionale (Computer simulation of the kineto-statics of 
planetary precessional transmission) // Tehnologii Moderne. Calitate. Restructurare: 
Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională TMCR’ 2005, Chişinău 19-22. 05. 2005. Vol. 3. 
- Chişinău: UTM, 2005. - P. 138 - 141.; fi g., tab. – Rez. engl. 

549. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Sochirean, A. Transmisie planetară precesională 
= Planetary precessional transmission (Brevet: MD2821) // Mežgosudarstvennaâ 
specializirovannaâ vystavka–forum“SNG: NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I 
VYSOKIE TEHNOLOGII”, 9-12. 11. 2005: Ofi cialinyj Katalog. Meždunarodnyj 
vystavočnyj centr “Moldexpo” S. A. - Chişinău, 2005. - P. 64. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

187

550. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Trifan, N. Dispozitiv de deformare plastică a roţilor 
dinţate = Device for plastic deformation of toothed wheels (Brevet: MD 2703, 2791) 
// Mežgosudarstvennaâ specializirovannaâ vystavka-forum “SNG: NAUKOEMKAÂ 
PRODUKCIÂ I VYSOKIE TEHNOLOGII” 9-12. 11. 2005.: Ofi cialinyj Katalog. 
Meždunarodnyj vystavočnyj centr “Moldexpo” S. A. - Chişinău, 2005. - P. 65. 

551. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Vengher, D. Transmisie precesională 
(Precessional transmission) (Brevet: MD 2729): variante //Mežgosudarstvennaâ 
specializirovannaâ vystavka-forum “SNG: NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I 
VYSOKIE TEHNOLOGII”, 9-12. 11. 2005.: Ofi cialinyj Katalog. Meždunarodnyj 
vystavočnyj centr “Moldexpo” S. A. - Chişinău, 2005. - P. 64. 

552. Bostan, I.; Mazuru, S.; Cernov, A. Metodica aprecierii tehnologicităţii 
construcţiei (TC) roţilor dinţate (Method for assessment of the construction 
technology of toothed wheels)//Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: 
Conferinţa Ştinţifi că Internaţională “TMCR’ 2005”, Chişinău 19-22. 5. 2005. Vol. 3. 
- Chişinău: UTM, 2005. - P. 127-134. .; fi g., tab. – Rez. engl

553. Bostan, I.; Mazuru, S.; Trifan, N. Unele aspecte privind moletarea roţilor 
dinţate din angrenajul precesional (Some aspects concerning the toothed wheels 
knurling out of precessional gear) // Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: 
Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională “TMCR’ 2005”, Chişinău 19-22. 05. 2005. Vol. 
2. - Chişinău: UTM, 2005. - P. 52-55. .; fi g., tab. - Rez. engl. 

554. Bostan, I. Modelarea procesului de generare a dinţilor cu modifi care 
de profi l (Modelling of the teeth generation process with profi le modifi cation) // 
Meridian Ingineresc. - 2005. - Nr. 4. - P. 15-18.; fi g., tab. - Rez. engl., fr., rusă. 

555. Bostan, I.; Sochirean, A. Aspects of industrial processing of the precessional 
toothed wheels // Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and 
Sciences (The 30th ARA; Chişinău): The Academy of Economic Studies of Moldova: 
July 5-10, 2005: Proceedings. - Ch.: ASEM, 2005. - P. 493-496: tab., fi g. 

556. Bostan, I. Transfer tehnologic în condiţiile Republicii Moldova. Sugestii 
şi realizări. (Technology transfer in conditions of the Republic of Moldova. 
Suggestions and achievements) //Transfer tehnologic în ingineria electronică, 
materiale multifuncţionale şi mecanica fi nă = Technology transfer in electronic 
engineering, multifunctional materials and fi ne mechanics: Simpozion Internaţional, 
17. 09. 2005. - Chişinău: Î. E. P. Ştiinţa, 2005. -P. 73-81: fi g., tab. . 

557. Centrală hidraulică fl otantă (Floating hydraulic power station) (Cerere: 
MD 2005 0065) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Cartofeanu, R. Ciupercă, O. Ciobanu, 
R. Ciobanu //Mežgosudarstvennaâ specializirovannaâ vystavka-forum “SNG: 



188

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I VYSOKIE TEHNOLOGII”, 9-12. 11. 2005.: 
Ofi cialinyj Katalog. Meždunarodnyj vystavočnyj centr “Moldexpo” S. A. - Chişinău, 
2005. - P. 81. 

558. Design of a new type of gearing for advantageous equipment crushing from 
the point of view of its cost. Phase 2 /I. Bostan, A. Sochirean, R. Ciupercă, N. Trifan., 
I. Dicusară: raport stiintifi c al grantului încheiat cu fi rma ARP Alpirshbach, Germania 
şi Univ. de Ştiinţe Aplicate, Konstanz, Germania. - Chişinău, 2005. - 125p. 

559. DIPLOME. Salon International des Inventions Geneve. Apre examen, le 
Jury International a decide de remettre a: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Bodnariuc, 
A. Sochirean, I. Dicusară pour l’ invention: Transmissions avec mecanisme de mise 
en route pour les robots et l’ industrie automobile une MEDAILLE d’ARGENT. 
- Geneve 8. 4. 2005. 

560. Dulgheru, V.; Bostan, I.; Ciupercă, R. Computational modelling of the 
functional parameters of helical wind rotor in ANSYS CFX-5. 7 software //Annual 
Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (The 30th 

ARA; Chişinău): The Academy of Economic Studies of Moldova: July 5-10, 2005: 
Proceedings. - Ch.: ASEM, 2005. - P. 531-534: tab., fi g. - Bibliogr.: 9 tit. 

561. Dulgheru, V.; Cantemir, L.; Carcea, M. Creativitatea tehnică: Ghid practic 
(Technical creativity: Practical guide ) / red. resp: Ion Bostan. – Ch., 2005. - P. 
178-179

562. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2005”. 
DIPLOMĂ. MEDALIE de ARGINT. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Dicusară 
I. pentru: Procedeu şi dispozitiv de prelucrare a roţilor dinţate precesionale (Method 
and device for processing of the precessional toothed wheels). - Chişinău: AGEPI, 
9-12 . 10. 2005. 

563. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2005”. 
DIPLOMĂ. MEDALIE de AUR. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Sochirean A. 
pentru: Transmisie planetară precesională (Planetary precessional transmissions). 
- Chişinău: AGEPI, 9-12. 10. 2005. 

564. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2005”. 
DIPLOMĂ. MEDALIE de AUR. Se acordă: Bostan I., Dulgheru V., Toca A., Bostan 
V., Sochirean A., Cartofeanu V., Ciupercă, R., Ciobanu O., Ciobanu R., Dicusară I. 
pentru ciclul: Minihidrocentrală. Centrală hidraulică fl otantă. Turbină elicoidală 
eoliană. Motor cu ardere externă (Micro-hydropower station. Floating hydraulic 
power station. Helical wind turbine. External combustion engine). -Chişinău: 
AGEPI, 9-12/10/2005. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

189

565. DIPLÔME. Salon International des Inventions Genève. Après examen, le 
Jury International a dècidè de remettre а: I. Bostan, V. Dulgheru, Radu Ciupercă et 
O. Ciobanu pour l’invention: Sistèmes de conversion de l’energie renouveable une 
MEDAILLE D’ARGENT. – Geneve, 2/4/2004. 

566. Grant SCOPES IB7320-110902/1. Conversion of renewable kinetic energy 
of water: synthesis, theoretical modelling and experimental evaluation.: Phase 1. 
/Bostan I., Dulgheru V., Poştaru Gh., Ciupercă R.; Coord: prof. dr. Adrian Gheorghe 
(Univ. ETHZ, Zurich, Elveţia); acad. Ion Bostan (UTM ) - Chişinău, 2005. - 44 p. 

567. International AWARD WINNER AT INPEX - 2005. GOLD MEDAL 
in RECOGNITION of INNOVATIVE EXCELLENCE in the Category of 
Alternative Energy Presented to I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă, O. Ciobanu 
for the display of: Helical Turbine for Aeolian Systems. - Pittsburgh, P. A USA, 8-
11. 6. 2005. 

568. Helical Turbine for Aeolian Systems / I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă, 
O. Ciobanu // INPEX XV: The invention show. June 8-11, 2005. - Pittsburgh (USA: 
PA), 2005. - P. 38. 

569. Mecanisme de acţionare precesionale ale Complexului Robotizat de Extracţie 
a Concreţiunilor Feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar (Precessional 
driving mechanisms of the robotic complex for the extraction of ferro-manganic 
concretions from the world ocean bottom) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochirean, 
N. Trifan // Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale 
şi mecanica fi nă = Technology Transfer in Electronic Enginering, Miltifuncţional 
Materials and Fine Mechanics: Simpozion Internaţional 17 . 09. 2005. – Chişinău: Î. 
E. P. Ştiinţa, 2005. – P. 37-40: fi g., tab. - Bibliogr. 2 tit. 

570. Mecanisme de acţionare precesionale pentru Complexul Robotizat de 
Extracţie a Concreţiunilor Feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar 
(CRECFM) (Precessional driving mechanisms of the robotic complex for the 
extraction of ferro-manganic concretions from the world ocean bottom. (RCEFMC) 
/ I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, I. Dicusară, R. Ciobanu, N. Trifan, 
D. Vengher // Registrul elaborărilor ştiinţifi ce în domeniul ingineriei electronice, 
materialelor multifuncţionale şi mecanicii fi ne / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia 
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. – Chişinău: E. P. Ştiinţa, 2005. – P. 50-51. 

571. Minihidrocentrală (Micro-hydropower station) (Cerere: MD 2005 0270, 
2005 0272, 2005 0273, 2005 0274, 2005 0316) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. 
Sochirean, R. Ciupercă, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară // Mežgosudarstvennaâ 
specializirovannaâ vystavka – forum “SNG: NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I 
VYSOKIE TEHNOLOGII”, 9-12. 11. 2005: Ofi cialinyj Katalog. Meždunarodnyj 
vystavočnyj centr “Moldexpo” SA. - Chişinău, 2005. - P. 81. 



190

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

572. Minihidrocentrală fl otabilă cu palete cu profi l hidrodinamic reglabile 
(Floatable micro-hydropower station with adjustable hydrodynamic profi le of 
blades) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, I. Dicusară, R. Ciupercă, 
O. Ciobanu, R. Ciobanu, T. Cozma, N. Trifan, D. Vengher // “Energetica Moldovei 
– 2005” = “Energy of Moldova – 2005”: Conferinţă Internaţională, 21-24. 9. 2005, 
Chişinău: Rapoarte. - Ch. ., 2005. - P. 604-608: fi g., tab. - Bibliogr. 5 tit. 

573. Minihidrocentrală fl otabilă cu palete cu profi l hidrodinamic reglabile 
(Floatable micro-hydropower station with adjustable hydrodynamic profi le of 
blades) // I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, I. Dicusară, R. Ciupercă, 
O. Ciobanu, R. Ciobanu, T. Cozma, N. Trifan, D. Vengher //Transfer tehnologic 
în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanica fi nă = Technology 
Transfer in Electronic Enginering, Miltifuncţional Materials and Fine Mechanics: 
Simpozion Internaţional 17. 9. 2005. – Chişinău: Î. E. P. Ştiinţa, 2005. – P. 188-192: 
fi g., tab.: -Bibliogr.: 5 tit. 

574. Minihidrocentrală pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare 
a râurilor (Micro-hydropower station for conversion of kinetic energy of rivers 
running water) // I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, I. Dicusară, R. 
Ciupercă, O. Ciobanu, R. Ciobanu, T. Cozma, N. Trifan, D. Vengher // Registrul 
elaborărilor ştiinţifi ce în domeniul ingineriei electronice, materialelor multifuncţionale 
şi mecanicii fi ne / Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic. - Chişinău: E. P. Ştiinţa, 2005. - P. 54. 

575. Minihidrocentrală pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare 
a râurilor. Etapa 2: “Cercetarea parametrilor funcţionali ai organului de lucru 
în baza modelului experimental. Calculul elementelor portante şi elaborarea 
constructivă a minihidrocentralei. (Execuţie prototip experimental) (Micro-
hydropower station for conversion of kinetic energy of the rivers running water. 
Stage 2: „Researching the functional parameters of the working elements on the 
basis of experimental model (Experimental prototype execution): rap. st. /cond. şt.: 
V. Dulgheru, I. Bostan, P. Pleşco, Gh. Moraru, … - Chişinău, 2005. - 112 p. 

576. Minihidrocentrală ( Micro-hydropower station) (Cerere: MD 2005 0270, 
2005 0272, 20050273, 20050274, 20050316) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. 
Sochirean, R. Ciupercă, R. Ciobanu, O. Ciobanu, I. Dicusară // Mežgosudarstvennaâ 
specializirovannaâ vystavka – forum “SNG: NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I 
VYSOKIE TEHNOLOGII” 9-12/11/2005.: Ofi cialinyj Katalog. Meždunarodnyj 
vystavočnyj centr “Moldexpo” SA. - Chişinău, 2005. - P. 81. 

577. I. Bostan, S. Mazuru, M. Vaculenco, N. Trifan. Prelucrarea prin 
electroeroziune după contur – metodă alternativă de formare a danturii din 
angrenajul precesional / Prelucrarea prin electroeroziune după contur – metodă 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

191

alternativă de formare a danturii din angrenajul precesional //Tehnologii moderne. 
Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştinţifi că Internaţională TMCR’ 2005, Chişinău 
19-22. 5. 2005. Vol. 2. - Chişinău: UTM, 2005. - P. 56-58.: fi g., tab. – Rez. engl. - 
Bibliogr.: 8 tit. 

578. Simularea interacţiunii fl uidului cu paletele organelor de lucru ale 
sistemelor de conversiune a energiilor regenerabile, utilizând mediul ANSYS CFX 
– 5. 7. (Simulation of interaction of the fl uid with the working element blades of the 
renewable energy conversion systems, using the ANSYS CFX– 5. 7 environment. ) / 
I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă, R. Ciobanu // ECODESIGN: Seminar Naţional 
de organe de maşini. Ed. a XXV-a, Braşov: Ed. Univ. “Transilvania”, 2005. - P. 119-
126. 

579. Sistem de iluminare a satelor în baza energiei generate de microhidrocentrale 
(System for illumination of villages on the basis of the energy generated by micro-
hydropower stations) / I. Bostan, V. Dulgheru, T. Vieru, V. Secrieru, E. Munteanu 
//Registrul elaborărilor ştiinţifi ce în domeniul ingineriei electronice, materialelor 
multifuncţionale si mecanicii fi ne / Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic. – Chişinău: E. P. Ştiinţa, - 2005. - P. 42-43. 

580. Sisteme de acţionare submersibile ale complexului robotizat de extracţie 
a concreţiunilor fero manganice de pe fundul Oceanului Planetar. Etapa II: 
Optimizarea tehnologiei de generare a dinţilor roţilor dinţate conice cu profi l convex-
concav al dinţilor. Realizarea metodelor şi dispozitivelor performante de control 
al preciziei de prelucrare a profi lului dinţilor, inclusiv cu modifi care de profi l şi 
longitudinală (Submersible driving system of the robotic complex for the extraction 
of ferro-manganic concretions from the world ocean bottom. Stage II: “Optimization 
of the generation technology of conical gear wheel teeth with convex-concave profi le 
of teeth. Achievement of the performed methods and devices for control of processing 
accuracy of the teeth profi le, inclusively with profi le and longitudinal modifi cation”): 
rap. şt. / I. Bostan (cond. şt)., V. Dulgheru, M. Ţopa, A. Sochirean, D. Vengher, 
R. Ciupercă, V. Odainâi, N. Trifan, I. Dicusară, O. Ciobanu, R. Ciobanu.; Consiliul 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Univ. Tehnică a Moldovei (Ch.) 
– Nr. înr. de stat 0104MD 02527; Nr. de inv. 0206MD 02398. - Chişinău, 2005. - 91p.: 
fi g. – Bibliogr.: p. 87-90. 

581. Societatea Inventatorilor din România “ECOINVENT’ 2005” DIPLOMĂ. 
MEDALIE de AUR cu MENŢIUNEA SPECIALĂ a JURIULUI INTERNAŢIONAL. 
Se acordă dlor: Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Ciobanu O., Ciupercă R., Ciobanu 
R. pentru grupul de invenţii: Micrihidrocentrală pentru conversiunea energiei 
cinematice a apei râurilor fără construcţia dambelor (Micro-hydropower station 
for conversion of kinetic energy of the river water without dams construction) 
şi Organe de lucru pentru conversiunea energiei eoliene (Working elements for 
Aeolian energy conversion)– Iaşi, 26-29 /5 /2005. 



192

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

582. Bostan, I.; Mazuru, S.; Vaculenco, M. Procedeu de prelucrare prin 
electroeroziune a suprafeţelor roţilor dinţate ale transmisiei precesionale // Method 
for processing by electro-erosion of the toothed wheels areas of precessional 
transmission // Mežgosudarstvennaâ specializirovannaâ vystavka-forum “SNG: 
NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I VYSOKIE TEHNOLOGII”, 9-12 /11/ 2005.: 
Ofi cial’nyj Katalog. Meždunarodnyj vystavočnyj centr “Moldexpo” S. A. - Chişinău, 
2005. - P. 65. 

583. Design of a new type of gearing for the crushing equipment that is 
advantageous from the point of view of its cost. Grant încheiat cu fi rma ARP 
Alpirshbach, Germania şi Universitatea de Ştiinţe Aplicate, Konstanz, Germania: 
Coord.: Ion Bostan, UTM // Grant concluded with the ARP Alpirshbach company, 
germany and the University of Applied Sciences, Konstanz, Germany. Coordinator: 
I. Bostan. TUM. (5600 Euro) 2004-2006. V.: 324. 

584. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2005”. DIPLOMĂ. 
Medalie de ARGINT. Se acordă: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară pentru ”Procedeu 
şi dispozitiv de prelucrare a roţilor dinţate precesionale” // International Specialised 
Exhibition “INFOINVENT’ 2005”. DIPLOMA. SILVER Medal. Awarded to: I. 
Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară for “Method and device for processing of the 
precesional toothed wheels”. – Chişinău, 9-12 /11/ 2005. 

585. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2005”. DIPLOMĂ. 
Medalie de AUR. Se acordă: I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochireanu pentru „Transmisie 
planetară precesională”. // International Specialised Exhibition “INFOINVENT’ 
2005”. DIPLOMA. GOLD Medal. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochireanu 
for “Planetary precessional transmission”. – Chişinău, 9-12 /11/ 2005. 

586. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT’ 2005”. DIPLOMĂ. 
Medalie de AUR. Se acordă: I. Bostan, V. Dulgheru, A. Toca, V. Bostan, A. 
Sochireanu, V. Cartofeanu, R. Ciupercă, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară pentru 
ciclul „Minihidrocentrală. Centrală hidraulică fl otantă. Turbină elicoidală. Motor 
cu ardere externă”. // International Specialised Exhibition “INFOINVENT’ 2005”. 
DIPLOMA. GOLD Medal. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, A. Toca, V. Bostan, 
A. Sochireanu, V. Cartofeanu, R. Ciupercă, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară for 
the cycle “Micro-hydropower station. Floating hydraulic plant. Helical turbine. 
External-combustion engine. ” – Chişinău, 9-12 /11/ 2005. 

587. Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT’ 2005. DIPLOMĂ. 
PREMIUL GUVERNULUI. Se acordă dlui I. Bostan pentru „Sisteme de conversiune 
a energiei cinetice a apei”. // International Specialised Exhibition “INFOINVENT’ 
2005”. DIPLOMA. The PRIZE of the GOVERNMENT. Awarded to Mr. I. 
Bostan for “Systems for the conversion of water kinetic energy”. – Chişinău, 9-12 
/11/ 2005. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

193

588. DIPLOMĂ. Medalie de AUR cu Menţiunea Specială a Juriului Internaţional. 
Se acordă: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu, R. Ciupercă, R. Ciobanu 
pentru grupul de invenţii „Minihidrocentrală pentru conversiunea energiei cinetice 
a apei râurilor fără construcţia dambelor” şi „Organe de lucru pentru conversiunea 
energiei eoliene”. Societatea Inventatorilor din România „ECOINVENT’2005”. 
// DIPLOMA. GOLD Medal with Special Mention of the International Board. 
Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu, R. Ciupercă, R. Ciobanu 
for the following inventions “Micro-hydropower station for the conversion of rivers 
water kinetic energy without dams construction” and “Machine parts for the wind 
energy conversion”. Romanian Inventors Society “ECOINVENT’ 2005”. – Iaşi, 
26-29 /5/ 2005. 

589. DIPLOME. Salon International des Inventions Geneve. Apre examen, le 
Jury International a decide de remettre a: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Bodnariuc, A. 
Sochirean, I. Dicusară pour l’invention: Trasmissions avec mecanisme de mise en 
route pour les robot set l’industrie automobile une MEDAILLE D’ARGENT. 
– Geneve, 8/4/2005. 

590. GOLD MEDAL in Recognition of innovative Excellence in the Category of 
Alternative Energy awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă, O. Ciobanu for 
the display of “Helical Turbine for Aeolian Systems” at INPEX’2005. - Pittsburgh, 
PA USA 8-11/6/2005. 

591. I. Bostan, Mazuru S. Osobenosti kontrolâ zubčatyh poverhnostej posle 
obrabotki // Masinostroenie i tehnosfera XXI veka: Sb. trudov XII Mezdunarodnoj 
Naucno-Tehniceskoj Konferencii, Sevastopol 11-16 / IX / 2006. Principles for control 
of the toothed surfaces after processing // Machine building and techno-sphere of 
the XXIst century: The collection of works of the XIIth International Scientifi c and 
Technological Conference, Sevastopol 11 – 16/IX/2006. T. I. - Doneţk, 2005. - P. 232 
– 236.: fi g. - Bibliogr.: 3 tit. 

592. Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţă Ştiinţifi că 
Internaţională “TMCR-2005” (Modern technologies. Quality. Restructuring: 
“TMCR-2005” International Scientifi c Conference), Chişinău, 19-22 mai 2005: 
[/UTM: în 5 vol. ] /ed.: S. Mazuru, G. Muscă; com. şt. int.: I. Bostan,…- Chişinău: 
UTM, 2005. - Antetit.: Univ. Teh. A Moldovei, Univ. Teh. “Gh. Asachi” Iaşi, …, 
Primăria mun. Chişinău. 

593. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale: angrenaje, tehnologii 
de generare a dinţilor, calcule inginereşti: (Fundamental theory of precessional 
gears: gears, teeth generation technologies, engineering calculations): rap. şt. fi nal 
/ I. Bostan (cond. ), V. Dulgheru; Univ. Tehnică a Moldovei (Ch. ). - Nr. înr. de stat 
0101MD 0108814; Nr. de inv. 0206MD 02394. - Chişinău, 2005. - 76p. 



194

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

594. Transmisii planetare Precesionale cinematice: Tehnologii de fabricare 
şi aplicaţii (Planetary precessional kinematic transmissions: Manufacturing 
technologies and applications) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochirean, I. Dicusară // 
Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanica 
fi nă = Technology Transfer in Electronic Enginering, Miltifuncţional Materials and 
Fine Mechanics: Simpozion Internaţional 17. 09. 2005. – Chişinău: Î. E. P. Ştiinţa, 
2005. -P. 178. 

595. Transmisii planetare precesionale de putere: angrenaje şi tehnologii de 
fabricare (Planetary precessional power transmissions: gears and manufacturing 
technologies) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochirean, N. Trifan, I. Dicusară, R. 
Ciobanu // Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale 
şi mecanica fi nă = Technology Transfer in Electronic Enginering, Miltifuncţional 
Materials and Fine Mechanics: Simpozion Internaţional 17. 09. 2005. – Chişinău: Î. 
E. P. Ştiinţa, 2005. – P. 179 - 188: fi g., tab.: -Bibliogr.: 5 tit. 

596. Transmisii planetare precesionale de putere: angrenaje şi tehnologii de 
fabricare (Planetary precessional power transmissions: gears and manufacturing 
technologies) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochirean, N. Trifan, I. Dicusară, R. 
Ciobanu // Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale 
şi mecanică fi nă = Technology Transfer in Electronic Engineering, Miltifuncţional 
Materials and Fine Mechanics: Simpozion Internaţional 17. 09. 2005. - Chişinău: Î. 
E. P. Ştiinţa, 2005. - P. 177, 180-189. 

597. Transmisii planetare precesionale în robotică (Planetary precessional 
transmissions in robotics) /I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochirean, N. Trifan // 
Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanica 
fi nă = Technology Transfer in Electronic Enginering, Multifunctional Materials and 
Fine Mechanics: Simpozion Internaţional 17. 09. 2005. –Chişinău: Î. E. P. Ştiinţa, 
2005. –P. 178. 

598. Transmisii planetare precesionale în tehnica cosmică de zbor şi sisteme de 
comunicaţii terestre (Planetary precessional transmissions in fl ying space aircrafts 
and terrestrial communication systems): Rezumat / I. Bostan, V. Dulgheru, A. 
Sochirean, T. Cozma, I. Dicusară. // Transfer tehnologic în ingineria electronică, 
materiale multifuncţionale şi mecanica fi nă = Technology Transfer in Electronic 
Enginering, Multifunctional Materials and Fine Mechanics: Simpozion Internaţional 
17. 09. 2005. – Chişinău: Î. E. P. Ştiinţa, 2005. – P. 179. 

599. Transmissions precessionnelles cinematique pour les robots et L’industrie 
de l’automobiles / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochirean, I. Bodnariuc, I. Dicusară 
// Geneve - 2005. Creation presented by the Inventors of the Republic of Moldova. 
International exibition of Inventions new techniques and products. State Agency on 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

195

Industrial Property Protection of the Republic of Moldova, 5-9. 04. 2004: Offi cial 
Catalogue - Chişinău, 2004. - P. 47

600. Turbină elicoidală eoliană (Helical wind turbine) (Brevet: MD 2106; 
Cerere Md 2005 0065) / I. Bostan, A. Toca, V. Dulgheru, R. Ciupercă, O. Ciobanu // 
Mežgosudarstvennaâ specializirovannaâ vystavka–forum “SNG: NAUKOEMKAÂ 
PRODUKCIÂ I VYSOKIE TEHNOLOGII” 9-12. 11. 2005.: Ofi cialinyj Katalog. 
Meždunarodnyj vystavočnyj centr “Moldexpo” SA. - Chişinău, 2005. - P. 46. 

601. Turbomotor precesional reactiv cu ejecţie a armaturii pentru conducte de 
gaz (Precessional turbo-jet engine with ejection of gas-main fi tting) / I. Bostan, V. 
Dulgheru, A. Sochirean, N. Trifan, I. Dicusară, R. Ciobanu, D. Vengher // Registrul 
elaborărilor ştiinţifi ce în domeniul ingineriei electronice, materialelor multifuncţionale 
şi mecanicii fi ne /Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic. – Chişinău: Î. E. P. Ştiinţa, - 2005. – P. 53. 

2006
602. Bostan, I.; Bostan, V.; Dulgheru, V. Conceptual design of the electrical 

micro-hydropower station for the conversion of running water kinetic energy into 
mechanical and electrical energy // Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. 
Fascicula XIV. Inginerie Mecanică. = The annals of “Dunărea de Jos” University of 
Galaţi. Fascicle XIV Mechanical engineering - Galaţi, 2006. - P. 34 – 38: fi g., tab. 
- Bibliogr.: 6 tit. 

603. Bostan, I.; Bostan, V.; Dulgheru, V. Modelarea numerică a profi lelor 
hidrodinamice ale paletelor şi simularea acţiunii curenţilor de apă asupra paletelor 
rotorului microhidrocentralei (Numerical modelling of the hydrodynamic profi les 
of blades and simulation of the fl uid fl ow action on rotor blades of the micro-
hydropower station) // Meridian Ingineresc. - 2006. - Nr. 4. - P13-16.; fi g., tab. 

604. Bostan, I.; Bostan, V.; Dulgheru,V. Numerical Modelling and Simulation of 
the Fluid Flow action on Rotor Blades of the Micro-hydropower Station // Analele 
Universităţii Ovidius. Seria: Inginerie Mecanică = Ovidius University Annual 
Scientifi c Journal. Mechanical Engineering Series - Constanţa, 2006. - Vol. VIII. - 
Nr. 1. - P. 70-78: fi f. - Bibliogr.: 5 tit. 

605. Bostan, I.; Bostan, V.; Dulgheru, V. Numerical modelling of the 
hydrodynamic profi le of blades and simulation of the fl uid fl ow action on rotor 
blades of the micro-hydropower station // Meridian Ingineresc. - 2006. - Nr. 4. - P. 
16-24.: fi g., tab. - Rez.: engl, fr., rusă. – Bibliogr.: 2 tit. 

606. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bodnariuc, I. Estimation of the power losses in 
kinematical precessional transmission //VAREHD. Conf. on Elastohydrodynamic 
Lubrication and reaction, (13th, Suceava, 6-7. 10. 2006). - Suceava, 2006. 



196

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

607. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Bodnariuc, I. Study on the Steel/Polycarbonate 
Contact in Conditions of Friction for Various Forms of Contacting Elements 
Applied to Processional Gearing // Analele Univesităţii Ovidius. Seria: Inginerie 
Mecanică = Ovidius University Annual Scientifi c Journal. Mechanical Engineering 
Series. - Constanţa, 2006. - Vol. VIII. - Nr. 1. - P. 79-84: fi g., tab. - Bibliogr.: 3 tit. 

608. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bodnariuc, I. Nekotorye aspekty issledovaniâ 
poter’ mosnosti v kinematiceskih precessionyh peredac (Some aspects concerning 
the research of the power losses in kinematic precessional transmissions) // 
Masinostroenie i tehnosfera XXI veka: Sb. Trudov XIII mezdunarodnoj naucno-
tehnic. konferencii, Sevastopol 11-16. 09. 2006. T. I. - Doneţk, 2006. - P. 147-150.: 
fi g. 

609. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Bostan, V. Staţie pentru transformarea energiei 
valurilor în energie electrică (Power plant for wave-to-electric energy conversion) 
//Catalogul Inovaţiilor Top în Energetică. - 2006. - Vol. 2. - P. 36-37: fi g., tab. 

610. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciobanu, O. Aspecte constructiv tehnologice 
privind elaborarea rotorului multipal al minihidrocentralei (Technological 
constructive aspects concerning the development of the multiblade rotor of the 
micro-hydropower station) // Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul LII 
(LVI). Fascicula 5 D. Secţia: Construcţii de Maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. “Gh. Asachi”, 
2006. - P. 1275 – 1279.: fi g. - Bibliogr.: 8 tit. 

611. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Ciobanu, R. Studiul cinetostatic al mecanismului 
de legătură în multiplicatorul precesional tip K-H-V. (Kinetostatic study of the 
joint mechanism in the K-H-V precessional multiplier) // Proiectarea Asistată de 
Calculator PRASIC’06 - BRAŞOV. Cul.: Mecanisme. Tribologie: Simpozion Naţional 
cu participare internaţională, (al 8lea, 9-10. 11. 2006). – Braşov, 2006. - P. 55-58. 

612. Bostan, I.; Dulgheru, Valeriu; Ciupercă, Rodion. Theoretical analysis of the 
carrying blade profi le for small wind turbines and selection of the optimal profi les 
for the functional model blade of the helical wind turbine (part I) (Analiza teoretică a 
profi lelor palei portante pentru cazul turbinelor eoliene mici şi selectarea profi lelor 
optime pentru pala modelului funcţional al turbinei eoliene elicoidale (partea I)) 
// Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul LII (LVI). Fascicula 5 D. Secţia: 
Construcţii de Maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 2006. - P. 1280 - 1284. (engl.; 
rez. în rom. ).: fi g. - Bibliogr.: 5 tit. 

613. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Theoretical analysis of the carrying 
blade profi le for small wind turbines and selection of the optimal profi les for the 
functional model blade of the helical wind turbine (part. II. ) (Analiza teoretică a 
profi lelor palei portante pentru cazul turbinelor eoliene mici şi selectarea profi lelor 
optime pentru pala modelului funcţional al turbinei eoliene elicoidale (partea II )) 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

197

// Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul LII (LVI). Fascicula 5 D. Secţia: 
Construcţii de Maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. “Gh. Asachi”, 2006. - P. 1285-1288. (engl.; 
rez. în rom. ).: tab. - Bibliogr.: 5 tit. 

614. Bostan, I.; Dulgheru, Valeriu; Dicusară, Ion. Contributions to the processing 
of the small-sized precessional toothed wheels with non-standard profi le of teeth 
(Contribuţii privind prelucrarea roţilor dinţate precesionale de dimensiuni mici cu 
profi l nestandard al dinţilor) // Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul LII 
(LVI). Fascicula 5 A. Secţia: Construcţii de Maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 
2006. - P. 25 - 30.: fi g. - Bibliogr.: 5 tit. 

615. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Dicusară, I. Contributions to the processing of 
the small-sized precessional toothed wheels with non-standard profi le of teeth 
(Contribuţii privind prelucrarea roţilor dinţate precesionale de dimensiuni mici 
cu profi l nestandard al dinţilor)// Acta Technica Napocensis. Series: Applied 
Mathematics and Mechanics: (The 8th International Conference on mechatronics and 
precision engineering COMEFIM’ 8). - Cluj-Napoca, 2006. - 49. - Vol. IV. - P. 817-
820.; fi g.,tab. - Bibliogr. 5 tit. 

616. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Dicusară, I. Instalaţie solară cu autoorientare (Self-
oriented solar power plant): referat. //Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetării 
şi Transferului Tehnologic INVENTICA 2006.: Conf. Internat. de Inventică, Cercetari 
şi Tehnologii Performante (a VIII-a, 5-9. 07. 2006. Iaşi). - Bucuresti, 2006. - P. 28. 

617. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Dicusară, I. Procedeu şi dispozitiv de prelucrare a 
roţilor dinţate precesionale (Method and device for processing of the precessional 
toothed wheels) // Catalogul inovaţiilor top în nanotehnologii, inginerie industrială, 
materiale şi tehnologii de construcţie. - Ch., 2006. - Vol. 3 . - P. 36-37: fi g. 

618. Bostan, I.; Dulgheru,V. Interpretation, calculation and development of 
processing method for teeth profi le generation // Buletinul Politehnic din Iaşi, Tomul 
LI (LV) Fasc. 5. Secţia “Construcţii de Maşini” - Iaşi: Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 
2005. - P. 271-276. 

619. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Malcoci, Iu. Some aspects concerning the decrease 
of sliding friction in the precessional kinematic gear (Unele aspecte privind 
reducerea frecării de alunecare în angrenajul precesional cinematic) // Buletinul 
Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul LII (LVI). Fascicula 6A. Secţia: Construcţii de 
Maşini - Iaşi: Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 2006. - P. 85-90. (engl.; rez. în rom. ).: fi g. 
- Bibliogr.:3 tit. 

620. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Mogan, Gh., Olevschi, A. Contributions to the 
fabrication of precessional toothed wheels by sintering. //Proiectarea Asistată de 
Calculator PRASIC’06 - BRAŞOV. Cul. Organe de Maşini. Transmisii Mecanice: 



198

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

Simpozion Naţional cu participare internaţională, (Al 8lea, 9-10. 11. 2006). - Braşov, 
2006. - P. 51-54. 

621. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Odainâi, V. Aspecte privind elaborarea modului 
mecatronic precesional cu dimensiuni diametrale reduse (Aspects concerning the 
development of the precessional mechatronic module with reduced diametrical 
dimensions) //Acta Technica Napocensis. Series: Applied Mathematics and 
Mechanics: (The 8st International Conference on mechatronics and precision 
engineering COMEFIM’ 8). - Cluj-Napoca, 2006. - 49. - Vol. IV. - P. 812-816. 

622. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Odainâi, V. Some aspects concerning the 
development of the precessional reducer for oil pumping from big depth (Aspecte 
privind elaborarea reductorului precesional pentru pomparea petrolului de la 
adâncimi mari) // Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul LII (LVI). Fascicula 
5 A. Secţia: Construcţii de Maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 2006. - P. 31 - 36. 
(engl.; rez. în rom. ).: fi g. - Bibliogr.: 2 tit. 

623. Bostan, I.; Dulgheru, V. Particularităţi constructive şi de calcul ale 
reductorului precesional cu transmiterea puterii prin două torente (Constructive 
and calculation particularities of the precessional reducer with transmission of 
power by two torrents) //Seminarul Naţional de Organe de Maşini “Ioan Draghici” 
(ed. XXIV; 13-14. 06. 2006, Ploieşti). - Ploieşti, 2006. - P. 31-34.: fi g. 

624. Bostan, I.; Dulgheru,V.; Sochirean, A. Aspects concerning the research 
of the planetary precessional transmission dynamics (Aspecte privind cercetarea 
dinamicii transmisiei planetare precesionale) // Seminarul Naţional de Organe de 
Maşini “Ioan Draghici” (ed. XXIV; 13-14 / VI / 2006; Ploieşti). - Ploieşti, 2006. - P. 
49-54.: fi g., tab. - Bibliogr. 3 tit. 

625. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Sochirean, A. Contributions concerning the study 
of the kinematics of planetary precessional transmission (Contribuţii privind studiul 
cinematicii transmisiei planetare precesionale) // Buletinul Institutului Politehnic 
din Iaşi. Tomul LII (LVI). Fascicula 6A. Secţia: Construcţii de Maşini - Iaşi: Univ. 
Tehn. ”Gh. Asachi”, 2006. - P. 91-96. (engl.; rez. în rom. ).: fi g. - Bibliogr.:2 tit. 

626. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Sochirean, A. Reductoare precesionale de putere 
(Power Planetary Precessional Transmissions) //Salonul Internaţional de Invenţii şi 
Tehnologii Noi INVENTIKA, 3-7 octombrie, 2006. 

627. Bostan, I.; Dulgheru; V., Sochirean, A. Reductoare precesionale de putere 
(Power precessional reducers): // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi 
Transferului Tehnologic INVENTICA‘2006: Conferinţa Internaţională de Inventică 
„Cercetări şi Tehnologii Performante,” (A XVIII-a, 5-9 iulie, 2006, Iaşi) – Bucuresti, 
2006. – P. 531 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

199

628. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Sochirean, A. Silovye planetarnye precessionnye 
peredaci (Power planetary precessional transmissions) // Mijdunarodnii salon 
Vinahodiv ta novyh Tehnologii „Novii Ceas”, Sevastopol, 27-29 senteabrea 2006g. 

629. Bostan, I.; Dulgheru, V. Some aspects regarding the elaboration of 
multiple precessional gear theory and modern manufacturing technology // 
Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. Fascicula IX Metalurgie şi Ştiinţa 
Materialelor = The annals of “Dunărea de Jos” University of Galaţi. Fascicle IX 
Faculty of Metallurgy and Materials Science - Galaţi, 2006. - P. 12-16: fi g., tab. 

630. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Trifan, N. Issledovanie vlianiâ geometriceskih 
parametrov precessionnogo zaceplenia na otklonenie nemodifi cirovannogo profi lâ 
zub’ev. (Research of the infl uence of geometric parameters of the precessional 
gearing on the unmodifi ed deviation of teeth profi le) //Masinostroenie i tehnosfera 
XXI veka: sb. trud. XIII Mezdunarodnoj naucno-tehniceskoj konferencii, Sevastopol 
11-16. 09. 2006. - [T. 1-5] . - Donetk, 2006 T. I - 2006. - P. 151-156. - Bibliogr.: 6 
tit. 

631. Bostan, I.; Dulgheru, V. Unele aspecte privind studiul pieţei pentru energia 
renovabilă obţinută din energia cinetică de curgere a apei râurilor (Some aspects 
concerning the study of market for renewable energy obtained from river water 
fl owing kinetic energy) // Convorbiri Economice. - 2006. - Nr. 8. - P. 32 – 34. 

632. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Vengher, D. Unele aspecte privind calculul 
transmisiilor precesionale la tensiuni de contact (Some aspects concerning the 
calculation of precessional transmissions at accidental contact stress) // VAREHD. 
Conference on Elastohydrodynamic Lubrication and Traction, (13th, 6-7. 10. 2006, 
Suceava). – Suceava, 2006. 

633. Bostan, I.; Mazuru, S.; Pereu, E. Povyşenie nagruzocnoj sposobnosti zubcatyh 
koles tehnologiceskoj kombinirovanoj obrabotkoj (Increase of the load capacity 
of toothed wheels by the combined technological processing) // Masinostroenie i 
tehnosfera XXI veka: sb. trud. XIII Mezdunarodnoj naucno-tehniceskoj konferencii, 
Sevastopol 11-16. 09. 2006. T. I . - Doneţk, 2006. - P. 156-160. 

634. Centrală hidroelectronică (Hydro-electronic power station) / I. Bostan, V. 
Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu, A. Sochirean, N. Trifan // Catalogul Inovaţiilor Top 
în Energetică. - Ch., 2006. - Vol. 2. - P. 32. 

635. Centrobejnyj nasos na maloe cislo oborotov (Centrifugal pump on 
small number of turns) / I. Bostan, V. Dulgheru, D. Cebotari, V. Donţu //Nasosy. 
Oborudovanie: Naucno-prakticeskij zurnal VNIIAEN (Ukr. ) - 2006. - Nr. 2. - P. 
32-34. 



200

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

636. National Conference “Telecommunications, Electronics, Computer 
Science”// Conferinţa Naţională “Telecomunicaţii, Electronică, Informatică” (19-20. 
5. 2006, Chişinău ) / com. de program: I. Bostan (preş. ), … - Ch., 2006. - 371p. 

637. Contributions to the fabrication of precessional toothed wheels by sintering 
/ I. Bostan, V. Dulgheru, Gh. Mogan, A. Olevschi // Proiectarea Asistată de Calculator 
PRASIC’06. Cul.: Mecanisme. Tribologie: Simpozion Naţional cu participare 
Internaţională, (Al 8lea, 9-10 /XI/ 2006, Braşov). – Braşov, 2006. - P. 51-54. 

638. Dention de l’engrenage precessionnel a profi l modifi e / I. Bostan, V. 
Dulgheru, M. Ţopa, S. Mazuru // Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Tomul LII 
(LVI). Fascicula 6A. Secţia: Construcţii de Maşini, - Iaşi: Univ. Tehn. ”Gh. Asachi”, 
2006. - P. 17 - 22. (engl.; rez. în rom. ).: fi g. - Bibliogr.:3 tit. 

639. Development of the processing method for non-standard teeth profi le 
generation /I. Bostan, V. Dulgheru, H. Giurgiuman, Ch. Heusch // International 
DAAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on 
Mechatronics & Robotics”, (The 17th, 8-11. 11. 2006, Vienna, Austria, EU). – Vienna, 
2006. - P. 051-052. 

640. ECOMECA – ECO - inginerie mecanica: (ECOMECA – ECO - mechanical 
engineering): monograph / Jula A., Mogan Gh., Bostan I., Dulgheru V. ş. a. - Braşov: 
Editura Universităţii Transilvania (CD). - variantă electronică. 

641. Elaborarea construcţiei rotorului multipal al minihidrocentralei 
(Development of the construction of the micro-hydropower station multiblade 
rotor) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu // Seminarul Naţional de 
Organe de Maşini “Ioan Draghici” (ed. XXIV; 13-14. 06. 2006; Ploieşti). - Ploieşti, 
2006. - P. 67-76.: fi g., tab. - Bibliogr. 4 tit

642. Elaborarea pompei centrifuge de turaţie joasă (Development of the 
centrifugal pump with low rotative speed) / I. Bostan, D. Cebotari, V. Donţu, V. 
Dulgheru, O. Ciobanu //Meridian Ingineresc. - 2006. - Nr. 2. - P. 11-15. tab., fi g. 

643. Elaboration of Multiple Precessional Gear Theory / I. Bostan, V. Dulgheru, 
H. Giurgiuman, Ch. Heusch // International DAAAM Symposium “Intelligent 
Manufacturing & Automation: Focus on Mechatronics & Robotics” (The 17th, 8-11. 
11. 2006, Vienna, Austria, EU). - Vienna, 2006. - P. 049-050. 

644. Floatable Micro-hydropower station with adjustable hydrodynamic blades 
/ I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, R. Ciupercă, R. Ciobanu, O. 
Ciobanu, I. Dicusară // Salon International des Inventions, Geneve’ 2006. 4 - 8 avril. 

645. Floatable Micro-hydropower station / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. 
Sochirean, N. Trifan, R. Ciobanu, O. Ciobanu. // Salon International des Inventions, 
Bruxelles’2006. 22 - 26 November. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

201

646. Grant SCOPES IB7320 – 110902/1. Conversion of renewable kinetic energy 
of water: synthesis, theoretical modelling and experimental evaluation.: Phase 2. 
/Bostan I., Dulgheru V., Poştaru Gh., Ciupercă R., Trifan N.; Coordonatori: prof. dr. 
Adrian Gheorghe (Universitatea ETHZ, Zurich, Elveţia); acad. Ion Bostan (UTM). 
- Chişinău, 2006. - 24 p. 

647. Instalaţie pentru transformarea energiei valurilor în energie electrică 
(Power plant for wave-to-electric energy conversion) / I. Bostan, F. Ionescu, V. 
Bostan, A. Sochirean, R. Ciupercă, R Ciobanu, O. Ciobanu, T. Cozma. // Salonul 
Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic INVENTICA’2006: 
Conferinţă Internaţională de Inventică „Cercetări şi Tehnologii Inovative Performante”, 
(a XVIII-a, 5-9. 07 . 2006, Iaşi). - Iaşi. - 2006. - P. 28. 

648. Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Members of the Academy of 
Sciences of Moldova): Dicţionar (1961-2006) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; col. 
red.: acad. Haralambie Corbu, …; cons. coord.: acad. Gh. Duca, I. Bostan,… - Ch.: 
Ştiinţa, 2006. – 432p. fot. 

649. Minihidrocentrală cu rotor multipal cu ax vertical şi palete cu profi l 
hidrodinamic (Micro-hydropower station with multiblade rotor with vertical 
axis and hydrodynamic profi le of blades) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. 
Sochirean, R. Ciupercă, R. Ciobanu, O. Ciobanu, N. Trifan //Salonul Internaţ. al 
Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic INVENTICA’ 2006: Conf. Internaţ. 
de Inventică „Cercetări şi Tehnologii Inovative Performante”, (a XVIII-a, 5-9. 07. 
2006). - Iaşi. - 2006. - P. 530. 

650. Minihidrocentrală pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare 
a râurilor. Etapa III: “Elaborarea tehnologiei de fabricare a organului de lucru. 
Execuţia prototipului experimental al minihidrocentralei şi efectuarea încercărilor 
în condiţii reale” (Micro-hydropower station for conversion of the rivers running 
water kinetic energy. Stage III: “Development of the working element manufacturing 
technology. Executing the experimental prototypes of the micro-hydropower station 
and carrying out the tests in real conditions”): rap. şt. / I. Bostan (cond. şt. )., V. 
Dulgheru, Gh. Moraru, M. Ţopa, A. Sochirean, I. Dicusară, R. Ciupercă, O. Ciobanu. 
- Chişinău, 2006. - 65 p. 

651. Minigidrocentrali s vertical’nym rotorom. (Micro-hydropower station 
with vertical rotor) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, N. Trifan, R . 
Ciobanu, O. Ciobanu. // “Novoe vremâ“: Meždunarodnyj Salon Izobretenij i Novyh 
Tehnologij = „Novii Ceas”: Mijdunarodnii Salon Vinahodiv ta Novyh Tehnologii (2j; 
27-29. 9. 2006; Sevastopol): Katalog. - Sevastopol, 2006. - P. 32. 

652. Particularităţi constructive şi de calcul ale reductorului precesional cu 
transmiterea puterii prin două torente (Constructive and calculation particularities 



202

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

of the precessional reducer with transmission of power by two torrents) / I. Bostan, 
V. Dulgheru, V. Bostan, V. Odainâi // Seminarul Naţional de Organe de Maşini „Ioan 
Draghici”, Ploieşti. - Ploieşti, 2006. - P. 31-34. 

653. Reductoare precesionale cinematice (Kinematic precessional reducers) / I. 
Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară., I. Bodnariuc // Salonul Internaţional al Invenţiilor, 
Cercetării şi Transferului Tehnologic INVENTICA 2006: Conf. Internaţ. de Inventică 
„Cercetări şi Tehnologii Inovative Performante”, (A 8-a, 5-9. 07. 2006, Iaşi). - Iaşi. 
- 2006. - P. 533. 

654. Sisteme de Acţionare Submersibile ale Complexului Robotizat de Extracţie 
a Concreţiunilor Feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar. Etapa III: 
“Execuţie prototipuri experimentale a două tipodimensiuni de reductoare precesionale 
submersibile şi efectuarea cercetărilor experimentale ale parametrilor geometrici de 
bază” (Submersible driving system of the robotic complex for the extraction of 
ferro-manganic concretions from the world ocean bottom. Stage III: “Executing 
the experimental prototypes of two typo-dimensions of the submersible precessional 
reducers and conducting the experimental research of the basic geometrical 
parameters”): rap. şt. / I. Bostan (cond. şt. ); V. Dulgheru (exec. resp. ), M. Ţopa, V. 
Sochirean, R. Ciobanu, R. Ciupercă ş. a. - Chişinău, 2006. - 65 p. 

655. Staţie pentru transformarea energiei valurilor în energia electronică (Power 
plant for wave-to-electron energy conversion): (Brevet MD: 2989) / I. Bostan, V. 
Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu, R. Ciobanu, A. Sochirean // Catalogul Inovaţiilor 
Top în Energetică. - Ch., 2006. - Vol. 2. - P. 36. 

656. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale cinematice: modele 
matematice de generare a profi lelor în sisteme cu 5 grade de libertate, metode de 
calcul şi control. Etapa 1: Studiul cinetostaticii transmisiilor precesionale cinematice 
şi elaborarea bazelor teoretice de descriere a profi lului modifi cat al dinţilor roţilor 
dinţate pentru transmisiile precesionale cinematice (Fundamental theory of the 
kinematic precessional gear: mathematical models for profi les generation in 
systems with 5 degrees of freedom, calculation and control procedures. Stage 1: 
Study of kineto-statics of the kinematic precessional transmissions and development 
of fundamentals for description of the modifi ed profi le of toothed wheels teeth for 
kinematic precessional transmissions): rap. şt. / I. Bostan (cond. şt. ), V. Dulgheru, 
M. Ţopa, A. Sochirean, I. Dicusară, R. Ciupercă, O. Ciobanu ş. a.; UTM - Chişinău, 
2006 - 46 p. 

657. Turbină elicoidală eoliană (Wind helical turbine): (Brevet MD: 2106) / 
I. Bostan, M. Ţopa, V. Dulgheru, A. Oprea, R. Ciupercă, O. Ciobanu // Catalogul 
Inovaţiilor Top în Energetică. - Ch., 2006. - Vol. 2. - P. 22. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

203

658. I. Bostan, F. Ionescu, V. Dulgheru, G. Constantin, A. Sochirean. Integrated 
CAE development of precessional drives using autodesk inventor platform // 
International Conference on Manufacturing systems – ICMaS, (15th, 26-27/10/2006, 
University POLITEHNICA of Bucharest, România. – Bucureşti, 2006. - P. 23-30. 

659. MEDALIE de AUR. Se acordă pentru “Micro-hydropower Station 
with vertical rotor”. Autori: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochireanu, 
O. Ciobanu, R. Ciobanu. Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi – 
“INVENTIKA’2006”. // GOLD MEDAL. It is awarded for “Micro-hydropower 
Station with vertical rotor”. Authors: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. 
Sochireanu, O. Ciobanu, R. Ciobanu. The International Salon of Inventions and New 
Technologies - “INVENTIKA’2006”. – Bucureşti, 3-7 /10/ 2006. 

2007

660. Angrenaj precesional cu strat intermediar elastic (Precessional gear with 
elastic interlayer) / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, Iu. Malcoci // Tehnologii 
moderne. Calitate. Restructurare: Conf. Şt. Internaţ. TMCR’ 2007 Chişinău, 31mai 
– 03 iunie 2007. Vol. II. - Ch.: UTM, 2007. - P. 29 – 32: tab., fi g. - Bibliogr.: 3 tit. 

661. Aspects concerning the constructional and functional optimisation of the 
multi-blade rotor with hydrodynamic profi le of blades of the micro-hydropower 
stations for energy conversion (Aspecte privind optimizarea constructivă şi 
funcţională a rotoarelor cu palete multiple cu profi l hidrodinamic al paletelor 
din staţiile de putere mare pentru conversia energiei) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. 
Bostan, O. Ciobanu // Acta Technica Napocensis. Series: Applied Mathematics and 
Mechanics: (The 1st International Conference ADEMS’ 07). - Cluj-Napoca, 2007. 
- 50. - Vol. II. - P. 255-258: fi g. - Bibliogr.: 9 tit. 

662. Bostan, I.; Bostan, V.; Dulgheru, V. Numerical simulation of the fl uid fl ow 
interaction with hydrodynamic profi le of blades of the rotor of micro-hydropower 
station for river kinetic energy conversion // Pro-Active Partnership in Creativity for 
the Next Generation. Proceedings: 31st ARA Congress. - Braşov, 2007. - P. 59-62: fi g., 
tab. . - Bibliogr.: 5 tit. 

663. Bostan, I.; Dulgheru, V. Aspecte privind studiul pieţei minihidrocentralelor 
pentru conversia energiei cinetice a apei (Aspects concerning the market study of 
the micro-hydropower stations for water kinetic energy conversion) // Probleme 
teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale: Conf. int. st. - practică, (a 
5-a, 16-17. 11. 2006, Chişinău). – Ch., 2007. - P. 26-30: fi g. 

664. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bodnariuc, I. Power losses estimation in 
precessional gear // “Rotrib’ 07 “Keynotes and Abstracts: International Conference 
on Tribology (10th, 8-10. 11. 2007, Bucharest). - Bucureşti, 2007. - P. 3-7: fi g., tab. 



204

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

665. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bostan, V. Minihidrocentrală pentru conversiunea 
energiei cinetice a apei curgătoare a râurilor fără construcţia barajelor – un model 
ecologic pur de satisfacere a necesităţilor energetice ale consumatorilor rurali 
(Micro-hydropower stations for conversion of kinetic energy of the rivers running 
water without dams construction – an ecologically pure model for satisfaction of 
the rural consumers energetic needs). // Implicaţiile economico-sociale ale aderării 
României la Uniunea Europieană: Asociaţia Clubului Economiştilor Braşoveni. - 
2007. - Nr. 1. - P. 112-116: fi g., tab. - Bibliogr.: 9 tit. 

666. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Contribuţii privind elaborarea 
conceptului turbinei de vânt cu ax vertical şi pale elicoidale (Contributions regarding 
the development of the wind turbine concept with vertical axis and helical blades) 
// Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională 
TMCR’ 2007. Chişinău, 31mai – 03 iunie 2007. Vol. II. - Ch.: UTM, 2007. - P. 23-28. 
(rom.,rez. in engl. ): fi g., tab. . - Bibliogr.: 6 tit. 

667. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Ciupercă, R. Staţie eoliană cu turbină elicoidală. 
(Wind station with helical turbine) // Expoziţia Internaţională Specializată 
„INFOINVENT’07”, (27-30/06/ 2007): Catalog Ofi cial. – Ch.: AGEPI, 2007. - P. 
60. 

668. Bostan, I.; Dulgheru, V. Contributions to the elaboration of fabrication 
technologies for small-sized wheels with non-standard profi le of teeth // Pro-Active 
cartnership in creativity for the Next Generation. Proceedings: 31st ARA Congress. 
- Braşov, 2007. - P. 63-66: fi g., tab. - bibliogr.: 6 tit. 

669. Bostan, I.; Dulgheru, V., Dicusară, I. Aspecte privind prelucrarea 
roţilor dinţate de dimensiuni mici din angrenajul precesional prin tehnologii de 
microfrezare (Aspects concerning the processing of the small-sized toothed wheels 
from the precessional gear through micro-milling technologies) // Tehnologii 
moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională TMCR’ 2007 
Chişinău, 31mai – 03 iunie 2007. Vol. II. - Ch.: UTM, 2007. - P. 37-40. 

670. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Dicusară I. Instalaţie solară cu autoorientare Self-
oriented solar power plant: (Brevet: MD 2965) // Salonul Internaţional al Invenţiilor, 
Cercetării Ştiinţifi ce şi Transferului Tehnologic „ECOINVENT-07”, (30. 05-02. 06. 2007): 
Catalog Ofi cial. – Ch., 2007. - P. 28. 

671. Bostan I.; Dulgheru V.; Dicusară I. Minimotor-reductor frontal (Frontal 
mini-engine-reducer): (Brevet: MD 2943) // Expoziţia Internaţională Specializată 
„INFOINVENT-07”, (27-30. 06. 2007): Catalog Ofi cial – Ch.: AGEPI, 2007. - P. 38. 

672. Bostan, I.; Dulgheru, V. Din istoria tehnicii (Art Hystory): [manual] - 
Chişinău: Ed. UTM, 2007. - 196 p.: il. -. Bibliogr.: 88 tit. 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

205

673. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Malcoci, Iu. Some aspects concerning the vibro-
activity and noise characteristics of the planetary precessional transmission 
(Aspecte privind vibro-activitatea transmisiilor planetare precesionale şi nivelul de 
poluare fonică al transmisiilor planetare precesionale) //Acta Technica Napocensis. 
Series: Applied Mathematics and Mechanics: (The 1st International Conference 
ADEMS’07). - Cluj-Napoca, 2007. - 50. - Vol. II. - P. 259-262: tab. 

674. Bostan, I.; Dulgheru,V. Rolul proiectului inovaţional „Minihidrocentrală 
pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare” în relansarea economiei 
rurale (Role of the inovational project “Micro-hydropower station for running 
water kinetic energy conversion” in rural economy relaunching). // Probleme 
teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale: Conf. int. st. -practice, 
(ed. a 5-a, 16-17. 11. 2006). - Ch., 2007. - P. 102-105: fi g., tab. - Bibliogr.: 9 tit. 

675. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Sochirean, A. Dynamic processes simulation 
in the planetary precessional transmissions (Simularea proceselor dinamice în 
transmisiile planetare precesionale) // Acta Technica Napocensis. Series: Applied 
Mathematics and Mechanics: (The 1st International Conference ADEMS’ 07). - Cluj-
Napoca, 2007. - 50. - Vol. II. - P. 263-268: tab., fi g. - Bibliogr.: 6 tit. 

676. Bostan, I.; Ţopa, M.; Mazuru, S. L’engrenage precessionnel a profi l modifi e. 
// internationally attended scientifi c conference “Modern Technologies in the XXI 
Century” (The 32nd, 1-2/10/2007, Bucharest). – Bucureşti, 2007. - P. 168-171. 

677. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Sochirean, A. Mecanisme de acţionare în automobile 
şi utilaj tehnologic (Driving mechanisms in automobiles and technological 
equipments): (Brevet: MD 3059; 3123) // Expoziţia Internaţională Specializată 
„INFOINVENT-07”, (27-30. 06. 2007): Catalog Ofi cial – Ch.: AGEPI, 2007. - 
P. 29. 

678. Bostan, I.; Mazuru, S.; Ţopa, M. L’engrenage precessionnel a profi l modifi e 
// The Internationally Attended Scientifi c Conference „Modern Tehnologies in the 
XXI century” (01-02. 11. 2007, Bucueşti). - Bucureşti, 2007. - P. 168-171. - Variantă 
electronică: ISBN 973-973-640-127-5

679. Bostan, I. Simpozionul “Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi 
mai puţin exacte” (Symposium “Cucuteni – 5000 Redivivus: Natural sciences”): 
[Organizat de Univ. Tehnică a Moldovei; Univ. “Gh. Asachi”, Iaşi; Academia de Ştiinţe 
Tehnice din România şi Forul Democrat al Românilor din Moldova. În cuvântul de 
salut al acad. I. Bostan, rectorul UTM, menţionează importanţa manifestării culturale, 
mai ales pentru tineret…] //Intellectus. - 2007. - Nr. 3. - P. 91-92. 

680. Contributions to the development of pintile wind turbines with helical 
blades / I. Bostan, A. Toca, V. Dulgheru, R. Ciupercă //Masinostroenie i tehnosfera 
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XXI veka: Sb. Trudov XIV Mezdunarodnoj naucno-tehniceskoj konferencii, (17-22. 
09. 2007, Sevastopol). Vol 4. - Doneţk, 2007. - P. 266-172.: fi g. - Bibliogr.: 6 tit. 

681. Elaborarea, fabricarea şi cercetarea experimentală a turbinelor orizontale 
cu profi le aerodinamice NACA pentru sistemele de conversiune a energiei 
hidraulice. Etapa I: „Modelarea numerică a profi lului hidrodinamic, simularea 
proceselor hidrodinamice şi elaborarea construcţiei modelului experimental 
al turbinei cu ax orizontal. “(Development, manufacturing and experimental 
research of the horizontal turbines with NACA aerodynamic profi les for hydraulic 
energy conversion systems. Stage I: “Numerical modelling of hydrodynamic 
profi le, simulation of hydrodynamic processes and development of experimental 
model construction of the horizontal axis turbine”): rap. şt. / V. Bostan (cond. şt. 
); V. Dulgheru, I. Bostan, A. Sochirean, I. Dicusară, R. Ciupercă, O. Ciobanu ş. a. 
- Chişinău, 2007. - 59 p. 

682. Grant SCOPES IB7320-110902/1. Conversion of renewable kinetic energy 
of water: synthesis, theoretical modelling and experimental evaluation. Phase 3. 
/Bostan I., Dulgheru V., Poştaru Gh., Ciupercă R., Trifan N.; Coordonatori: prof. dr. 
Adrian Gheorghe (Univ. ETHZ, Zurich, Elveţia); acad. I. Bostan (UTM ) - Chişinău, 
2007. - 38 p. 

683. Elaborarea şi fabricarea prototipurilor industriale ale minihidrocentralelor 
pentru conversia energiei cinetice a apei râurilor. Etapa III: “Elaborarea 
prototipurilor industriale ale mini-hidrocentralei cu profi l hidrodinamic al palelor 
reglabile faţă de curenţii de apă şi tehnologiei industriale de fabricare a paletelor” 
(Development and manufacturing of the micro-hydropower station industrial 
prototypes for conversion of the river water kinetic energy. Stage III: “Development 
of industrial prototypes of the micro-hydropower station with hydrodynamic profi le 
of blades adjustable towards the water fl ows and of industrial technology of blades 
manufacturing”): rap. şt. / I. Bostan, V. Dulgheru (cond. şt)., Gh. Moraru, M. Ţopa, 
A. Sochirean, I. Dicusară, R. Ciupercă, O. Ciobanu ş. a. - Chişinău, 2007. - 33 p. 

684. Instalaţii pentru transformarea energiei valurilor în energie electrică 
(Plants for wave-to-electrical energy conversion): (Brevete: MD 2989, 2990) / I. 
Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu // Expoziţia Internaţională 
Specializată „INFOINVENT’07”, (27-30. 06. 2007): Cat. Ofi cial - Ch.: AGEPI, 
2007. - P. 60. 

685. Instalaţii pentru transformarea energiei valurilor în energie electrică 
(Plants for wave-to-electrical energy conversion) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, 
A. Sochirean, O. Ciobanu. // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetării Ştiinţifi ce 
şi Transferului Tehnologic „ECOINVENT’07”(30. 05-02. 06. 2007): Catalog Ofi cial. 
– Ch.: AGEPI, 2007. - P. 28. 
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686. Installation pour la transformation de l’énergie des vagues en énergie 
électrique / I. Bostan, F. Ionescu, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, N. Trifan, 
O. Ciobanu, R. Ciobanu //Salon International des Inventions, Bruxelles’07, (20-24. 
09. 2007). 

687. Mandrină pentru centrarea şi fi xarea roţii dinţate conice (Chuck for 
centring and fi xing of the conical toothed wheel) / I. Bostan, S. Mazuru, E. Pereu, 
S. Scaticailov // Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că 
Internaţională TMCR’ 2007 Chişinău, 31mai – 03 iunie 2007. Vol. II. - Ch.: UTM, 
2007. - P. 33-36. (rom., rez. ţn engl); tab., fi g. - Bibliogr. 4 tit. 

688. Mecanism de acţionare a sistemului de urmărire a obiectelor cosmice 
(Driving mechanism of the space objects follow-up system) / I. Bostan, V. 
Dulgheru., I. Dicusară, A. Olevschi // Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii 
Noi „INVENTIKA – 07”, (4-8. 10. 2007, Bucureşti). 

689. Mecanism de acţionare a sistemului de urmărire a obiectelor cosmice 
(Driving mechanism of the space objects follow-up system): (Brevet: MD 3157) / I. 
Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, A. Olevschi // Expoziţia Internaţională Specializată 
„INFOINVENT’ 07”. (27-30. 06. 2007).: Catalog Ofi cial – Ch.: AGEPI, 2007 – P. 
38. 

690. Minihidrocentrală pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare a 
râurilor (Micro-hydropower station for running water kinetic energy conversion: ( 
Brevete: MD 2981, 2991, 2992, 2993, 3104 ) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. 
Sochirean, I. Dicusară, R. Ciupercă, R. Ciobanu, O. Ciobanu, N. Trifan // Expoziţia 
Internaţională Specializată „INFOINVENT’ 2007”. 27. 06-30. 06. 2007. Catalog 
Ofi cial – Ch.: AGEPI., 2007. – P. 59. 

691. Minihidrocentrală pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare a 
râurilor (Micro-hydropower station for running water kinetic energy conversion) / 
I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu // Salonul Internaţional al Invenţiilor, 
Cercetării Ştiinţifi ce şi Transferului Tehnologic „ECOINVENT’2007”. 30. 05-02. 06. 
2007. Catalog Ofi cial, 2007. - P. 27 – 28. 

692. Minigidrocentral’ dlâ kinetičeskoj energii tekuŝej vody rek (Micro-
hydropower station for running water kinetic energy conversion) / I. Bostan, V. 
Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, I. Dicusară, R. Ciobanu, N. Trifan 
// “Novoe vremâ“: Meždunarodnyj Salon Izobretenij i Novyh Tehnologij = „Novii 
Ceas”: Mijdunarodnii Salon Vinahodiv ta Novyh Tehnologii, (3j; 26-28. 09. 2007; 
Sevastopol ). - Sevastopol, 2007. - P. 35. 

693. Minigidrocentral’ dlâ konversii kinetičeskoj energii rek bez postroeniâ 
damb (Micro-hydropower station for conversion of kinetic energy of the rivers 
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without dams construction) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, O. 
Ciobanu, Dicusară, N. Trifan // Katalog “Arhimed”: Moskovskij Meždunarodnyj 
salon promyšlennoj sobstvennosti (10j; 27-30. 03. 2007; Moskva). - Moskva, 2007. 
- P. 6. 

694. Olevschi, A. Unele aspecte privind fabricarea formelor de presare pentru 
blocul satelit al angrenajului precesional din Republica Moldova (Some aspects 
concerning the manufacturing of the press moulds for the satellite block of the 
precessional gear in the Republic of Moldova)/ cond. şt.: I. Bostan, V. Dulgheru // 
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifi că a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor [UTM 
], 15-18. 11. [2007]. Vol. II. – Ch., 2007. - P. 132-134. 

695. Planetarnye precessionnye kinematičeskie peredači (Kinematic planetary 
precessional transmissions) / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, I. Bodnariuc, A. 
Olevschi // “Novoe vremâ“: Meždunarodnyj Salon Izobretenij i Novyh Tehnologij 
= „Novii Ceas”: Mijdunarodnii Salon Vinahodiv ta Novyh Tehnologii (3j; 26-28. 09. 
2007; Sevastopol). - Sevastopol, 2007. - P. 40. 

696. Planetarnye precessionnye mul’tiplikatory (Planetary precessional 
multiplicators) / I. Bostan, V. Dulgheru, O. Ciobanu, R. Ciobanu // “Novoe vremâ“: 
Mežd. Salon Izobretenij i Novyh Tehnologij = „Novii Ceas”: Mijd. Salon Vinahodiv 
ta Novyh Tehnologii (3j; 26-28. 09. 2007; Sevastopol). - Sevastopol, 2007. - P. 40-
41. 

697. Sisteme de Acţionare Submersibile ale Complexului Robotizat de Extracţie 
a Concreţiunilor Feromanganice de pe fundul Oceanului Planetar. Etapa III: 
“Execuţia prototipurilor experimentale a două tipodimensiuni de reductoare 
precesionale submersibile şi efectuarea cercetărilor experimentale ale parametrilor 
geometrici de bază” (Submersible driving system of the robotic complex for the 
extraction of ferro-manganic concretions from the world ocean bottom. Stage III: 
“Executing the experimental prototypes of two typo-dimensions of the submersible 
precessional reducers and conducting the experimental research of the basic 
geometrical parameters”): rap. şt. / I. Bostan (cond. ); V. Dulgheru, (exec. resp. ), 
M. Ţopa, A. Sochirean, R. Ciobanu, R. Ciupercă ş. a. - Chişinău, 2007. - 48 p. 

698. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile (Renewable energy 
conversion systems): [manual] /I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. 
Sochirean; red. resp.: Ion Bostan. - Ch.: Tehnica-Info, 2007. - 592p.: tab., fi g. 

699. Staţie eoliana cu turbină elicoidală (Wind-power station with helical 
turbine): (Brevet: MD2994) / I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciuperca, O. Ciobanu // 
Expoz. Internaţ. Spec. „INFOINVENT’2007”, 27-30. 06. 2007: Cat. Of. - Ch.: AGEPI, 
2007. -P. 60. 
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700. Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare: Conferinţa Ştiinţifi că 
Internaţională TMCR’27. (Modern technologies. Quality. Restructuring: TMCR’27 
International Scientifi c Conference). Chişinău, 31 mai – 03 iun. 2007, ed. a 11-a: [în 
3 vol. ] / Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, 
Min. Econ. RM, …col. şt. intern.: Ion Bostan, …- Ch.: UTM, 2007. 

701. Teoria fundamentală a angrenajelor precesionale cinematice: modele 
matematice de generare a profi lelor în sisteme cu 5 grade de libertate, metode de 
calcul şi control. Etapa 1: Elaborarea bazelor teoretice ale proceselor de generare 
a dinţilor roţilor dinţate în sisteme cu 5 axe (Fundamental theory of the kinematic 
precessional gear: mathematical models for profi les generation in systems with 5 
degrees of freedom, calculation and control procedures. Stage 1: Development of 
fundamentals of the processes for toothed wheels teeth generation in 5-axis systems): 
rap. şt. /I. Bostan (cond. şt); V. Dulgheru (exec. Resp. ), UTM -Chişinău, 2007. - 46 
p. 

702. Transmisii planetare precesionale de multiplicare a turaţiilor (Planetary 
precessional transmissions for rotative speed multiplication): (Brevet: MD 3153, 
3276) / I. Bostan, V. Dulgheru, O. Ciobanu, R. Ciobanu // Expoziţia Internaţională 
Specializată „ INFOINVENT’ 2007”, 27. 06-30. 06. 2007. Catalog Ofi cial – Ch.: AGEPI, 
2007. - P. 38. 

703. Turbină de vânt cu ax vertical cu pale elicoidale (Vertical axis wind 
turbine with helical blades) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Toca, R. Ciupercă // 
Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetării Ştiinţifi ce şi Transferului Tehnologic 
„ECOINVENT’2007”, 30. 05-02. 06. 2007: Catalog Ofi cial, 2007. - P. 28. 

704. Vetrânye agregaty s vintovym rotorom (Wind station with helical rotor) / I. 
Bostan, V. Dulgheru, A. Toca, R. Ciupercă // “Novoe vremâ“: Meždunarodnyj Salon 
Izobretenij i Novyh Tehnologij = „Novii Ceas”: Mijdunarodnii Salon Vinahodiv ta 
Novyh Tehnologii (3j; 26-28. 11. 2007; Sevastopol ). - Sevastopol, 2007. - P. 34. 

705. DIPLOM. Meždunarodnyj Salon izobretenij i novyh tehnologij „Novoe 
Vremâ”. Nagraždaetsâ PRIZOM: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, 
O. Ciobanu za razrabotku “Mini-hydropower Station for the running water Kinetic 
energy conversion. // DIPLOMA. The International Salon of Inventions and New 
Technologies “New Time”. The prize is awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, V. 
Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu for the development of the “Micro-hydropower 
Station for the running water kinetic energy conversion”. – Sevastopol, Ucraina 
26-28/9/2007. 

706. DIPLOM III stepeni. Rešeniem prezidiuma meždunarodnoj naučno-
tehničeskoj konferencii nagraždaûtsâ: Bostan I., Toca A., Dulgheru V., Ciupercă 
R. za vysokij naučnyj tehničeskij uroven’ razrabotki, predstavlennyj dokladom 
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“Contribu-tions to the developing of pintle wind turbines with helical blades” 
na meždunarodnoj naučno-tehničeskoj conferencii „MAŠINOSTROENIE I 
TEHNOSFERA XXI VEKA”. // The third-degree diploma. By the decision 
of the Committee of the International Scientifi c and Technological Conference, 
Bostan I., Toca A., Dulgheru V., Ciupercă R. are awarded for the high scientifi c and 
technologic level of the elaboration presented in the report “Contributions to the 
developing of pintle wind turbines with helical blades” at the international scientifi c 
and technological conference “Machine Building and Techno-sphere of the XXIst 
century”. – Sevastopol, 17-22/9/2007. 
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707. Aspecte privind factorul energetic în dezvoltarea rurală durabilă (Aspects 
concerning the energy factor in sustainable rural development) / I. Bostan, V. 
Dulgheru, I. Sobor, I. Tighineanu // Mediul de afaceri în contextul aderării României 
la Uniunea Europeană. - Braşov, 2008. - 425-438.: tab.,fi g. - Bibliogr. 14 tit. 

708. Aspecte privind utilizarea minihidrocentralelor pentru iluminarea străzilor 
comunelor riverane râurilor (Aspects concerning the usage of micro-hydropower 
stations for streets lighting of the riverside villages) / I. Bostan, V. Dorogan, V. 
Dulgheru, V. Tatiana // Mediul de afaceri în contextul aderării României la Uniunea 
Europeană. - Braşov, 2008. – P. 444 - 451: tab., fi g. - Bibliogr. 6 tit. 

709. Bostan, I. Asigurarea competitivităţii produselor industriale în construcţia 
de maşini. (Ensuring the competitiveness of industrial products in machine 
building) // Akademos. - 2008. - Nr. 1/2. - P. 35-36. – Rez. în lb. engl. 

710. Bostan, I.; Bostan, Viorel; Dulgheru, Valeriu. Numerical modelling of the 
interaction between fl uid fl ow and working elements // Conference on Sustainable 
Energy. Proceedings, (2nd; 3-5. 07. 2008; Braşov) – Braşov, 2008. – P. 381-386: fi g., 
tab. - Bibliogr.: 2 tit. 

711. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bodnariuc, I. K voprosu isssledovania kinetostatiki 
kinematiceskih planetarnyh precessionnyh peredac (Issues concerning the research 
of the dynamic force analysis of kinematic planetary precessional transmissions)//
Masinostroenie i tehnosfera XXI veka: Sb. Trudov XV Mezdunarodnoj naucno-
tehniceskoj konferencii, Sevastopol 15-20. 09. 2008. Vol. I. - Donetk, 2008. - P. 166 
-170.: fi g. - Bibliogr.: 2 tit. 

712. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bostan, V. Aspecte privind utilizarea 
minihidrocentralelor la lucrările de irigare a terenurilor agricole (Aspects 
concerning the usage of the micro-hydropower stations for the irrigation works of 
the agricultural lands) // Mediul de afaceri în contextul aderării României la Uniunea 
Europeană. - Braşov, 2008. - P. 438 – 444: tab., fi g. - Bibliogr. 2 tit. 
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713. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Bostan, V. Unele aspecte privind transferul 
tehnologic al minihidrocentralelor de conversie a energiei cinetice a apei râurilor 
(Some aspects concerning the technological transfer of the micro-hydropower 
stations for conversion of river water kinetic energy) // Probleme teoretice şi practice 
ale economiei proprietăţii intelectuale: Comunic. prezentate la ed. a 6-a a Conf. int. 
şt. -practică, 22 – 23. 11. 2007. – Ch.,2008. - P. 98-102: fi g., tab

714. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Malcoci, Iu. Sound research related to mechanical 
systems // International Conference on virtual learning, (The 3 rd, 31. 10 – 2 . 11. 2008. 
University Ovidius Constanţa). - Constanţa. - 2008. - P. 446-450. 

715. Bostan, I.; Dulgheru, V.; Sobor, I. Unele aspecte privind utilizarea energiei 
regenerabile în Republica Moldova. (Some aspects concerning the usage of the 
renewable energy in the Republic of Moldova) // Surse Noi şi Regenerabile de Energie 
„CNSNRE’ 2008”: Conf. Internaţională. Ed. a IX, 23-25. 10. 2008, Bucureşti. 

716. Bostan, I.; Dulgheru, Valeriu; Sochirean, Anatol. Aspecte privind cercetarea 
dinamicii transmisiei planetare precesionale (Aspects concerning the research of 
the planetary precessional transmissions dynamics) // Buletin Ştiinţifi c: “SNOM’ 
08”. Al XXVIIIlea Seminar Naţional de Organe de Maşini “Ioan Drăghici” = Scientifi c 
Bulletin: “SNOM’ 08”. The XXVIIIth Machine Elementts National Seminar “Ioan 
Drăghici“- Baia Mare, 2008. - P. 41- 46.: fi g., tab. - Bibliogr.: 3 tit. 

717. Bostan, I. .; Dulgheru, V. Transmisii planetare precesionale: aspecte 
teoretice şi aplicaţii practice (Planetary precessional transmissions: theoretical 
aspects and practical applications) // Culegerea Conferinţei Academia de Aviaţie din 
Braşov, 23 – 25. 05. 2008. 

718. Cercetarea interacţiunii palei hidrodinamice a microhidrocentralei cu 
fl uxul de apă (Researching the interaction of the hydrodynamic blade of the micro-
hydropower station with the water fl ow) /I. Bostan, V. Bostan, V. Dulgheru, O. 
Ciobanu // Buletin Ştiinţifi c: “SNOM’ 08. Al XXVIIIlea Seminar Naţional de Organe 
de Maşini “Ioan Drăghici” = Scientifi c Bulletin: “SNOM’ 08”. The XXVIIIth Machine 
Elements National Seminar “Ioan Drăghici“. - Baia Mare, 2008. - P. 47-52: fi g., tab. 
- Bibliogr.: 3 tit. 

719. Ciclu de invenţii „Utilizarea energiilor eoliană, hidraulică şi solară pentru 
alimentarea sistemelor de irigare prin picurare, încălzirea serelor şi alimentarea 
posturilor antigrindină” (Cycle of inventions “Using wind, hydraulic and solar 
energies for supplying the irrigation systems through weeping, greenhouse heating 
and antihail stations provisioning”) / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan ş. a. // A 15-a 
Expoziţie Internaţională Specializată „Food & Drinks. Food Technology”, Chişinău, 
21-25 mai 2008. 
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720. Ciclu de invenţii „Industria constructoare de maşini. Prelucrarea 
materialelor, maşini-unelte şi instrumente” (Cycle of inventions “Machine 
building industry. Materials processing, machine-tools and istruments”) /I. 
Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean ş. a. //Expoziţia Naţională „Industria 
constructoare de maşini. Prelucrarea materialelor, maşini-unelte şi instrumente”, 
Chişinău, MoldExpo, 08. 10-11. 10. 2008. 

721. Contributions to the developing of pintle wind turbines with helical blades 
/ I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă // Conference on Sustainable Energy. 
Proceedings, (2nd; 3-5. 07. 2008; Braşov) – Braşov, 2008. - P. 387-392: fi g., tab. 

722. Elaborarea şi fabricarea prototipului industrial al turbinei eoliene de 
putere mică (Development and manufacturing of the industrial prototype of the low 
power aeolian turbine) //Surse Noi şi Regenerabile de Energie „CNSNRE’ 2008”: 
Conferinţă Internaţională, (Ed. a IX, 23-25. 10. 2008, Bucureşti). – Bucureşti, 2008. 

723. Elaboration of the fl otable micro-hydropower station with multiblade 
vertical axis / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu, A. Sochirean, R. 
Ciobanu, I. Dicusară // Conference on Sustainable Energy. Proceedings, (2nd; 3-5 /7 / 
2008; Braşov) – Braşov, 2008. – P. 23-29: fi g., tab. - Bibliogr.: 5 tit. 

724. Electromechanical modules for cosmic fl ying devices /I. Bostan, V. 
Dulgheru, A. Sochirean, I. Dicusară, Iu. Malcoci, A. Olevschi // Salonul Internaţional 
de Invenţii „GENEVA’ 2008”, (01. 04-05. 04. 2006). 

725. Flotable micro-hydropower station with adjustable hydrodynamic blades / 
I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, I. Dicusară, N. Trifan, R. Ciobanu, 
O. Ciobanu. // SuZhou of Inventions: The 6th International Exhibition, China. 

726. Grant SCOPES IB7320 – 110902/1. Conversion of renewable kinetic energy 
of water: synthesis, theoretical modelling and experimental evaluation. Phase 4. /
Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Sochirean I., Dicusară I.; Coordonatori: prof. dr. 
Adrian Gheorghe (Universitatea ETHZ, Zurich, Elveţia); acad. I. Bostan (UTM ) 
- Chişinău, 2008. - 30 p. 

727. Grant SCOPES IB7320 – 110902/1. Conversion of renewable kinetic energy 
of water: synthesis, theoretical modelling and experimental evaluation. Phase 5. /
Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Sochirean I., Dicusară I.; Coordonatori: prof. dr. 
Adrian Gheorghe (Universitatea ETHZ, Zurich, Elveţia); acad. I. Bostan (UTM ) 
- Chişinău, 2008. - 30 p. 

728. Grup de invenţii (Group of inventions) / I. Bostan, V. Dorogan, V. Dulgheru, 
I. Vişa, R. Ciupercă ş. a. // Expoziţia Internaţională de Invenţii şi Transfer Tehnologic, 
„PROINVENT’ 2008”, Cluj Napoca, 01-04 aprilie 2008. 
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729. Low Power Aeolian Turbine / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, R. Ciupercă. 
// Salon International des Inventions, Bruxelles’2008, (12. 11-15. 11. 2008). 

730. Mecanica aplicată: Îndrumar de proiectare (Applied mechanics: Reference 
book for designing) / V. Dulgheru, R. Ciupercă, I. Bodnariuc, I. Dicusară; ref. şt.: I. 
Bostan; UTM - Ch.: “Tehnica Info”, 2008. - 296p: fi g, tab. Bibliogr: 6tit. 

731. Меhаnizm upravleniâ letatel’nym apparatom (Mechanism for control of 
the fl ying device) / I. Bostan, F. Ionescu, V. Dulgheru, R. Ciobanu, Iu. Malcoci. 
// “Novoe vremâ“: Mežd. Salon Izobretenij i Novyh Tehnologij = „Novii Ceas”: 
Mijdunar. Salon Vinahodiv ta Novyh Tehnologii (4j; 25-27. 09. 2008; Sevastopol). 
- Sevastopol, 2008. 

732. Plant for the transformation of the wave energy into the electric energy / I. 
Bostan, F. Ionescu, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, R. Ciobanu, O. Ciobanu. 
// The First International Inventor’s Day Convention and the National Inventor’s Day 
organised by the National Research Council of Thailand (NRCT), 2008. 

733. Proceedings of the 2nd International Conference „Telecommunications, 
Electronics and Computer Science” = „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” 
= Telekomunikacii, Èlektronika i Informatika”: Culegerea lucrărilor Conferinţei 
Internaţionale, Chişinău, Moldova. May 15-18, 2008. / intern advisory, committee: I. 
Bostan, Gh. Duca, H. Hartnagel: [Vol. 1-2] Vol. 1. - 2008. - 522p.: fi g., tab. 

734. Vol. 2. - 2008. - 463p.: fi g., tab. - Bibliogr la sf. art. 

735. Realizarea prototipului experimental al turbinei de vânt cu ax vertical şi 
pale elicoidale (Implementation of the experimental prototype of the wind turbine 
with vertical axis and helical blades) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Toca, R. Ciupercă 
// Buletinul Inst. Politehnic din Iaşi. Tom. LIV (LVIII). Fasc. 3. Secţia Construcţii de 
Maşini. - Iaşi: Univ. Tehn. “Gh. Asachi”, 2008. – P. 111-118. ( rom.; rez. în engl. ): 
fi g. - Bibliogr.: 6 tit. 

736. Solnečnaâ ustanovка s dvigatelем Stirlinga (Sollar installation with 
Sterling engine) / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, O. Ciobanu, R. Ciobanu // 
“Novoe vremâ “: Meždunarodnyj Salon Izobretenij i Novyh Tehnologij = „Novii 
Ceas”: Mijdunarodnii Salon Vinahodiv ta Novyh Tehnologii (4j; 25-27. 09. 2008; 
Sevastopol ). - Sevastopol, 2008. - P. 

737. Studii Doctorale: Experienţă şi Perspective Europene (Doctoral studies: 
European Experience and Perspectives) / col. de aut.: Petru Todos, Valerian Dorogan, 
Jorj Ciumac [et. al. ]; coord.: I. Bostan. - Ch, 2008 . - 195p. 

738. Turbină de vânt cu ax vertical combinată / Wind turbine with combined 
vertical axis) I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă (//Expoziţia Internaţională 
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de Invenţii şi Transfer Tehnologic „PROINVENT’ 2007”, Cluj Napoca, 01-04 aprilie 
2008. 

739. Turbină eoliană antrenată de trafi cul rutier (Road service driven aeolian 
turbine) / I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochirean, I. Dicusară, O. Ciobanu // Salonul 
Internaţional de Invenţii „ INVENTICA’ 2008”, Iaşi, România, (14-24 mai 2008). 

740. I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu. Unele aspecte teoretico-
practice privind elaborarea microhidrocentralelor pentru conversia energiei 
cinetice a apei / (Some theoretical and practical aspects concerning the development 
of micro-hydropower station for conversion of water kinetic energy) //Surse Noi şi 
Regenerabile de Energie „CNSNRE’ 2008”: Conferinţă Internaţională. Ed. a IX, 23-
25. 10. 2008, Bucureşti. 

741. I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan. Utilizarea surselor regenerabile 
de energie eoliană, solară şi hidraulică în condiţiile Republicii Moldova (Usage 
of renewable sources of aeolian, solar and hydraulic energy in the conditions 
of the Republic of Moldova) // „Radio electronics, Informatics and Technology”: 
Proceeding of the 1st International Conference = „Radioelectronică, Informatică şi 
Tehnologii Moderne” = „Radioelectronika, Informatika i Sovremennye Tehnologii”, 
15-16 oct., 2008, Chişinău, Moldova. - Ch.: UTM, 2008. - P. 297-304: fi g.,tab. - 
Bibliogr.: 5 tit. 

742. Vaculenco, M. Contribuţii la studiul preciziei de prelucrare a danturilor 
angrenajului precesional (Contributions to the study of processing accuracy of the 
precessional gear toothing: autoref. şt. al tz. dr. în şt. tehnice. Specialitatea: 05. 02. 
02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini / cond. şt.: I. Bostan, prof. univ., dr. hab., 
acad.; UTM - Ch, 2008. - 20p.: fi g., tabl. - Bibliogr.: 23 tit. 

743. Vaculenco, M. Contribuţii la studiul preciziei de prelucrare a danturilor 
angrenajului precesional (Contributions to the study of processing precision of the 
precessional gear toothing): tz. dr. în şt. tehnice. Specialitatea: 05. 02. 02 - Teoria 
maşinilor şi organe de maşini / cond. şt.: I. Bostan, prof. univ., dr. hab., acad.; UTM 
– Ch., 2008. - 185p.: fi g., tabl.; Bibliogr.: P. 129-135 (73tit. )

744. Bostan I., Dulgheru V., Moraru Gh., Ţopa M., Sochireanu A., Dicusară I., 
Ciupercă R., Ciobanu O. ş. a. Elaborarea şi fabricarea prototipurilor industriale ale 
minihidrocentralelor pentru conversia energiei cinetice a apei râurilor. Etapa IV: 
“Fabricarea componentelor (pentru pomparea apei şi producerea energiei electrice), 
asamblarea nodurilor, asamblarea, montarea şi testarea prototipului industrial 
al minihidrocentralei bifuncţionale” (Design and manufacturing of industrial 
prototypes of micro hydro power stations for river water kinetic energy conversion. 
Phase IV: Manufacturing of components for water pumping and electrical energy 
production; knots assembly; and assembly, mounting and testing of the industrial 
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prototype of bi-functional micro hydro station) // Dare de seamă a L. C. Ş. / cond. şt.: 
V. Dulgheru, executor responsabil, I. Bostan- Chişinău, 2007. - 33 p. 

745. Bostan, I., Dulgheru V., Ţopa, M., Sochireanu, V. Ciobanu R., Ciupercă R. 
ş. a. Sisteme de Acţionare Submersibile ale Complexului Robotizat de Extracţie 
a Concreţiunilor Fero-Manganice de pe fundul Oceanului Planetar. Etapa IV 
“Fabricarea pieselor reductorului precesional submersibil Asamblarea şi încercarea 
prototipului industrial al reductorului precesional submersibil” (Submersible drive 
systems of the robot complex for the extraction of ferro-manganese concretions 
from the World Ocean bottom. Phase IV: Manufacturing of components for the 
submersible precessional reducer. Assembly and testing of the industrial prototype 
of the submersible precessional reducer) // Dare de seamă a L. C. Ş. / Cond. şt.: I. 
Bostan executor responsabil, I. Bostan - Chişinău, 2008. - 43 p. 

746. Bostan V., Dulgheru V., Bostan I., Sochireanu A., Dicusară I., Ciupercă R., 
Ciobanu O. ş. a. Elaborarea, fabricarea şi cercetarea experimentală a turbinelor 
orizontale cu profi le aerodinamice NACA pentru sistemele de conversiune a energiei 
hidraulice. Etapa I: „Elaborarea documentaţiei tehnice, fabricarea pieselor modelului 
experimental a modelului experimentale şi efectuarea încercărilor experimentale în 
condiţii reale” (Design, manufacturing and experimental research on horizontal 
turbine with NACA aerodynamic profi le for hydraulic energy conversion systems. 
Phase I: Elaboration of the technical documentation, manufacturing of components 
of the experimental sample and execution of experimental testing in real conditions) 
Cond. şt.: V. Bostan, executor responsabil, I. Bostan - Chişinău, 2008. - 47 p. 

747. Vertical Axis Wind Turbine with Helical Blades / I. Bostan, I. Vişa, V. 
Dulgheru, R. Ciupercă // The 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, 
China, 2008. 

748. Vetrânaâ turbinа, Privodinaâ v dviženie dorožnym dviženiem (Wind turbine 
set in motion by road traffi c) / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, R. Ciobanu // 
“Novoe vremâ“: Meždunarodnyj Salon Izobretenij i Novyh Tehnologij = „Novii 
Ceas”: Mijdunarodnii Salon Vinahodiv ta Novyh Tehnologii (4j; 25-27. 09. 2008; 
Sevastopol ). - Sevastopol, 2008. 

749. Zubčatoe koleso-instrument dlâ obrabotki matric i metod eл obrabotki 
(Gear wheel-tool for processing matrixes and its processing method) / I. Bostan, 
V. Dulgheru, I. Dicusară, I. Bodnariuc // “Novoe vremâ “: Meždunarodnyj Salon 
Izobretenij i Novyh Tehnologij = „Novii Ceas”: Mijdunarodnii Salon Vinahodiv ta 
Novyh Tehnologii (4j; 25-27. 09. 2008; Sevastopol ). - Sevastopol, 2008. 

750. AWARD CERTIFICATE. BRONZE. Cer. NO 06GJ03223. 6th International 
Exhibition (SuZhou) of Inventions. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă 
for the Invention: Vertical Axis Wind Turbine with Helical Blades. - China, 2008. 
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751. AWARD CERTIFICATE. GOLD. Cer. NO 06GJ01009. 6th International 
Exhibition (SuZhou) of Inventions. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. 
Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, N. Trifan, I. Dicusară for the Invention: Floatable 
Micro-hydropower Station with Adjustable Hydrodynamic Blades. - China, 2008. 

752. Certifi cat de participare. Se acordă: I. Bostan, D. Ghiţu, I. Tighineanu, V. 
Dulgheru, V. Ursachi, A. Nicolaeva, I. Sobor, L. Conopko, V. Bostan, A. Sochirean. 
Pentru lucrarea prezentată la CONCURSUL pentru decernarea PREMIULUI de 
STAT, ediţia 2008: Tehnologii moderne şi produse scientointesive elaborate în baza 
cercetărilor fundamentale în fi zică şi inginerie. - CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU 
DECERNAREA PREMIULUI DE STAT. // Participation certifi cate. Awarded to: I. 
Bostan, D. Ghiţu, I. Tighineanu, V. Dulgheru, V. Ursachi, A. Nicolaeva, I. Sobor, 
L. Conopko, V. Bostan, A. Sochirean for the work presented at the CONTEST for 
the STATE PRIZE award, the edition 2008: Modern technologies and scientifi c-
intensive products developed on the basis of fundamental researches in the fi eld of 
physics and engineering. – THE NATIONAL COUNCIL FOR THE STATE PRIZE 
AWARD. - Chişinău, 27. 10. 2008. 

753. DIPLOM. Nagorodžyet’sâ ZOLOTOÛ MEDALLÛ I. Bostan, V. Dulgheru, 
I. Dicusară, I. Bodnariuc za razrabotku “Zubčatoe koleso-instrument dlâ obrabotki 
matric i metod ee obrabotki. // DIPLOMA. I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, I. 
Bodnariuc are awarded the GOLD MEDAL for the development of the “Cogged 
wheel-tool for matrices processing and its processing method” – Sevastopol, 27-
29/9. /2008. 

754. DIPLOM. Nagorodžyet’sâ ZOLOTOÛ MEDALLÛ I. Bostan, V. Dulgheru, 
I. Dicusară, R. Ciobanu za razrabotku “Vetrânaâ turbina, privodimaâ v dejstvie 
dorožnym dviženiem. // DIPLOMA. I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, R. Ciobanu 
are awarded the GOLD MEDAL for the development of the “Wind turbine driven 
by the street traffi c. – Sevastopol, 27-29 /9/ 2008. 

755. DIPLOM. Nagorodžyet’sâ ZOLOTOÛ MEDALLÛ I. Bostan, V. 
Dulgheru, I. Dicusară, R. Ciobanu, O. Ciobanu za razrabotku “Solnečnaâ ustanovka 
s dvigatelem Stirlinga. // DIPLOMA. I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, R. 
Ciobanu, O. Ciobanu are awarded the GOLD MEDAL for the development of the 
“Solar plant with Sterling engine”. – Sevastopol, 27-29 /9/ 2008. 

756. DIPLOMĂ. BRUSSELS – EUREKA! The Belgian and International Trade 
Fair For Technological Innovation. I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, R. 
Ciupercă. For the Innovation “Low power wind turbines”. SILVER MEDAL. - 
Brussels, 18. 11. 2009 – 22. 11. 2009. 

757. DIPLOMĂ. Universitatea Tehnică a Moldovei (I. Bostan et alea) for the 
participation in the 15th International specialised Exhibition FOOD & DRINKS. 
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FOOD & TECHNOLOGY. I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, O. 
Ciobanu, R. Ciobanu, N. Trifan, I. Dicusară - Chişinău: International Exhibition 
Centre „ModEXPO”, 21-25/5. 2008. 

758. DIPLOMĂ. Se acordă PREMIUL “Cartea anului in domeniul tehnicii” 
dlor: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean pentru cartea “Sisteme 
de conversie a energiilor regenerabile”, Ed.: Tehnica – Info, 2007. – Chişinău: 
SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE, 31/8 – 4/9/ 2008. // DIPLOMA. 
The prize “The book of the year in the fi eld of technology” is awarded to: I. 
Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean for the book “Renewable 
energy conversion systems”, Tehnica – Info Publishing House, 2007. – Chisinau: 
International Book Salon, 31/8 – 4/9/2008. // 

759. DIPLOMĂ. Se decernează participantului la expoziţia “Industria 
constructoare de maşini. Prelucrarea metalului. Maşini unelte şi scule“ 
Universitatea Tehnică a Moldovei (I. Bostan et alea). – Chişinău: Camera de 
Comerţ şi Industrie a R. M., 8-11 /10/ 2008. // DIPLOMA. It is awarded to the 
participant of the exhibition of “Machine building industry. Metal processing. 
Technological equipment and tools”. Technical University of Moldova (I. Bostan et 
alea). – Chisinau: Chamber of Commerce and Industry of RM, 8-11/10/2008. 

760. DIPLOMĂ de EXCELENŢĂ şi MEDALIE de AUR. Se acordă dlor: 
I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, R. Ciobanu pentru Aeolian turbine driven 
by street traffi c. INVENTICA’2008. // DIPLOMA of EXCELLENCE and GOLD 
MEDAL. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, R. Ciobanu for the Aeolian 
turbine driven by street traffi c. INVENTICA’2008. // – Iaşi, 14-24 /5/ 2008. 

761. DIPLOME. Salon International des inventions Geneve. Apre examen, le 
Jury International a decide de remettre a: I. Bostan, V. Dulgheru, A Sochirean et alea 
pour l’invention: Modules electromecaniques pour vehicules cosmiques volants 
MEDAILLE D’ARGENT – Geneve, 4/4/2008. 

762. Forumul Inventatorilor Români acordă premiul CUPA de AUR dlor: I. 
Bostan, V. Dulgheru, F. Ionescu, R. Ciobanu, I. Malcoci pentru invenţia „Mecanism 
de dirijare cu aparat de zbor”. // Romanian Inventors Forum awards the GOLD 
CUP to: I. Bostan, V. Dulgheru, F. Ionescu, R. Ciobanu, I. Malcoci for the invention 
of “Mechanism for controlling of the fl ying device”. // New Time. - Sevastopol, 27. 
09. 2008. 

763. Flotable Micro-hydropower Station with Adjustable Hydrodynamic 
Blades / I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochireanu, I. Dicusară, N. Trifan, 
R. Ciobanu, O. Ciobanu // The 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, 
China. - 2008. 
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764. Installation for the transformation of the waves energy in electric energy / 
I. Bostan, F. Ionescu, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochireanu, R. Ciobanu, O. Ciobanu 
// The First International Inventor’s Day Convention and the National Inventor’s Day 
organised by the National Research Council of Thailand (NRCT). 2-5. 2. 2008. 

765. Salonul Internaţional de Inventică. „PROINVENT’ 2008”. DIPLOMĂ 
de EXCELENŢĂ şi MEDALIE de AUR cu Menţiune Specială. Se acordă dlor: 
I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă; UTM pentru “Turbină de vânt cu ax 
orizontal de putere mică”. // International Inventions Salon. “PROINVENT’ 2008”. 
DIPLOMA of EXCELLENCE and GOLD MEDAL with Special Mention. 
Awarded to: I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă; TUM for the “Wind turbine 
with low power vertical axis” // - Cluj-Napoca, 2008. 

766. Salonul Internaţional de Inventică. „PROINVENT’ 2008”. DIPLOMĂ 
de EXCELENŢĂ şi MEDALIE de AUR cu Menţiune Specială. Se acordă dlor: 
A. Dorogan, V. Dorogan, N. Sîrbu, I. Stamov, T. Vieru, S. Vieru, V. Secrieru,, E. 
Munteanu, S. Balica, I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă; UTM pentru “Grup 
de invenţii”. // International Inventions Salon. “PROINVENT’ 2008”. DIPLOMA 
of EXCELLENCE and GOLD MEDAL with Special Mention. Awarded to: 
A. Dorogan, V. Dorogan, N. Sîrbu, I. Stamov, T. Vieru, S. Vieru, V. Secrieru,, E. 
Munteanu, S. Balica, I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă; TUM for the 
Inventions Group. // - Cluj-Napoca, 2008. 

767. Salonul Internaţional de Inventică. „PROINVENT’ 2008”. DIPLOMĂ 
de EXCELENŢĂ şi MEDALIE de AUR cu Menţiune Specială. Se acordă dlor: 
A. Dorogan, V. Dorogan, N. Sîrbu, I. Stamov, T. Vieru, S. Vieru, V. Secrieru, E. 
Munteanu, S. Balica, V. Nastas, A. Cazac, A. Nastas I. Dohotaru, A. Pop, I. Bostan, 
I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă; UTM pentru “Grup de invenţii” // International 
Inventions Salon. “PROINVENT’ 2008”. DIPLOMA of EXCELLENCE and 
GOLD MEDAL with Special Mention. Awarded to: A. Dorogan, V. Dorogan, N. 
Sîrbu, I. Stamov, T. Vieru, S. Vieru, V. Secrieru, E. Munteanu, S. Balica, V. Nastas, A. 
Cazac, A. Nastas I. Dohotaru, A. Pop, I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă; 
TUM for the “Inventions Group” // - Cluj-Napoca, 2008. 

768. The National Research Council of Thailand (NRCT) conferred this 
certifi cate to: I. Bostan, F. Ionescu, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, 
R. Ciobanu for the invention: Installation for the conversion of the waves energy 
into electric energy. SILVER MEDAL. The First International Inventor’s Day 
Convention (The 1st IIDC). Bangkok – 2-5 /02/ 2008. 

769. Vertical Axis Wind Turbine with Helical Blades / I. Bostan, I. Vişa, V. 
Dulgheru, R. Ciupercă //The 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, 
China, 2008. 
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770. I. Bostan, M. Vladov, V. Dulgheru, I. Mardare, V. Blaj, Gh. Bodean, N. 
Secrieru, V. Sidorenco, S. Andronic, O. Ghincul. “Moldavian Microsatellite” 
– Aerospatial project launched at the Technical University of Moldova. – In: 
Wissenschaftliches Kommunikations und Sicherheitskolloquium, 2009, Universitat 
Siegen, Aahen, 2009, pp. 161-170. 

771. Bostan I., Dulgheru V. Renewable energy conversion systems – one of 
basic element for sustenable development of society. // Pro-Active Partnership in 
Creativity for the Next Generation. Proceedings: 32st ARA Congress. - Sibiu, 2009. 
- P. 78-82. 

772. „ARHIMED’ 2009”. POCETNAÂ GRAMOTA nagraždaetsâ: I. Bostan, V. 
Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară za 
vysokij uroven’ naučno-tehničeskih razrabotok, predstavlennyh na meždunarodnom 
salone promyšlennoj sobstvennosti „Arhimed’2009”. // „ARHIMED’ 2009”. 
The HONORIFIC DIPLOMA is awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, 
V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară for the high level of 
the scientifi c and technological researches presented at the International Salon of 
Industrial Property “Arhimed’ 2009”. // – Moscova, 2/04/2009. 

773. „ARHIMED’ 2009”. DIPLOM. Nagraždaetsâ: I. Bostan, V. Dulgheru, 
I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară za vysokij 
uroven’ razrabotok v oblasti netradicionnoj energetiki. – Moscova: Meždunarodnyj 
salon promyšlennoj sobstvennosti „Arhimed’2009”. //„ARHIMED’ 2009”. 
DIPLOMA. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean, 
O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară for the high level of researches in the fi eld of 
non-traditional Power Engineering. – Moscow: the International Salon of Industrial 
Property “Arhimed’ 2009”. // 2/04/2009. 

774. „ARHIMED’ 2009”. DIPLOM. Rešeniem Meždunarodnogo Žûri 
nagraždaetsâ SEREBRÂNOJ MEDAL’Û Tehničeskij Universitet Moldovy za 
razrabotku „Vetroelectričeskij agregat maloj mošnosti (10kVt)” (I. Bostan, V. 
Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară. 
– [Moscova: Meždunarodnyj salon promyšlennoj sobstvennosti „Arhimed’2009”], 
1-3/4/2009. // „ARHIMED’ 2009”. DIPLOMA. By the decision of the International 
Board of Examiners, the Technical University of Moldova is awarded the SILVER 
MEDAL for the development of the “Electrical wind aggregate of low capacity 
(10 kVt)”(I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, 
R. Ciobanu, I. Dicusară. ) – [Moscow: the International Salon of Industrial Property 
“Arhimed’ 2009”]
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775. [„ARHIMED’ 2009”] Forumul Inventatorilor Români acordă DIPLOMA 
de EXCELENŢĂ dlor: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, A. Sochirean, V. Bostan, 
I. Dicusară, R. Ciobanu, O. Ciobanu pentru invenţia “Instalaţie eoliană pentru 
puteri mici”- [Moscova: Meždunarodnyj salon promyšlennoj sobstvennosti 
„Arhimed’2009”], 1-3/4/2009. // [„ARHIMED’ 2009”] The Romanian Inventors 
Forum awards the DIPLOMA of EXCELLENCE to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. 
Sobor, A. Sochirean, V. Bostan, I. Dicusară, R. Ciobanu, O. Ciobanu for the invention 
of the “Small power wind plant” – [Moscow: the International Salon of Industrial 
Property “Arhimed’ 2009”]

776. [„ARHIMED’ 2009”] Forumul Inventatorilor Români acordă MEDALIA 
de ARGINT dlor: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, 
R. Ciobanu, I. Dicusară pentru “Staţie eoliană de mică putere”- [Moscova: 
Meždunarodnyj salon promyšlennoj sobstvennosti „Arhimed’2009”], 1-3/4/2009. // 
[„ARHIMED’ 2009”] The Romanian Inventors Forum awards the SILVER MEDAL 
to: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. 
Dicusară for the “Small power wind station” - [Moscow: the International Salon of 
Industrial Property “Arhimed’ 2009”]

777. [„ARHIMED’ 2009”] TESLA fest dodelyje. DIPLOM. I. Bostan, V. 
Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară za razrabotcu 
Vetroelektričeskij agregat maloj mošnosti (10kVt) - [Moscova: Meždunarodnyj salon 
promyšlennoj sobstvennosti „Arhimed’2009”], 1-3/4/2009. // [„ARHIMED’ 2009”] 
TESLA fest. The DIPLOMA is awarded to I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. 
Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară for the development of the Electrical 
wind aggregate of low capacity (10 kVt) - [Moscow: the International Salon of 
Industrial Property “Arhimed’ 2009”]

778. Creativitate şi Management: a 13-a Conferinţă ştiinţifi că Internaţională, 21-
23/05/2009, Chişinău) / com. şt. intern.: I. Bostan, L. Slătineanu [et al. ]. - Chişinău:
UTM, 2009. - 200p. - Text: lb. rom., engl., rusă. - Bibliogr. la sf. art. // Creativity and 
Management: the 13th International Scientifi c Conference (21-23/5/2009, Chisinau) / 
internal scientifi c communication: I. Bostan, L. Slătineanu [et al. ]. - Chisinau, TUM, 
2009 – 200 p. – Text: in Romanian, English, Russian. – Bibliography at the end of 
the article. 

779. „EUROINVENT’2009”. DIPLOMA. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, 
V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, N. Trifan for the “Floatable 
micro-hydropower station”. PRIZE ENVIRONMENT PROTECTION. - Iaşi, 
9/05/2009. 

780. „EUROINVENT’2009”. DIPLOMA. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, 
V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, Nicolae Trifan for the “Floatable 
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micro-hydropower station with adjustable blades”. GOLD MEDAL. - Iaşi, 
9/05/2009. 

781. „EUROINVENT’2009”. DIPLOMA. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, 
I. Dicusară, I. Bodnariuc for the “Non-traditional technology of toothed wheels 
fabrication”. GOLD MEDAL. - Iaşi, 9/05/2009. 

782. „EUROINVENT’2009”. DIPLOMA. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, 
I. Dicusară, O. Ciobanu, R. Ciobanu for the “Solar station with Stirling engine”. 
GOLD MEDAL. - Iaşi, 9/05/2009. 

783. „EUROINVENT’2009”. DIPLOMA. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, 
I. Dicusară, O. Ciobanu, R. Ciobanu for the “Folding solar panel”. SILVER 
MEDAL. - Iaşi, 9/05/2009. 

784. „EUROINVENT’2009”. DIPLOMA. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, 
I. Sobor, A. Sochireanu for the “Small power wind turbine with horizontal axle”. 
BRONZE MEDAL. - Iaşi, 9/05/2009. 

785. „EUROINVENT’2009”. DIPLOMA. Awarded to I. Bostan, I. Vişa, 
V. Dulgheru, R. Ciupercă for the “Small power wind turbine with vertical axle”. 
BRONZE MEDAL. - Iaşi, 9/05/2009. 

786. „EUROINVENT’2009”. DIPLOMA of EXCELLENCE. I. Bostan, V. 
Dulgheru, I. Dicusară, R. Ciobanu, I. Malcoci, A. Olevschi for the “Electromechanical 
drives for fl ying device”. - Iaşi, 9/05/2009. 

787. Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PROINVENT’ 
2009”. DIPLOMĂ de EXCELENŢĂ şi MEDALIA PROINVENT. Se acordă dlor: 
I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochireanu, O. Ciobanu, N. Trifan; UTM 
pentru “Microhidrocentrală pentru conversia energiei cinetice a apei râurilor“. // 
The International Salon of Research and Innovations “PROINVENT’ 2009”. The 
DIPLOMA of EXCELLENCE and PROINVENT MEDAL are awarded to: I. 
Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochireanu, O. Ciobanu, N. Trifan; TUM 
for the “Micro-hydropower station for the rivers water kinetic energy conversion” 
// - Cluj-Napoca, 2009. 

788. Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PROINVENT’ 
2009”. DIPLOMĂ de EXCELENŢĂ şi MEDALIE de ARGINT. Se acordă dlor: 
I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, O. Ciobanu, R. Ciobanu; UTM pentru: “Panou 
solar pliant”. // The International Salon of Research and Innovations “PROINVENT’ 
2009”. The DIPLOMA of EXCELLENCE and SILVER MEDAL are awarded 
to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, O. Ciobanu, R. Ciobanu; TUM for the 
“Retractable solar panel”. // - Cluj-Napoca, 2009. 
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789. Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PROINVENT’ 
2009”. DIPLOMĂ de EXCELENŢĂ şi MEDALIE de AUR. Se acordă dlor: 
I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, R. Ciobanu, Iu. Malcoci, A. Olevschi; UTM 
pentru “Mecanisme de acţionare pentru aparate de zbor” // The International 
Salon of Research and Innovations “PROINVENT’ 2009”. The DIPLOMA of 
EXCELLENCE and GOLD MEDAL are awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. 
Dicusară, R. Ciobanu, Iu. Malcoci, A. Olevschi; TUM for the “Flying machinery 
driving gear” // - Cluj-Napoca, 2009. 

790. Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PROINVENT’ 
2009”. DIPLOMĂ de EXCELENŢĂ şi MEDALIE de AUR. Se acordă dlor: I. 
Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, A. Sochirean; UTM pentru “Turbină de vânt cu ax 
orizontal de putere mică”. // The International Salon of Research and Innovations 
“PROINVENT’ 2009”. The DIPLOMA of EXCELLENCE and GOLD MEDAL 
are awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, A. Sochirean; TUM for the “Small 
power wind turbine with vertical axle” // - Cluj-Napoca, 2009. 

791. Turbină eoliană cu ax orizontal de putere mică. Autori: Bostan I., 
Dulgheru V., Bostan V., Sobor I., Sochireanu A. (Small power wind turbine with 
horizontal axle. Authors: Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Sobor I., Sochireanu 
A. ). Diploma de excelenta si medalia de aur, (Diploma of excellence and gold 
medal) Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. SC expo Transilivania SA Cluj-
Napoca Salonul International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii Proinvent editia a 
VII-a. 31. 03 – 02. 04. 2009. Cluj-Napoca. 

792. Instalaţie solară cu motor Stirling. Autori: Bostan I., Dulgheru V., Dicusară 
I., Ciobanu O., Ciobanu R. (Solar device with Stirling motor. Authors: Bostan I., 
Dulgheru V., Dicusară I., Ciobanu O., Ciobanu R. ). Diploma de excelenta si medalia 
de argint (Diploma of excellence and gold medal), Universitatea Tehnica din Cluj-
Napoca. SC expo Transilivania SA Cluj-Napoca Salonul International al Cercetarii. 
Inovarii si Inventicii Proinvent editia a VII-a. 31. 03 – 02. 04. 2009. Cluj-Napoca. 

793. Microhidrocentrală fl otabilă cu pale hidrodinamice reglabile. Autori: 
Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Ciobanu O., Ciobanu R., Sochireanu A., Trifan N. 
(Flotant micro hydro power station with adjustable hydro dynamic blades. Authors: 
Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Ciobanu O., Ciobanu R., Sochireanu A., Trifan N. ) 
Diploma si medalia de aur Inventica cu menţiune, (Diploma and the Inventica gold 
medal with mention). Al 13-lea Salon Internaţional de Cercetare, Inovare şi Transfer 
Tehnologic, Institutul Naţional de Inventică, Iaşi 4-6. 06. 2009, Iaşi, România. 

794. Microhidrocentrală fl otabilă. Autori: Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., 
Ciobanu O., Ciobanu R., Sochireanu A., Trifan N. (Flotant micro hydro power station. 
Authors: Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Ciobanu O., Ciobanu R., Sochireanu 
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A., Trifan N. ) Premiul Protecţia Mediului, (Environmental protection award) 
Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării. 7-9 mai 2009, Iaşi, România. 

795. Staţie solară cu motor Stirling. Autori: Bostan I., Dulgheru V., Dicusară 
I., Ciobanu O., Ciobanu R. (Solar station with Stirling motor). Authors: Bostan I., 
Dulgheru V., Dicusară I., Ciobanu O., Ciobanu R. ) Medalia de Aur, (Gold medal) 
Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării. 7-9 mai 2009, Iaşi, România. 

796. Turbină eoliană cu ax orizontal de putere mică. Autori: Bostan I., Dulgheru 
V., Bostan V., Sobor I., Sochireanu A. (Small power wind turbine with horizontal 
axle). Authors: Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Sobor I., Sochireanu A. ). Medalia 
de Bronz, (Bronze medal) Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării. 7-9 mai 
2009, Iaşi, România. 

797. Turbină eoliană cu ax vertical de putere mică. Autori: Bostan I., Vişa I., 
Dulgheru V., Ciupercă R. (Small power wind turbine with horizontal axle). Authors: 
Bostan I., Visa I., Dulgheru V., Ciupercă R. ). Medalia de Bronz, (Bronze medal) 
Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării. 7-9 mai 2009, Iaşi, România. 

798. Panou solar pliant. Autori: Bostan I., Dulgheru V., Dicusară I., Malcoci Iu., 
Rusu E. (Folding solar panel. Authors: Bostan I., Dulgheru V., Dicusară I., Malcoci 
Iu., Rusu E. ). Diploma si medalia de aur (Diploma and gold medal). Expoziţia 
Internaţională a Creativităţii şi Inovării. 7-9. 05. 2009, Iaşi, România. 

799. Mecanisme de acţionare pentru aparate de zbor. Autori: Bostan I., Dulgheru 
V., Dicusară I., Ciobanu R., Malcoci Iu., Olevschi Al. (Drive mechanisms for fl ying 
devices. Authors: Bostan I., Dulgheru V., Dicusară I., Ciobanu R., Malcoci Iu., 
Olevschi Al. ) Diploma de excelenta Medalia de Aur, (Diploma of excellence and 
gold medal) Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării. 7-9. 05. 2009, Iaşi, 
România. 



224

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

BREVETE DE INVENŢII
PATENTS

800. CA 578929 (SU), CIB A 01 K 5/00. Pitatel’ dlâ podaci vlaznyh materialov = 
Alimentator pentru aprovizionarea cu materiale umede = Moist material feeder / I. 
BOSTAN, C. Gluşco, P. Coldştein, I. Şaragov, I. Urzica; Inst. Politeh. din Chişinău. 
- Nr. 2072088. 30; Decl. 04. 11. 74; Publ. B.I. - 1977. - Nr. 41. 

801. CA 1020667 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie precesională planetară = Planetary precessional transmission /C. 
Gluşco, I. BOSTAN, A. Oprea, N. Bostan; Inst. Politeh. din Chişinău. -Nr. 3244564/25-
28; Decl. 11. 02. 81; Publ. B.I. - 1983. - Nr. 20. 

802. CA 1044868 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnyj mehanizm = Mecanism 
planetar = Planetary gear /I. BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - 
Nr. 3442411/25-28; Decl. 21. 05. 82; Publ. - B.I. 1983. - Nr. 36. 

803. CA 1076616 (SU), CIB F 03 C 1/04. Radial’no-porsnevoj gidromotor = 
Motor hidraulic radial cu pistoane = Radial-piston hydroengine /I. BOSTAN, A. 
Corcimari, P. Pleşco; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 3458848/25-06; Decl. 25. 06. 
82; Publ. B.I. - 1984. - Nr. 8. 

804. CA 1105685 (SU), CIB F 03 C 1/04. Radial’no-porsnevoj gidromotor = 
Motor hidraulic radial cu pistoane = Radial-piston hydraengine /I. BOSTAN, A. 
Corcimari, I. Nastas; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 3624290/25-06; Decl. 15. 07. 
83; Publ. B.I. - 1984. - Nr. 28. 

805. CA 1158302 (SU), CIB B 23 B 31/16. Samocentriruuŝij patron = Mandrina 
cu centrare automate. = Self-centring chuk /I. BOSTAN, V. Vişneacov, A. Oprea; 
Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 3592090/25-08; Decl. 19. 05. 83; Publ. B.I. - 1985. 
- Nr. 20. 

806. CA 1180592 (SU), CIB F 16 H 1/32. Precessionnaâ germeticeskaâ peredaca 
= Transmisie precesională ermetică = Precessional hermetic transmission /V. 
Antoseac, C. Gluşco, I. BOSTAN, V. Dulgheru, S. Gherasimenco; Inst. Politeh. din 
Chişinău. - Nr. 3663380/25-28; Decl. 22. 02. 84; Publ. B.I. - 1985. - Nr. 35. 

807. CA 1190116 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie precesională planetară = Planetary precessional transmission /I. 
BOSTAN, A. Oprea; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 3609056/25-28; Decl. 23. 06. 
83; Publ. B.I. - 1985. - Nr. 41. 

808. CA 1218210 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnyj mehanizm = Mecanism 
planetar = Planetary gear /V. Dulgheru, C. Gluşco, I. BOSTAN; Inst. Politeh. din 
Chişinău. - Nr. 3706749/25-28; Decl. 28. 02. 84; Publ. B.I. - 1986. - Nr. 10. 
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809. CA 1240514 (SU), CIB B 32 B 31/16. Samocentriruuŝij patron = Mandrina 
cu centrare automatâ = Self centring chuck /I. BOSTAN, V. Vişneacov, A. Oprea; 
Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 3862984/25-08; Decl. 06. 03. 85; Publ. B.I. - 1986. 
- Nr. 24. 

810. CA 1247579 (SU), CIB F 03 C 1/06. Gidromotor = Motor hidraulic = 
Hydromotor /I. BOSTAN, A. Corcimari; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 3624559/25-
06; Decl. 19. 07. 83; Publ. B.I. - 1986. - Nr. 28. 

811. CA 1272033 (SU), CIB F 16 H 1/32. Precessionnaâ germeticnaâ peredaca 
= Transmisie precesională ermetică = Precessional hermetic transmission /I. 
BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 3910523/25-28; Decl. 17. 
06. 85; Publ. B.I. - 1986. - Nr. 43. 

812. CA 1285234 (SU), CIB F 16 H 1/32. Dvuhstupencataâ precessionnaâ 
peredaca = Transmisie precesională dublă = Two-staged precessional transmission 
/ I. BOSTAN, A. Oprea, G. Popovici; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 3475184/25-
28; Decl. 28. 07. 82; Publ. B.I. - 1987. - Nr. 3. 

813. CA 1313578 (SU), CIB B 23 B 31/16. Samocentriruuŝij patron. = Mandrina 
cu centrare automată = Self-centring chuck /I. BOSTAN, V. Vişneacov, S. Mazuru, 
A. Bondar, L. Şurov; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4004072/25-08; Decl. 07. 01. 
86; Publ. B.I. - 1987. - Nr. 20. 

814. CA 1324183 (SU), CIB F 16 H 1/00. Planetarnyj precessionnyj reduktor 
= Reductor precesional planetar = Planetary precessional reduction gear /I. 
BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nepubl. 

815. CA 1346346 (SU), CIB B 23 B 31/16. Samocentriruuŝij patron = Mandrina 
cu centrare automată = Self-centring chuck / I. BOSTAN, V. Vişneacov, S. Mazuru, 
A. Bondar, L. Şurov; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4004072/25-08; Decl. 07. 01. 
86; Publ. B.I. - 1987. - Nr. 39. 

816. CA 1353925 (SU), CIB F 03 C 2/08. Gidrodvigatel’ = Motor hidraulic = 
Hydromotor / I. BOSTAN; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4073599 /25-06; Decl. 
04. 06. 86; Publ. B.I. - 1987. - Nr. 43. 

817. CA 1357220 (SU), CIB B 25 J 9/00. Manipulâtor = Manipulator = 
Manipulator /I. BOSTAN, I. Botez, V. Dulgheru, V. Popa, V. Roşca; Inst. Politeh. 
din Chişinău. - Nr. 4085331/31-08; Decl. 20. 05. 86; Publ. B.I. - 1987. - Nr. 45. 

818. CA 1357224 (SU), CIB B 25 I 17/00. Sarnir manipulâtora = Articulaţia 
manipulatorului = Manipulator hinge /I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Babaian; Inst. 
Politeh. din Chişinău. - Nepubl. 
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819. CA 1364791 (SU), CIB F 16 H 1/32. Precessionnaâ peredaca = Transmisie 
precesională = Precessional transmission /I. BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. 
din Chişinău. - Nr. 3955441/25-28; Decl. 23. 09. 85; Publ. B.I. - 1988. - Nr. 1. 

820. CA 1383657 (SU), CIB B 60 K 7/00; 17/06. Motor-koleso = Roată-motor = 
Motor-wheel /I. BOSTAN, C. Gluşco, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 
4098219/31-11; Decl. 23. 07. 86;Publ. B.I. -1988. - Nr. 11. 

821. CA 1401203 (SU), CIB F 16 H 1/44. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission / I. 
BOSTAN; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4070973/25-28; Decl. 26. 05. 86; Publ. 
B.I. - 1988. - Nr. 21. 

822. CA 1409804 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission /A. 
Scoibeda, C. Gluşco, I. BOSTAN, V. Dulgheru, A. Oprea; Inst. Politeh. din Chişinău. 
- Nr. 4020979/25-28; Decl. 18. 02. 86; Publ. B.I. - 1988. - Nr. 26. 

823. CA 1414634 (SU), CIB B 25 J 15/00. Zahvat manipulâtora = Dispozitiv de 
apucare pentru manipulator = Manipulator’s clamp /I. BOSTAN, V. Popa, I. Botez, 
L. Ciupina, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4174389/25-08; Decl. 19. 
11. 86; Publ. B.I. - 1988. - Nr. 29. 

824. CA 1421930 (SU), CIB F16 H 37/02. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 3955442/25-28; Decl. 23. 
09. 85; Publ. B.I. - 1988. - Nr. 33. 

825. CA 1427115 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission / I. 
BOSTAN, M. Cozlov, A. Oprea; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4095800/25-28; 
Decl. 29. 07. 86; Publ. B.I. - 1988. - Nr. 36. 

826. CA 1434197 (SU), CIB F 16 H 1/32. Precessionnaâ peredaca = Transmisie 
precesională = Precessional transmission /I. BOSTAN, M. Cozlov, A. Oprea; Inst. 
Politeh. din Chişinău. - Nr. 4109816/25-28; Decl. 23. 06. 86; Publ. B.I. - 1988. - Nr. 
40. 

827. CA 1439900, CIB B 60 K 7/00. Motor-reduktor privoda transportnogo 
sredstva = Motor reductor a acţionării mijlocului de transport = Engine-gear wheel 
reductor of transportation facilities /I. BOSTAN, V. Dulgheru, G. Oglinda; Inst. 
Politeh. din Chişinău. - Nr. 4220865/31-11; Decl. 02. 04. 87. - Nepubl. 

828. CA 1451004 (SU), CIB B 25 J 15/00. Zahvat promyslennogo robota = 
Dispozitiv de apucare pentru robot industrial = Industrial robot clamp /I. BOSTAN, 
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V. Dulgheru, N. Foiu; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 425 8978/31-08; Decl. 09. 06. 
87; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 2. 

829. CA 1453092 (SU), CIB F 16 F 1/32. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission /I. 
BOSTAN, A. Oprea, I. Babaian; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4151488/25-28; 
Decl. 25. 11. 86; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 3

830. CA 1455094 (SU), CIB F 16 H 1/32. Precessionnaâ zubcataâ peredaca 
= Transmisie precesională prin roţi dinţate = Precessional gear transmission / I. 
BOSTAN; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 406848/25-28; Decl. 13. 05. 86; Publ. B.I. 
-1989. - Nr. 4. 

831. CA 1458096 (SU), CIB B 23 B 31/16. Samocentriruuŝij patron = Mandrină 
cu centrare automată = Self-centring chuk /I. BOSTAN, V. Vişneacov, S. Mazuru, 
L. Şurov, B. Golubovici; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4226575/25-28; Decl. 09. 
04. 87; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 6. 

832. CA 1465301 (SU), CIB B 25 J 9/10. Manipulâtor = Manipulator = 
Manipulator /I. BOSTAN, C. Gluşco, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. -Nr. 
4279866/31-08; Decl. 07. 07. 87; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 10. 

833. CA 1480974 (SU), CIB B 23 B 31/16. Samocentriruuŝij patron = Mandrină 
cu centrare automată = Self-centring chuk /I. BOSTAN, V. Vişneacov, S. Mazuru, 
L. Şurov, B. Golubovici; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4249772/25-28; Decl. 27. 
05. 87; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 19. 

834. CA 1481539 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnyj precessionnyj reduktor 
= Reductor planetar precesional = Planetary precessional reduction gear / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4236297/25-28; Decl. 02. 
04. 87; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 19. 

835. CA 1486666 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission /I. 
BOSTAN, V. Petcov; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4285796/25-28; Decl. 20. 07. 
88; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 22. 

836. CA 1499019 (SU), CIB F16 H 37/02. Planetano-vintovoj mehanizm = 
Mecanism planetar cu şurub elicoidal = Planetary screw mechanism /D. Buşenin, 
C. Gluşco, I. BOSTAN, V. Dulgheru, P. Colov; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 
4275332/25-28; Decl. 09. 06. 87; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 29. 

837. CA 1504084 (SU), CIB B 25 B 21/02. Gajkovert = Şurubelniţă cu acţionare 
electrică = Power nut-driver /I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Babaian, A. Marin, R. 
Utiuşev; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4219808/25-28; Decl. 02. 04. 87; Publ. B.I. 
- 1989. - Nr. 32. 
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838. CA 1511120 (SU), CIB B 25 J 17/00. Manipulâtor = Manipulator = 
Manipulator /I. BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4316516 
/31-08; Decl. 12. 10. 87; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 36. 

839. CA 1514508 (SU), CIB B 23 B 45/00. Rucnaâ sverlil’naâ masina = 
Bormaşină manuală = Hand drill /I. BOSTAN, C. Gluşco, V. Dulgheru; Inst. Politeh. 
din Chişinău. - Nr. 4220321/31-08; Decl. 02. 04. 87; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 38. 

840. CA 1514595 (SU), CIB B 25 J 11/00. Manipulâtor = Manipulator = 
Manipulator /I. BOSTAN, I. Botez, V. Dulgheru, V. Popa; Inst. Politeh. din Chişinău. 
- Nr. 4316515/31-08; Decl. 12. 10. 87; Publ. B.I. - 1989. - Nr. 38. 

841. CA 1551511 (SU), CIB A 25 B 23 P 19/02. Avtomat dlâ sborki detalej tipa val 
s diskami = Automat pentru asamblarea pieselor tip arbore cu discuri = Automatic 
control for detail assembling of shaft type /I. Botez, L. Ciupina, I. Popa, I. BOSTAN, 
V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4461284/25-27; Decl. 15. 07. 88; Publ. 
B.I. - 1990. - Nr. 11. 

842. CA 1551898 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnyj mehanizm = Mecanism 
planetar = Planetary gear /I. BOSTAN, C. Gluşco, V. Dulgheru, S. Mazuru; Inst. 
Politeh. din Chişinău. - Nr. 4338940/25-28; Decl. 08. 12. 87; Publ. B.I. - 1990. - Nr. 
11. 

843. CA 1558661 (SU), CIB B 25 J 15/00. Podviznyj promyslennyj robot = Robot 
industrial mobil = Moving industrial robot /I. BOSTAN, I. Botez, V. Dulgheru; Inst. 
Politeh. din Chişinău. - Nr. 4421870/31-08; Decl. 05. 05. 88; Publ. B.I. - 1990. - Nr. 
15. 

844. CA 1563319 (SU), CIB F 16 H 1/32. Precessionnaâ peredaca = Transmisie 
precesională = Precessional transmission /I. BOSTAN, I. Babaian; Inst. Politeh. din 
Chişinău. - Nr. 4307404/2-28; Decl. 29. 09. 87; Nepubl.; Patent Rus.; Înregistrat 16. 
06. 95. 

845. CA 1569226 (SU), CIB B 25 J 15/00. Zahvat manipulâtora = Dispozitiv 
de apucare pentru manipulator = Manipulator’s clamp /I. BOSTAN, I. Botez, V. 
Dulgheru, I. Polearus, V. Burduja; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4368269 /31-08; 
Decl. 25. 01. 88; Publ. B.I. - 1990. - Nr. 21. 

846. CA 1583285 (SU), CIB B 25 J 15/00. Zahvat promyslennogo robota = 
Dispozitiv de apucare pentru robot industrial = Industrial robot clamp /I. BOSTAN, 
V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4386938/25-08; Decl. 04. 03. 98; Publ. 
B.I. - 1990. - Nr. 29. 

847. CA 1590209 (SU), CIB B 23 B 29/32. Revol’vernaâ golovka = Cap revolver 
= Turret head /I. BOSTAN, I. Botez, V. Dulgheru, V. Gunco; Inst. Politeh. din 
Chişinău. - Nr. 4419800 /31-08; Decl. 05. 05. 88; Publ. B.I. - 1990. - Nr. 33. 
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848. CA 1593950 (SU), CIB B 25 J 15/00. Zahvat manipulâtora = Dispozitiv de 
apucare pentru manipulator = Manipulator’s clamp /I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. 
Petcov, V. Burduja, M. Oboroc; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 443506/31-08; Decl. 
04. 07. 88; Publ. B.I. - 1990. - Nr. 35. 

849. CA 1594329 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission /I. 
BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4499327/25-28; Decl. 03. 
10. 88; Publ. B.I. - 1990. - Nr. 35. 

850. CA 1597478 (SU), CIB F 16 H 3/50. Planetarnaâ korobka peredac = Cutie 
de viteze planetară = Planetary gear-box /I. BOSTAN, V. Dulgheru, C. Gluşco, I. 
Botez; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4405118/25-28; Decl. 05. 04. 88; Publ. B.I. 
-1990. -Nr. 37. 

851. CA 1598569 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru, V. Peticov; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4496605/25-28; 
Decl. 18. 10. 88; Nepubl. 

852. CA 1601909 (SU), CIB B 64 C 27/04. Glavnyj reduktor vertoleta = Reductor 
principal al elicopterului = The main helicopter reductor /I. BOSTAN, V. Dulgheru; 
Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4396349/40-23; Decl. 23. 03. 88; Nepubl. 

853. CA 1610072 (SU), CIB F 04 B 32/12. Peristal’ticeskij nasos = Pompa 
peristaltică = Persistaltic prump /V. Rudenco, I. BOSTAN; Inst. Politeh. din Chişinău. 
- Nr. 4623365/25-29; Decl. 21. 12. 88; Publ. v B.I. 1990. - Nr. 44. 

854. CA 1616792 (SU), CIB B 23 B 31/16. Samocenriruuŝijsâ patron = Mandrină 
cu centrare automată = Self-centring chuck /I. BOSTAN, V. Vişneacov, S. Mazuru, 
L. Şurov, B. Golubovici; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4617071/31-08; Decl. 17. 
10. 88; Publ. B.I. - 1990. - Nr. 48. 

855. CA 1620294 (SU), CIB B 25 J 9/00. Privodnoe ustrojstvo promyslennogo 
robota = Dispozitiv de acţionare pentru robot industrial = Driving device of the 
industrial robot /I. Botez, B. Lovchet, I. BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din 
Chişinău. - Nr. 4651369/08; Decl. 17. 02. 89; Publ. B.I. - 1991. - Nr. 2. 

856. CA 1632762 (SU), CIB B 25 B 21/00. Rez’bozavertyvauŝij instrument 
= Sculă de fi letat şi înşurubat = Thread-wrapping tool /I. BOSTAN, I. Botez, V. 
Dulgheru, V. Zameatin, V. Sorochin; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4626465/28; 
Decl. 26. 12. 88; Publ. B.I. - 1991. - Nr. 9. 

857. CA 1646818 (SU), CIB B 24 B 53/08. Sposob pravki fasonnogo slifoval’nogo 
kruga = Metodă de îndreptare a pietrei de rectifi cat = Shaped grinding circle 
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stropping process /I. BOSTAN, M. Ţopa, S. Mazuru, I. Babaian; Inst. Politeh. din 
Chişinău. - Nr. 4448694/08; Decl. 27. 06. 88; Publ. B.I. - 1991. - Nr. 7; Patent Rus.; 
Înregistrat 16. 06. 95. 

858. CA 1657460 (SU), CIB B 66 13/02. Reduktor privoda dverej kabiny lifta = 
Reductor pentru dispozitivul de acţionare al uşilor ascensorului = Drive reductor 
for lift cabin doors /I. BOSTAN, V. Dulgheru, S. Mazuru; Inst. Politeh. din Chişinău. 
- Nr. 4641364/11; Decl. 27. 01. 89; Publ. B.I. - 1991. - Nr. 23. 

859. CA 1657806 (SU), CIB F 16 H 37/02. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru, V. Peticov; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4601188/28; 
Decl. 01. 11. 88; Publ. B.I. - 1991. - Nr. 23. 

860. CA 1663857 (SU), CIB B 23 F 9/06. Sposob obrabotki modifi ciro-vannyh 
elementov precessionnoj zubcatoj pary = Procedeu de prelucrare a dinţilor 
modifi caţi ai elementelor angrenajului precesional = Wheel tooth machining 
method of precessional gear /I. BOSTAN, I. Babaian; Inst. Politeh. din Chişinău. 
- Nr. 435937/08; Decl. 05. 01. 88; Nepubl.; Patent Rus.; Înregistr. 16. 06. 95. 

861. CA 1671956 (SU), CIB F 03 G 7/00. Ustrojstvo dlâ preobrazovaniâ teplovoj 
energii v mehaniceskuu = Dispozitiv de transformare a energiei termice în energie 
mecanică = Equipment for thermal-to-mechanical energy conversion /I. BOSTAN, 
V. Dulgheru, V. Filatov, M. Oboroc; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4737969/06; 
Decl. 31. 07. 89; Publ. B.I. - 1991. - Nr. 31. 

862. CA 1677416 (SU), CIB F 16 H 1/32. Precessionnyj reduktor = Reductor 
precesional = Precessional reductor gear /I. BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. 
din Chişinău. - Nr. 4421871/28. - Decl. 05. 05. 88; Publ. B.I. 1991. - Nr. 34. 

863. CA 1677424 (SU), CIB F 16 H 15/52. Planetarnyj frikcionnyj variator = 
Variator de viteză planetar cu fricţiune = Planetary speed variator /I. BOSTAN, 
V. Dulgheru, V. Peticov, G. Oglindă; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4643680 /28; 
Decl. 30. 10. 89; Publ. B.I. - 1991. - Nr. 34. 

864. CA 1683912 (SU), CIB B 23 F 9/00. Sposob obrabotki bockoobraznyh 
zub’ev = Procedeu de prelucrare a dinţilor bombaţi = Barrel shaped teeth treatment 
process /I. BOSTAN, V. Dulgheru, S. Mazuru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 
4132017/24-21; Decl. 02. 06. 86; Publ. B.I. - 1991. - Nr. 29. 

865. CA 1688992 (SU), CIB B 23 B 31/169. Samocentriruusij patron = Mandrină 
cu centrare automată = Self-centring chuck /I. BOSTAN, V. Vişneacov, A. Oprea, 
S. Mazuru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4784143/08; Decl. 18. 01. 90; Publ. B.I. 
- 1991. - Nr. 41. 
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866. CA 1693832 (SU), CIB B 25 J 9/00. Manipulâtor = Manipulator = 
Manipulator /I. BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4133527/08; 
Decl. 29. 07. 86; Nepubl. 

867. CA 1704139 (SU), CIB G 04 B 29/02. Elektromehaniceskie casy = Ceas 
electromecanic = Electromecanical clock /I. BOSTAN, I. Botez, V. Dulgheru, V. 
Sireţeanu; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4713495/10; Decl. 03. 07. 1989; Publ. 
B.I. - 1992. - Nr. 1. 

868. CA 1704525 (SU), CIB F 03 C 1/04. Gidromotor = Motor hidraulic = 
Hydromotor /I. BOSTAN, S. Mazuru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4214576/06; 
Decl. 24. 03. 87; Nepubl. 

869. CA 1707196 (SU), CIB E 21 C 29/00. Privod ispolnitel’nogo mehanizma 
gornogo kombajna = Dispozitiv de acţionare al mecanismului de tăiere al combinei 
miniere = Hillside combine driver /I. BOSTAN, V. Dulgheru, A. Oprea, G. Oglindă, 
A. Marin, M. Ţopa, G. Coman, V. Caraganciu, I. Babaian, S. Mazuru, V. Peticov; 
Inst. Politeh. din Chişinău -Nr. 4463578 /03; Decl. 18. 07. 89; Publ. B.I. - 1992. - Nr. 
3. 

870. CA 1707468 (SU), CIB G 01 B 5/20. Sposob kontrolâ zubcatyh koles s 
prodol’noj modifi kaciei zub’ev = Procedeu de control al roţilor cu dinţi longitudinali 
= Process of controlling the gear whed with the teeth longitudional modifi cation / I. 
BOSTAN, A. Oprea, S. Mazuru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4644338/28. - Decl. 
01. 02. 89; Publ. B.I. - 1992. - Nr. 3. 

871. CA 1711525 (SU), CIB F 16 H 37/02. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission / I. 
BOSTAN, A. Oprea; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4425454/28; Decl. 17. 05. 88; 
Nepubl. 

872. CA 1713768 (SU), CIB B 23 P 19. 06. Sborocnaâ golovka = Cap de 
asamblare = Assembly head /I. BOSTAN, I. Botez, V. Dulgheru, I. Samusi; Inst. 
Politeh. din Chişinău. - Nr. 4677451/06; Decl. 11. 04. 89;Publ. B.I. - 1992. - Nr. 7. 

873. CA 1714249 (SU), CIB F 16 H 1/32. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4085330/28; Decl. 20. 05. 
85; Publ. B.I. - 1992. - Nr. 7. 

874. CA 1714885 (SU), CIB 5 B 60 K 17/32. Veduŝij most transportnogo sredstva 
= Puntea motoare a mijlocului de transport = Driving of transportation facilities /I. 
BOSTAN, V. Dulgheru, G. Triboi, I. Botez; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4855559; 
Decl 31. 07. 90; Nepubl. 
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875. CA 1715575 (SU), CIB B 25 J 9/10. Manipulâtor = Manipulator = 
Manipulator /I. Polearuş, I. BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 
4855668/08. - Decl. 31. 07. 90; Publ. B.I. - 1992. - Nr. 8. 

876. CA 1724486 (SU), CIB B 60 K 7/00. Privod elektromobilâ = Mecanism 
de acţionare a electromobilului = Electromobil drive /I. BOSTAN, V. Dulgheru, 
V. Filatov; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4700858/11; Decl. 12. 10. 89; Publ. B.I. 
- 1992. - Nr. 13. 

877. CA 1727981 (SU), CIB B 25 B 21/00. Gajkovert = Şurubelniţă cu acţionare 
mecanică = Nut wrench /I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Botez, A. Marin; Inst. Politeh. 
din Chişinău. - Nr. 4806040/28; Decl. 05. 02. 90; Publ. B.I. - 1992. - Nr. 15. 

878. CA 1732138 (SU), CIB G 01 B 5/20. Prisposoblenie dlâ kontrolâ koniceskih 
koles = Dispozitiv pentru controlul roţilor conice = Arrangement for bevel gear 
control / I. BOSTAN, V. Dulgheru Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4651372/28; 
Decl. 17. 02. 89; Publ. B.I. - 1992. - Nr. 7. 

879. CA 1758322 (SU), CIB 5 F 16 H 57/12; F 16 H 1/32. Reduktor = Reductor 
= Reductor /I. BOSTAN, S. Mazuru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4847170/28; 
Decl. 04. 07. 90; Publ. B.I. - 1992. - Nr. 32. 

880. CA 1758941 (SU), CIB B 21 D 43/00; B 30 B 15/30. Sposob nakatyvaniâ 
zub’ev koniceskih koles i ustrojstvo dlâ ego osusestvleniâ Procedeu de moletare a 
dinţilor roţilor conice şi dispozitiv de realizare a lui = Method of bevel gear pumping 
and device for its realization /I. BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din Chişinău. 
- Nr. 4845624/27; Decl. 23. 04. 90; Publ. B.I. - 1992. - Nr. 32; Patent Rus.; Înregistrat 
16. 06. 95. 

881. CA 1760151 (SU), CIB F 03 D3/00. Instalaţie energetică = Energetic 
installation Vetroenergetičeskaâ ustanovka. / I. BOSTAN, V. Dulgheru, Inst. Politeh. 
din Chşinău. - Nepublic., 1990. 

882. CA 1763267 (SU), CIB 5 B 60 T 11/06; B 60 K 7/00. Transportnoe sredstvo 
= Mijloc de transport = Transportation facility /I. BOSTAN, I. Botez, V. Dulgheru, 
G. Triboi; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4877110/11; Decl. 23. 04. 90; Publ. B.I. 
- 1992. - Nr. 35. 

883. CA 1771960 (SU), CIB 5 B 25 J 17/00; B 25 J 7/00. Sarnir manipulâtora 
= Articulaţia manipulatorului = Manipulator hinge /I. BOSTAN, V. Dulgheru, B. 
Lovchet, I. Botez; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4725685/08; Decl. 31. 07. 89; 
Publ. B.I. - 1992. - Nr. 40. 

884. CA 1773006 (SU), CIB B 60 K 7/00. Motor-koleso = Roată-motor = Motor 
wheel /I. BOSTAN, S. Mazuru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4890742 /11; Decl 
13. 12. 90; Nepubl. 
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885. CA 1776899 (SU), CIB 5 F 16 H 1/32. Privod = Mecanism de acţionare = 
Planetary gear /I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Botez; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 
4788211/28; Decl. 05. 02. 90; Publ. B.I. - 1992. - Nr. 43. 

886. CA 1781950 (SU), CIB 5 B 60 K 7/00. Motor-koleso transportnogo sredstva 
= Roată-motoare a mijlocului de transport = Engine-wheel of transportation facility 
/I. BOSTAN, V. Dulgheru, C. Gluşco, G. Oglindă; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 
4340680; Decl. 08. 12. 87. - Nepubl. 

887. CA 1781951 (SU), CIB B 60 K 7/00. Motor-koleso transportnogo sredstva 
= Roată - motoare a mijlocului de transport = Engine-wheel of transportation 
faciling /I. BOSTAN, V. Peticov; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4372161/11; Decl. 
02. 02. 88. - Nepubl. 

888. CA 1793098 (SU), CIB F 03 D 11/00. Energeticeskaâ ustanovka = 
Instalaţie energetică = Energetic installation /I. BOSTAN, V. Dulgheru, G. Triboi, 
M. Oboroc; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4864134/06; Decl. 31. 07. 91; Publ. B.I. 
- 1993. - Nr. 5. 

889. CA 1795684 (SU), CIB F 03 C 1/26. Gidromotor s precessionnoj peredacej 
= Hidromotor cu transmisie precesională = Hydromotor with precessional gear / I. 
BOSTAN, S. Mazuru; Inst. Politeh. “S. Lazo” din Chişinău. - Nr. 4351619/29; Decl. 
28. 12. 87; Nepubl. 

890. CA 1800765 (SU), CIB B 60 K 7/00. Motor-koleso = Roată-motor = 
Engine-wheel /I. BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. “S. Lazo” din Chişinău. - Nr. 
4909327/11; Decl. 08. 01. 91; Nepubl. 

891. CA 1801529 (SU), CIB 5 A 63 F 9/06. Ob”emno-logiceskaâ igruska = 
Model logic cu transmisie precesională = Logical model with precessional gear /I. 
BOSTAN, V. Dulgheru, A. Corcimari; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4922936/12; 
Decl. 29. 03. 91; Publ. B.I. - 1993. - Nr. 10. 

892. CA 1807278 (SU), CIB 5 F 16 K 31/53. Privod armatury = Mecanism 
de acţionare a armaturii = Fiting drive /I. BOSTAN, V. Dulgheru, C. Mazuru, S. 
Ruhlov, V. Balaţenco, S. Şapiro, L. Caplan, G. Oglinda, A. Oprea, S. Vaneev; Inst. 
Politeh. din Chişinău. - Nr. 4923214/29; Decl. 12. 02. 92; Publ. B.I. - 1993. - Nr. 19. 

893. CA 1821596 (SU), CIB 5 F 16 H 1/32. Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
= Transmisie planetară precesională = Planetary precessional transmission /I. 
BOSTAN, S. Mazuru; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4846683/28; Decl. 02. 07. 90; 
Publ. B.I. - 1993. - Nr. 22. 

894. CA 1834415 (SU), CIB F 03 C 1/26. Gidromotor s precessionnoj peredacej 
= Hidromotor cu transmisie precesională = Hydromotor with precessional gear /I. 



234

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

BOSTAN, S. Mazuru, A. Glavaţchi; Inst. Politeh. din Chişinău. - Nr. 4374302/29; 
Decl. 02. 02. 88; Nepubl. 

895. CA 1868992 (SU), CIB B 23 B 31/169. Samocentriruusij patronş = 
Mandrină cu centrare automată = Self centring chuck / I. BOSTAN, V. Vişneacov, 
A. Oprea, S. Mazuru; Inst. Politeh. din Chişinău . - Nr. 4784143/08;Decl. 18. 01. 90; 
Publ. B.I. . -1991. -Nr. 41. 

896. Cererea 4844748/28 (SU), CIB B 25 B 21/00. Gajkovert = Şurubelniţa 
cu acţionare mecanică = Nut wrench /I. BOSTAN, V. Dulgheru; Inst. Politeh. din 
Chişinău. - Decl. 23. 04. 90. 

897. Cererea 4875987/23 (SU), CIB 5 F 02 B 75/26. Dvigatel’ Stirlinga = Motor 
Stirling = Stirling engine /I. BOSTAN, V. Dulgheru, M. Oboroc, A. Smoliar, V. 
Filatov; Inst. Politeh. din Chişinău. - Decl. 22. 10. 90. 

898. Cererea 4918332/11 (SU), CIB B 60 K 17/12. Privod hodovoj casti 
transportnogo sredstva = Mecanismul de acţionare a părţii de locomoţie a mijlocului 
de transport = Running gear of transportation facility /I. BOSTAN, V. Dulgheru; 
Inst. Politeh. din Chişinău. - Decl. 11. 03. 91. 

899. NB 462 B1(MD), CIB B 25 B 21/00. Şurubelniţă cu acţionare mecanică = 
Nut Wrench = Gajkovert /I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Botez, A. Marin; UTM. - Nr. 
95-0324; Decl. 10. 07. 95; Publ. 30. 09. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 9. Titlu de protecţie 
a URSS CA 1727981 (SU). 

900. NB 463 B1(MD), CIB B 60 K 7/00. Roată-motoare = Engine-wheel = 
Motor-koleso /I. BOSTAN, V. Dulgheru; UTM. - Nr. 95-0321; Decl. 10.07.95; Publ. 
30. 09. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 9. Titlu de protecţie a URSS CA 1800765 (SU). 

901. NB 464 B1(MD), CIB B 60 K 7/00. Mecanism de acţionare a electromobilului 
= Electromobil drive = Privod elektromobilâ /I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Filatov; 
UTM. - Nr. 95-0329; Decl. 10.07.95; Publ. 30.09.96, BOPI. - 1996. - Nr. 9. Titlu de 
protecţie a URSS CA 1724486 (SU). 

902. NB 469 B1(MD), CIB F 03 G 7/00. Dispozitiv de transformarea a energiei 
termice în energie mecanică = Apparatus for transformation of thermal energy 
in the mecanical energy = Ustrojstvo dlâ preobrazovaniâ teplovoj energii v 
mehaniceskuu /I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Filatov, M. Oboroc; UTM. - Nr. 95-
0333; Decl. 10.07.95; Publ. 30. 09.96, BOPI. - 1996. - Nr. 9. Titlu de protecţie a fostei 
URSS CA 1671956 (SU). 

903. NB 470 B1(MD), CIB F 16 H 1/32. Reductor planetar precesional = 
Planetary precessional reductor gear = Planetarnyj precessionnyj reduktor / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru; UTM. - Nr. 95-0328; 10.07.95; Publ. 30. 09. 96, BOPI. - 
1996. - Nr. 9; Titlu de protecţie a URSS CA 1481539 (SU). 
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904. NB 471 B1(MD), CIB F 16 H 1/32; G 01 M/32. Transmisie planetară 
precesională = Planetary precessional gear = Planetarnaâ precessionnaâ peredaca 
/ I. BOSTAN, V. Dulgheru; UTM. - Nr. 95-0332; Decl. 10.07.95; Publ. 30. 09. 96, 
BOPI. - 1996. - Nr. 9. Titlu de protecţie a URSS CA 1594329 (SU). 

905. NB 472 B1(MD), IB F 16 H 3/50. Transmisie planetară precesională = 
Planetary precessional gear = Planetarnaâ precessionnaâ peredaca /I. BOSTAN, 
V. Dulgheru; UTM. - Nr. 95-0323; Decl. 10.07.95; Publ. 30. 09. 96, BOPI. - 1996. 
- Nr. 9. Titlu de protecţie a URSS CA 1714249 (SU). 

906. NB 473 B1(MD), CIB F 16 H 3/50. Cutie de viteze planetară = Planetary 
gear box = Planetarnaâ korobka peredac /I. BOSTAN, V. Dulgheru, C. Gluşco, I. 
Botez; UTM. - Nr. 95-0326; Decl. 10.07.95; Publ. 30. 09. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 9. 
Titlu de protecţie a URSS CA 1597478 (SU). 

907. NB 474 B1(MD), CIB F 16 H 37/02, 1/32. Transmisie planetară precesională 
= Planetary precessional gear = Planetarnaâ precessionnaâ peredaca / I. BOSTAN, 
V. Dulgheru, V. Peticov; UTM. - Nr. 95-0330; Decl. 10.07.95; Publ. 30. 09. 96, BOPI. 
- 1996. - Nr. 9. Titlu de protecţie a URSS CA 1657806 (SU). 

908. NB 476 B1(MD), CIB G 04 B 29/02. Ceas electromecanic = Electromecanical 
clock = Elektromehaniceskie casy /I. BOSTAN, I. Botez, V. Dulgheru, V. Sireţeanu; 
UTM. - Nr. 95-0325; Decl. 10.07.95; Publ. 30. 09. 96, BOPI. -1996. - Nr. 9. Titlu de 
protecţie a URSS CA 1704139 (SU). 

909. NB 483 B1(MD), CIB B 23 F 9/00. Procedeu de prelucrare a dinţilor 
bombaţi = Process of barrel-shaped teeth treatment = Sposob obrabotki bockoob-
raznyh zub’ev /I. BOSTAN, V. Dulgheru, S. Mazuru; UTM. -Nr. 95-0334; Decl. 
10.07.95; Publ. 31. 10. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 10. Titlu de protecţie a URSS CA 
1683912 (SU). 

910. NB 485 B1(MD), CIB B 60 K 7/00; 17/06. Roată-motor = Motor-whee 
=. Motor-koleso /I. BOSTAN, C. Gluşco, V. Dulgheru; UTM. -Nr. 95-0320; Decl. 
10.07.95; Publ. 31. 10. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 10. Titlu de protecţie a URSS CA 
1383657 (SU). 

911. NB 494 B1(MD), CIB F 03 D 11/00. Instalaţie energetică = Energetic 
instalation = Energeticeskaâ ustanovka /I. BOSTAN, V. Dulgheru, G. Triboj, M. 
Oboroc; UTM. -Nr. 95-0336; Decl. 10.07.95; Publ. 31. 10. 96. - BOPI. - 1996. - Nr. 
10. Titlu de protecţie a URSS CA 1793098 (SU). 

912. NB 495 B1(MD), CIB F 16 H 1/32. Transmisie planetară precesională = 
Planetary precessional transmission = Planetarnaâ precessionnaâ peredaca /A. 
Scoi-beda, C. Gluşco, I. BOSTAN, V. Dulgheru, A. Oprea; UTM. -Nr. 95-0322; Decl. 
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10.07.95; Publ. 31. 10. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 10. Titlu de protecţie a URSS CA 
1409804 (SU). 

913. NB 496 B1(MD), CIB G 01 B 5/20. Dispozitiv pentru controlul roţilor conice 
= Arrangement foc bevel gear control = Prisposoblenie dlâ kontrolâ koniceskih 
koles /I. BOSTAN, V. Dulgheru; UTM. - Nr. 95-0337; Decl. 10.07.95; Publ. 31. 10. 
96, BOPI. - 1996. - Nr. 10. Titlu de protecţie a URSS CA 1732138 (SU). 

914. NB 549 B1(MD), CIB B 21 D 43/00; B 30 B 15/30. Procedeu de moletare 
a dinţilor roţilor conice şi dispozitiv de realizare a lui =Method of bevel gear 
pumping and device for its realization= Sposob nakatyvaniâ zub’ev koniceskih 
koles i ustrojstvo dlâ ego osusestvleniâ /I. BOSTAN, V. Dulgheru; UTM. - Nr. 95-
0270; Decl. 16.06.95; Publ. 31. 05. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 5. Titlu de protecţie a 
URSS CA 1758941 (SU). 

915. NB 550 B1(MD), CIB B 23 F 9/06. Procedeu de prelucrare a dinţilor 
modifi caţi ai elementelor angrenagului precesional = Wheel tooth machining 
method of precesional gear = Sposob obrabotki modifi cirovannyh zub’ev elementov 
precessionnoj zubcatoj pary /I. BOSTAN, I. Babaian; UTM. - Nr. 95-0269; Decl. 
16.06.95; Publ. BOPI. - 1996. - Nr. 5. Titlu de protecţie a URSS CA 1663857 (SU). 

916. NB 552 B1(MD), CIB B 24 B 53/08. Metodă de îndreptare a pietrei de 
rectifi cat = Shaped grining circle stropping process = Sposob pravki fasonnogo 
slifoval’nogo kruga /I. BOSTAN, M. Ţopa, S. Mazuru, I. Babaian; UTM. - Nr. 95-
0272; Decl. 16.06.95; Publ. 10. 11. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 5. Titlu de protecţie a 
URSS CA 1646818 (SU). 

917. NB 560 B1(MD), CIB F 16 H 1/32. Transmisie precesională = Precessional 
transmission = Precessionnaâ peredaca /I. BOSTAN, I. Babaian; UTM. - Nr. 95-
0271; Decl. 16.06.95; Publ. 30. 11. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 11. Titlu de protecţie a 
URSS CA 1563319 (SU). 

918. NB 606 B1(MD), CIB B 25 B 21/02. Şurubelniţă cu acţionare mecanică = 
Nut wrench = Gajkovert /I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Babaian, A. Marin; UTM. - Nr. 
95-0327; Decl. 10.07.95; Publ. 30. 11. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 11. Titlu de protecţie 
a URSS CA 1504084 (SU). 

919. NB 610 B1(MD), CIB B 64 C 27/04. Reductor principal al elicopterului 
= The main helicopter reductor = Glavnyj reduktor vertoleta /I. BOSTAN, V. 
Dulgheru; UTM. - Nr. 95-0331; Decl. 10.07.95; Publ. 30. 11. 96, BOPI. - 1996. - Nr. 
11. Titlu de protecţie a URSS CA 1601909 (SU). 

920. NB 622 B1(MD), CIB F 16 H 15/52. Variator de viteză planetar cu fricţiune 
= Planetary speed variator = Planetarnyj frikcionnyj variator /I. BOSTAN, V. 
Dulgheru, V. Peticov, G. Oglinda; UTM. - Nr. 95-0335; Decl. 10.07.95; Publ. 30. 11. 
96, BOPI. - 1996. - Nr. 11. Titlu de protecţie a URSS CA 1677424 (SU). 
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921. NB 1179 (MD), CIB F 03 D3/00. Instalaţie energetică = Energetic 
installation = Energeticeskaa ustanovka / N. Moroz, I. BOSTAN, V. Dulgheru, Gh. 
Roşcovan; UTM - Nr. 95-0339; Decl. 20.07.95; Publ. BOPI. - 1999. -Nr. 3. 

922. NB 1421 (MD), CIB F 16 H 1/ 32. Reductor planetar precesional ( variante) 
= Planetary precessional reduction gear (variants) = Planetarnyj precessionnyj 
redyktor (varianty) / I. BOSTAN, V. Dulgheru, M. Vaculenco; UTM. - Nr. 97-0271; 
Decl. 26.09.97; Publ. BOPI – 2000. – Nr. 2. 

923. NB 1886 (MD), CIB F 16 H 1/ 32; B 23 F 9/ 06. Angrenaj precesional şi 
procedeu de realizare a lui = Precession gear and process for realiyation thereot = 
Precessionnaâ peredača i sposob ee realizacii / I. BOSTAN, M. Ţopa, V. Dulgheru, 
M. Vaculenco; UTM. – Nr. 2000 – 071; Decl. 13.10.2000; Publ. BOPI – 2002. – Nr. 3. 

924. NB 2023 (MD), CIB F01 D1/02. Turbomaşină (variante) = Turbomachine 
(variants) = Turbomašina (varianty) / I. BOSTAN, V. Dulgheru, R. Ciupercă; UTM 
- Nr. 2001 – 0072; Decl. 20.03.2001; Publ. BOPI - 2002. – Nr. 10. 

925. NB 2024 (MD), CIB F16 H1 /32. Transmisie precesională = Precession 
gear = Precessionnaâ peredača / I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Odainâi; UTM. - Nr. 
2001 – 0100; Decl. 13.04.2001; Publ. BOPI - 2002. Nr. 10. 

926. NB 2073 (MD), CIB B 23 K 9/ 12. Mecanism de alimentare cu sârmă 
de sudare = Welding wire feding mechanism = Mekanizm podači svaročnoj 
provolki / I. BOSTAN, V. Dulgheru, A. Oprea, V. Odainâi; UTM. - Nr. 2001 - 0071; 
Decl. 20.03.2001; Publ. BOPI, 2003. – Nr. 1. 

927. NB 2081 (MD), CIB F 16 H 31/ 06. Mecanism de acţionare a armaturii 
(variante) = Fittings driving mechanism (variants) = Mekanizm privoda 
armatury (varianty) / I. BOSTAN, V. Dulgheru, N. Trifan; UTM. - Nr. 2001 – 0092; 
Decl. 04.04.2001; Publ. BOPI, 2003. – Nr. 1. 

928. NB 2106 (MD), CIB F 03 D 1/ 06. Turbină elicoidală eoliană = Wind 
Helical turbine = Vetrovaâ vintovaâ turbina / I. BOSTAN, V. Dulgheru, A. Ţopa, 
A. Oprea, UTM. -Nr. 2000 - 0170; Decl. 12.10.2000; Publ. BOPI,2003. - Nr. 2. 

929. NB 2120 (MD), CIB B 23 F 9/ 06. Procedeu de prelucrare a dinţilor 
angrenajului precesional = Proces for machining of the precesion gear teeth 
= Sposob obrabotki zub’ov precessionnoj peredači / I. BOSTAN, S. Mazuru, S. 
Scaticailov; UTM. - Nr. 2001 – 0106; Decl. 19.04.2001; Publ. BOPI - 2003. – Nr. 3. 

930. NB 2142 (MD), CIB B 60 G17/06. Suspensie a mijlocului de transport 
= Suspension of a transport facility = Podvesca transportnogo sredstva / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru, I. Bodnariuc; UTM - Nr 2001 - 0065; Decl. 15.03.2001; 
Publ. BOPI - 2003. – Nr. 4. 
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931. NB 2177 (MD), CIB F 16 H 1/ 32. Reductor precesional = Precession 
reduction gear = Precessionnyj reductor / I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Odainâi, 
UTM. - Nr. 2001 – 0112; Decl. 15.03.2001; Publ. BOPI - 2003. – Nr. 5. 

932. NB 2288 (MD), CIB F03 B 7/ 00. Staţie hidraulică = Hydraulic station 
= Gidravličeskie stancii / I. BOSTAN, V. Bogdan, V. Dulgheru, N. Bostan, R. 
Ciupercă;UTM - Nr. 2001 - 0301; Decl. 13.09.2001; Publ. BOPI - 2003. – Nr. 10. 

933. NB 2330 (MD), CIB B 23 B 29/ 034. Cap de alezat = Boring head = 
Rastočnaâ galovka / I. BOSTAN, V. Dulgheru, D. Golban, I. Dicusară; UTM. – Nr. 
2001 - 0411; Decl. 14.12.2001; Publ. BOPI - 2003. – Nr. 12. 

934. NB 2331 (MD), CIB B 23 B 29/ 034. Cap de alezat = Boring head = 
Rastočnaâ galovka / I. BOSTAN, V. Dulgheru, D. Golban, I. Dicusară; UTM. – Nr. 
2001 - 0412; Decl. 14.12.2001; Publ. BOPI - 2003. – Nr. 12. 

935. NB 2365 (MD), CIB F 16 H 1/ 00. Motor reductor = Motor – gear box = 
Motor – reduktor (variante) / I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Odainâi; UTM. - Nr. 
2001 – 0367; Decl. 14.11.2001; Publ. BOPI - 2004. – Nr. 1. 

936. NB 2431 (MD), CIB F 03 D 1/ 00; 7/ 02. Instalaţie energetică eoliană = 
Wind –driven electric plant = Vetroenergetičeskaâ ustanovka / I. BOSTAN, V. 
Dulgheru, D. Vengher, R. Ciupercă, A. Sochireanu; UTM. - Nr. 2002 0243; Decl. 
10.01.2002; Publ. BOPI - 2004. – Nr. 4. 

937. NB 2433 (MD), CIB F 15 B 15 / 12; F 04 C 9/ 00. Pompă volumetrică = 
Displacement pump = Ob”emnyj nasos / I. BOSTAN, V. Dulgheru, R. Ciupercă; 
UTM. – Nr. 2002 0042; Decl. 28.12.2001; Publ. BOPI - 2004. - Nr. 4. 

938. NB 2494 (MD), CIB B 23 H 1/ 00. Dispozitiv pentru rodarea prin 
electroeroziune a elementelor conjigate ale maşinilor = Device for electroerosion 
alignment of the machine mating parts = Ustrojstvo dlâ ëlektroërozionnoj 
prirabotki soprogaemyh ëlementov maşin / I. BOSTAN, S. Mazuru, M. Vaculenco; 
UTM. - Nr. 2002 0101; Decl. 21.03.2002; Publ. BOPI - 2004. – Nr. 7. 

939. NB 2608 (MD), CIB B 23 F 9/ 06. Dispozitiv de prelucrare a roţilor dinţate 
precesionale = Device for precession gear – wheels working = Ustrojstvo dlâ 
obrabotki precessionnyh zubčatyh peredač / I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Dicusară, 
A. Olevschi; UTM. - Nr. 2003 0261; Decl. 03.11.2003; Publ. BOPI - 2004. – Nr. 11. 

940. NB 2609 (MD), CIB B 23 H 1/ 00. Procedeu de prelucrare prin 
electroeroziune a suprafeţelor roţilor dinţate ale transmisiei precesionale = 
Process for electroerosion machining of the precession transmission gear – 
wheels surfaus = Sposob ëlektroërozionnoj obrabotki poverhnostej zubčatyh 
koles precessionnoj peredači / I. BOSTAN, S. Mazuru, M. Vaculenco; UTM. - Nr. 
2002 0100; Decl. 21.03.2002; Publ. BOPI - 2004. – Nr. 11. 
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941. NB 2636 (MD), CIB B 62 D 55/ 0. Mecanism de acţionare a aparatului de 
rulare al mijlocului de transport = Undercarriage drive of the transport facility 
= Privod hodovoj časti transportnogo sredstva / I. BOSTAN, V. Dulgheru, N. 
Trifan; UTM - Nr. 2001 0081; Decl. 27.03.2001; Publ. BOPI - 2004. –Nr. 12. 

942. NB 2643 (MD), CIB F 03 D 17/ 06; 3/ 06. Turbină eoliană = Wind turbine 
= Vetroturbina / I. BOSTAN, C. Gluşco, V. Dulgheru, R. Ciupercă; UTM - Nr. 2001 
0413; Decl. 14.12.2001; Publ. BOPI - 2004. – Nr. 12. 

943. NB 2674 (MD), CIB B 23 H 1/ 00. Procedeu de prelucrare prin 
electroeroziune a pieselor cu contur complicat şi suprafeţe oblice = Process for 
electroerosion machining of pieces with complecasion machining of pieces with 
complicated = Sposob elekroerozionnoj obrabotki slojno-konturnyh detalej s 
naklonnymi poverhnostâmi / I. BOSTAN, S. Mazuru, M. Vaculenco, N. Trifan; 
UTM - Nr. 2002 0162; Decl. 07.06.2002; Publ. BOPI - 2005. – Nr. 1. 

944. NB 2679 (MD), CIB F02 B 75/ 26. Motor cu ardere externă = External 
combustion engine = Dvigatel’ vnešnego sgoraniâ / I. BOSTAN, V. Dulgheru, Nicu 
Tudor, R. Ciupercă; UTM - Nr. 2001 oo64; Decl. 15. 13. 2001; Publ. BOPI - 2005. 
– Nr. 1. 

945. NB 2703 (MD), CIB B 21 D 37/ 12. Dispozitiv de ştanţare a semifabricatelor 
prin rulare = Device for blank die forming = Ustroistvo dlâ štanpovki zagotovok 
nakatyvaniem / I. BOSTAN, V. Dulgheru, N. Trifan; UTM - Nr. 2001 0200; Decl. 
25.06.2001; Publ. BOPI - 2005. – Nr. 2. 

946. NB 2704 (MD), CIB B 21H 5/00, 1/06. Dispozitiv de moletare a profi lurilor 
dinţate pe semifabricate inelare = Device for toothed profi les rolling on annular 
blanks = Ustrojstvo dlâ nakatyvaniâ zubčatyh profi lej na kal’cevyh zagotovkah 
/ I. BOSTAN, S. Mazuru, N. Trifan; UTM - Nr. 2002 0269; Decl. 05.11.2002; Publ. 
BOPI - 2005. – Nr. 2. 

947. NB 2711 (MD), CIB F 16 1/ 00. Transmisie planetară precesională = 
Precession planetary transmission = Precessionnaâ planetarnaâ peredača / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru, M. Vaculenco, I. Bodnariuc; UTM - Nr. 2001 0368; Decl. 
14.11.2001; Publ. BOPI - 2005. – Nr. 2. 

948. NB 2713 (MD), CIB G 01 F 1/ 06, 3/ 00. Contor de lichid = Liquid mater 
= Sčečik židkostej ( variante) / I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Madan, M. Vaculenco; 
UTM - Nr. 2001 0082; Decl. 27.03.2001; Publ. BOPI - 2005. – Nr. 2. 

949. NB 2729 (MD), CIB F16 H 1/ 32. Transmisie precesională = Precession 
transmission = Precessionnaâ peredača / I. BOSTAN, V. Dulgheru, D. Vengher; 
UTM - Nr. 2003 0220; Decl. 10.09.2003; Publ. BOPI - 2005. – Nr. 3. 
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950. NB 2791 (MD), CIB B 21 H 5/ 04, 1/ 06; B 21 D 53/ 28. Dispozitiv de 
deformare plastică a roţilor dinţate = Device for plastic deformation of gear 
- wheols = Ustrojstvo dlâ plastičeskogo deformirovaniâ zubčatyh koles / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru, N. Trifan; UTM - Nr. 2003 0213; Decl. 10.09.2003; Publ. 
BOPI - 2005. –Nr. 6 (1). 

951. NB 2815 (MD), CIB B 23 F 9/ 06. Procedeu şi dispozitiv de prelucrare 
a roţilor dinţate precesionale = Process and device for precession gearwheels 
working = Sposob i ustrojstvo dlâ obrabotki precessionnyh zubčatyh peredač / 
I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Dicusară; UTM - Nr. 2003 0221; Decl. 10.09.2003; Publ. 
BOPI - Nr. 7 ( I ). 

952. NB 2821 (MD), CIB F 16 H 1/32. Transmisie planetară precesională 
= Planetary precession gearing = Planetarnaâ precessionnaâ peredača / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru, A. Sochireanu; UTM - Nr. 2003 0217; Decl. 10.09.2003; 
Publ. BOPI - 2005. – Nr. 7 ( I ). 

953. NB 2888 (MD), CIB F 03 B 7/00. Staţie hidraulică = Hydraulic station 
= Gidravličeskaâ stanciâ / I. BOSTAN, V. Dulgheru, R. Ciupercă, O. Ciobanu, R. 
Ciobanu; UTM – Nr. 2005 0067; Decl. 04.03.2005; Publ. BOPI – 2005. - Nr. 10. 

954. NB 2916 (MD), CIB F03 B 7/00. Centrală hidroelectrică fl otantă = 
Floating hydroelectric station = Plavučaâ ghidrostanciâ /I. BOSTAN, V. Dulgheru, 
V. Cartofi anu, R. Ciupercă, O. Ciobanu; UTM – Nr. 2005 0065; Decl. 04.03.2005; 
Publ. BOPI – 2005. - Nr. 11. 

955. NB 2918 (MD), CIB F 16 H 15/52. Variator precesional (variante) = 
Precession variable-speed drive (variants) = Precessionnyj variator (varianty) / 
I. BOSTAN, V. Dulgheru, T. Cozma; UTM – Nr. 2003 0218; Decl. 10.09.2003; Publ. 
BOPI – 2005. - Nr. 11. 

956. NB 2920 (MD), CIB G 01 L 3/16. Dispozitiv de măsurare a forţei 
dezvoltare de un mecanism = Device for measuring the force developed by 
a mechanism = Ustrojstvo dlâ izmereniâ silz, rayvivaemoj mehaniymom / I. 
BOSTAN, S. Mazuru, M. Vaculenco; UTM – Nr. 2004 0044; Decl. 20.02.2004; 
Publ. BOPI – 2005. - Nr. 11. 

957. NB 2943 (MD), CIB F 16 H 1/32. Motor-reductor frontal (variante) = 
Frantal gear motor (variants) = torcovyj motor-reduktor (varianty) / I. BOSTAN, 
V. Dulgheru, I. Dicusară; UTM - Nr. 2004 0156 Decl. 28.06.2004; Publ. BOPI – 2005. 
- Nr. 12. 

958. NB 2955 (MD), CIB B 23 K 20/12. Procedeu şi dispozitiv de sudare 
prin fricţiune = Process and device welding = Sposob i ustrojstvo dlâ svarki 
treniem / I. BOSTAN, I. Botez, V. Dulgheru, I. Dicusară; UTM - Nr. 2005 0218 Decl. 
01.08.2005; Publ. BOPI – 2006. - Nr. 1. 
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959. NB 2961 (MD), CIB F16H1/32. Mecanism de acţionare = Drive = Privod / 
I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Dicusară; UTM - Nr. 2004 0157. Decl. 28.06.2004; Publ. 
BOPI – 2006. - Nr. 1. 

960. NB 2965 (MD), CIB F 24 J 2/42. Instalaţie solară cu autoorientare = Self-
orienting solar plant = Samoorintiruûŝaâ solnečnaâ ustanovka / I. BOSTAN, V. 
Dulgheru, I. Dicusară;UTM-Nr. 2004 0304. Decl. 28.12.2004; Publ. BOPI–2006. - 
Nr. 1. 

961. NB 2981(MD), CIB B 63 B 35/44; E 02 B 17/00. Staţie hidraulică = 
Hydraulic station = Gidravličeskaâ stanciâ / I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Bostan. 
R. Ciupercă; UTM - Nr. 2005 0274. Decl. 15.09.2005; Publ. BOPI – 2006. - Nr. 2. 

962. NB 2989 (MD), CIB F03 B13/12; F03B13/18. Staţie pentru transformarea 
energiei valurilor în energie electrică = Station for wave power conversion to 
electric power = Stanciâ dlâ preobrazovaniâ energii voln v električeskuû energiû 
/ I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Bostan, R. Ciobanu, O. Ciobanu,A. Sochireanu; UTM 
- Nr. 2005 0063. Decl. 04. 03. 2005; Publ. BOPI – 2006. - Nr. 2. 

963. NB 2990 (MD), CIB F 03 B 13/12; F 03 B 13/18. Instalaţie pentru 
transformarea energiei valurilor în energie electrică = Installation for wave 
power conversion to electric power = Ustanovka dlâ preobrazovaniâ energii 
voln v električeskuû energiû / I. BOSTAN, F. Ionescu, V. Dulgheru, V. Bostan, T. 
Cozma, A. Sochirean; UTM - Nr. 2005 0066. Decl. 04.03.2005; Publ. BOPI – 2006. 
- Nr. 2. 

964. NB 2991 (MD), CIB F03 B 7/00. Centrală hidroelectrikă = Hydroelectric 
station = Gidrostanciâ / I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu, A. 
Sochireanu; UTM - Nr. 2005 0136. Decl. 16.05.2005; Publ. BOPI – 2006. - Nr. 2. 

965. NB 2992 (MD), CIB F 03 B 7/00. Centrală hidraulică = Hydraulic station 
= Gidravličeskaâ stanciâ / I. BOSTAN, V. Dulgheru, A. Sochireanu, V. Bostan, O. 
Ciobanu, R. Ciobanu; UTM - Nr. 2005 0270. Decl. 15.09.2005; Publ. BOPI – 2006. 
- Nr. 2. 

966. NB 2993 (MD), CIB F 03 B 7/00; F 03 B 13/00. Hidroturbină = Hydraulic 
turbine = Gidroturbina/ I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochireanu, N. 
Trifan; UTM - Nr. 2005 0272 Decl. 15.09.2005; Publ. BOPI – 2006. - Nr. 2. 

967. NB 2994 (MD), CIB F 03 D 1/06. Turbină eoliană elicoidală (variante) = 
Helical wind turbine (variants) = Vintovaâ vetroturbina (varianty) / I. Bostan, V. 
Dulgheru, R. Ciobanu; O. Ciobanu; UTM - Nr. 2005 0006. Decl. 30.12.2004; Publ. 
BOPI – 2006. - Nr. 2. 
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968. NB 2995 (MD), CIB F 16 H 15/52. Variator precesional cu fricţiune = 
Friction precession variable-speed drive = Frikcionnyj precessionnyj variator/ 
I. Bostan, V. Dulgheru, T. Cozma; UTM - Nr. 2004 0305. Decl. 28.12.2004; Publ. 
BOPI – 2006. - Nr. 2. 

969. NB 2996 (MD), CIB F 16 H 21/40. Mecanism pentru transformarea 
mişcării de rotaţie alternativ[ în mişcare de rotaţie unidirecţională (variante) 
= Mechanism for transforming the variable rotary motion into unidirectional 
rotary motion (variants) = Mehanizm preobrazovaniâ peremennogo 
vraŝatel’nogo dviženiâ vodnonapravlennoe vraŝatel’noe dviženie (varianty) / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru, V. Bostan, T. Cozna, A. Sochireanu; UTM - Nr. 2005 0075. 
Decl. 15.03.2005; Publ. BOPI – 2006. - Nr. 2. 

970. NB 3017 (MD), CIB F 16 H 21/40. Mecanism de transformare a mişcării 
de rotaţie alternativă în mişcare de rotaţie = Mechanism for transmitting 
the swinging motion into rotary motion = Mehanizm peredači vozvratno-
vraŝatel’nogo dvižennie vo vraŝatel’noe / I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Bostan, 
R. Ciobanu, A. Sochireanu; UTM - Nr. 2005 0076. Decl. 15.03.2005; Publ. BOPI 
– 2006. - Nr. 3. 

971. NB 3058 (MD), CIB E 05 F 11/50; B 60 J 1/17. Mecanism de acţionare 
a macaralei de geam (variante) = Driving mechanism of the glass-frame riser 
(variants) = Mekanizm privoda steklopod’emnika (varianty) / I. BOSTAN, V. 
Dulgheru, V. Bostan, A. Sochireanu; UTM - Nr. 2005 0137. Decl. 16.05.2005; Publ. 
BOPI – 2006. - Nr. 5. 

972. NB 3104 (MD), CIB F 03 B 7/00: F 16 H 1/00. Staţie hidraulică = 
Hydraulic station = Gidravličeskaâ stanciâ / I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Bostan, 
A. Sochireanu, O. Ciobanu; R. Ciobanu, I. Dicusară; UTM - Nr. 2005 0273. Decl. 
15.09.2005; Publ. BOPI – 2006. - Nr. 7. 

973. NB 3123 (MD), CIB B 66 D 1/04. Troliu cu acţionare manuală (variante) 
= Hand drive winch (variants) = Lebedka s ručnym privodom (varianty) / I. 
BOSTAN, V. Dulgheru, I. Dicusară; UTM - Nr. 2005 0267. Decl. 15.09.2005; Publ. 
BOPI – 2006. - Nr. 7. 

974. NB 3153 (MD), CIB F 16 H 1/32. Multiplicator planetar precesional = 
Planetary precession step-up gear = planetarnyj precessionnyj mul’tiplikator 
/ I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciobanu; O. Ciobanu; UTM - Nr. 2005 0292. Decl. 
04.10.2005; Publ. BOPI – 2006. - Nr. 9. 

975. NB 3157 (MD), CIB H 01 Q 1/10. Sistem de urmărire = Watch system = 
Sistema nablûdeniâ / I. BOSTAN, V. Dulgheru, V. Bostan, I. Dicusară, A. Olevschi; 
UTM - Nr. 2005 0266. Decl. 15.09.2005; Publ. BOPI – 2006. - Nr. 9. 
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976. NB 3276 (MD), CIB F16 H 1/32. Multiplicator precesional = Precession 
step-up gear = Precessionnyj mul’tiplikator / I. BOSTAN, V. Dulgheru, R. Ciobanu; 
UTM - Nr. 2005 0269. Decl. 15.09.2005; Publ. BOPI – 2007. - Nr. 3. 

977. NB 3363 (MD), CIB B 23 H 1/00; B 23 F 9/06. Procedeu şi dispozitiv de 
prelucrare a roşilor dinţate precesionale de dimensiuni mici = Process and device 
for working of precession gearwheels of smail dimensions = Sposob i ustrojstvo 
dlâ obrabotki precessionnyh zubčatyh koles malyh razmerov / I. BOSTAN, V. 
Dulgheru, I. Dicusară; UTM-Nr. 2006 0035. Decl. 18.01.2006;Publ. BOPI–2007. -
Nr. 7. 

978. NB 3386 (MD), CIB E 21 B 4/02; F 03 B 13/02. Dispozitiv de foraj rotativ 
antrenat de fl uid pentru sonde de adâncimi mari = Rotary drilling device with 
liquid drive for deep wells = Vraŝatel’noe buril’noe ustrojstvo s židkostnym 
privodom dlâ glubokih skvažin / I. BOSTAN, V. Dulgeru, I. Bodnariuc; UTM - Nr. 
2005 0217. Decl. 01.08.2005; Publ. BOPI – 2007. - Nr. 8. 

979. NB 3510 (MD), CIB B 64 C 9/00; B 64 C 5/06; B 64 C 9/32; B 64 C 13/50 
Mecanism de dirijare a aparatului de zbor = Aircraft-control gear = Mehanizm 
upravleniâ letatel’nym apparatom / I. BOSTAN, F. Ionescu, V. Dulgeru, r. Ciobanu, 
Iu. Malcoci; UTM - Nr. 2005 0217. Decl. 01.08.2005; Publ. BOPI – 2007. - Nr. 8. 

980. NB 3531 (MD), CIB B 23 B 31/00; B 23 F 19/00. Dispozitiv pentru fi xarea 
roţilor dinţate conice (variante) = Conic gearwheel holding jig (variants) = 
Prisposoblenie dlâ zakrepleniâ zubčatyh koničeskih koles (varianty) / I. BOSTAN, 
S. Mazuru, C. Braşoveanu, V. Rusu; UTM - Nr. 2005 0024. Decl. 04.02.2005; Publ. 
BOPI – 2008. - Nr. 3. 

981. NB 3532 (MD), CIB B 23 F 9/06; B 24 D 5/00; B 24 D 17/00; B 24 B 
1/00; B 24 B 5/10; B 24 B 7/10. Procedeu de prelucrare a dinţilor angrenajului 
precesional = Process for working the precession engagement tecth = Sposob 
obrabotki zub’ev precessionnogo zacepleniâ / I. BOSTAN, S. Mazuru, A. Olevschi; 
UTM - Nr. 2004 0251. Decl. 22.10.2004; Publ. BOPI – 2008. - Nr. 3. 

982. NB 3542 (MD), CIB F 03 B 13/10; F 03 B 13/14; E 02 B 9/08. Instalaţie de 
conversiune a energiei valurilor (variante) = Plant for wave power conversion 
(variants) = Ustanovka dlâ preobrazovaniâ energii voln (varianty) / I. BOSTAN, 
V. Dulgheru, V. Bostan, I. Dicusară, T. Cozma; UTM - Nr. 2005 0134. Decl. 16.5.2005; 
Publ. BOPI – 2008. - Nr. 3. 

983. NB 3543 (MD), CIB F 03 B 13/10; F 03 B 13/14; E 02 B 9/08. Instalaţie de 
conversiune a energiei valurilor (variante) = Plant for wave power conversion 
(variants) = Ustanovka dlâ preobrazovaniâ energii voln (varianty) / I. BOSTAN, 



244

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

V. Dulgheru, T. Cozma, R. Ciobanu, O. Ciobanu; UTM - Nr. 2005 0160. Decl. 
06.06.2005; Publ. BOPI – 2008. - Nr. 3. 

984. NB 3544 (MD), CIB F 03 D 9/00; F 03 D 11/04; F 03 D 3/06; E 01 F 11/00 
Turbină eoliană antrenată de trafi cul rutier (variante) = Wind turbine actuated 
by the road traffi c fl ow (variants) = Vetrovaâ turbina, privodimaâ v dejstvie 
potokom dorožnogo dviženiâ(varianty) / I. BOSTAN, V. Dulgheru, I. Dicusară, R. 
Ciobanu,; UTM - Nr. 2005 0135. Decl. 16.05.2005; Publ. BOPI – 2008. - Nr. 3. 

985. NB 3560 (MD), CIB B 05 C 1/08; B 29 C 65/52. Procedeu şi dispozitiv 
de aplicare a peliculei elastice pe dantura roţilor dinţate conice = Process and 
device for elastic fi lm application onto the bevel gear teeth = Sposob i ustrojstvo 
naneseniâ elastičnoj plenki na zub’â koničeskih zubčatyh koles / I. BOSTAN, 
V. Dulgeru, I. Dicusară, I. Malcoci; UTM - Nr. 2006 0196. Decl. 25.07.2006; Publ. 
BOPI – 2008. - Nr. 4. 

986. NB 3561 (MD), CIB B 21 D 43/00; B 30 B 15/30. Procedeu de maletare a 
dinţilor roţilor conice cu durifi carea suprafeţei lor (variante) şi dispozitiv pentru 
realizarea lui = Process for knurling the bevel wheel teeth with strengthening of 
their surface (variants) and device for realozation thereof = Sposob nakatyvaniâ 
zub’ev koničeskih koles s upročneniem ih poverhnosti (varianty) i ustrojstvo dlâ 
ego osuŝestvleniâ. / I. BOSTAN, V. Dulgeru, N. Trifan; UTM - Nr. 2005 0064 Decl. 
04.03.2005; Publ. BOPI – 2008. - Nr. 4. 

987. NB 3562 (MD), CIB B 21 K 1/30; B 21 J 13/02. Procedeu de executare 
a roţilor dinţate conice = Process for bevel gear manufacturing = Sposob 
izgotovleniâ koničeskih zubčatyh koles / I. BOSTAN, S. Mazuru, E. Pereu, P. 
Cosovschi; UTM - Nr. 2006 0111. Decl. 04.04.2006; Publ. BOPI – 2008. - Nr. 4. 

988. NB 3563 (MD), CIB B 23 K 20/08. Procedeu de fabricare prin explozie 
a structurilor cu microcaneluri = Process for manufacture by explosion of 
structuresd with microgrooves = Sposob izgotovleniâ vzryvom struktur s 
mikrokanavkami / I. BOSTAN, D. G. Cacuci, F. Ionescu, V. Dulgheru; UTM - Nr. 
2005 0159. Decl. 06.08.2005; Publ. BOPI – 2008. - Nr. 4. 

989. NB 3595 (MD), CIB B 23 H 1/00; B 23 H 7/02; B 23 H 7/06; B 23 F 
9/06 Procedeu şi dispozitiv de prelucrare prin electroeroziune a roşilor dinţate 
(variante) = Process and device for electroerosion machining of gearwheels 
(variants) = Sposob i ustrojstvo dlâ elektroerozionnoj obrabotki zubčatyh koles 
(varianty). / I. BOSTAN, V. Dulgeru, I. Dicusară; UTM - Nr. 2005 0068. Decl. 
04.03.2005; Publ. BOPI – 2008. - Nr. 5. 

990. NB 3596 (MD), CIB B 23H 7/08. Procedeu şi sculă-electrod pentru 
fabricarea prin electroeroziune a strukturilor din metal sau aliaj (variante) 



Lucrări publicate de acad. Ion Bostan

245

= Process and tool electrode for manufacturing metal or alloy structures by 
electroerosion (variants) = Sposob i instrument-elektrod dlâ proizvodstva putem 
elektroerozii struktur iz metalla ili splava (varianty) / D. G. Cacuci, I. BOSTAN, 
V. Dulgeru, F. Ionescu; UTM-Nr. 2005 0158. Decl. 06.06.2005; Publ. BOPI–2008. 
- Nr. 5. 

991. NB 3600 (MD), CIB B 60 K 16/00; F 24 J 2/42; F 03 G 6/06. Instalaţie solară 
cu motor Stirling = Solar station with Stirling engine = Solnečnaâ ustanovka s 
dvigatelem Stirlinga. / I. BOSTAN, I. Vişa, V. Dulgeru, I. Dicusară, R. Ciobanu, O. 
Ciobanu; UTM- Nr. 2005 0309. Decl. 28.10.2005; Publ. BOPI–2008. - Nr. 5. 

992. NB 3623 (MD), CIB B 23 H 1/00; B 23 H 7/02; B 23 F 9/06. Roată dinţată-
sculă pentru prelucrarea matriţelor (variante) şi procedeu de prelucrare a ei 
(variante) = Gearwheel-tool for array processing (variants) and process for 
working thereof (variants) = Zubčatoe koleso-instrument dlâ obrabotki matric 
(varianty) i sposob ego obrabotki (varianty). / I. BOSTAN, V. Dulgeru, I. Dicusară, 
I. Bodnariuc; UTM- Nr. 2005 0032. Decl. 07.02.2005; Publ. BOPI – 2008. - Nr. 6. 

993. NB 3810 (MD), CIB B 64 G 1/44; H 01 L 31/00; F 24 J 2/42. Panou solar 
pliant = Folding solar panel = Razdvižnaâ solnečnaâ paneli / I. BOSTAN, V. 
Dulgeru, I. Malcoci, E. Rusu; UTM - Nr. 2007 0309. Decl. 07.11.2007; Publ. BOPI 
– 2009. - Nr. 1. 

994. NB 3817 (MD), CIB F03D3/02. Turbină de vânt cu ax vertical (variante) 
= Wind turbine with vertical axle (variants) = Vetroturbina s vertikalinoj osiû 
(variante) / I. BOSTAN, I. Vişa, V. Dulgeru, R. Ciupercă; UTM - Nr. 2007 0133 
Decl. 11.05.2007; Publ. BOPI – 2009. - Nr. 1. 

995. NB 2 de scurtă durată (MD), CIB F 03 D 3/02. Multiplicator precesional 
(variante) = Precession step-up gear (variants) = Precessionnyj mulitiplikator 
(variante) / I. BOSTAN, V. Dulgeru, R. Ciupercă; R. Ciobanu; UTM - Nr. 2008 0010 
Decl. 9.09.2004; Publ. BOPI – 2009. - Nr. 1. 

996. NB 3845 (MD), CIB F 03 B 13/00; F 03 B 7/00; F 03 B 13/10;; F 03 B 13/22;; 
F 03 B 17/06 Staţie hidraulică = Hydraulic station / I. BOSTAN, V. Dulgeru, 
V. Bostan, A. Sochireanu, O. Ciobanu, R. Ciobanu; UTM – Nr. 2008 0063 Decl. 
5.03.2008; Publ. BOPI – 2009. - Nr. 2. 

997. NB 3846 (MD), CIB F 03 B 13/00; F 03 B 7/00; F 03 B 13/18;; F 03 B 
13/22;; F 03 B 17/06 Staţie hidraulică cu ax orizontal = Hydraulic station with 
horizontal axle / I. BOSTAN, A. Gheorghe, V. Dulgeru, V. Bostan, A. Sochireanu, O. 
Ciobanu, R. Ciobanu; UTM – Nr. 2008 0064. Decl. 5.03.2008; Publ. BOPI – 2009. 
- Nr. 2. 
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998. NB 3847 (MD), CIB F 03 D 3/00; F 03 D 3/06. Turbină de vânt cu ax 
vertical (variante) = Wind turbine with vertical axle (variants) = Vetroturbina 
s vertikalinoj osiû (variante) / I. BOSTAN, I. Vişa, V. Dulgeru, R. Ciupercă; UTM 
- Nr. 2007 0134. Decl. 11.05.2007; Publ. BOPI – 2009. - Nr. 2. 

999. Cerere 2002 0162 (MD), CIB B 23 P 1/ 00. Procedeu de prelucrare prin 
electroeroziune a pieselor cu contur complicat = Process for electroerosion 
machining of pieces with complex contour = /I. Bostan, S. Mazuru, M. Vaculenco, 
N. Trifan; UTM - Decl. 07.06.2000; Publ. BOPI – 2004. - 6. 

1000. NB 3533 CIB B 24 B 1/00 Procedeu de netezire a dinţilor angrenajului 
conic = Process for smoothing the bevel gearing wheel teeth =. Sposob vyglazivania 
zubiev koles koniceskogo zaceplenia / Ion Bostan, Sergiu Mazuru, Victor Pasincovschi, 
Anatol Postolachi; UTM – Decl. 21.01.2008. 

1001. Cerere/Hotărâre 5395 CIB B 21 K 1/30; B 21 J 13/02.Procedeu de executare 
a roţilor dinţate conice / Method of execution of conical gears I Bostan, S. Mazuru, 
E. Pereu, P. Cosovschi; UTM – Decl. 22.02.2008.

1002. Cerere/Hotărâre 5404 CIB B 23F 9/06 Procedeu de prelucrare a dinţilor 
angrenajului precesional = Process for working the precession engagement tecth 
= Sposob obrabotki zub’ev precessionnogo zacepleniâ / I. BOSTAN, S. Mazuru, A. 
Olevschi; UTM – Decl. 25.01.2008. 

1003. Cerere/Hotărâre B 23 B 31/00; B 23 F 19/00 Dispozitiv pentru fi xarea roţilor 
dinţate conice) = Conic gearwheel holding jig = Prisposoblenie dlâ zakrepleniâ 
zubčatyh koničeskih koles / I. Bostan, S. Mazuru, C. Braşoveanu, V. Rusu; UTM 
– Decl. 29.01.2008. 

1004. Cerere/Hotărâre 5770 CIB F 24 J 2/42 D 3/02 Panou solar pliant = Folding 
solar panel = Razdvižnaâ solnečnaâ paneli / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară; 
UTM – Decl. 04.11.2008.

1005. Cerere/Hotărâre 5771 CIB F 03 D 3/02 Turbină de vânt cu ax vertical 
(variante) = Wind turbine with vertical axle (variants) = Vetroturbina s vertikalinoj 
osiû (variante) / I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R.Ciupercă; UTM – Decl. 
04.11.2008.

1006. Cerere/Hotărâre 6049 CIB G 01 F 11/24. Mecanism de alimentare a 
dozatorului cu pahare / Feeding mechanism batching scales with glasses/   I. 
Bostan,, V. Dulgheru, Iu. Malcoci; E. Rusu UTM – Decl. 27.05.2009. 
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Academicianul ION BOSTAN – RECTOR AL UTM ŞI 
MANAGER ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

Academician ION BOSTAN, RECTOR OF TUM AND 
MANAGER OF HIGHER EDUCATION

1992

1007. Intelectualitatea tehnică din Republica Moldova: [Pregătirea cadrelor 
inginereşti la Inst. Politeh. din Chişinău] (Technical intellectuality of the Republic of 
Moldova): [Training of engineers at the Chişinău Polytechnic Institute]/ Ion Bostan, 
rector al UTM // Lit. şi arta. - 1992. - 5 noiemb. - P. 2. 

1993

1008. Avizul Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei “Cu privire la proiectul 
Constituţiei Republicii Moldova” (Notifi cation by the Senate of the Technical 
University of Moldova “Concerning the Draft Constitution of the Republic of 
Moldova) / Ion Bostan, rector al UTM,Ion Drobenco, secretar ştiinţifi c UTM // Lit. 
şi arta. - 1993. - 10 iun. - P. 1. 

1009. Congresul de constituire a Asociaţiei Inginerilor din Moldova: alocuţiune 
la lucrările Congresului de\ consolidare a Asociaţiei Inginerilor din Moldova 
(Constitution congress of the Moldovan Engineers’ Association: Opening speech) 
/ Ion Bostan, rector al UTM // Univ. ingineresc - 1993. - Dec. - P. 4. 

1010. Intelectualitatea tehnică din Moldova, quo vadis?: [Interviu cu I. Bostan, 
rectorul Institutului Politehnic] (Technical intellectuals in the Republic of Moldova, 
quo vadis?): [Interview with I. Bostan, Rector of the Polytechnic Institute]) // Sfatul 
ţării. - 1993. - 20 ian. - P. 2. 

1994

1011. Brevetul nr 0366. Bostan Ion este Cavaler al distincţiei de stat “Ordinul 
Republicii”/ Preşedintele Republicii Moldova M. Snegur. = Patent No. 0366. 
Bostan Ion is the Knight of the state distinction “Order of Republic” The 
president of the Republic of Moldova M. Snegur. - [Chişinău] 8/6/1994. 

1012. Cu privire la decorarea cu ordine şi medalii a unii grup de lucrători ai 
Universităţii Tehnice a Moldovei: Decret [Bostan Ion - “Ordinul Republicii”] 
(About the awarding of orders and medals to some persons from the Technical 
University of Moldova: Decree [Ion Bostan was awarded “The Order of the 
Republic”] // Monitorul ofi cial al RM. - 1994. - Nr. 6. - P. 108-109. 
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1013. Politehnica - o mândrie şi în sărăcie: [Relatare de la conferinţa tehnico-
ştiinţifi că jubiliară cu participarea preşedintelui Mircea Snegur (Polytechnics: 
proud and poverty): [Commentaries from the Conference on the occasion of the 30th 
anniversary of the Technical University, with participation of Mr. Mircea Snegur, 
President of the Republic of Moldova] / Ion Bostan, rector al UTM // Făclia. - 1994. 
- 17 iun. - P. 1,3. 

1995

1014. [Anketa “Èkonomičeskogo Obozreniâ”]: Ctoby ustoât’ v stolknovenii 
s budušim / [Questionnaire. Economic Review]: To resist in clashed with future 
[Mneniâ člena korespondenta AN RM, rectora Politehničeskogo Universiteta Ion 
Bostan] // Èkonomičeskoe Obozrenie. - 1995.- Nr.4. - P. 16.

1015. Industria şi învăţământul tehnic - două imagini în dezvoltarea umană 
durabilă (Industry and engineering education: two images of the human sustainable 
development) / Ion Bostan, rector al UTM // Strategia dezvoltării umane durabile 
în Moldova: Conferinţa Naţională organizată de Guvernul Republicii Moldova şi 
Programul ONU. - Chişinău, 1995. - P., // Făclia. - 1995. - 25 febr. P. 3,6. 

1016. Integrarea ştiinţei, învăţământului superior tehnic în industrie: raport 
în plen (Integration of science and higher engineering education into industry) / 
Ion Bostan, rector al UTM // Probleme actuale ale dezvoltării şi integrării ştiinţei şi 
învăţământului universitar. - Chişinău, 1995. - P. 113. 

1017. Învăţământul tehnic - două imagini ale viitorului nostru ( Industry and 
engineering education: two images of our future ) / Ion Bostan, rector al UTM // 
Făclia. - 1995. - 25 febr. - P. 3,6. 

1018. [Revista “Meridian ingineresc” se fondează în scopul asigurării 
informatizării şi popularizării realizărilor tehnico-ştiinţifi ce ale teoreticienilor şi 
practicienilor din diverse domenii…]: prefaţă / I. Bostan, rector al UTM, Preşedinte 
al Asociaţiei Inginerilor din Republica Moldova, redactor-şef // Meridian inginer. - 
1995. - Nr. 1.: (număr promotor). ([The “Meridian Ingineresc” Journal is founded 
in order to assure the information and popularization of the technical-scientifi c 
achievements of the theorists and practitioners in various fi elds…]: preface) / I. 
Bostan, rector of TUM, Chairman of the Engineers Association of the Republic of 
Moldova, chief editor // Meridian Ingineresc – 1995 – No. 1: (promoting edition)

1019. Mesaje adresate participanţilor la Simpozionul Ştiinţifi c al Inginerilor 
Români de Pretutindeni (Message to the participants in the Scientifi c Symposia 
of the Romanian engineers from all over the World) / Ion Bostan, acad., rector al 
UTM // Univ. inginer. - 1995. - Oct. - P. 6. 
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1020. Omagierea savanţilor: [Dl Ion Bostan, preşedintele Senatului, rectorul 
UTM argumentează decizia forului superior despre conferirea titlului “Doctor 
Honoris Causa” distinşilor savanţi Sergiu Rădăuţan, Sergiu Chiriacescu, Jean-
Jacques Damielincourt] (Honorary degrees to scientists): [Ion Bostan, Chairman 
of the Senate, justifi es the decision of the Senate to award the title Doctor Honoris 
Causa to the outstanding scientists Sergiu Rădăuţan, Sergiu Chiriacescu, Jean-Jaques 
Damelincourt) / Consemnare S. Magna // Făclia. - 1995. - 7 oct. - P. 7. 

1996

1021. BOSTAN ION - rector al Universităţii Tehnice a Moldovei: Componenţa 
CONSILIULUI PENTRU PROBLEMELE ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTARE 
UMANĂ DURABILĂ (Bostan Ion- Rector of the Technical University of Moldova: 
MEMBERSHIP TO THE COUNCIL FOR SCIENCE AND SUSTAINABLE 
HUMAN DEVELOPMENT ISSUES): Decret nr. 10 din 26 ian. 1996, // Monitorul 
ofi cial al Republicii Moldova. - 1996. - Nr. 11. - P. 14. 

1022. Congresul al II-lea al PRCM: spicuiri din cuvântările delegaţilor la 
congresul al II-lea al PRCM, 13 iulie 1996 (II Congress of PRCM: from the 
speeches of the delegates) / Ion Bostan, acad., rector al UTM // Luceafărul. - 1996. 
- 23 iul. - P. 3. 

1023. Cu grijă pentru destinul urmaşilor (With the care for successors destiny) 
[interviu cu acad. Ion Bostan, rector al UTM ] / a dialogat Eugenia Zavtoni // Lit. şi 
arta. - 1996. - 7 martie. - P. 3. 

1024. Domnul Ion Iliescu, Preşedintele României – „Doctor Honoris Causa” al 
Universităţii Tehnice a Moldovei (Mr. Ion Iliescu, President of Romania, -Doctor 
Honoris Causa of the Technical University of Moldova: alocuţiune / Ion Bostan, 
acad., rector al UTM // Flux. - 1996. - 5 iul. - P. 1, 3. 

1025. Restructurarea industriei şi managementul resurselor umane (Industry 
Restructuring and Human Resource Management) / Ion Bostan, acad., rector al 
UTM // Luceafărul. - 1996. - 2 iul. - P. 3-4. 

1997

1026. Astfel vom combate protecţionismul şi mituirea / So we will fi ght 
protectionism and bribing: [interviu cu: I. Bostan, rector al UTM, A. Galben, rector al 
ULIM, I.Ababii, rector al USMF “N. Testemiţanu”] // Săptămâna .- 1997. - iul. - P. 29.

1027. Ceea ce nu pot înţelege guvernele noastre e că modifi când azi învăţămîn-
tul, vom modifi ca mâine Economia Naţională (Our Government cannot realise 
that the improvement of education nowadays will lead to the transformation of the 



250

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

national economy tomorrow) / Ion Bostan, rector al UTM // Făclia. - 1997. - 1 ian. 
- P. 4-5. 

1028. Exemplu de inteligenţă şi perseverenţă investigatoare: [Dialog cu Dl Ion 
Bostan, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova, pe care Consiliul Internaţional 
de Cercetare al Institutului American Biografi c l-a declarat Om al anului 1997] 
( An example of intelligence and investigative perseverance): Conversation 
with Ion Bostan, Rector of the Technical University of Moldova, Man of the 
Year 1997 nominated by the International Board of Research of the American 
Biographical Institute). (Interlocutor V. Stoica) // Luceafărul. - 1997. - 10 apr. - 
P. 1-2. 

1029. Invention as Promoter of Scentifi c and Technical Progress / Ion Bostan, 
academ, rector al UTM, Valeriu Dulgheru // The New role of the Balkan Countries. 
- Boston: Kluwer Academic publishers, 1997. - P. 171-182. 

1030. Încotro mergem şi cu ce paşi ?: [Raport la conferinţa consacrată jubileului 
de 5 ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, 21 iunie 1996] (Where 
do we proceed and how are we progressing?): [Conference Report on the occasion 
of the 5th anniversary of the Declaration of Independence in the Republic of Moldova, 
21 June 1996] / Ion Bostan,acad.,dr. hab în şt. tehnice, rectorul UT. M. // Mold. 
Suverană. - 1997. - 3 apr. - P. 3

1031. Liceu sau şcoală medie: pro şi contra (Lycee or secondary school: pros 
and cons) / Ion Bostan, rector al UTM //Făclia. - 1997. - 1 mart. - P. 1. 

1032. Oare ştim noi de ce ni-i viaţa strâmbă: [Dezbaterile Dlui I. Bostan pe 
marginea raportului prezentat de către Dl A. Andrieş, preşedintele AŞRM la adunarea 
generală] ( Do we know why our life is wrong): [I. Bostan . Debates on the report to 
the General Meeting presented by A. Andrieş, President of the Academy of Sciences] 
/Consemnare Gh. Bologan // Dialog. -1997. -2 oct. - P. 5. 

1033. Pregătirea universitară - temelia prosperităţii economice: [Dialog cu Dl 
Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova] (University education is the 
basis for economic prosperity): [Dialog with Ion Bostan, Rector of the Technical 
University of Moldova] / Consemnare V. Stoica // Luceafărul. - 1997. - 14 aug. -P. 2

1034. Teodor Donică: savant, organizator al ştiinţei fi zice: 1937 – 1997 
(Teodor Donica: researcher, and organiser of physical science): 1937 – 1997) / A. 
Andrieş,.;N. Andronati,, Ion Bostan // Mold. suverană. – 1997 . - 21 aug. 

1998

1035. Cu privire la decernarea Premiilor de Stat ale Republicii Moldova 
în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei în anul 1998: Hotărârea Guvernului 
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Republicii Moldova: [inclusiv Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Oprea Anatol, Ţopa 
Mihai, Mazuru Sergiu de la UTM pentru lucrarea “Transmisii planetare precesionale: 
angrenaje, tehnologii noi de fabricare şi utilizări”] (About the awarding of the 
State Prize of the Republic of Moldova in the fi eld of science, technology and 
production in 1998. Decision of the Government of the Republic of Moldova): 
[Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Oprea Anatol, Ţopa Mihai, Mazuru Sergiu for the 
work planetary precessional transmissions: gears, new fabrication technologies and 
applications”] // Moldova Suverană. - 1998. - 26 august. - P. 1. 

1036. Ancheta Făcliei: În 1997 aţi întreprins călătorii peste hotare. Cum se vede 
de acolo nivelul învăţământului nostru? (Questionnaire of ‘Făclia’ newspaper: 
You made some visits abroad in 1997. Which is the level of our education system at 
distance?): [Răspunde Ion Bostan, rectorul U. T. M // Făclia. – 1998 - 1 ian. - P. 6. 

1037. Ancheta “Luceafărul”: Semne bune anul are. . . (The year seems to 
be good…: Questionnaire of ‘Luceafărul’ newspaper): [Răspunde Ion Bostan, 
rectorul Universităţii Tehnice din Moldova, academician, vicepreşedinte al PRCM]: 
// Luceafărul. - 1998. - 31 dec. - P. 3. 

1038. Comunitatea Politehnică “Universitatea Tehnică - Colegii tehnice” 
(Polytehnica Community “Technical University – Technical Colleges”) / Ion 
Bostan, rector al UTM // Lit. şi arta. - 1998. - 10 sept. - P. 3. 

1039. Îmi place atitudinea deputaţilor CDM: [Despre Legea privind modifi carea 
şi completarea Legii despre statutul deputatului în Parlament]( I like the attitude 
of the Democratic Convention of Moldova representatives): [About the Law on 
modifi cation and completion of the Law on the status of the members of Parliament]). 
/ Ion Bostan, rector al UTM // Flux. - 1998. - 13 febr. - P. 3. 

1040. În mileniul trei cu o Moldovă liberă, modernă şi deschisă lumii (Into the 
third millennium with the free, modern and open Moldova): Congresul al III-lea al 
PRCM: Dezbatere pe marginea Raportului Renaşterii şi Consilierii / Ion Bostan, 
Valeriu Vdovicenco, Victor Moraru,…// Luceafărul - 1998. - 21 noiemb. - P. 3-4. 

1041. Învăţământul - o prioritate naţională (Education should be a 
national priority) / Ion Bostan, rector al UTM // Ora Convenţiei.-1998.- P.2. 

1042. Învăţământul tehnic se raliază standardelor europene (Engineering 
education joins the European standards): [interviu cu acad. Ion Bostan] /a dialogat 
Natalia Porubin // Mold. suverană. - 1998. - 12 dec. - P. 4. 

1043. “Optez pentru Convenţia Democrată” (My option is for the Democratic 
Convention) / Ion Bostan, rector al UTM //Făclia. - 1998. - 14 mart. - P. 4. 
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1044. Programul de activitate al candidatului pentru suplinirea postului de 
rector al Uni-versităţii Tehnice din Moldova (Action programme of the candidate 
to the position of the rector of the Technical Uni-versity of Moldova) / Ion Bostan, 
rector al UTM //Mes. Univr. - 1998. - Ian. - P. 1-2. 

1045. Raportul de activitate a consiliului AIM prezentat de academicianul Ion 
Bostan, preşedintele AIM: Al II-lea Congres al Asociaţiei Inginerilor din Republica 
Moldova (Activity Report of the Engineers’ Association of Moldova Council: The 
2nd Congress of the Engineers’ Association of Moldova) / Ion Bostan, rector al 
UTM //Univ. inginer. - 1998. - Mai- P. 4-5. 

1046. Rectorii nu sunt indeferenţi faţă de copiii din stânga Nistrului: [Opinia 
Dlui I. Bostan, rectorul UTM ]( The rectors are concerned about the children living 
on the left bank of the Nistru river: [Opinion of Ion Bostan, Rector of TUM] / 
Consemnare T. Roşca // Făclia. - 1998. - 19 dec. - P. 5. 

1047. Rectorii optează pentru o comisie autonomă de evaluare-acreditare: 
[Opinia Dlui I. Bostan, rectorul UTM ]( The rectors decide for an autonomous 
Council of evaluation and accreditation: [Opinion of Ion Bostan, Rector of TUM]) 
/ Consemnare M. Romanciuc // Făclia. -1998. - 19 dec. - P. 6. 

1048. Reforma învăţământului superior tehnic (Higher engineering education 
reform ): [impresiile acad. Ion Bostan asupra unei vizite de colaborare la Univ. 
Tehnică din Darmstadt, Germania şi Univ. “Louis Passteur” din Strasbourg, Franţa] / 
consemnare: M. Romanciuc // Făclia. - 1998. - 19 dec. - P. 2. 

1049. “Trebuie să întroducem în învăţământ concepţia instruirii elitare a 
tineretului” (It is necessary to introduce the concept about youth top teaching in 
education) / Ion Bostan, rector al UTM // Ţara. - 1998. - 13 ian. - P. 3. 

1050. Universitatea Tehnică a Republicii Moldova - pînă în anul 2000 şi mai 
departe ( The Technical University of Moldova - till the year 2000 and further): 
(Acad. I. Bostan trage o nouă pîrtie pentru UTM ) // Făclia. - 1998. - 17 ian. - P. 7. 

1999

1051. “Acreditarea şi evaluarea academică a instituţiilor de învăţământ a devenit 
un imperativ a vremii”(Academicial evolution and accreditation of the educational 
institutions become a time imperative): [un dialog susţinut cu rectorul U. T. M Ion 
Bostan asupra problemelor vizând inginerul de azi, inginerul de mâine, precum şi 
performanţele în ştiinţă ale acestui tânăr savant moldovean]. / Consemnare: Ion Stici 
// Moldova suverană. - 1999. -17 apr. - P. 3. 

1052. Celor mai dotaţi tineri să le asigurăm o instruire elitară (Top notch 
education to the most talented students): [UTM fondează „Liceul Politehnic Repub. 
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de Elită”: Veniţi la carte!] / Ion Bostan, acad., rector al UTM // Mes. Univ. - 1999. 
- Apr. - P. 4. 

1053. Cu bun simţ şi cu cifrele în mână (With decency and with fi gures in hand): 
[ce crede academicianul Ion Bostan despre învăţământul privat şi despre acreditarea 
instituţiilor de învăţământ] // Făclia. - 1999. - 24 apr. - P. 8. 

1054. 1999 îl dezvoltă pe 1998: [Despre succesele Comunităţii Politehnica 
şi proiectul TEMUS pentru UTM ] (The year 1999 is developing the year 1998: 
[About the achievements of the Politehnica Community and the importance of the 
Tempus project for TUM) / Ion Bostan, acad., rector al UTM // Făclia. - 1999. - 23 
ian. - P. 2. 

1055. Inginerii vor salva republica (The engineers will save the country): 
[interviu cu rectorul UTM, acad. Ion Bostan] / consemnare: Tudor Rusu // Făclia. 
– 1999 . -17 iul. - P. 4-5. 

1056. “Învăţământul nostru tehnic nu e inferior celui din Germania” (National 
engineering education is not inferior to the German one): [interviu cu rectorul 
UTM, acad. Ion Bostan] / consemnare: Natalia Porubin // Mold. suverană – 1999. 
- 5 oct. - P. 3. 

1057. Mulţumim Societăţii „Viitorul Român” SUA (Gratitude to the „Viitorul 
Roman” Society)/ Ion Bostan, Nicolae Mogoreanu // Mes. Univ. - 1999. - Dec. - P. 
2. 

1058. “Nimic mai şubred decât omul fară poziţie”( Nothing is less fl imsy than a 
person without a position): [interviu cu acad. I. Bostan, rector al UTM ] /consemnare: 
Tatiana Corai // Luceafărul - 1999. - 30 iun. - P. 6. 

1059. O. întâmplare din copilărie cu consecinţe. . . ştiinţifi ce (An occurrence 
since a child with. . . scientifi c consesuences): [interviu cu I. Bostan, rectorul UTM 
]: consemnare: Ion Anton // Capitala. - 1999. - 3 apr - P. 4-5. 

1060. Profesiile inginereşti - profesii cu cel mai mare viitor ( Engineering 
professions - professions with the great future): [scurt comentariu al situaţiei legate 
de Admiterea’ 1999] / Ion Bostan, acad., rector al UTM // Făclia. - 1999. - 12 iun.- 
P. 7 

1061. “Trebuie să pregătim mai mulţi tineri în sfera productivă pentru a 
dezvolta complexul industrial” (It is necessary to educate more young people for 
the production sector able to contribute to the development of industry): [interviu 
cu academicianul Ion Bostan, rector al UTM ] / consemnare: Rodica Trofi mov // 
Flux: ed. de vineri. - 1999. - 30 iul. - P. 6: fot. 
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1062. UTM fondează “Liceul Politehnic Republican de Elită” (The Technical 
University of Moldova founds the top-notch republican polytechnic lyceum) / Ion 
Bostan, acad., rector al UTM // Făclia. - 1999. - 27 febr. - P. 5. 

2000

1063. BOSTAN ION - academician, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, 
academician, rector al UTM: Componenţa nominală a CONSILIULUI 
SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ (Bostan 
Ion - academician, dr. haB.In technical sciences, Rector of TUM: member of 
the SUPREME COUNCIL FOR RESEARCH AND TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT): Hot. Guvern. Repub. Moldova ( nr 569 din 15 iunie 2000) // 
Monitorul ofi cial al RM. – 2000. - Nr. 70-72 . - P. 64. 

1064. Candidatura propusă pentru postul de rector al UTM la adunările 
facultăţilor, subdiviziunilor, organizaţiilor sindicale – Ion Bostan (Candidate to 
the position of TUM rector, proposed by faculties, units and trade unions, – Ion 
Bostan: [Succinte aspecte privind realizarea platformei electorale propuse de către 
Ion Bostan şi aprobată la şedinţa Senatului din 6 decembrie 1997] // Mes. Univ. - 
2002. - Noiemb. -Dec. - P. 1. 

1065. Ce vor studenţii de la primar ? (What do the students want from the 
Mayor?): [din cuprins: “Trebuie să-i învăţăm carte pe tineri în stil modern, nu cu 
creta ci cu calculatoare moderne, în lab. moderne, care trebuie înzestrate şi cu apă, 
şi cu lumină, şi cu căldură”] / Ion Bostan,, rector al UTM // Făclia. - 2000. - 22 
apr.- P. 2. 

1066. “Contez pe înţelepciunea domnului Mircea Snegur, pe practicismul lui 
Dumitru Diacov şi pe gândirea mai tânără a lui Valeriu Matei “(I believe in the 
sagacity of Mr. Mircea Snegur, in the practicalness of Mr. Dumitru Diacov, and in 
the younger thinking of Mr. Valeriu Matei): [interviu cu Ion Bostan, rector al UTM 
] / mediator: Tatiana Corai // Luceafărul. - 2000. - 9 iun. - P. 8-9. 

1067. Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme: Volum 
promoţional. (Encyclopedia of great discoveries, inventions, theories and systems: 
promotional edition) - [S. l. ]: Geneze, 2000. – 164p.: (/ Ion Bostan – realizator pe 
domenii: Ştiinţe Tehnice). 

1068. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească 
de-a lungul timpului (Encyclopedia of outstanding people in Romanian history, 
science and culture in the course of times): Vol. II (G-O) - [S. l. ]: Geneze, 2000. 
- 499p.: ( / Ion Bostan – realizator pe domenii: Ştiinţe Tehnice). 
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1069. Înaltul titlu onorifi c pentru Gleb Dragan – România (The high honorary 
title for Mr. Gleb Dragan – Romania): alocuţiune / Ion Bostan, acad., rector al UTM 
// Mes. Univ. - 2000. - Noemb. - P. 1: fot. 

1070. Non scholae, sed vitae discimus = Nu pentru şcoală, dar pentru viaţă 
învăţăm (Not for school but for life we learn): Cea de-a 36-a întâlnire a corpului 
profesoral-didactic cu studenţii anului I / Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ. 
- 2000. - Nr. 8 (oct. ). - P. 1. 

1071. Păşim cu încredere în 2000! (To embark upon year 2000 with confi dence!: 
[Raport - Program] / Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ. - 2000. - Ian. - P. 1-2. 

1072. Secolul XXI - secolul aurului cenuşiu (The XXI Century – the century of 
the grey gold): [din rap. prezentat la Conferinţa ştiinţifi că “Problemele globale ale 
omenirii”] / Ion Bostan, rector al UTM // Făclia. - 2000. - 8 apr. - P. 7. 

1073. Titlul de “Doctor Honoris Causa” pentru Petre Roman (The title Doctor 
Honoris Causa awarded to Mr Petre Roman): alocuţiune / Ion Bostan, rector, 
academician // Mes. Univ. - 2000. - Mai. - P. 1-2. 

2001

1074. BOSTAN ION – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, academician, 
rector al Universităţii Tehnice a Moldovei, se confi rmă în calitate de membru 
al COLEGIULUI MINISTERULUI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI (Bostan Ion - 
academician, dr. haB.In technical sciences, Rector of TUM, confi rmed as member 
to the BOARD OF THE MINISTRY OF EDUCATION): Hotăr. Guvernului 
Republicii Moldova (nr. 714 din 25 iulie 2001) // Monitorul ofi cial al Republicii 
Moldova. - 2001. - Nr. 92-93. - P. 25-26. 

1075. În scopul elaborării, implementării şi monitorizării Programului 
Naţional “Educaţie pentru toţi” se instituie COMITETUL ORGANIZATORIC 
AL CONFERINŢEI NAŢIONALE “EDUCAŢIE PENTRU TOŢI” în 
următoarea componenţă: BOSTAN ION – rectorul Universităţii Tehnice a 
Moldovei (In order to develop, implement and monitor the „Education for all” 
National Programme, the ORGANISING COMMITTEE OF THE NATIONAL 
CONFERENCE ON „EDUCATION FOR ALL” is set up, including Bostan Ion, 
Rector of the Technical University of Moldova);: Dispoziţie (nr. 45-d, 9 oct. 2001). 
// Monitorul ofi cial al Republicii Moldova. - 2001. - Nr. 129. - P. 27. 

1076. Acreditarea examinată şi apreciată de rectori (Accreditation analysed 
and evaluated by the rectors): sugestie [rectorul UTM Ion Bostan, a propus că 
periodicitatea acreditării ar putea fi  stabilită de Comisia specializată a C. N. E. A. A, 
…] / consemnare: Mariana Romanciuc // Făclia. - 2001. - 17 oct. – P. 7. 
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1077. Al patrulea Simpozion Ştiintifi c al Inginerilor Romani de Pretutindeni: 
Mesajul Asociatiei Inginerilor din Republica Moldova 14-15 septembrie 2000, 
Bucuresti (The 4th Scientifi c Symposium of the Romanian engineers from all 
over the World: Message of the Moldovan Engineers’ Association) / Ion Bostan, 
preşedinte al Asociaţiei Inginerilor din Republica Moldova, rectorul UTM // Mes. 
Univ. - 2001. - Ian. - P. 2. 

1078. Ancheta – 2001: “Făclia” – rectorii: [Ce proiecte lansaţi în debutul noului 
secol şi al noului mileniu?] (What projects do you launch at the beginning of the 
new century and of the new millennium?) / răspunde Ion Bostan, rectorul UTM // 
Făclia. - 2001. - 1 ian. - P. 7. 

1079. Gândirea inginerească – o gândire holografi că, cerinţă a societăţii 
industriale moderne (Engineering thinking – a holograph thinking, it is a demand 
of the modern industrial society) / Ion Bostan, rectorul UTM // Făclia. - 2001. - 13 
iunie. - P. 1-2. 

1080. Grijile de iarnă ale rectorilor (Winter concerns of the rectors): [Opinia 
rectorului Ion Bostan] // Făclia. - 2001. - 17 ian. - P. 2. 

1081. Istorie şi actualitate (History and present): [Ion Bostan despre unele 
aspecte istorice ale UTM pentru studenţii nou-veniţi la univ. ] //Mes. Univ. - 2001. 
- Sept. - P. 1. 

1082. Învăţământul tehnic superior din Basarabia: trecut, prezent, viitor 
(Engineering education in Bassarabia: the past, present and future)/ Ion Bostan, 
rectorul UTM // Făclia. - 2001. - 6 iun. - P. 1,6. 

1083. Noi am trecut cu brio examenul: UTM este acreditată de stat (We have 
passed the examination with brio: TUM was accredited by the State: [În a doua 
jumătate a lunii iunie a. c. la consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare 
a instituţiilor de învăţământ, într-un cadru solemn UTM, prin persoana rectorului, dl 
Ion Bostan, academician al A. Ş. M., a primit Certifi catul de Acreditare cu nr. 002. 
Pentru UTM acreditarea are o semnifi caţie în plus – inginerească. Vorba e că Asociaţia 
Mondială a Inginerilor recunoaşte diplomele inginereşti ale acelor universităţi, care 
sunt membre ale Asociaţiilor Naţionale ale Inginerilor şi sunt acreditate în ţarile lor. 
UTM satisface ambele cerinţe şi, deci, diplomele de licenţă eliberate la Chişinău sunt 
recunoscute în toate ţările cu Asociaţii Inginereşti - membre ale Federaţiei Mondiale 
a Inginerilor ] // Mes. Univ. - 2001. - Oct. - P. 2: il. 

1084. Profesionalism asigurat de un program modern (Professionalism 
supported by a modern study programme): [interviu cu Ion Bostan, academician, 
rector al UTM] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Făclia. - 2001. - 16 mai. - P. 7. 
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1085. Tendinţe spre perfecţiune (Tendency to achieve perfection): [orientarea 
profesională a liceenilor, elevilor din şcolile medii: opinia dlui acad. Ion Bostan, 
rectorul UTM, preş. Senat. U. T. M] // Făclia. - 2001. - P. 7. 

2002

1086. BOSTAN ION - academician, doctor habilitat în ştiinţe tehnice. 
Componenţa nominală A COMITETULUI PENTRU DECERNAREA 
PREMIULUI NAŢIONAL ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII (Bostan 
Ion – academician, doctor hab. in technical sciences. Nominal composition of the 
COMMITTEE FOR NATIONAL PRIZE AWARDING (technical sciences)): Hot. 
Guvernului Repub. Moldova. (nr. 911 din 11. 07. 2002. Anexa nr. 3. ) // Monitorul 
ofi cial al Repub. Moldova. - 2002. - Nr. 106-109. - P. 93-94. 

1087. BOSTAN ION, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, se confi rmă 
în calitate de membru al COLEGIULUI MINISTERULUI EDUCAŢIEI 
(BOSTAN ION, Rector of the Technical University of Moldova, confi rmed as 
member of the MINISTRY OF EDUCATION BOARD): Hotarâre cu privire la 
aprobarea componenţei Colegiului Ministerului Educaţiei (nr. 13054 din 4 oct. 2002) 
// Monitorul ofi cial al Republicii Moldova. – 2002 . - Nr. 146-148. - P. 18. 

1088. Al V-lea Simpozion Ştiinţifi c al Inginerilor Români de Pretutindeni: 
Mesajul Asociaţiei Inginerilor din Republica Moldova şi al Universităţii Tehnice 
a Moldovei (The 5th Scientifi c symposium of the Romanian engineers from all 
over the World: Message of the Moldovan Engineers’ Association and of the 
Technical University of Moldova) / Ion Bostan, preşedinte al Asociaţiei Inginerilor 
din Republica Moldova, rectorul UTM // Mes. Univ. - 2002. - Noiemb. - Dec. - P. 7. 

1089. Candidatura propusă pentru postul de rector al UTM la adunările 
facultăţilor, subdiviziunilor, organizaţiilor sindicale – Ion Bostan: [Succinte aspecte 
privind realizarea platformei electorale propuse de către Ion Bostan şi aprobată la 
şedinţa Senatului din 6 decembrie 1997] (The proposed candidature for the position 
of rector of TUM at the meetings of the faculties, subdivisions, trade union 
organisations – Ion Bostan: [Succinct aspects concerning the achievement of the 
electoral programme proposed by Ion Bostan and approved at the Senate meeting of 6 
December 1997] // Mesager Universitar. - 2002. - Nr. 11-12 (noiemb. -dec. ). - P. 1. 

1090. Cu privire la rezultatele implementării sistemului de credite la FUA, FE, 
FCIM (Concerning the results of credit system implementation at FUA, FE, FCIM): 
Hotărârea senatului UTM din 23. 04. 2002. / Ion Bostan, preşedinte al Biroului de 
Senat UTM // Mes. Univ. - 2002. - Mai . - P. 1
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1091. Inginerul – principala forţă creativă a societăţii: Inaugurarea anului 
universitar 2002-2003 la UTM (The engineer is the creative force of the society: 
Inauguration of the academic year 2002/2003 at TUM).: [extras din alocuţiunea 
rectorului UTM, academician Ion Bostan] // Mes. Univ. - 2002. - Oct. - P. 2: fot. 

1092. Învăţământul particular între realitate şi necesitate (Private education 
between reality and necessity): [opinia dlui acad. Ion Bostan, rectorul UTM ] / 
consemnare: M. Romanciuc // Făclia. - 2002. - 16 mart. - P. 7. 

1093. Mesajul Asociaţiei Inginerilor din Republica Moldova şi al Universităţii 
Tehnice a Moldovei: [deviza noastră este “Pentru binele Ştiinţei, Tehnicii şi Naţiunii”]: 
Simpozion ştiinţifi c al inginerilor români de pretutindeni (al V-lea, 13-14. 09. 2002.) 
/ Ion Bostan, preşedinte al Asociaţiei Inginer. din Rep. Moldova, rectorul UTM 
(The message of the Engineers Association of the Republic of Moldova and of the 
Technical University of Moldova): the Vth Scientifi c Symposium of the Romanian 
engineers from everywhere (13-14. 09. 2002). / Ion Bostan, the chairman of the 
Engineers Association of the Republic of Moldova, rector of TUM, academician //
Univ. ingin. - 2002. - 1-15 sept. - P. 6.; Mes. Univ. - 2002. - Noiemb. -Dec. - P. 7. 

1094. Platforma electorală a acad. Ion Bostan, candidat la postul de rector al 
Universităţii Tehnice a Moldovei (The election programme of the academician Ion 
Bostan, candidate for the position of rector of the Technical University of Moldova) 
// Mes. Univ. - 2002. - Noiem. - Dec. - P. 2-4. 

1095. [Profi lul Tehnologia Industriei Uşoare]: Hotărârea Senatului UTM ( 
Decision of TUM Senate) din 28. 05. 2002 / Ion Bostan, preşedinte al Senatului 
UTM; Ion Drobenco, secretar ştiinţifi c // Mes. Univ. - 2002. - Iun. - P. 2. 

1096. Propunerile rectorului Ion Bostan pentru Congresul BSUN (Proposals 
made by Rector Ion Bostan at BSUN Congress) // Făclia. – 2002 . - 21 sept. - P. 1. 

1097. Rectorul răspunde pe Internet (The Rector answers on the Internet): 
[interviu cu Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei] // Mes. Univ. 
- 2002. - Ian. - P. 2.; Febr. - P. 2.; Mart. - P. 2. 

1098. Sportul universitar (The university sports): [Complexul sportiv al fostei 
Uzine „Mezon”a trecut la balanţa UTM Faptul s-a realizat cu suportul Primăriei 
municipiului Chişinău şi al Ministerelor Invatamântului, Economiei, Privatizării, 
Finanţelor, Industriei] /Ion Bostan, rector al UTM //Mes. Univ. - 2002. - Mai. -P. 4: 
fot. 

1099. Şantierul de construcţie al Universităţii Tehnice - 2002: (The construction 
site of the Technical University in 2002) [lucrări de construcţie şi repararţie capitală: 
pe baza investiţiilor capitale din Bugetul de Stat; pe baza Contului Special al UTM; 
cu fi nanţare mixtă (Buget de Stat + cont special UTM; pe bază de sponsorizare] 
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/relatare: Ion Bostan, Pavel Spînu, Averian Tulgara, Tudor Rusnac, Svetlana Gîrlea // 
Mes. Univ. - 2002. - Noiemb. -Dec. - P. 4. - relatat in extenso, conturând tabloul unui 
solid şantier de construcţii însoţit de fotografi ile respective. 

1100. Ştiinţa îi “condamnă” pe studenţi la privaţiune de ignoranţă (Science 
convicts students to loss of ignorance): [Ziua Naţională a Tineretului, suprapusă 
cu Ziua Internaţională a Studenţilor au fost marcate la UTM printr-o Conferinţă 
Tehnico-Ştiinţifi că. În deschiderea forului, studenţii au fost salutaţi de academicianul 
Ion Bostan, rectorul UTM] // Făclia. - 2002. - 23 noiemb. - P. 7. 

1101. “Ştiinţa uneşte, nu dezbină” (Science joins, it does not divide): [enunţ 
subliniat în alocuţiunea de salut a lui Ion Bostan, rectorul UTM, la deschiderea 
Simpozionului Internaţional cu genericul “Biochimie şi biotehnologii în industria 
alimentară“. ] // Mes. Univ. - 2002. - Noiemb. -Dec. - P. 16

1102. Tendinţele evolutive ale unor indici generalizatori, obţinuţi în perioada 
1998-2002, ce au asigurat prestigiul şi dezvoltarea continuă a Universităţii 
(Progressive tendencies of some generalising factors, achieved in 1998-2002 which 
have added to the prestige and the continuous development of the University): 
raport: [Succinte aspecte privind realizarea platformei electorale propuse de Ion 
Bostan şi aprobată la şedinţa Senatului din 6 decemb. 1997 ] //Mes. Univ. - 2002. 
- Dec. – P. 1. 

1103. Titluri onorifi ce pentru profesori din Germania şi România (Honorary 
titles for professors from Germany and Romania): [Titlul de „Doctor Honoris Causa” 
a fost conferit dlor Polidor Bratu, prorf. univ., dr., Univ. Tehnică de Construcţii, 
Bucureşti; Florin Ionescu, prof. univ., dr., ing., Universitatea de Ştiinţe Aplicate din 
Konstanz, Germania; Octavian Pruteanu, prof. univ.,dr. ing., Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi”, Iaşi] / alocuţiune: Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ. - 2002. 
- Mart. - P. 3. 

2003

1104. Hotărâre cu privire la confi rmarea în funcţie a dlui ION BOSTAN 
(Decree concerning the confi rmation in the position of rector): [În conformitate 
cu pct. 4 al art. 48 din Legea Învăţământului şi cu Regulamentul cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru postul de rector al instituţiei de 
învăţământ superior universitar, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 112 din 28 februarie 1996, GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
HOTĂRĂŞTE: SE CONFIRMĂ DL ION BOSTAN ÎN FUNCŢIA DE RECTOR 
AL UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI. / prim-ministru al Republicii 
Moldova Vasile Tarlev; Contrasemnat: Ministrul Educaţiei Gheorghe Sima, Chişinău, 
17 ianuarie 2003. nr. 27] //Monitorul ofi cial al Republicii Moldova. - 2003. - Nr. 6-8. 
- P. 21; // Mes. Univ. - 2003. - Febr . - P. 1. 
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1105. Ambasadorul Germaniei este Doctor Honoris Causa al UTM: [Ion 
Bostan, rectorul UTM, a menţionat contribuţia dlui ambasador Michael Zickerick la 
cimentarea relaţiilor UTM cu mai multe universităţi din Germania…] / consemnare: 
Ion Stici ( The ambassador of Germany is Doctor Honoris Causa of TUM): [Ion 
Bostan, rector of TUM, mentioned the contribution of Mr. ambassador Michael 
Zickerick to the strengthening of the TUM relations with many universities from 
Germany…] / consignment: Ion Stici // Moldova Suverană . - 2003. - 30 ian. - P. 3. 

1106. Centrele de cercetare ale UTM vor contribui la dezvoltarea economiei 
naţionale: [rectorul UTM Ion Bostan a subliniat că, va fi  stimulată participarea 
colaboratorilor Universităţii la concursurile pentru diferite granturi naţionale şi 
internaţionale cu partenerii din Rusia, Ucraina, Belarus, SUA, România, UE etc. 
”] ( The research centres of TUM will contribute to the development of national 
economy): [The rector of TUM, Ion Bostan, pointed out that the participation of 
the University staff at various national and international grants with partners from 
Russia, Ukraine, Belarus, USA, Romania, EU, etc. will be stimulated.] ) / consemnare: 
Tatiana Roşca // Moldova Suverană. - 2003. - 28 ian. - P. 2. 

1107. Conexiunea Reţelei Internaţionale RENAM la Reţeaua Transeuropeană 
GEANT - un atribut important spre integrarea europiană a învăţământului şi 
cercetării (Connection of the RENAM international network to GEANT Trans-
European network is an important hallmark towards European integration of 
education and research) /A. Andrieş, preşedinte al AŞM, cad., copreşedinte RENAM; 
I. Bostan, rector al UTM, acad, copreşedinte RENAM // Moldova suverană. – 2003 
- 7 noemb. - P. 2. 

1108. Dan Gabriel Cacuci: [În şedinţa festivă a Senatului UTM din 23 09. 03 
înaltul titlu „Doctor Honoris Causa” a fost conferit dlui Dan Gabriel Cacuci, director 
al Instit. de Securitate Nucleară din cadrul Centrului de Cercetare Ştiinţifi că din or. 
Karlsruhe, Germania] / alocuţ.: Ion Bostan, rector al UTM. // Mes. Univ. - 2003. 
- Noiemb. - P. 3. 

1109. Democratizarea societăţii este extrem de importantă pentru tânărul nostru 
stat” (The democratisation of the society is extremely important for our young 
state): Cuvânt de deschidere: [Seminarul “Democratizarea societăţii” - reprezentanţi 
ai Ambasadei Statelur Unite ale Americii din Republica Moldova în vizită de lucru 
la UTM. Excelenţa sa, Pamela Hyde Smith, în calitatea sa de ambasador, reprezintă 
Statele Unite ale Americii, ţară care deja mai mult de două secole a promovat valorile 
democratice] / Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ. - 2003. - Mai. - P. 1.

1110. Johan Löhn: [În şedinţa festivă din 21 octombrie a. c. Senatul a conferit 
titlul „Doctor Honoris Causa”al UTM dlui Johan Löhn, prof. univ., presedinte al 
Fundaţiei „Steinbeis” din Stuttgart, rector al Universităţii „Steinbeis” din Berlin] / 
alocuţiune: Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ. - 2003. - Noiemb. - P. 3: fot. 
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1111. Moldova şi Învăţământul Universitar European (Moldova and European 
higher education) /Andrei Galben, rector ULIM, Ion Bostan, rector UTM., Grigore 
Belostecinic, rector ASEM // Mold. Suv. - 2003. -3 oct.- P.2.; // Moldova şi lu-mea. 
-2003. - Nr. 5/6.- P. 7-11.// Lit. şi arta. - 2003. - 16 oct. - P. 7: fot. - Idem în lb rusă

1112. Ofi ciali ai Marii Britanii susţin deschiderea la UTM a Centrului de 
Reconversie a Militarilor (UK offi cials support the opening of the Resettlement 
Centre at TUM): [UTM a respectat întru totul prevederile proiectului comun al 
Ministerelor Apărării ale celor două ţări, care prevede deschiderea unui asemenea 
cen-tru la UTM ]: declaraţie / Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ.- 2003.-Mart.-
P.8. 

1113. “Tehnologii moderne. Calitate, Restructurare. „TMCR’ 2003”: Conferintă 
Ştiintifi că Internaţională (Modern technologies. Quality. Restructuring: 
International Scientifi c Conference)“TMCR-2003”: [Conferinţa în cauză îşi 
propune să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor în domeniile tehnologiilor fabricării 
produselor şi asigurării calităţii, restructurării şi managementului sistemelor şi 
complexelor industriale] / Cuvânt de salut: Ion Bostan, rector al UTM // Intellectus. 
- 2003. - Nr. 2. – P. 88-89. 

1114. Unele aspecte ale creativităţii ca proces şi produs (Some Aspects of 
Creativity as Process and Pproduct ) / Ion Bostan, Lorin Cantemir, Valeriu Dulgheru 
//Meridian Ingineresc. – 2003. - Nr. 1. – P. 11-14. ( rom.;rez. În engl. )

2004

1115. BOSTAN, ION – rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei: Componenţa 
Nominală a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru (BOSTAN ION – Rector 
of the Technical University of Moldova: nominal composition of the Economic 
Council coordinated by the Prime-minister): Aprobat prin Hot. Guvernului nr. 270 
din 17. 03. 2004 // Monitorul ofi cial al Republicii Moldova - 2004. - Nr. 50-52. - P. 
29. 

1116. Adevărata elită a societăţii o constituie creatorii (The creators are the 
true elite personnel of the society): interviu cu acad. Ion Bostan, rector al UTM 
/consemnare de Lora Capiţa // Moldova. - 2004. - Nr. 9/10. - P. 36-39.: fot. - Text: 
rom.,engl şi rusă). 

1117. Bologna Process: oppotunities and risks for higher technical education 
(Procesul de la Bologna: oportunităţi şi riscuri pentru învăţământul superior 
tehnic) / Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ. - 2004. - Dec. - P. 3: fot., tab. 

1118. Jubileu de 40 de ani al UTM (The 40th anniversary of TUM): mesaj de 
felicitare. / Ion Bostan, acad., rector al UTM // Mes. Univ. - 2004. - Sept. - P. 1: fot. 
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1119. Mesajul acad. Ion Bostan, preşedintele Asociaţiei Inginerilor din 
Republica Moldova, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei (Message of acad. 
Ion Bostan, President of the Moldovan Engineers’ Association, the rector of the 
Technical University of Moldova) // Univ. Inginer. - 2004. – 16-30 sept. - P. 3. 

1120. Urcuşul UTM – 40 (TUM upgrading-40): [UTM a instruit peste 57000 de 
ingineri şi economişti, peste 900 de doctori şi doctori habilitaţi – temelia intelectualităţii 
tehnice autohtone. UTM a consolidat şi dezvoltat ramuri importante ale econom. 
naţionale: construcţia de maşini şi energetică, tehnologia industriei alimentare şi 
telecomunicaţiile, radio– şi microelectronica, industria construcţiilor, industria 
uşoară, urbanistică şi arhitectura, tehnologiile informaţionale. Urcuş continuu spre 
recunoaşterea naţ. şi internaţ.; spre colaborare la egal cu peste 50 de univ. şi centre 
ştiinţifi ce din lume; spre un rol prestigios în Reţeaua Universitară a 11 ţări riverane 
Mării Negre (BSUN – Black Sea Universities Network); spre angajarea plenară în 
edifi carea Spaţiului Educaţ. Unic European, prevăzut de Procesul de la Bologna] / 
Ion Bostan, academician, rector al UTM // Mes. Univ. - 2004. - Oct. - P. 1, 3: fot. 
color. 

2005
1121. Bostan Ion, academician, rector al Universităţii Tehnice din 

Moldova:[membrul ] JURIULUI INTERNATIONAL AL EXPOZIŢIEI 
INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE „INFOINVENT’ 2005” = Bostan Ion, 
academ. rector of the Tehnical University of Moldova Tehnice din Moldova: [ 
membres of the jury] INTERNATIONAL JURY OF THE INTERNATIONAL 
SPECIALIZED EXHIBITION „INFOINVENT’ 2005”// Mežgosudarstvennaâ 
specializirovannaâ vystavka-forum “SNG: NAUKOEMKAÂ PRODUKCIÂ I 
VYSOKIE TEHNOLOGII”: Ofi cialinyj Katalog 9. 11-12. 11. 2005. Meždunarodnyj 
vystavočnyj centr “Moldexpo” S. A. - Chişinău, 2005. – P. 45. 

1122. ARA – Academia Româno-Americană (Romanian-American Academy): 
alocuţiune de salut: [ARA îşi desfăşoară activitatea sub formă de congres în diferite 
universităţi din SUA şi Europa, în cadrul cărora oamenii de cultură din diaspora 
română din diferite ţări, precum şi personalităţi străine, dar preocupate de aspecte 
româneşti îşi expun rezultatele investigaţiilor lor. ARA a luat naştere la Los Angeles, 
SUA, în 1975, din iniţiativa unui grup de intelectuali români, în frunte cu Octavian 
Bârlea, teolog, istoric bisericesc. Dl Ion Bostan, rectorul UTM, a menţionat cu 
deosebită satisfacţie că printre membrii-corespondenţi ai ARA sunt şi cadre didactice 
de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Potenţialul intelectual al UTM este puternic, 
permiţând ca numărul lor să se mărească. Astfel Academia Româno-Americană are 
posibilitatea să-şi întărească aripa estică, iar noi împreună şă recuperăm mai rapid şi 
efi cient valorile de care am fost privaţi în mod abuziv] //Mes. Univ. - 2005. - Sept . 
- P. 7. 
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1123. Armonizarea învăţământului ingineresc cu rigorile procesului de la 
Bologna (Adjustment of engineering education to the Bologna process requirements) 
/ coord.: Ion Bostan; . . . - Ch.: UTM, 2005. - 99 p.: fi g. - Bibliogr. p. 98-99. 

1124. Munca asiduă a pedagogilor asimilată de studenţi întru Edifi carea 
Spaţiului Educaţional Europian Unic (Assiduous job of the teachers assimilated 
by the students with the purpose to build the European Higher Education Area)/ 
Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ. - 2005. - Sept. - P. 1. 

1125. Preocupări\ serioase privind bacul (Big concerns related to baccalaureate 
exams): enunţ: [Preşedintele Consiliului de administraţie, rectorul UTM, dl Ion 
Bostan, a specifi cat că analiza problemei bacului a scos în evidenţă un şir de lacune 
vizând toate verigile Universităţii: catedre, decanate, rectorat. Analiza va dinamiza 
eforturile organizatorice şi didactico-educative întru ameliorarea în timp util a situaţiei 
referitoare la pregătirea studenţilor pentru a susţine cu succes examenele de bac. în 
2005 - sarcină socială de importanţă majoră] //Mes.Univ. - 2005.- Noiemb. -P.1. 

1126. Procesul de la Bologna comentat (Bologna Process comment) / I. Bostan, 
rector al UTM, A. Galben, rector U. L. I. M. // Univers Ped. Pro. - 2005. - 16 iun. - P. 
3. 

1127. Procesul de la Bologna. Cum ne ajustăm la noile rigori (Bologna Process. 
How do we adjust to the new requirements): cuvânt de salut: [În mai 2005 Republica 
Moldova a aderat la Procesul de la Bologna, care prevede ca până în anul de graţie 
2010 noi şă ajustăm sistemul educaţional la rigorile acestui proces, contribuind astfel 
la edifi carea Spaţiului Universitar European Unic. Referindu-se la UTM, dl Ion 
Bostan a spus că Procesul de la Bologna, aduce cu sine mobilitatea studenţilor şi 
profesorilor, comportă în sine şi nişte momente negative, în articular, pentru ţările din 
bazinul Mării Negre. De ce? Pentru că studenţii cei mai buni, precum şi unii profesori 
vor ”migra” în ţările dezvoltate ale Europei, unde condiţiile sunt mai bune. De aceea 
în cadrul Reţelei Universităţilor din Bazinul Mării Negre (BSUN) s-a convenit asupra 
înfi inţării unui Centru de studii pentru modernizarea pe domenii a învăţământului 
superior din această regiune, cu suplimentări fi nanciare din partea Uniunii Europene] 
/ Ion Bostan, rectorul UTM, acad. // Mes. Univ. – 2005. - Oct. - P. 6: fot. 

1128. Respublika Moldova v Bolonskom processe (Bologna Process. in Moldova) 
/ V. Moldovanu-Bătrânac, A. Galben, I. Bostan // Nezavisimaa Moldova. - 2005. - 2 
sept . - P. 6-7. 

1129. Sportul universitar: prezentul continuu (University sports: a continuous 
process): [interviu cu Ion Bostan, rectorul UTM ] / realizare: Elena Pârţac // Sport 
plus. - 2005. - 13 dec. – P. 4-6. 
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2006

1130. BOSTAN ION, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei: componen-
ţa nominală a CONSILIULUI COORDONATOR NAŢIONAL ÎN DOMENIUL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SECUNDAR PROFESIONAL (BOSTAN ION, Rector 
of the Technical University of Moldova: nominal composition of the NATIONAL 
COORDINATING COUNCIL FOR VOCATIONAL /TECHNICAL EDUCA-
TION): Hotărârea Guvernului nr. 302 din 23 martie 2006 // Monitorul ofi cial al RM. 
- 2006. - Nr. 51-54. - P. 49

1131. Aspecte ce fortifi că Universitatea (Factors that consolidate the University 
/ I. Bostan, preş. Senat. UTM, I. Drobenco, secret. şt. al Senat. // Mes. Univ. - 2006. 
- Febr. - P. 2. 

1132. Cooperarea interuniversitară la Marea Neagră – suport de realizare a 
Procesului de la Bologna (Black Sea inter-university cooperation – support for the 
realisation of the Bologna process): [pe marginea participării la lucrările Congresului 
IV al Reţelei Univ. la Marea Neagră. Preşedenţia RUMN în perioada 2004-2006 a 
deţinut-o Republica Moldova, preşedinte fi ind ales acad. Ion Bostan]: interviu cu 
Ion Bostan, rector al UTM / consemnare: Leonid Busuioc // Moldova suverană . 
- 2006. - 13 oct..; // Făclia. - 2006. - 14 oct. - P. 17. 

1133. Educaţia – efort continuu al tuturor (Education is a continuous effort 
of everybody) / I. Bostan, preşedinte al Senatului UTM, I. Drobenco, secret. şt. al 
Senatului UTM // Mes. Univ. - 2006. – Sept. - P. 8. 

1134. Formarea continuă – un plus de calitate pentru UTM (Continuing 
education – a „quality plus” for TUM) / I. Bostan, preşedinte al Senatului UTM, I. 
Drobenco, secret. şt. al Senatului UTM // Mes. Univ. - 2006. - Mart. - P. 6: fot. 

1135. Materiale didactice pentru studiile cu frecvenţă redusă şi la distanţă 
(Materials for part-time and distance education)/ I. Bostan, preşedinte al Senatului 
UTM, I. Drobenco, secret şt. al Senat. UTM // Mes. Univ. - 2006. - Decembr. - P. 6. 

1136. Pendulul Foucault – Orologiu Gravitaţional cu cinematică interactivă. 
. . (Foucault Pendulum – gravitational clock with interactive kinematics) / Ion 
Bostan, rector al UTM //Mes. Univ. - 2006. - April. - P. 1: il. 

2007

1137. BOSTAN ION, academician, rector al Universitatii Tehnuce din 
Moldova:[membrul] JURIULUI INTERNAŢIONAL AL EXPOZIŢIEI 
INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE „INFOINVENT’ 2007” = Bostan Ion, 
academ. rector of the Tehnical University of Moldova: [membres of the jury] 
INTERNATIONAL JURY OF THE INTERNATIONAL SPECIALIZED 
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EXHIBITION „INFOINVENT’ 2007” // INFOINVENT-2007: catalog ofi cial. 
Expoziţia Internaţonală Specializată 27-30 iulie 2007 = Ofi cial catalogue. International 
Specialized Exhibilition June 27-30. - Ch., 2007. - P. 18. 

1138. BOSTAN ION, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei: Componenţa 
nominală a Grupului de lucru pentru monotorizarea implementării Planului de acţiuni 
privind crearea Liceului şi Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei: (BOSTAN 
ION, Rector of the Technical University of Moldova: Nominal composition 
of the WORKING GROUP FOR THE MONITORING OF THE ACTION 
PLAN IMPLEMENTATION, CONCERNING THE FOUNDATION OF THE 
LYCEUM AND THE UNIVERSITY AT THE MOLDOVAN ACADEMY OF 
SCIENCES) (anexă la Dispoziţia Guvernului nr. 95-d din 23 oct. 2007) //Monitorul 
ofi cial al RM. - 2007. - Nr. 171-174. - P. 84. 

1139. ION BOSTAN – NOUL PREŞEDINTE AL CONSILIULUI 
RECTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (Ion Bostan – the new PRESIDENT 

OF THE MOLDOVAN RECTORS’ COUNCIL): [pe 30 noiembrie 2007 Consiliul Rectorilor din 
RM l-a ales prin vot deschis şi unanim pe noul Preşedinte al Consiliului Rectorilor 
din Republica Moldova - dl Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, 
academician al AŞM ] // Mes. Univ. - 2007. - Dec. - P. 1: fot. 

1140. Bucuria locuinţelor noi: aspecte sociale (The joy of having new apartments: 
social aspects): [cuvinte de mulţumire pentru constructori şi de felicitare pentru 
locatari ] / Vasile Ursu, primar general, Ion Bostan, rector al UTM // Mesager Univ. 
- 2007. - Ian. - P. 8. 

1141. Construim noi şi noi locuinţe: informaţie (We are building more new 
apartments): [despre începutul lucrărilor de proiectare a unei noi clădiri de locuit (3 
blocuri nominale) cu 12, 13 niveluri]. / Ion Bostan, preşedinte al Senatului, rector al 
UTM // Mes. Univ. - 2007. - Febr. - P. 8. 

1142. Criteriul calităţii – dictonul ce ne va călăuzi în continuare în anul 
universitar 2007-2008 (The quality criterion is the dictum that will accompany us 
in the academic year 2007/2008 continuously): îndemn / Ion Bostan, rector al UTM 
// Mes. Univ. - 2007. - Sept. - P. 2: fot. 

1143. Ora astrală a fi zicianului Ion Tighineanu, candidat pentru alegerile în 
funcţia de membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (The astral hour of the 
physician Ion Tighineanu, candidate to the member of the Moldovan Academy of 
Sciences) / Teodor Furdui, Ion Bostan, Dumitru Ghiţu // Săptămâna. - 2007. - 16 
mart. - P. 9. 

1144. Parcul şi … sculptorii (The park and the sculptors): [meditaţii: Parcul 
UTM va deveni şi … muzeu în aer liber. Parcul a fost amenajat cu ajutorul şi sub 
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îndrumarea Grădinii Botanice a Academiei de Ştiinţe. În spaţiile parcului vor fi  
amplasate sculpturi – fi e naturale în forma unor pietre masive “sculptate” de timpul 
miilor de ani, fi e în forma unor simboluri sculptate de mâna omului. Vom avea un 
parc-mândrie…] / Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ. - 2007. - Febr. - P. 8. 

1145. Profesor universitar, doctor habilitat Andrei Lupaşco, candidat în postul 
vacant de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Prof. dr. hab. 
Andrei Lupascu is candidate to the vacant position of the corresponding member 
of the Moldovan Academy of Sciences) / Ion Bostan, rector al UTM // Moldova 
Suverană. - 2007. - 27 martie. 

1146. Realizările şi invenţiile studenţilor de la UTM sunt impresionante: 
[academicianul Ion Bostan, rectorul UTM, a precizat că Republica Moldova este 
printre primele 20 de ţări ale lumii, care au instalat Pendulul Foucault. Acesta permite 
înregistrarea cu precizie a mişcării de rotaţie a Pământului şi a poziţiei geografi ce 
a Republicii Moldova într-un sistem fi x de coordonate astronomice] // Moldova 
suverană. - 2007. - 5 iulie, (The achievements and inventions of the students of TUM 
are impressive): [academician Ion Bostan, rector of TUM, stated that the Republic 
of Moldova is among the fi rst 20 countries of the world, which installed the Foucault 
Pendulum. This allows the accurate recording of the rotative motion of Earth and of 
the geographical position of Moldova in a fi xed system of astronomic coordinates]// 
Mes. Univ. - 2007. - Sept. - P. 1: fot. color. 

2008

1147. BOSTAN ION - preşedinte al Consiliului Rectorilor din Republica 
Moldova: Componenţa nominală a GRUPULUI DE LUCRU PENTRU 
ELABORAREA PROPUNERILOR PRIVIND PROGNOZA NECESARULUI 
DE CADRE PE REPUBLICĂ ŞI A PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE 
A GUVERNULUI CU PRIVIRE LA APROBAREA PLANURILOR DE 
ÎNMATRICULARE ÎN ANUL 2009 ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
SUPERIOR (ciclurile I-II), mediu de specialitate şi secundar profesional, şi a 
prognozei înmatriculării la studiile respective pe termen mediu (Bostan Ion, 
President of the Moldovan Rectors’ Council: Nominal composition of the working 
group for the elaboration of proposals concerning the prognosis for personnel demand 
in Moldova and for drafting the Government Decree concerning the approval of the 
matriculation plans for higher education institutions (cycle I and II), for college 
education and vocational schools in 2009, and the prognosis of matriculation to the 
relevant studies for medium term): (anexă la Dispoziţia Guver-nului nr. 92-d din 
8.10.2008 ) // Monitorul ofi cial al RM.- 2008.- Nr.187-188.- P. 48. 

1148. BOSTAN ION - preşedinte al Consiliului Rectorilor din Republica 
Moldova, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei. Componenţa nominală a 
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COLEGIULUI MINISTERULUI EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI (BOSTAN 
ION, President of the Moldovan Rectors’ Council. Nominal composition of the 
Ministry of Education and Youth Board): (anexă la Dispoziţia Guvernului nr. 91-d 
din 2 iunie 2008 ) // Monitorul ofi cial al RM. - 2008. - Nr. 99-101. - P. 48. 

1149. BOSTAN ION - preşedinte al Asociaţiei Rectorilor: Componenţa nominală 
a COMISIEI NAŢIONALE PENTRU ORGANIZAREA ACŢIUNILOR 
CONSACRATE “ANULUI TINERETULUI” (Bostan Ion, President of the 
Moldovan Rectors’ Council: Nominal composition of the national committee for 
the organisation of activities dedicated to the “Youth Year”): Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova (nr. 61 din 25 ianuarie 2008) // Monitorul ofi cial al RM. - 2008. 
- Nr. 21-24. - P. 33. 

1150. BOSTAN ION - preşedinte al Consiliului Rectorilor din Repub-
lica Moldova: Componenţa nominală a GRUPULUI DE LUCRU PENTRU 
PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE ACORDARE A BURSELOR ŞI 
MECANISMELOR DE FINANŢARE BUGETARĂ A STUDIILOR LA TOATE 
NIVELURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL (Bostan Ion, President of 
the Moldovan Rectors’ Council: Nominal composition of the working group for the 
development of the scholarship awarding system and budget fi nancing mechanisms 
for all levels professional education): (anexă la Dispoziţia Guvernului nr. 91-d din 8 
oct. 2008) // Monitorul ofi cial al RM. - 2008. - Nr. 187-188. - P. 47. 

1151. BOSTAN ION - rector al UTM: Componenţa nominală a COMISIEI 
NAŢIONALE PENTRU EDIFICAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA (Bostan Ion, Rector of TUM: Nominal composition of 
the national committee for information society building in the Republic of Moldova): 
Modifi care la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova (nr. 949 din 8 august 2008) 
// Monitorul ofi cial al RM. - 2008. - Nr. 154-156. – P. 43. 

1152. Aderarea la Procesul de la Bologna presupune consolidarea eforturilor 
Guvernului şi ale universităţilor (Adhesion to the Bologna Process supposes the 
consolidation of both Government and universities’ efforts): interviu / Ion Bostan, 
preşedinte al Asociaţiei Rectorilor din Moldova // Procesul de la Bologna în Republica 
Moldova (2004-2007) . - Ch.: ”IMPRINT Service” SRL, 2008. - P. 117-118 

1153. Au trecut 10 ani (10 years have passed)…: [Acum 10 ani primul rector şi 
ctitorul UTM, Sergiu Rădăuţan, a trecut în lumea celor drepţi, dar ideile lui continuă să 
ne călăuzească spre afi rmarea şi consolidarea învăţământului ingineresc în Republica 
Moldova. Astăzi, după trecerea timpului, a subliniat rectorul Ion Bostan, putem 
constata cert că Sergiu Rădăuţan a contribuit enorm la edifi carea unei fundamentale 
instituţii didactice inginereşti, cum este Universitate Tehnică a Moldovei, iar 
această instituţie, la rându-i, a contribuit la edifi carea ramurilor industriale ale RM: 
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energetica, radiotelecomunicaţie, transportul, construcţia de maşini, construcţiile 
industriale şi civile, industria uşoară, industria alimentară, arhitectura, informatica, 
microelectronica] // Mes. Univ. - 2008. - Apr. - P. 6: fot. - anterior numele lui Sergiu 
Rădăuţan a fost imortalizat prin instituirea Bursei nominale “S. Rădăuţan” pentru 
doctoranzi. 

1154. Procesul de la Bologna: oportunităţi şi riscuri pentru instituţiile de 
învăţământ superior din Moldova (Bologna Process: opportunities and risks for 
higher education institutions in the Republic of Moldova) / Ion Bostan, preşedinte 
al Asociaţiei Rectorilor din Moldova // Procesul de la Bologna în Republica Moldova 
(2004-2007). - Ch.: ”IMPRINT Service” SRL, 2008. - P. 108-109. 

1155. Proiect pentru inginerii de la UTM “Satelit moldovenesc” (“Moldovan 
satellite” Project for TUM engineers): lansat de preş. Republicii Moldova V. Voronin: 
[interviu cu Ion Bostan, rector al UTM; Sergiu Candraman, absolvent UTM; Gabriel 
Rusu, student UTM et. al. ] // Moldova suverană. – 2008. - 17 iul. – P. 2. 

1156. “Proiectul Codului învăţămîntului este un document binevenit şi mult 
aşteptat” (Draft code of education is a welcome and long-expected): [Comunitatea 
universitară din RM salută şi apreciază proiectul Codului Învăţământului, lansat 
recent, califi cîndi-l ca pe un document binevenit şi mult aşteptat, ce va avea efecte 
pozitive. Declaraţia aparţine preşedintelui Consiliului Rectorilor, rectorul UTM, 
Ion Bostan şi a fost făcută în cadrul unei şedinţe ordinare a şefi lor instituţiilor de 
învăţămînt superior din RM]: consemnare: Inga Lachi // Moldova suverană. - 2008. 
- 22 oct. - P. 3. 

1157. Realizarea programului de activitate 2003 – 2007. Program de activitate 
2008 – 2013. Candidat la funcţia de RECTOR al UTM Ion BOSTAN, academician 
al AŞM, profesor universitar (Fulfi llment of 2003-2007 activity programme. 
Programme for 2008-2013. Candidate to the position of TUM Rector. Ion Bostan, 
academician, university professor). -[ Ch.: UTM, 2008. - 50p. ]; [ pasaj] // Mes. 
Univ. - 2008. - Nr. 10 (dec. ). - P. 3-6. 

1158. Specialităţi noi la UTM (New specialties at TUM): [este vorba de: 
“Microelectronică şi nanotehnologii”, “Securitatea Informatională”, “Geologia 
petrolieră”, “Forajul şi exploatarea sondelor de petrol şi gaze”, “Utilaj petrolier şi 
gaze”, “Procese tehnologice de prelucrare a petrolului, petrochimie şi arbochimie”. ] 
/ Ion Bostan, preşedinte al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, rector al 
UTM // Mes. Univ. - 2008. - Apr. - P. 3: fot. 

1159. Universităţile au ajutat sinistraţii (The universities have helped the victims 
of the calamity): [până în prezent, 16 universităţi au răspuns apelului de ajutorare a 
pedagogilor sinistraţi, fi ind colectate circa 400 mii lei…] / Ion Bostan, preşedinte al 
Asociaţiei Rectorilor din Moldova // Făclia. - 2008. - 3 oct. - P. 1. 
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2009
1160. BOSTAN ION, preşedinte al Asociaţiei Rectorilor din Moldova - 

[membru în] COMISIA DE STAT PENTRU ELUCIDAREA CAUZELOR, 
CONDIŢIILOR ŞI CONSECINŢELOR EVENIMENTELOR DIN 7-8 APRILIE 
2009 (BOSTAN ION, President of the Moldovan Rectors’ Council. Member of the 
State Committee for the elucidation of reasons, conditions and consequences of 7-8 
April events): Decret privind constituirea // Monitorul ofi cial al Republicii Moldova. 
- 2009. - Nr. 80-81. - P. 9. 

1161. Proiect naţional TEMPUS – 4: Universitate – mediu economic (National 
Tempus project – 4: University-industry sector): [Pe 20 ianuarie 2009 la UTM a fost 
lansat un nou proiect TEMPUS de o deosebită importanţă pentru RM, mizând pe rolul 
social al universităţilor în contextul socio-economic al fi ecărei ţări şi al globalizării în 
general. Proiectul îşi propune să dezvolte parteneriate între Universitate şi întreprinderi 
din RM, bazându-se pe experienţa Uniunii Europene şi a universităţilor din Belgia, 
Franţa, Portugalia, Italia, România ş. a. ] /Jean Borloy, Franţa - contractantul 
proiectului, Ion Bostan - coordonatorul proiectului, Petru Todos - conducătorul 
proiectului // Mes. Univ. - 2009. - Febr. - P. 6.; Martie - P. 5. 
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MESAJE, RAPOARTE ADMINISTRATIVE
CU REGULARITATE FRECVENTĂ

(1992-2009). 

1162. La mulţi ani, stimaţi cetăţeni ai Familiei UTM! (Happy New Year, Dear 
TUM Family): felicitare / Rectoratul UTM (Ion Bostan), Comitetul sindical, Gazeta 
UTM „Mesager Universitar”. // Mesager Universitar. -Decembrie. – mesaj cu regu-
laritate anuală din a. 1992. 

Ianuarie
1163. Noua componenţă a Senatului UTM . (The new composition of the TUM 

Senate): [satisfacţie pentru atmosfera democratică în care s-au desfăşurat alegerile, 
felicitări pentru noua componenţă a Senatului, urându-i succese în nobila misiune de 
pregătire a noilor rânduri de ingineri] / Ion Bostan, preşedinte al Senatului UTM // 
Mes. Univ. – cu regularitate de termen

Februarie
1164. “Cu privire la decernarea premiilor Senatului pe anul calendaristic în 

domeniile: “Cercetare ştiinţifi că”, “Lucru educaţional al îndrumătorilor de gru-
pe academice”şi “Creativităţii studenţilor” (TUM Senate decision concerning the 
awarding. Senate prizes for research, educational work of academic group tutors, 
and students creativity): Hotărârea Senatului UTM / Ion Bostan, preşedinte al Sena-
tului UTM, …// Mes. Univ. – hotărâre cu regularitate anuală. 

1165. Cu privire la decernarea Senatului pe a. u pe compartimentele: ”Laureat 
în domeniul activităţii didactice“, “Cel mai bun manual (curs universitar)“, “Cel 
mai bun student al anului universitar“, “Laureat al anului calendaristic în dom. 
de cercetare”, “Cel mai bun doctorand al anului calendaristic (Concerning the 
awarding by the Senate of “the Laureate in the academic activity”, „The best hand-
book”, „The best student of the academic year”, „Laureate of the calendar year in 
research”, „The best PhD student of the calendar year”, for the academic year ): 
Hotărîrea senatului UTM / I. Bostan, preş. Senat UTM, I.;… // Mes. Univ. - hotărâre 
cu regularitate anuală. 

Martie
1166. Dragi prietene!: [Fie ca voi să fi ţi iubite sincer, cu tot devotamentul! Far-

mecul vostru dă armonie vieţii]: felicitare pentru colectuvul de femei / Ion Bostan, 
rectorul UTM // Mes. Univ. -. Martie – felicitare cu regularitate anuală din 1992
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Aprilie
1167. Cum va fi  organizată admiterea?: [Răspunsul Dlui Ion Bostan, academi-

cian, doctor habilitat, rectorul UTM] (How will the admission be organised?): [The 
answer of Ion Bostan, academician, D.Sc., rector of TUM) // Făclia.; Florile dalbe; 
Mes. Univ. - mesaj anual

1168. Olimpiada - drum spre facultate (The Olympiad – a road to the facul-
ty: [Universitatea Tehnică din Moldova a organizat Olimpiada Tehnică Naţională şi 
Ziua Uşilor Deschise pentru elevii claselor absolvente din toată republica: [Premiile 
se acordă pentru rezultatele meritorii obţinute în domeniul “Creativitate Tehnică” şi 
“Creativitate artistică” pe parcursul unui an şcolar. Fiecare premiu este însoţit de o 
diplomă, semnată de rectorul UTM, prof. univ., doctor habilitat, acad. Ion Bostan]. // 
Făclia;Florile Dalbe.; Mes. Univ. . – mesaj cu regularitate anuală . 

1169. Olimpiada Tehnică la UTM: [rectorul UTM, acad. Ion Bostan a conturat 
un tablou sumar al Universităţii: UTM pregăteşte ingineri în 16 domenii şi 65 de 
specialităţi, care de fapt, acoperă tot spectrul industrial necesar republicii] (Technical 
Contest at TUM): [the rector of TUM, acad. Ion Bostan, outlined a summary picture 
of the university: TUM prepares engineers in 16 areas and 65 specialties, which actu-
ally covers the entire industrial spectrum necessary to the republic]: //. Făclia; Florile 
Dalbe; Mes. Univ. - mesaj cu regularitate anuală

1170. Profesiile inginereşti - profesii cu cel mai mare viitor (The engineering 
professions - the professions with the great future): [Acad. Ion Bostan, rectorul 
UTM, face un scurt comentariu al situaţiei legate de admitere] // Făclia.; Florile dal-
be. Mes. Univ. – mesaj cu regularitate anuală din a. 1992. 

1171. Veniţi la carte! Celor mai dotaţi tineri să le asigurăm o instruire elitară 
(Come to study! For the young people - the best education. ) / Ion Bostan, acad., rector 
al UTM // Făclia.; Florile dalbe; Mes. Univ. – mesaj cu regularitate anuală din 1992. 

1172. Universitatea Tehnică din Moldova anunţă concursul „Tânărul creator” 
pentru elevii şcolilor şi liceelor din Republică: [Premiile se acordă pentru rezulta-
tele meritorii obţinute în domeniul “Creativitate Tehnică” şi “Creativitate artistică” 
pe parcursul unui an şcolar. Fiecare premiu este însoţit de o diplomă, semnată de 
rectorul UTM, prof. univ.,doctor habilitat Ion Bostan] (The Technical University of 
Moldova announces “The young creator” contest for the students of schools and 
lyceums from the republic: [The prizes are awarded for the meritorious outcomes 
achieved in the fi eld of “Technical Creativity” and “Artistic Creativity” during an 
academic year. Each award is accompanied by a diploma, signed by the rector of 
TUM, prof., doctor habilitate Ion Bostan) // Făclia.;Florile dalbe.; // Mes. Univ. – - 
mesaj cu regularitate anuală
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1173. UTM – Universitate de prestigiu internaţional, acreditată de stat (TUM 
- University of internationally prestige accredited by state): [Universitatea Tehnica a 
Moldovei îşi raliază activitatea la cerinţele Procesului de la Bologna, care prevede ca 
până in anul 2010 sa fi e edifi cat un Spaţiu Universitar Unic Europian. În UTM accent 
deosebit se pune pe mobilitatea studenţilor, ceea ce înseamnă că studenţii noştri au 
posibilitate de a învăţa 1-2 semestre în una din universităţile europene. Universitatea 
Tehnică din Moldova întreţine relaţii de colaborare activă cu cca 60 de universităţi 
din Franţa, SUA, Canada, Germania, Italia, România, Rusia, Ucraina, Belarus, Un-
garia, Cehia, Belgia, Spania, Olanda etc. Veniţi la carte, veniţi la UTM !] /Admiterea 
/ Ion Bostan, rector al UTM // Florile Dalbe. – 2009. – Mart. - Apr. // Mes. Univ. 
– 2009. – Mart. -Apr. – mesaj cu regularitate anuală 

Mai
1174. Cinstire veteranilor: cuvinte de adîncă recunăştinţă (Treat veterans: 

words of deep gratitude) / Ion Bostan, Valerian Dorogan, Ion Pocaznoi // Mes. Univ. 
- Mai. - cu regularitate anuală din 1992. 

1175. Veteranii: [la întâlnirea veteranilor razboiului din Afganistan, dar şi a celui 
de pe Nistru, rectorul UTM dl Ion Bostan a accentuat faptul că datoria noastră e să 
pregătim şi să educam tânăra generaţie pentru a deveni adevăraţi barbaţi, care sa 
ştie a-şi apăra ţara în momente neprevăzute, cataclismele naturale. Iar războaie, mai 
bine ar fi  să nu existe niciodată] (Veterans): [at the meeting with the veterans of the 
Afghanistan war, as well as of the Nistru war, the rector of TUM, Mr. Ion Bostan 
emphasised that our duty is to prepare and to train the young generation to become 
real men who would know to defend the country in unforeseen situations, natural 
calamities. And it would be better that the wars do not exist. ] // Mes. Univ. – mesaj 
cu regilaritate anuală

Iunie
1176. Odihna angajaţilor UTM la Baza de odihnă “Politehnic” din Zatoka, 

Ucraina (Vacation of TUM employees at „Politehnic” camp in Zatoka resort, 
Ukraine). / Ion Bostan, preşedinte al Senatului UTM; Ion Drobenco, secretar ştiin-
ţifi c // Mes. Univ. - 

Septembrie
1177. “Bine aţi venit, dragi studenţi şi profesori, la Alma Mater! Bine aţi venit la 

UTM voi tineri studioşi, care aţi ales profesia pilon a economiei naţionale – ingineria 
! …”: [Mesaj de felicitare cu îndemn şi sfaturi ] / Ion Bostan, acad., rector al UTM // 
Mes. Univ. – mesaj cu regularitate anuală din a. 1992. 

1178. Binecuvântare pentru viitorii ingineri: [Întâlnirea studenţilor anului întâi 
cu corpul profesoral al UTM] (Welcome speech for future engineers): [Meeting of 
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the fi rst year students with the academic staff of TUM ] / Ion Bostan, rector al UTM 
// Făclia.;Florile dalbe.; Mes. Univ.;Mold. Suverană. - mesaj anual

1179. Bucuria zilei de 1 septembrie (Joy Day of 1st September): [Universitatea 
Tehnică a Moldovei, acreditată de stat, fondator al Asociaţiei Inginerilor din Moldo-
va, devenită membru al Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor Inginereşti, întâmpină cu 
mult optimism noul an universitar !] /I. Bostan, acad., rector al UTM //Mes. Univ. 
- cu reg. anuală din a. 1992. 

1180. Comisia permanentă a Senatului UTM pentru concursurile privind ocu-
parea posturilor didactice, conferirea titlurilor ştiinţifi co-didactice (TUM Senate 
permanent committee for teaching vacancies and awarding of scientifi c-didactic 
degrees)/Ion Bostan, preş. al Biroului Senatului UTM., acad. al AŞM //Mes. Univ. 
- cu reg. Anuală.

1181. Prestigiul naţional şi internaţional al Universităţii Tehnice a Moldovei, 
zidit prin munca asiduă a generaţiilor succedate de profesori, savanţi şi studenţi, 
va fi  consolidat în continuare (The national and international prestige of the Te-
chnical University of Moldova, built by assiduous work of generations succeeded 
by professors, researchers and students, will be consolidated continuously): [„Cu 
cele mai sincere sentimente vă adresez felicitări prilejuite de sărbătoarea zilei de 1 
septembrie. Racordarea învăţământului ingineresc la exigenţele învăţământului euro-
pean, în primul rând, necesită sporirea calităţii, ea va facilita încontinuu mobilitatea 
studenţilor şi profesorilor de la UTM spre ţările europene şi viceversa”] / Ion Bostan, 
rector al UTM //Mes. Univ. – mesaj anual din 1992

1182. Informaţii pentru noii studenţi privind “Labirintul universitar” (Infor-
mation for the new students concerning the University Labyrinth: [Rectoratul şi 
serviciile sale se afl ă în blocul administrativ nr. 1: anticamera rectorului (academicia-
nul Ion Bostan). Orele de audienţă pentru fi ecare zi de luni, 15:00 – 17:00 ]. // Mes. 
Univ. – mesaj anual

1183. Universitatea Tehnică a Moldovei: Faceţi cunoştinţă (Technical Uni-
versity of Moldova: let me introduce it to you) / Ion Bostan, rector al UTM . // 
Făclia.;Florile dalbe.; Mes. Univ. - anual

Octombrie
1184. Ziua Pedagogului: Mesaj de felicitare (Teachers Day: Message of gree-

ting)/ Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ. – cu regularitate anuală din a. 1992. 

1185. Bilanţul admiterii – pozitiv (Admission – positive results). /Ion Bostan, 
rector al UTM // Mes. Univ. -. cu regularitate anuală din a. 1992. 
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1186. Cu privire la acordarea burselor nominale (de merit)(Concerning the 
awarding of the nominal scholarships (of ability)): Hotărârea Senatului UTM / I. 
Bostan, preş. Senat UTM; // Mes. Univ. -. anual

1187. Ordin cu privire la acordarea premiilor băneşti învingătorilor Olimpiadei 
Tehnice Naţionale – 2008 (Order concerning the awarding of money rewards to 
winners in the 2008 National Tecnical Olympiad): [în legătură cu proclamarea de 
către preşedintele Republicii Moldova a anului 2008 drept An al Tineretului] 06. 10. 
2008 / Ion Bostan, rector al UTM // Mes. Univ. - 2008. - 

Decembrie
1188. Activitatea colectivului Universităţii în domeniile instructiv-educativ, cer-

cetare şi consolidare a bazei tehnico-materiale: Raport anual al administraţiei Uni-
versităţii Tehnice a Moldovei (Annual Report on the University activity in the fi eld 
of education, research and infrastructure consolidation). Preşedintele Senatului 
UTM, acad. AŞM prof. univ. Ion Bostan. - raport cu regularitate anuală din 1992. 

1189. Contractul Colectiv de Muncă (Employment contract): [Informaţii cu pri-
vire la realizare] / Ion Bostan, rector al UTM, academician;… // Mes. Univ. – apare 
anual. 

1190. [“Negocierea noului Contract colectiv de muncă (CCM) pentru anul uni-
versitar şi problemele curente, abordate de organizaţiile sindicale ale subdiviziu-
nilor UTM ”] (The negotiations concerning the new working Contract and actual 
issues addressed by the trade unions of the TUM units): întâlnire tradiţională cu 
rectorul UTM, dl Ion Bostan, academician al AŞM. // Mes. Univ. – apare anual. 

1191. Realizări şi sarcini pentru . mersul înainte (Achievements and tasks for 
our advance ): [raport de activitate administrativă] /Ion Bostan, rector al UTM // 
Mes. Univ. – annual. 
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REFERINŢE DESPRE VIAŢA ŞI ACTIVITATEA 
ACADEMICIANULUI ION BOSTAN 

REFERENCES ABOUT THE PERSONALITY AND ACTIVITY 
OF ION BOSTAN

1977

1192. Cu privire la decernarea Premiilor de Stat ale RSSM în domeniul şti-
inţei şi tehnicii pe a. 1977. Hotărîrea CC al PCM şi Sovietului Miniştrilor al RSSM 
[I. A. Bostan, C. B. Gluşco, P. H. Goldstein, V. I. Carabulo, C. N. Petrusevici, V. V. 
Jalo] (About the awarding of the State Prize of MSSR in the fi eld of science and 
technology in 1977):[ Decision of the Central Committee of the Communist Party of 
Moldova and the Council of Ministers of MSSR] //. Moldova Socialistă. - 1977. - 5 
noiembrie. -P. 1

1193. Laureaţii Premiului de Stat al RSSM (Laureates of the State Prize of 
SSRM) - C. B. Gluşco şi I. A. Bostan // Inginerul . - 1977. - Nr. 32. - P. 2: fot. 

1194. Felicităm (Congratulations): [Cresc rândurile savanţilor. Lectorului supe-
rior Ion Bostan, i s-a conferit titlul de Laureat al Premiului de Stat al RSSM în 
domeniul ştiinţei şi tehnicii. Primii paşi în ştiinţă i-a făcut la cercul SŞS al Facultăţii 
de mecanică, o bună şcoală şi călire prin muncă a căpătat la uzina „Moldavghidro-
maş”, la cursurile superioare de ingineri ”Minhimmaş” de la Moscova şi, desigur, în 
colectivul catedrei] // Inginerul. - 1977. - Nr. 38. - P. 3. 

1195. Poroskovye kompozicii: [I. Bostan, docent kafedry teorii mehanizmov i de-
talej masin KPI zanimaetsâ problemoj ispol’zovaniâ poroskovyh materialov] (Pow-
der compositions): [ Ion Bostan, assistant professor of the Department of Theory 
of Mechanisms and Machine Parts, is carrying out research on the utilisation of the 
powder materials] //Vecernij Kisinev. - 1978. - 21 ianuarie. 

1196. Roşca, S. Cadrele tinere ale ştiinţei: [Date despre I. Bostan şi Gh. Popo-
vici, candidaţi în ştiinţe] (Young scientists): [Information about Ion Bostan, PhD, 
and Gheorghe Popovici, PhD] // Comunistul Moldovei. - 1978. - Nr. 6. - P. 89; Idem 
în lb. rusă. 

1197. Sosnovschi, Victor. Invenţiile noastre (our inventions): [Printre cele mai 
însemnate invenţii aplicate în economia naţională a ţării sunt: „Aparatul automatizat 
p/u hrănirea viţeilor”! (autori - laureaţii Premiului de Stat al RSSM docentul C. B. 
Gluşco şi lucrătorul superior I. A. Bostan); „Instalaţia pentru pregătirea semiautoma-
tă a rezistorilor”! (autor - laureatul Premiului de Stat al RSSM docentul S. N. Dimi-
trachi)] // Inginerul. – 1978. - Nr. 15. - P. 3. 
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1198. Cu privire la conferirea titlului onorifi c “Inventator emerit din RSS 
Moldovenească” Bostan I. A., Gusev L. I., Dolghih E. I., Zelţer V. Ia., Parasca P. I.: 
Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti (About the awarding 
of the honorary title “Honorary inventor of MSSR” Bostan I. A., Gusev L. I., 
Dolghih E. I., Zelţer V. Ia, Parasca V. I.). Decree of the Supreme Soviet of MSSR) 
//Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste Moldo-
veneşti. - 1989. - Nr. 6. - P. 490-491. 

1199. . Arion, V. Un savant şi promotor de excelenţă: (An excellent scientist and 
promoter): [Ion Bostan]//Lit. şi arta. -1991. -1 februarie. -P. 3. 

1992

1200. Bostan Ion //Kto est’ kto v vyssej skole (Who’s Who in high scool). Tom 2: 
Ucenye i prepodavateli. A-Z. - Moskva, 1992. - P. 115. 

1201. Tronin, I. Udivitel’nyj mir reduktorov, kotoryj sozdal Ion Bostan (The 
wonderful world of reducers elabo-rated by Ion Bostan ) // Partner. - 1992. - Nr. 5. 
- P. 18-19,46. 

1993

1202. Bostan Ion. Petre Osmotescu: [membrii Consiliului Congresului II al Inte-
lectualităţii din Republica Moldova // Lit. şi Arta. - 1993. - Nr. 16 (15 apr. ). - P. 1. 

1995

1203. Bostan Ion. Tezaurul nostru intelectual: profi luri de inventatori şi cerceta-
tori din Republica Moldova (Our intellectual thesaurus: inventors and researchers 
from the Republic of Moldova) //INFOINVENT. Calendar 1995-1996. - Chişinău: 
AGEPY, 1995. - P. 105. 

1204. Magna, S. Competiţiile pentru savanţi: [Despre aprobarea de către Senatul 
UTM a candidaturii rectorului Ion Bostan pentru ocuparea postului de academician 
al AŞM] (Competitiveness for scientists): [About the approval by the TUM Senate 
of Ion Bostan nomination as academician of the Moldovan Academy of Sciences] 
//Făclia. - 1995. - 4 noiemb. - P. 3. 

1996

1205. Bostan Ion [n. 31 iulie 1949, s. Brânza, r-nul Vulcăneşti, Republica Mol-
dova ] (Bostan Ion born on July 31 1949, Brânza, Vulcăneşti district, Republic of 
Moldova) //Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova - 50. - Chişinău, 1996. - P.94-
95. 
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1206. Bostan Ion A.:[despre] (About Bostan Ion A) //Dicţionarul specialiştilor 
- un “WHO’S WHO” - în ştiinţa şi tehnica românească: Vol. 1. - Bucureşti: Ed. Teh-
nică, 1996. - P. 55. 

1207. ION BOSTAN: [pasaj biografi c] // Un „Who’s Who„ în ştiinţa şi tehnica 
românească: Dicţionarul specialiştilor. Vol. I. - Bucureşti, 1996. 

1208. Arion, V. Un savant şi profesor de excepţie: Ion Bostan (An outstandin 
scientist and teacher - I. Bostan) //Lit. şi arta. - 1996. - 1 februarie. - P. 8. 

1209. Dulgheru, V. O personalitate distinctă: acad. Ion Bostan (A distinct perso-
nality: academician Ion Bostan) // Intellectus. - 1996. - Nr. 1. - P. 20-23. 

1210. Moldova la “Brussels Eureca”-96: [Despre participarea savanţilor moldo-
veni A. Andrieş, I. Bostan, V. Rudic, A. Gulea ş. a. la cea de-a 44-a ediţie a Salonului 
de Invenţii, Cercetări şi Inovaţii Industriale “Bruxelles Eureka-96”, deţinători meda-
liilor de aur cu menţiune] (Moldova at Brussels EURECA-96): [About the partici-
pation of Moldovan scientists (A. Andries, I. Bostan, V. Rudic, A. Gulea) at the 44th 
Exhibition of Inventions, Research and Industrial Innovations “Brussels EURECA-
96”. Holders of gold medals] //Intellectus. - 1996. - Nr. 4.- P. 5. 

1211. Moldova la “Genius’96”: [Despre participarea inventatorilor moldoveni în 
perioada 20-24 martie la expoziţia internaţională “Genius’96”, organizată de Asocia-
ţia Inventatorilor din Ungaria. În lista temelor prezentate:”Reductor precesional” de 
I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, S. Mazuru] (Moldova at “GENIUS’96”): [About 
the participation of Moldovan inventors at the International Exhibition “GENUS’96” 
organised by the Hungarian Association of Inventors, 20-24 March. Among the pa-
pers: “Precessional reducers” by I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, S. Mazuru] // 
Intellectus. - 1996. - Nr. 2. - P. 70. 

1212. Rotaru, T. Distincţii pentru savanţii Moldovei:[I. Bostan, V. Rudic, A. Gu-
lea ş. a. la Ediţia a XII a Salonului Mondial de Invenţii şi Produse noi INPEX în 
or. Pittsburg, Pensilvania, SUA] (Honours for Moldovan scientists): [I. Bostan, V. 
Rudic, A. Gulea et al. at the 12th International Exhibition of Inventions. Research and 
New Products INPEX, Pittsburgh, Pennsylvania, USA] // Curierul de seară. - 1996. 
- 19 iulie.; Idem în lb. rusă. 

1213. Rotaru, T.; Chilaru, L. Un nou academician - dl ION BOSTAN. A new 
academician - Ion Bostan) // Ştiinţa. - 1996. – Nr. 4 (apr. ). - P. 2. 

1214. Rotaru, T. Medalii de aur - savanţilor moldoveni(Gold medals - for mol-
davian scientists): [I. Bostan, V. Rudic, A. Gulea, V. Gudumac ş. a. la Ediţia a XII 
a Salonului Mondial de Invenţii şi Produse noi INPEX în or. Pittsburg, Pensilvania, 
SUA] //Ştiinţa. - 1996. - Nr. 7-8. - P. 6
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1997

1215. Busuioc Leonid. Numai o revoluţie tehnică şi industrială va asigura stabi-
litatea economică (Only a technical and industrial revolution will ensure economic 
stability): [La întălnirea tradiţională cu studenţi ai anului întâi, rectorul UTM acad. 
Ion Bostan a argumentat că tineretul se orientează bine spre obţinerea profesiilor 
tehnice, înţelegând pe drept că numai industria dă stabilitate unei economii] //Univer-
sitas. - 1997. -16 oct. – P. 6: fot. 

1216. Ceapa, O. Prezenţe pe mapamond: [Despre participarea savanţilor inven-
tatori din Moldova I. Bostan, V. Rudic, A. Gulea, I. Toderaş la cea de-a XIII ediţie a 
Salonului Mondial de Inventica, Cercetări şi Produse noi de la Pittsburgh (SUA) şi la 
a III ediţie a salonului Mondial de Inventică şi Inovaţie de la Casablanca (Marocco) şi 
ecourile elogioase la adresa acestora în presa de peste hotare] (Presence on the world 
map): [About the participation of Moldovan scientists and inventors (I. Bostan, V. 
Rudic, A. Gulea, I. Toderaş) at the 13th International Exhibition of Inventions, Resear-
ch and New Products INPEX, Pittsburgh (USA) and at the 3rd International Exhibi-
tion of Inventions and Innovations at Casablanca (Marocco) and the appreciation of 
their achievements in foreign newspapers] // Intellectus. - 1997. - Nr. 3. - P. 80-81. 

1217. Dulgheru, V. Promotor al ideilor noi: [Academicianul Ion Bostan] (Pro-
moter of new ideas): [Academician Ion Bostan] // Lit. şi arta.- 1997.- 5 iunie. -P.3. 

1218. Fine de an victorios pentru doi rectori: Ion Bostan şi Ion Guţu (Happy-
end year for two rectors: Ion Bostan and Ion Guţu) // Făclia. - 1997. - Nr. 46. - 20 
decembrie. - P. 7. 

1219. Gala laureaţilor ziarului “Moldova Suverană” pe anul 1997: [Academi-
cianul Ion Bostan] (Celebration of “Moldova suverană” newspaper laureates for 
the year 1997): [Academician Ion Bostan] //Moldova suverană. - 1997. - 27 decem-
brie- P. 2. 

1220. Galeria personalităţilor politice (Gallery of political personalities): [Ion 
Bostan, personalitate eminentă în Republica Moldova şi pe plan internaţional ] // Lit. 
şi arta. - 1997. - (5 iun. - P. 3.: fot. 

1221. Lansare de carte: [Lansarea cărţii “Transmisii precesionale, planetare şi 
armonice”, elaborată de un colectiv de autori de la UTM în frunte cu academicianul 
Ion Bostan] (Book presentation): [Presentation of the book “Precessional, planeta-
ry and harmonic transmissions” by a group of authors from TUM with academician 
Ion Bostan as leader] //Universitas. - 1997. - 16 oct. - P. 6. 

1222. Leon, Leo. Spulberarea temerilor (The sweeping of threats): ION BOS-
TAN a fost reales rector la UTM // Curierul de seară. - 1997. - 20 dec.; // Večernij 
Kišinev. - 20 dec. 
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1223. Leo Leon. UTM economiseşte banii prin tender (UTM save money by 
tender): [Un tender pentru recuperarea a 150 de calculatoare electronice a fost oprga-
nizat recent din iniţiativa rectorului Universităţii Tehnice din Republica Moldova Ion 
Bostan. Un asemenea tender-licitaţie e organizat pentru prima dată într-o instituţie 
de învăţământ. În mod obişnuit trebuia achitat 1 mln de lei, dar UTM, prin tenderul 
amintit, a plătit numai 700 mii de lei] // Universitas. - 1997. - 16 oct. - P. 6. 

1224. Medalia de Aur OMPI - din nou în Moldova: [Academicianul Ion Bostan] 
(The Gold Medal awarded by the World Organisation for International Property 
again in Moldova): [Academician Ion Bostan] // AGEPI INFO-Supliment la revista 
“Intellectus”. - 1997. - Nr. 2. - P. 7. 

1225. Russu, Tudor. Senatorii universitari cochetând cu tânăra democraţie. 
Fine de an victorios pentru doi rectori: Ion Bostan şi Ion Guţu (The university 
senators fl irting with the young democracy. A successful end of the year for the two 
rectors:: Ion Bostan and Ion Gutu): [realegerea rectorilor Universităţii Tehnice din 
Moldova şi al Universităţii Pedagojice de Stat „Ion Creangă”] // Făclia. – 1997 . - 20 
dec. - P. 7. 

1226. Semeniuc, Valentina. Un veritabil savant şi pedagog (A genuine scientist 
and teacher): [Ion Bostan, rector al Universităţii Tehnice din Moldova] // Luceafă-
rul. - 1997. - 23 dec. - P. 3. 

1998

1227. Ion Bostan - reales în funcţie de rector al Universităţii Tehnice (Ion Bos-
tan reelected rector of TUM) // Lit. şi arta. -1998. -1 ianuarie. - P. 7. 

1228. Ion Bostan. Din Curriculum vitae al rectorului Ion Bostan (From the 
Curriculum Vitae of Ion Bostan, rector) //Făclia. - 1998. - 12 septembrie. - P. 7. 

1229. Acum structura Şcolii Superioare Tehnice s-a consolidat ca sistem unitar 
cu subiectele: Universitatea Tehnică a Moldovei, 11 colegii tehnice cu 108 clase de 
liceu, afi liate prin hotărârea Guvernului nr. 515 din 28. 07. 1998: fotografi e: [Prima 
şedinţă a Consiliului Coordonator al Comunităţii Politehnice “Universitatea Tehnică 
– colegii tehnice” din 12 august 1998 prezidată de dl Ion Bostan, rectorul UTM ] 
//Mesager Universitar. - 1998. - Oct. 

1230. Care factori frânează inventivitatea?: [Înmânarea Medaliei de Aur OMPI 
acad. Ion Bostan, inventator cu renume mondial, rector UTM] (Which factors im-
pede inventiveness?): [Awarding of the Gold Medal of the World Organisation for 
International Property to academician Ion Bostan, well-known inventor, rector of 
TUM] // AGEPI INFO. Supliment la revista “Intellectus”. - 1998. - Nr. 2. - P. 9. 
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1231. Cozonac, C. Moldova înaintează toate invenţiile cu menţiune pentru Ex-
poziţia Mondială de la Hanover din anul 2000: [acad. Ion Bostan, rectorul Univer-
sităţii Tehnice, i-a fost înmânată Medalia de Aur a Organizaţiei Mondiale de Propri-
etate Internaţională (OMPI)] (Moldova submits all praiseworthy inventions to the 
International exhibition in Hanover for the year 2000): [academician Ion Bostan, 
was awarded the Gold medal of the World Organisation for International Property] 
//AGEPI INFO - Supliment la revista “Intellectus”. - 1998. - Nr. 2. - P. 6. 

1232. Deţinători al Premiului de Stat în anul 1998: [inlusiv Ion Bostan, Valeriu 
Dulgheru, Anatol Oprea, Mihai Ţopa, Sergiu Mazuru de al UTM pentru lucrarea 
“Tranmisii planetare precesionale: angrenaje, tehnologii noi de fabricare şi utilizări”] 
(Holders of the State Prize for the 1998 yea): [Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Oprea 
Anatol, Ţopa Mihai, Mazuru Sergiu for the work planetary precessional transmissi-
ons: gears, new fabrication technologies and applications] // Fălia. - 1998. -12 sept. 
– P. 7; // Mes. Univ. – 1998 . - Oct. - P. 1: fot. 

1233. File din Registrul Invenţiilor şi Inventatorilor din Republica Moldova: 
[inclusiv I. Bostan, V. Dulgheru, V. Ene de la UTM ] (Pages from the Register of 
inventions and inventors of the Republic of Moldova): [I. Bostan, V. Dulgheru, V. 
Ene from TUM) // Bursa invenţiilor. - 1998. - Nr. 3. - P. 4-5. 

1234. FLASH expoziţional: [Ion Bostan, Valeriu Rudic,Aurelian Gulea, ş. a de-
ţinătorii medaliilor de aur la Salonul IV Mondial de Invenţii şi Inovaţii de la Casa-
blanca (Maroc)] (Show fl ash): [Ion Bostan, Valeriu Rudic, Aurelian Gulea, et al. 
– holders of the Gold Medals of the 4th International Exhibition of Inventions and 
Innovations at Casablanca (Marocco)] // AGEPI consultă. - Supliment la revista “In-
tellectus”. - 1998. - Nr. 3. - P. 25. 

1235. Italienii la noi (Italians at us): [Şeful asociaţiei profesorilor şi inginerilor 
italieni “Grupo modulo uno” dl Luciano Maffei şi rectorul UTM, dl academician Ion 
Bostan, şi-au pus semnăturile suib o convenţie de colaborare. Convenţia prevede 
organizarea stagiilor de perfecţionare pentru profesorii moldoveni în Italia, precum şi 
studierea posibilităţilor de a organiza o întreprindere mixtă moldo-italiană cu caracter 
didactico-ingineresc pe baza întreprinderii “Etalon” a UTM ] // Universitas. - 1998. 
- Ian. - P. 6. 

1236. Într-un ceas bun!: [Ion Bostan, academician al AŞM, rector al Univer-
sităţii Tehnice din Moldova] (Good luck!): [Ion Bostan academician of the MAS, 
rector of the Technical University of Moldova] // Mesager Universitar . - 1998. - Nr. 
1. - P. 1. 

1237. `Laureaty Gosudarstvennoj premii Respubliki Moldova v oblasti nauki, 
tehniki i proizvodstva v 1998 godu (Holders of the State Prize of the Republic of 
Moldova in the fi eld of science, technology and production in 1998 [Ţ. Konunova, 
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I. Bostan, V. Dulgheru, A. Oprea, S. Mazuru] // Logos-Press. - 1998. - Nr. 32. - 
P. 19. 

1238. Medalia de Aur OMPI pentru Ion Bostan: [O binemeritată încununare 
[pentru merite în organizarea Salonului Internaţ. pentru tineret “Inventică - Creativi-
tate - Inovare”, Chişinău, octombrie 1997] (The Gold Medal of the World Organisa-
tion for International Property awarded to Ion Bostan): [Worthy fi nish for achieve-
ments in the organisation of the International Fair of Youth “Invention-Creativeness-
Innovation”, Chişinău, October 1997] //Bursa invenţiilor. - 1998. - Nr. 1. - P. 2. 

1239. Moldova deţine deja 5 Medalii de Aur OMPI (Moldova holds 5 Gold Me-
dals of the World Organisation for International Property): [A. Gulea, V. Rudic, N. 
Taran, I. Bostan, Gh. Duca] //Buletin Ofi cial de Proprietate Industrială. - 1998. - Nr. 
11. - P. 34. 

1240. Porubin, N. Colaborarea în plan ştiinţifi c: [Întîlnirea rectorului UTM Ion 
Bostan cu directorii a 11 colegii tehnice affi liate] (Scientifi c collaboration): [Me-
eting of Ion Bostan, Rector of TUM, with the Directors of 11 affi liated Technical 
Colleges]. //Moldova suverană. - 1998. - 18 august. - P. 3. 

1241. Reales în post de rector Dl Ion Bostan (Ion Bostan reelected rector) // 
Universitas. - 1998. - Nr. 13. - ianuarie. - P. 6. 

1242. Semeniuc, V. Inginerii la congres: [Participarea acad. Ion Bostan la Con-
gresul II al Asociaţiaţiei Inginerilor din Moldova] (Engineers at the Congress): [Par-
ticipation of Ion Bostan at the 2nd Congress of the Moldovan Engineers’Association] 
//Luceafărul. - 1998. - Nr. 4. - P. 3. 

1243. Staşcov, E. Tezaurul nostru intelectual este deosebit de bogat: [Ion Bos-
tan, Aurelian Gulea, Valeriu Rudic ş. a. la Salonul XIII Internaţional de invenţii, 
cercetări şi produse noi de la Pitsburg (SUA] (Our intellectual potential is extremely 
rich): [Ion Bostan, Aurelian Gulea, Valeriu Rudic, et al. At the 13th International 
Exhibition on Inventions, Research and New products in Pittsburgh (USA)] /AGEPI 
INFO: Supliment la rev. “Intellectus”. - 1998. - Nr. 2. - P. 2. 

1244. Telembici, A. Pe bolta Mitropoliei Basarabiei a mai apărut o stea: [Partici-
parea Dlui Ion Bostan la deschiderea în campusul studenţesc Râşcani a bisericii “Sfi n-
ţii Trei Ierarhi”]( A new star appeared on the canopy of heaven of the Metropolitan 
Church of Basarabia): [Ion Bostan participates at the opening of the “Sfi nţii Trei 
Ierarhi” Church in the Râşcani Campus]: //Alfa şi Omega. - 1998. - 1-5 iun. - P. 5. 

1245. Traseul noului mandate: [Academicianul Ion Bostan reales rector al Uni-
versitatăţii Tehnice din Moldova] (The route of the new mandate): [Academician 
Ion Bostan reelected rector of TUM] // Mesager universitar (UTM). - 1998. - Nr. 1. 
- Februarie. - P. 1. 
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1246. Trei dintre inventatorii “de aur” ai Moldovei: [ acad. Ion Bostan, Ilie 
Untilă şi dr. hab., ing. Nicolae Taran] (Three of the “golden” inventors of Moldo-
va): [academician Ion Bostan, Ilie Untilă and dr. hab. eng. Nicolae Taran] //AGEPI 
EXPO: Supliment la rev. “Intellectus”. - 1998. - Nr. 2. - P. 11. 

1247. Totul despre inventica şi inventatori în noua emisiune “Busines-club” 
TV [personalitatea primei emisiuni - autorul a 125 de invenţii, acad. Ion Bostan] 
(Everything about inventions and inventors in the new TV Business-Club Show): 
[the hero of the fi rst show – academician Ion Bostan, author of 125 inventions] //
AGEPI INFO: Supliment la rev. “Intellectus”. - 1998. - Nr. 2. - P. 11. 

1999

1248. ACAD. ION BOSTAN LA 50 DE ANI. Academicianul Ion Bostan, recto-
rul Universităţii Tehnice, a împlinit frumoasa vărstă de 50 de ani. FLUXUL îi doreşte 
mulţi ani înainte, sănătate şi putere de creaţie! // Flux. - 1999. - 30 iulie. - P. 1. 

1249. 50 de ani de la naşterea rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei Ion 
Bostan (50th anniversary of Mr. Ion Bostan, Rector of the Technical University of 
Moldova ): selectare bibliografi că // Bibliografi a Naţională a Moldovei. - 1999. - Nr. 
7. - P. 82-83

1250. Ion BOSTAN: Biobibliografi e = Ion BOSTAN: Biobibliorafi cal index / 
aut. -alcăt.: Elena Plăcintă, Ana Clapon,; trad.: Tatiana Lucinschi; red. resp.: Ion Ma-
dan; ed. ingrij. de Maria Ciobanu; Univ. Tehnică a Moldovei, Biblioteca - Ch, 1999. 
- 215p. ( 463 tit. ). - Text: în lb. rom., engl. 

1251. Ion Bostan (1949): [ selectare biobibliografi că - omagiu adus academici-
anului Ion Bostan cu prilejul semicentinarului din ziua naşterii / Ion Madan, dr. în 
istorie, conf. univ. //Calendarul bibliotecarului 1999. - Chişinău, 1999. - P. 183. 

1252. Ion Bostan – čelovek izbranyj (Ion Bostan- the selected man): [31 iûlâ 
Ionu Bostanu ispol’nâetsâ 50 let. V vozraste 30 let Ion Bostan otkryl novyj tip me-
haničeskoj peredači. Za vsû istoriû čelovečestva v etom napravlenii do nego bylo 
sdelano vsego tri otkrytiâ] / Leonid Busuioc // Nezavisimaâ Moldova. - 1999. - 30 
iulie. - P. 7. 

1253. Ion Bostan – ecce homo! / Leonid Busuioc // Făclia . - 1999.-10 iul.-P.7. 

1254. Academicianul Ion Bostan – o personalitate eminentă (Academician Ion 
Bostan is an outstanding personality): [curriculum vitae la ciei 50 de ani împliniţi] 
Aurel Marinciuc // Lit. şi arta. – 1999. - 29 iul. - P. 7. 

1255. Ani de lumină şi înălţare ai academicianului Ion Bostan (Years of light 
and upsurge of academician Ion Bostan )/ Stici Ion // Moldova suverană. – 1999. 
- 31 iul. - P. 2. 
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1256. Cât de mult poate face un om ? (How much can a man do?): [„Este vorba 
de acad. Ion Bostan, născut la 31 iulie 1949, în satul Brânza, judeţul Cahul, un sat 
de români, agricultori din moşi-srtămoşi. Şi iată că, din acest univers rural, a ieşit 
în lume Ion Bostan. Activitatea savantului Ion Bostan a fost preţuită în Moldova cu 
patru distincţii de stat, totodată, i s-au acordat unsprezece distincţii internaţionale, iar 
Institutul Bibliografi c din SUA i-a conferit titlul de „OMUL ANULUI 1997”…Boga-
ta activitate ştiinţifi că şi inovaţională a savantului nostru, mă miră cât de mult poate 
face un om!„] / Gheorghe Vodă // Ţara. - 1999. - 30 iul. - P. 3. 

1257. Festivităţi calde (Warm celebrations): [Ion Bostan la jubileul de 50 ani. 
Asistenţa – fl oarea intelectualităţii din republică, oaspeţi din străinătate] // Mes. Univ. 
- 1999. - Sept. - P. 2. 

1258. Jubileu rodnic (Fruitful jubilee): [Ion Bostan, personalitate eminentă în 
Republica Moldova şi pe plan internaţional – portret în timp la 50 de ani] // Mes. 
Univ. -1999. - Sept. - P. 2. 

1259. Savant, pedagog, inventator (Scientist, teacher, inventor): [portret în timp 
la 50 de ani al cercetătorului şi profesorului Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehni-
ce a Moldovei] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. - 1999. - 29 iun. - P. 7. 

1260. Un nume ce ne face nume-n lume (A name that makes us known to the 
World): [academicianul Ion Bostan la jubileul de 50 ani. ] /Serafi m Urecheanu, Ana-
tol Gremalschi, Gheorghe Şişcanu, … // Capitala. - 1999. - 31 iul. - P. 5. 

1261. Ion Bostan. Petre Osmotescu: [membrii Consiliului Congresului II al Inte-
lectualităţii din Republica Moldova // Lit. şi Arta. - 1993. - Nr. 16 (15 apr. ). - P. 1. 

1262. Aga, Marin Medaliat cu aur, academicianul Ion Bostan este invitatul 
Companiei “Westinghause”( Academician Ion Bostan, holder of the gold medal, is 
the guest of “Westinghouse” Co. ) // Luceaf’ărul. - 1999. - 4 iunie. - P. 8. 

1263. Cibotaru, Mihail. Pădurea, ca să reziste vijeliilor, are nevoie de stejari 
viguroşi (Forest, to withstand rough, needs stalwart oaks): [meditaţii cu ocazia ju-
bileului de 50 de ani al rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei Ion Bostan] // 
Luceafărul. - 1999. - 6 aug. - P. 9. 

1264. La EUREKA-99 (Bruxelles) inventatorul Ion Bostan în fruntea clasa-
mentului (Inventor Ion Bostan is in the top at EUREKA – 99 in Brussels // Mes. 
Univ. - 1999. - Dec. - P. 1: fot. 

1265. La universităţile: James Madison - SUA, Darmstadt - Germania (Visit 
to James Madison University and to Darmstadt Technical University): [Între 14 şi 
22 mai a. c. dl Ion Bostan, rectorul UTM, a efectuat vizite de lucru în SUA şi Ger-
mania. La întâlnirea rectorilor Linwood Rose şi Ion Bostan s-au conturat obiectivele 
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prioritare ale unui proiect de colaborare interuniversitară pe anii 1999-2005, care va 
fi  fi nanţat de Agenţia de Informaţii a Statelor Unite ale Americii cu 299,9 mii dolari 
SUA şi de Universitatea James Madison cu 98,8 mii dolari. În cadrul întâlnirii a fost 
elaborat programul Conferinţei Tehnico-Ştiinţifi ce, care se va desfăşura la UTM între 
28-30/IX/1999. De asemenea, s-au purtat discuţii privind acordarea sumei de 260 
marci germane pentru bursele a 15 doctoranzi de la UTM, care prin concurs vor fi  
selectaţi pentru studii şi cercetări ştiinţifi ce în laboratoarele Universităţii Tehnice din 
Darmstadt ] // Mes. Univ. - 1999. - Iun. - P. 4: fot. 

1266. 405 mii dolari SUA: NATO fi nanţează crearea Reţelei Informaţionale 
a UTM (405 thousand US dollars: NATO fi nances the development of TUM in-
formational network): [Erich Peplov, profesor la Universitatea din Stralsund (Ger-
mania) şi reprezentant al Consiliului Ştiinţifi c de la NATO, a vizitat Universitatea 
Tehnică din Moldova, unde împreună cu rectorul UTM dl Ion Bostan, academician, 
a elaborat programul proiectului „Comunitatea Politehnica”] //Mes. Univ. – 1999. 
- Iun. - P. 4: fot. 

1267. Romanciuc, Mariana. Moldoveanul Ion Bostan – comandor al Regatului 
Belgiei (Moldovan Ion Bostan is Commander of the Kingdom of Belgium):[realizări 
în inventică şi cercetare] // Făclia . - 1999. - 4 dec. - P. 6. 

1268. Romanciuc, M. Sfi nţii Trei Ierarhi - Îngerii păzitori ai stidenţilor de la 
UTM: [Din iniţiativa administraţiei Universităţii Tehnice din Moldova şi în special 
a rectorului Ion Bostan în campusul studenţesc din sectorul Râşcani a fost deschisă 
o biserică] (“Sfi nţii Trei Ierarhi” Church is the angel-guard of the students from 
TUM): [A church was set up in the Râşcani Campus at the initiative of the adminis-
tration of the Technical University of Moldova and especially of its rector Ion Bos-
tan] //Mesager universitar. - 1999. - Nr. 1 (februarie). - P. 3-4. 

1269. Romanciuc, Mariana. UTM îi trezeşte pe tineri la carte (UTM he wakes 
young people the book): [Conştientizând importanţa învăţământului superior tehnic 
în redresarea economiei naţionale, UTM a lansat un şir de iniţiative întru selectarea 
celor mai dotaţi elevi pentru studiile universitare. Dl Ion Bostan, rectorul UTM, 
a menţionat că prin organiuarea Olimpiadei Republicane Tehnice la disciplinele de 
profi l ale universităţii: matematică, fi zică, chimie şi desen, urmărim două scopuri: 
de a selecta pentru admitere pe cei mai dotaţi tineri din republică, dar şi de a efectua 
totodată o analiză a calităţii predării acestor discipline în şcoli şi licee] //Făclia.-
1999.–13 febr.-P.2

2000

1270. Cojocaru, T. Un nou triumf al inventatorilor noştri (A new triumph of 
our inventors): [la Geneva (Elveţia) s-a desfăşurat Salonul Internaţional de Tehnici 
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şi Produse Noi, ed. 28. Au fost prezenţi 640 de expozanţi din diferite ţări. Trebuie să 
menţionăm ca vizitatorii au fost atraşi îndeosebi de reductoarele precesionale prezen-
tate de I. Bostan şi V. Dulgheru, UTM, care au obţinut 2 medalii de aur] // Moldova 
suverană. - 2000. - 25 apr.; // Mes. Univ. - 2000. - Mai. - P. 2. 

1271. Daradkeh Yousef I. V. Scrisoare de mulţumire(Letter of gratitude): [Stu-
denţii de origine iordaniană - cu recunoştinţă pentru Ion Bostan, rectorulUTM ] // 
Mes. Univ. - 2000. - Sept. – P. 3. 

1272. Dulgheru,Valeriu. O personalitate distinctă: academicianul Ion Bostan 
(A distinct personality – academician Ion Bostan) //Univ. inginer. - 2000. - 16-30 
noiemb. – P. 2: fot. 

1273. Eremia, Anatol; Manoil, Alexandru. BRÂNZA, jud. Cahul. Întemeiat îna-
inte de anul 1630 (BRÂNZA, Cahul county. Founded before 1630): [mândria sa-
tului o poartă astăzi în lume mulţi dintre cei care s-au născut şi au activat în această 
localitate: Ion Bostan, acad. al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, rectorul 
Universităţii Tehnice din Chişinău, Alexandru Marin, doctor în ştiinţe tehnice, confe-
renţiar, şef de catedră la Universitatea Tehnică, precum şi încercatul aviator, inginerul 
Vladimir Onofrei. Peste 30 de ani au muncit în şcoală profesorii Raisa şi Vasile Bă-
lănescu, Anastasia Rotaru, Dumitru şi Parascovia Ajder…] //Localităţile Republicii 
Moldova. Itinerar documentar-publicistic ilustrat. Vol. 2. – Ch., 2000. - P. 307-316. 

1274. Leo,Leon. Onorifi cul titlu „Doctor Honoris Causa” pentru Walter Ka-
ffenberger – NATO, Pierre Vincent – Franta (The honorary title Doctor Honoris 
Causa for Walter Kaffenberger, NATO, and Pierre Vincent, France): Alocuţiune 
[Ion Bostan, rector al UTM, în cuvintele de prezentare a adus fapte şi exemple pri-
vind promovarea relaţiilor de colaborare] // Mes. Univ. - 2000. - Oct. - P. 2. 

1275. Olimpiada - drum spre facultate (The Olympiad – a road to the faculty): 
[Ion Bostan, rector al UTM a salutat cei 500 de elevi din clasele absolvente ale li-
ceelor şi şcolilor medii de cultură generală, precum şi studenţi din colegii, care au 
participat la Olimpiada Tehnică] // Mes. Univ. - 2000. - Nr. 4 (apr. ). - P. 4. 

1276. Omenirea: probleme globale (The mankind: global issues): [tematica cu-
prinde circa 30-40 de direcţii stiintifi ce şi tehnice. În acest context acad. Ion Bostan a 
deschis unele paranteze ale impactului creşterii preponderente a claselor intelectuale 
şi muncitoreşti în ţările economic dezvoltate] // Mes. Univ. - 2000. - Apr. - P. 4. 

1277. Preşedintele Voronin a avut o întrevedere cu conducătorii instituţiilor de 
învăţământ superior (President Voronin had a meeting with the managers of hi-
gher education): [Ion Bostan ş. a. ] // Moldova suverană. - 2001. - 29 mai. - P. 1. 

1278. Romanciuc, Mariana. O bibliografi e aniversară (An anniversary biblio-
graphy): [Ion Bostan: Biobibliografi e] // Făclia. - 2000. - 25 mart. - P. 4. 
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1279. Roşca, Tatiana. Două aripi de zbor (Two fl ight wings): [despre Ion Bostan, 
rector al UTM ] // Capitala. - 2000. - 6 ian. - P. 3. 

1280. UTM ţine drumul integrării în Europa (TUM on the road to European 
integration): [La Conferintă ştiinţifi co-practică „Germania-Moldova: pentru o cola-
borare fructuoasă”, Ion Bostan, rector UTM, în cuvântul de deschidere a evidenţiat 
înfrăţirea, susţinerea pe care o acordă în acest sens Universitatea Tehnică din Darm-
stadt Universităţii Tehnice din Moldova] // Mes. Univ. - 2000. - Oct. - P. 1: fot. 

2001

1281. Acreditarea UTM – fapt împlinit (Accreditation of TUM is a fulfi lled ac-
tion): [în anii 1995-1999 cercetătorii şi inventatorii UTM au cucerit 30 de medalii 
de aur; … însuşi rectorul Ion Bostan, printre multe alte decoraţii, a cucerit Ordinul 
Regatului Belgiei şi Medalia de Aur a Comunităţii Europene] /consemnare: M. Ro-
manciuc // Făclia. - 2001. - 7 mart. - P. 7. 

1282. Busuioc Leonid . Businessmanul american Leonard Winston Freeman 
– „Doctor Honoris Causa” al UTM, Barbara Lynn Freeman – „Senator de onoa-
re” al UTM (Mr. Leonard Winston Freeman, an American businessman, is „Doc-
tor Honoris Causa” of TUM, Mrs. Barbara Lynn Freeman is Honorary Senator of 
TUM): [decernarea titlurilor Domniilor lor, a fost denumită de rectorul Ion Bostan 
drept un eveniment ce marchează o nouă pagină în istoria Universităţii Tehnice a 
Moldovei] // Mes. Univ. - 2001. - Ian. - P. 2: fot. 

1283. Busuioc Leonid. Iniţiativele UTM extind cooperarea internaţională (TUM 
initiatives expand international cooperation): [La iniţiativa administraţiei UTM, 
personal a rectorului Ion Bostan, care a lansat în 1993 Actul de aderare a Republicii 
Moldova la programul TEMPUA-TACIS, program de susţinere a învăţământului su-
perior, UTM a obţinut prin concurs 3 granturi americane - 5 milioane de lei] // Mes. 
Univ. - 2001. - Apr. - P. 1. 

1284. Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT-2001” (Internati-
onal Exhibition “INFOINVENT-2001”): [MEDALIA de AUR a fost decernată dlui 
Ion Bostan pentru ciclul de invenţii în domeniul construcţiei de maşini] // Intellectus. 
- 2001. - Nr. 5. - P. 7-10. 

1285. HUMBOLDT revine la Chişinău (HUMBOLDT returns to Chisinau): 
[colaborarea între UTM şi Fundaţia Alexander von Humboldt. Academicianul Ion 
Bostan, rectorul UTM, a menţionat oportunitatea deschiderii la UTM a fi lierelor ger-
manofone, …] / consemnare: M. Romanciuc // Făclia. - 2001. - 19 dec. – P. 6. 

1286. Ladaniuc, Victor. CAHUL / jud. Cahul, municipiu. Atestat la 2 iulie (CA-
HUL / Cahul county, municipium. Attested on 2 July 1502) 1502: [La şcolile din 
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oraşul Cahul şi-au făcut studiile savanţi şi oameni de cultură cu renume: Ion Bostan, 
profesor universitar, academician, autor de studii ştiinţifi ce în domeniul construcţiei 
de maşini, rector al Universităţii Tehnice din Moldova, fost absolvent al Şcolii-inter-
nat nr. 1 (1966)] //Localităţile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic 
ilustrat. Vol. 3. – Ch., 2001. - P. 19-39. 

1287. Leon, Leo. UTM şi „Union Fenosa”: consfi nţirea colaborării (TUM and 
Union Fenosa: confi rmation of cooperation): [Pe 26 iulie a. c., în sala Senatului, 
rectorul UTM, dl Ion Bostan, şi preşedintele Grupului „Union Fenosa”, proprietarul 
Reţelelor Electrice şi de Distribuire „Chişinău”, „Centru” şi „Sud”, dl Ignacio Ibarra, 
într-un cadru solemn şi-au pus semnăturile pe Acordul – cadru de colaborare. Acest 
act de colaborare, a spus rectorul UTM, dl Ion Bostan, pune baza unui proiect de lege 
scris de UTM şi depus în Parlamentul RM, iar gestul de colaborare al Grupului Uni-
on Fenosa este tocmai un fel de catalizator al acestei viitoare legi, care, avem toată 
încrederea, va deveni realitate ] // Mes. Univ. - 2001. - Sept. - P. 4: fot. 

1288. Lista proiectelor ce au obţinut suport fi nanciar în cadrul Programu-
lui CRDF/MRDA “Bilateral Grand Program” (List of projects fi nanced within 
CRDF&MRDA “Bilateral Grant Program”): [N32/7371 Bostan Ion Anton]: // In-
tellectus. - 2001. - Nr. 2. - P. 81. 

1289. Preşedintele republicii la UTM (The President of the republic visiting 
TUM): [rectorul UTM, academicianul Ion Bostan, mulţumeşte dlui V. Voronin pen-
tru vizita sa] // Mes. Univ. - 2001. - Oct. - P. 1. 

1290. [Proiect nr. 32/ 7371] / Ion Bostan: Lista proiectelor ce au primit suport fi -
nanciar în cadrul programului MRDA „Bilateral Grant Program” (List of projects 
fi nanced within CRDF&MRDA “Bilateral Grant Program”// Moldova suverană. 
- 2001. - 2 iun. - P. 4. 

1291. Rectorul UTM, Ion Bostan, a efectuat o vizită în România, unde a stabilit 
relaţii de colaborare cu reprezentanţii Societăţii americane “Viitorul român” din 
România (The Rector of TUM, Mr. Ion Bostan visited Romania and established 
relations of collaboration with the representatives of „Viitorul Roman” American 
Society in Romania) // Cronica vieţii politico – administrative, social - economice şi 
culturale a Moldovei. (1999 aprilie - iunie) - Chişinău, 2001. - P. 7. 

1292. Urcuş Universitar. Practica de producţie în noile condiţii ale economiei 
de piaţă (University upgrading: Practical training in the new conditions of market 
economy): [ rectorul Ion Bostan a reactualizat problema practicii de producţie a stu-
denţilor] / consemnare: M. Romanciuc // Mes. Univ. - 2001. - Noemb. - P. 1. 

1293. UTM: noi dimensiuni ale afi rmării (TUM: new dimensions of affi rma-
tion): [rectorul Ion Bostan a reactualizat problema despre practica de producţie în 
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noile condiţii ale economiei de piaţă] /consemnare: M. Romanciuc // Făclia. - 2001. 
- 21 noemb. - P. 7. 

2002

1294. Bostan Ion: referinţă biografi că (Bostan Ion: Biographical reference) // 
Cercetători şi inventatori din R. M. Partea I. - Ch: AGEPI, 2002. - P. 22-23. 

1295. 150 de absolvenţi au primit câte două diplome(150 graduates have got two 
Diplomas): [rectorul UTM Ion Bostan a menţionat importanţa studiilor în cadrul fi li-
erelor francofone] /consemnare: Tatiana Roşca // Mold. suv. - 2002. - Nr. 130. - P. 1. 

1296. Amariei, Valentin. Formarea continuă (Continuing education): Seminar 
Internaţional: [Iniţiativa de creare a sistemului legislativ de formare profesională con-
tinuă în RM, lansată pe 11 noiembrie 1998 de Centrul de Perfecţionare şi Recalifi care 
a Cadrelor al UTM, a pus baza unui stringent mecanism legislativ. Seminarul a fost 
inaugurat de dl. Ion Bostan, academician, rector UTM, care a subliniat actualitatea 
formării continue în pregătirea şi perfecţionarea continuă a cadrelor şi şi-a exprimat 
speranţa că concluziile Forumului vor fi  de bun augur pentru proiectul de lege la care 
se lucrează în prezent] // Mes. Univ. - 2002 . - Iun. - P. 6. 

1297. Bază la Nistru (Resort nearby Dniestr river):[Legăturile istorice de priete-
nie dintre foştii rectori ai UTM şi USMF, Sergiu Rădăuţan şi Nicolae Testemiţeanu, 
continuă şi în cazul rectorilor actuali, Ion Bostan şi Ion Ababii. Faptul s-a concretizat 
recent la Vadul lui Vodă. Factorii de decizie ai celor două universităţi au intervenit pe 
lângă Primăria din localitate cu rugămintea de a li se acorda un lot de 4,5 ha, unde să 
construiască o bază de odihnă…] // Mes. Univ. - 2002. - Oct. - P. 4. 

1298. Busuioc, L. Echivalarea studiilor şi a diplomelor asigură internaţionali-
zarea pieţei muncii (Recognition of studies and Diplomas provide for the internati-
onalisation of labour market): [la Congresul II al BSUN (Reţeaua Universităţilor din 
Bazinul Mării Negre) din 13-16 septembrie 2002, Rep. Moldova a fost reprezentată 
de academicianul Ion Bostan. În alocuţiunea sa la congres, dl Ion Bostan a specifi -
cat că managementul, reforma, calitatea trebuie să conveargă în aria echivalării, a 
compatibilizării sistemelor naţionale de învăţământ. Compatibilizarea este factorul 
fundamental, care va asigura globalizarea în cadrul celor 11 state din Bazinul Mării 
Negre, unde dorim să cooperăm] // Democraţia. – 2002. - 24 sept. - P. 9. 

1299. Busuioc, L. Fundamentala pregătire a absolvenţilor UTM – 2002 (Fun-
damental instruction of graduates. TUM-2002): [Se ştie că descoperitorul noii 
transmisii mecanice care se numeşte „Transmisie planetară precesională cu angrenaj 
multipar”, este rectorul UTM, acad. Ion Bostan. Descoperirea Domniei sale a fost 
atestată în 1979 de un consiliu ştiinţifi c de prestigiu mondial la Universitatea Tehnică 
„Bauman”din Moscova. Mulţi ani în şir la UTM funcţionează un laborator tehnic în 
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domeniul transmisiilor precesionale, unde diplomantul cercetează şi se experimen-
tează inclusiv roţile dinţate precesionale. Din anul acesta la UTM s-a instituit un 
concurs pentru „cel mai bun proiect de diplomă” cu premii din partea Senatului uni-
versitar …] // Mes. Univ. - 2002. - Sept. - P. 6. 

1300. Busuioc, L. UTM la Congresul II al BSUN (TUM participating in BSUN 
II Congress): [La propunerea rectorului UTM, Ion Bostan, Congresul BSUN de la 
Baku a format un Grup de coordonare a specialiştilor-reprezentanţi din cele 11 ţări 
pentru a elabora formula de realizare a infrastructurii – suportul ReţeleiInformaţio-
nale Academice Comune a tuturor ţărilor riverane Mării Negre] // Mes. Univ. - 2002. 
- Noiem. - Dec. - P. 13. 

1301. Candidatura propusă pentru postul de rector al UTM la adunările fa-
cultăţilor, subdiviziunilor, organizaţiilor sindicale – Ion Bostan (The candidature 
proposed for the position of the TUM rector by faculties, units and trade unions 
– Ion Bostan) // Mes. Univ. – 2002 . - Noiemb. -Dec. - P. 1. 

1302. Dorogan, Valerian. Centrul „Etelon” şi alte centre (Etalon Centre and 
some more centres): [Începând cu luna februarie 2002, prin ordinul rectorului UTM, 
dl Ion Bostan, în baza laboratorului ştiinţifi c „Fiabilitatea dispozitivelor semicon-
ductoare” a fost organizat Centrul Internaţional „Tehnologii Moderne. Studii şi Cer-
cetări”, care în prezent este la etapa iniţială de organizare şi activitate. . . //Mes. Univ. 
- 2002. - Mai. - P. 3. 

1303. Echipa noastră „Politehnica” promovată în divizia naţională („Politeh-
nic” team promoted to the national league): [Sunt demni de susţinut fi erbinte toţi 
fotbaliştii inclusiv conducerea Fotbal-Clubului “Politehnica”, inclusiv rectorul UTM, 
acad. Ion Bostan] // Mes. Univ. - 2002. - Iun. - P. 4. 

1304. „INFOINVENT’2002”( „INFOINVENT’2002” exhibition): [Şeful sta-
tului V. Voronin a propus o sponsorizare de 500 000 mii de lei pentru confecţionarea 
a 2 minihidrocentrale pentru utilizarea energiei cinetice a râurilor Prut şi Nistru, pro-
iect elaborat şi condus de savantul şi rectorul UTM, acad. Ion Bostan] // Mes. Univ. 
- 2002. - Oct. - P. 6: fot. 

1305. Înaltă distincţie pentru rectorul UTM, acad. Ion Bostan (The high dis-
tinction for the TUM rector – academician Ion Bostan): [cu ocazia Zilei Naţionale 
a României – 1 Decembrie - preşedintele României l-a decorat pe acad. Ion Bostan cu 
înalta distincţie guvernamentală – STEAUA ROMÂNIEI, OFIŢER] // Mes. Univ. 
- 2002. - Febr. - P. 1 

1306. Înţelepciunea distinsului Savant (The wisdom of the outstanding scien-
tist): [interviu cu Ion Bostan, rector al UTM ] /consemnare: Mihail Cibotaru // Lu-
ceafărul. – 2002. - 7 iun. - P. 8-9. 
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1307. Medalii şi diplome la “INFOINVENT’ 2002” (Medals and Diploma sat 
INFOINVENT-2002): [Medalie de argint: Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Maxim 
Vaculenco, Nicolae Trifan - FIMCM] // Mes. Univ. - 2002. - Noiem. -Dec. - P. 15. 

1308. 2002 - o admitere-record (2002 – a record admission): [rectorul UTM Ion 
Bostan a menţionat că probele scrise la matematică, fi zică, chimie, limba română au 
demonstrat un nivel scăzut de cunoştinţe…] /consemnare: M. Romanciuc // Făclia 
– 2002. - 12 oct. - P. 7. 

1309. Proiectarea asistată de calculator – o indispensabilitate a formării viito-
rului inginer (Computer assisted design – indispensability in the training of future 
engineers): [preşedintele Senatului UTM,academicianul Ion Bostan a propus orga-
nizarea unui concurs al proiectelor şi lucrărilor de licenţă şi de masterat] / consemna-
re: M. Romanciuc // Făclia - 2002. - 7 apr. - P. 3. 

1310. RENAM se dezvoltă (RENAM network is making progress): [Conexiu-
nea RENAM-RoEdu-Net ne ofera posibilitatea de a intra în Reţeaua Informaţională 
GEANT. Aceasta uneşte toate reţelele academice din Europa. Tot pe directia aceasta 
pozitivă se înscrie şi conexiunea pe care o vom face cu URAN, dupa care vor urma 
conexiunile cu ţările riverane Mării Negre, precum a propus la Congresul II al BSUN 
de l Baku rectorul UTM, acad. Ion Bostan, propunere, care deja se realizează] // 
Mes. Univ. - 2002. - Oct. - P. 7: fot. 

1311. Romanciuc, Mariana. Jean Barloy – Doctor Honoris Caus al UTM (): 
[Rectorul Ion Bostan l-a caracterizat pe dl Jean Barloy ca pe un mare prieten al UTM 
şi patron spiritual al unei importante subdiviziuni universitare – Masteratul European 
în Economia Agroalimentară. Anume prin concursul lui a fost elaborat şi realizat 
Programul TEMPUS-TACIS “Masterat în Economia Agroalimentară”evaluat la 200 
mii de euro (Jean Barloy – Doctor Honoris Causa of TUM):[The rector Ion Bos-
tan characterised Mr. Jean Barloy as a great friend of TUM and a spiritual master 
of an important university subdivision – European Master in Agricultural and Food 
Economy. The Programme TEMPUS-TACIS “Master in Agricultural and Food Eco-
nomy”, evaluated with 200 thousand euro, was developed and achieved namely by 
his contest. ] //. Mes. Univ. -2002. - Apr. - P. 2:fot. 

1312. Rusu, Tudor. Leii sunt născuţi să învingă: [Ion Bostan, rectorul Universi-
tăţii Tehnice din Moldova] (The lions are born to win): [Ion Bostan. Rector of the 
Technical University of Moldova] // Făclia. - 2002. - 21 dec. - P. 1. 

1313. Soţii Lora şi Bernell McIntire din SUA au predat pe gratis la UTM timp 
de 2 ani: [Rectorul UTM, dl Ion Bostan, a rostit cuvinte cordiale la adresa acestor 
oameni în etate, dar cu sufl et plin de vigoare morală, a înmânat fl ori de recunoştinţă 
dnei profesoare din SUA, Bernell McIntire (Lora McIntire and her husband, Ber-
nell McIntire, from USA, have taught for free a course at TUM for 2 years): [The 
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rector of TUM, Mr. Ion Bostan, expressed cordial words to these aged persons with a 
soul full of moral vigour, handed over the gratitude fl owers to the teacher from USA, 
Lora McIntire] // Mes. Univ. - 2002 . - Iun. - P. 7: fot. 

1314. UTM – Franţa: [La FCIM a fost inaugurat un modern Centru de Infor-
maţii pentru Tineretul Francofon. Ceremonia a fost dirijată de rectorul UTM, dl Ion 
Bostan…] (TUM – France): [At the Faculty of Computer Science, Informatics and 
Microelectronics a modern Information Centre for the Francophone Youth was inau-
gurated. The ceremony was conducted by the rector of TUM, Mr. Ion Bostan…] // 
Mes. Univ. - 2002. - Febr. - P. 4. 

1315. UTM la Congresul II al BSUN: [Între 13-15 septembrie 2002, la Baku, 
Azerbaidjan, s-a desfăşurat al II-lea Congres al BSUN. Republica Moldova a fost re-
prezentată de rectorul Universităţii Tehnice, acad. Ion Bostan. Domnia Sa a pus pe 
tapetul congresului propunerea de a convoca în timp util reuniunea celor trei structuri 
din cadrul Cooperării Economice la Marea Neagră (CEMN), care sunt: Comitetul 
Academic Permanent, creat la Sinaia, România, în 1998; Centrul Internaţional pen-
tru cercetarea Mării Negre, creat la Atena, Grecia, în 1998; Comitetul Executiv al 
BSUN. O atare reuniune ar lansa temele posibile de cercetare ştiinţifi că în ecologie, 
energetică, transport, comunicaţii, turism etc., direcţionând totodată şi comenzile re-
spective spre universităţi. Propunerea a fost acceptată spre examinare] (TUM at the 
IInd Congress of BSUN): [On September 13-15, 2002, in Baku, Azerbaijan, the IInd 
Congress of BSUN took place. The Republic of Moldova was represented by the 
rector of the Technical University, acad. Ion Bostan. Mr. Ion Bostan proposed to 
summon, in a due course, the meeting of those three structures of the Black Sea 
Economic Cooperation (BSEC), which are: the Standing Academic Committee, esta-
blished in Sinaia, Romania, in 1998; the International Centre for Black Sea Research, 
established in Athens, Greece, in 1998; the BSUN Executive Board. Such a meeting 
would launch the possible topics of scientifi c research in ecology, power engineering, 
transport, communications, tourism, etc., directing, at the same time, the respective 
orders towards the universities. The proposal was accepted for evaluation. ] // Mes. 
Univ. - 2002. - Noiemb. -Dec. - P. 13. 

1316. Valerian Cristea la UTM): [vicepremierul V. Cristea a apreciat propunerea 
privind întroducerea în componenţa colegiilor ministerelor a reprezentanţilor Uni-
versităţii, aşa cum, de altfel, a procedat Ministerul Învăţămîntului, care l-a inclus 
în componenţa Colegiului pe rectorul UTM dl. Ion Bostan] . (Valerian Cristea at 
TUM. ): [The deputy prime-minister V. Cristea appreciated the proposal concerning 
the introduction of the University representatives in the composition of the Ministry 
colleges, as the Ministry of Education proceeded, including the rector of TUM, Mr. 
Ion Bostan, in the College composition. ] / consemnare: M. Romanciuc // Făclia. 
- 2002. - 16 febr. - P. 2. 
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1317. Vom avea o reţea de transportat date?: [URAN – Reţiaua Informaţională 
“Academica” din Ucraina, vor urma conexiunile cu ţările riverane Mării Negre, pre-
cum a propus la Congresul II al BSUN de la Baku, rectorul UTM, acad. Ion Bostan 
- propunere care deja se realizează] (Will we have a network for data transpor-
tation?): [URAN – the Ukrainian research and Academic Network will follow the 
connections with the countries from the Black Sea region, as the academician Ion 
Bostan, rector of TUM proposed at the IInd Congress of BSUN in Baku – the proposal 
is already being implemented. ] / Consemnare: Mariana Romanciuc // Făclia. - 2002. 
-19 oct. - P. 1. 

2003

1318. Academicianul Ion Bostan a fost reales rector al UTM): [Vom făuri deci, 
în continuare Universitatea Tehnică din Moldova cu renumele ei naţional şi inter-
naţional împreună cu rectorul, academicianul Ion Bostan] (The academician Ion 
Bostan was reelected for the position of rector of TUM: [Therefore, we will conti-
nuously build the Technical University of Moldova with its national and international 
renown together with the rector, academician Ion Bostan. ] // Mes. Univ. - 2003. - Ian. 
- P. 2: fot. 

1319. Bostan Ion: [referinţă biografi că] (Bostan Ion: [biographical reference]) 
//Enciclopedia Marilor Personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a 
lungul timpului. Vol. IV. Contemporanii. - Slobozia – [ E l ]: Ed. GENEZE, 2003. - P. 
143-144. 

1320. Dorogan, Valerian. Cercetarea la UTM: [În 2002 Ion Bostan, rector-aca-
demician a benefi ciat de 2 granturi din partea CSSDT - unul pentru organizarea unei 
conferinţe internaţionale şi altul pentru editarea a 4 numere ale revistei “Meridian 
Ingineresc”, la care s-a mai adaugat şi un proiet internaţional - CRDF cu 80,0 mii 
dolari SUA] (The research at TUM): [In 2002, Ion Bostan, rector, academician, 
benefi ciated from 2 grants offered by CSSDT – one for the organisation of an inter-
national conference and another for the publication of 4 editions of the “Meridian 
Ingineresc” journal, to which an international project was added – CRDF with 80,0 
thousand USD]) //Mes. Univ. - 2003. - Mart. - P. 3. 

1321. Leo, Leon. Ambasadorul Poloniei la UTM: [Ambasadorul Piotr Marciniak 
a exprimat mulţumiri conducerii UTM, în special, rectorului UTM Ion Bostan, pen-
tru disponibilitatea de a deschide era unor colaborări tehnico-ştiinţifi ce cu universităţi 
similare din Patria sa …] (The ambassador of Poland at TUM): [The ambassador 
Piotr Marciniak expressed thanks to the TUM administration, in particular, to the 
rector of TUM, Ion Bostan, for the availability to open the era of technical-scientifi c 
cooperation with similar universities from his homeland. ]//Mes. Univ. - 2003. - Sept. 
- P. 8. 
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1322. Premierul la UTM – Întîlnirea cu noua admitere a peste 4000 de studenţi 
[Ion Bostan, rectorul UTM, academician, a subliniat în deschiderea solemnităţii că 
tot aici, la Teatrul de Vara, acum 38 de ani, în 1965, pe 30 august, primul rector al 
Institutului Politehnic, cum se numea atunci UTM, academicianul Sergiu Radautan 
şi colegii săi au organizat întâlnirea cu primii 700 de studenţi proaspăt înmatriculaţi]: 
(The prime-minister at TUM – The meeting with the newly enrolled 4000 students): 
[Ion Bostan, rector of TUM, academician, emphasized that at this Summer Theatre, 
38 years ago, in 1965, on August 30, the fi rst rector of the Polytechnic Institute (now 
TUM), the academician Sergiu Radautan and his colleagues, organised the meeting 
with the fi rst, recently enrolled, 700 students. ] // Mes. Univ. - 2003. - Oct. - P. 1: 
fot. 

1323. Rectorii şi rolul lor în modernizarea educaţiei (The rectors and their role 
in the modernization of education): [învăţământul univ. şi standardele europene] // 
Făclia. - 2003. - 18 oct. - P. 1-2. – replică la art.: Moldova şi Învăţământul Uni-
versitar European / Andrei Galben, rector ULIM, Ion Bostan, rector UTM, Grigore 
Belostecinic, rector ASEM. // Moldova suverană. - 2003. -3 oct. - P.2.; // Moldova şi 
lumea. - 2003. -Nr. 5/6. - P. 7-11. //Lit. şi arta. - 2003. - 16 oct. - P. 7

1324. Trifan, Nicolae. O pregătire fundamentală: [la Facultatea „Inginerie şi ma-
nagement în construcţia de maşini” sunt create toate condiţiile pentru cei care doresc 
să obţină o pregătire fundamentală în specializarea dată. Fiind în anul II de studii mi 
s-a propus să particip în cercetările ştiinţifi ce din cadrul direcţiei ştiinţifi ce “Trans-
misii planetare precesionale: angrenaje, tehnologii de execuţie, utilizări”, conduse de 
către academicianul Ion Bostan. ] (A fundamental preparedness: [At the Faculty 
of Engineering and Management in Machine Building, all conditions are created for 
those who desire to obtain an essential training in this specialisation. While I was a 
second year student, I received a proposal to take part in the scientifi c research within 
the scientifi c direction “Planetary precessional transmissions: gears, execution tech-
nologies, usages”, supervised by the academician Ion Bostan.] // Mes. Univ. - 2003. 
- Mart. – P. 2: fot. 

2004

1325. Ion Bostan. Calendar: [La 31 iulie 1949 s-a nascut în Brînza, Vulcaneşti, 
Ion Bostan, academician, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, rec-
tor al UTM ] ( Calendar: [On July 31, 1949, Ion Bostan, academician, doctor habi-
litate in technical sciences, university professor, rector of TUM was born in Brinza, 
Vulcanesti]) // Intellectus. - 2004. - Nr. 3. - P. 61. 

1326. Administraţia Universităţii în anul jubiliar (University administration in 
the jubilee year): [Ion Bostan, …]: fotografi e color = tricolor photograph //Mes. 
Univ. - 2004. - Oct. - P. 3. 
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1327. Atelierul BSUN: „Reforma învăţământului superior în contextul Proce-
sului de la Bologna”): [Dl Ion Bostan, în calitatea sa de amfi trion al Congresului 
III BSUN, a adus calde mulţumiri tuturor participanţilor pentru muncă şi ideile con-
structive ce vor aduce un plus de succes pe linia integrării educaţionale europene] 
(BSUN Workshop: “Reform of the higher education in the context of the Bologna 
Process”: [Mr. Ion Bostan, as the host of the IIIrd BSUN Congress, expressed thanks 
to all participants for their work and constructive ideas that will bring more success 
for the European educational integration] // Mes. Univ. - 2004. - Dec. - P. 2. 

1328. Atelierul BSUN: „Cercetarea aplicativă şi transferul tehnologic în regiu-
nea Mării Negre”: [Congresul III al BSUN cu unanimitate de voturi a ales în postul 
de preşedinte al BSUN pentru următorul mandat de 2 ani (2004-2006) pe dl Ion Bos-
tan, rector al UTM, academician al AŞM] (BSUN Workshop: “Applicative research 
and technology transfer in the Black Sea Region”): [The IIIrd Congress of BSUN 
elected, with one voice, the rector of TUM, academician of ASM, Ion Bostan for 
the position of BSUN president for the 2 years mandate (2004-2006)]// Mes. Univ. 
- 2004. - Dec. - P. 2. 

1329. Congresul al III–lea al BSUN: Black Sea Universities Network – Reţeaua 
universităţilor din regiunea Mării Negre cu unanimitate de voturi a ales în postul de 
preşedinte al BSUN pentru următorul mandat de 2 ani (2004-2006) pe dl Ion Bostan, 
rector al UTM, academician al AŞM] (The IIIrd Congress of BSUN): [The Black 
Sea Universities Network elected, with one voice, the rector of TUM, academician of 
ASM, Ion Bostan for the position of BSUN president for the 2 years mandate (2004-
2006)] // Mes. Univ. - 2004. - Dec. - P. 1: fot. color. 

1330. Congresul al III-lea al BSUN va avea loc în toamna lui 2004, la Chisinau, 
UTM: [din octombrie 2004 Republica Moldova, prin intermediul UTM, reprezentată 
de Ion Bostan, rector, academician, va prelua preşedenţiea BSUN pentru urmatorii 
2 ani] (The IIIrd Congress of BSUN will take place during the autumn of 2004, in 
Chisinau, TUM: [In October 2004, the Republic of Moldova, by the agency of TUM, 
represented by Ion Bostan, rector, academician, will take over the BSUN presidency 
for the following 2 years. ]) // Mes. Univ. - 2004. - Ian. - P. 2,3.: fot. color. 

1331. Controlul (gestiunea) calităţii în industria alimentară: [Conferinţă Inter-
naţională Francofonă, 12-14 mai 2004. Conferinţa a fost patronată de dnii Vasile 
Tarlev, prim-ministru al R. M.; Michelle Gendreau-Massalout, rector al AUF; Ion 
Bostan, rectorul UTM În cuvânt de deschidere a plenului conferinţei dl Ion Bostan 
a menţionat că activitatea de cooperare internaţională a UTM în cadrul Francofoniei 
a devenit deja o tradiţie, mărturisind ralierea UTM la valorile culturale şi ştiinţifi ce 
francofone şi europene.] (Qquality control in food industry: [International Franco-
phone Conference, May 12-14, 2004. The conference was patronised by Mr. Vasile 
tarlev, prime-minister of RM; Mr. Michelle Gendreau-Massalout, rector of AUF; Mr. 
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Ion Bostan, rector of TUM. Within the opening speech of the conference plenum, 
Mr. Ion Bostan mentioned that the international cooperation activity of TUM in the 
framework of Francophony became already a tradition, confessing the adhesion of 
TUM to the Francophone and European cultural and scientifi c values.] // Mesager 
Universitar. – 2004. - Iun. - P. 1. 

1332. Dulgheru, Valeriu. Cercetarea ştiinţifi că: care sunt perspectivele?: [Până 
în 1992 colectivul ştiinţifi c, condus de acad. Ion Bostan, a colaborat în cadrul dife-
ritelor contracte doar cu parteneri din ţările din spaţiul fostei URSS (Rusia, Ucraina, 
Belarusi). Dar de atunci şi până în prezent au fost elaborate cca 30 de proiecte în di-
verse programe internaţionale cum ar fi : CRDF (6 proiecte); NATO (4); SCOPES (2); 
BCST (1); COPMOL (3) ş. a. ] (The scientifi c research: what are the prospects?): 
[Until 1992, the scientifi c group guided by the academician Ion Bostan, coopera-
ted within various contracts only with the partners from the former USSR countries 
(Russia, Ukraine, Belarus). Since that period so far, about 30 projects in different 
international programmes have been developed, as: CRDF (6 projects); NATO (4); 
SCOPES (2); BCST (1); COPMOL (3), etc. ] // Mes. Univ. - 2004. - Ian. - P. 3. 

1333. Leo, Leon. Rectorul nostru - “Doctor Honori Causa” la Bacău: [ Pe 4 
martie 2004 la Universitatea de Stat din Bacău a fost înveşmântat cu roba de “Doctor 
Honoris Causa” dl Ion Bostan, rectorul UTM ] (Our rector – “Doctor Honoris Cau-
sa” in Bacau): [On march 4, 2004, Mr. Ion Bostan, rector of TUM was vested with 
the robe of “Doctor Honoris Causa” at the State University of Bacau. ] // Deşteptarea. 
- 2004. - martie; // Mes. Univ. - 2004. - Apr. - P. 1: fot. 

1334. Noii “Doctori Honoris Causa” ai UTM ): [Dl Ion Bostan, rectorul UTM, 
academician a prezentat Senatului UTM candidatura dlui Yannis Papanikolaou, di-
rector al Centrului Internaţional de Studii la Marea Neagra şi a dlui Adrian Bavaru, 
rector al Universităţii ”Ovidius” din Constanţa, primul preşedinte al Reţelei Univer-
sitare din Bazinul Mării Negre] // Mes. Univ. (The new “Doctors Honoris Causa” of 
TUM): [Mr. Ion Bostan, rector of TUM, academician, presented to the TUM Senate 
the candidature of Mr. Yannis Papanikolaou, director of the International Centre for 
Black Sea Studies and of Mr. Adrian Bavaru, rector of “Ovidius” University of Con-
stanta, fi rst president of the Black Sea Universities Network] - 2004. – Dec. - P. 2: 
fot. color. 

1335. Rezoluţia sesiunii a IX-a a Comitetului Executiv BSUN (Black Sea Uni-
versities Network) 24-25 noiembrie, Varna, Bulgaria: [Ţinând cont de propunerea 
dlui acad. Ion Bostan privind necesitatea dezvoltării Reţelelor Naţionale Informaţi-
onale conectate la reţele internaţionale similare, cât şi necesitatea accesului la biblio-
tecile virtuale şi la revistele electronice, a fost luată decizia de a organiza la Chisinău 
o întrunire a experţilor în acest domeniu] (The resolution of the IXth session of the 
BSUN Executive Committee, November 24-25, Varna, Bulgaria): [Taking into ac-
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count proposal of the professor Ion Bostan concerning the necessity for the develo-
pment of the National Information Networks connected to the similar international 
networks, as well as the necessity for the access to the virtual libraries and electronic 
journals, the decision to organise in Chisinau a meeting of the experts in this fi eld was 
taken. ] // Mes. Univ. - 2004. - Ian. - P. 3. 

1336. Tacu, S. Inventatorii moldoveni la Salonul de la Geneva: [MEDALIE DE 
ARGINT au obtinut: I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciuperca,…] (The Moldovan inven-
tors at the Geneva Salon): [The silver medal was obtained by: I. Bostan, V. Dulghe-
ru, R. Ciuperca]// Intellectus. - 2004. - Nr. 2. - P. 82. 

2005

1337. Cercetarea ştiinţifi că - element vital al Universităţii (Scientifi c research 
is a vital element of the University): [pe 10 decembrie 2005 la UTM, în faţa repre-
zentanţilor Secţiei de Ştiinţe fi zice şi inginereşti a Academiei de Ştiinţe a RM au 
prezentat rapoarte şefi i a patru centre de cercetare-dezvoltare pe direcţiile ştiinţifi ce 
respective, constituite în cadrul UTM Dl Ion Bostan, coordonator al Centrului de 
Cercetare-Dezvoltare din cadrul UTM, a prezentat raportul „Tehnologii avansate, 
produse industriale scientointensive, materiale noi în construcţia de maşini”] // Mes. 
Univ. - 2005. - Febr. - P. 2: fot. 

1338. “ECOINVENT’ 2005”: [La cea de-a II-a ediţie a Salonului Internaţional al 
Invenţiilor pentru Protecţia Mediului, MEDALIE de AUR au obţinut inventatorii de 
la UTM: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu] (“ECOINVENT’ 2005”): 
[The following inventors of TUM obtained the Gold Medal at the second edition of 
the International Salon of Inventions for the Environment Protection: I. Bostan,  V. 
Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu] // Intellectus. - 2005. - Nr. 2. - P. 96-98. 

1339. Profesori din Turcia la UTM: [În iunie 2005 într-o vizită de informare la 
rectoratul UTM s-au afl at trei personalităţi universitare din Turcia. Dnii Tunkalp Oz-
gen, rectorul Universităţii “Hacettepe” din Ankara, prof. univ.; Selciuk Gecim, decan 
al Facultăţii de Inginerie, prof. univ.; Mustafa Ozmen, decan al Facultăţii de Medici-
nă, prof univ. În discuţiile cu dl Ion Bostan, rectorul UTM, cu prorectorii şi decanii 
UTM s-au cristalizat diferite idei de colaborare ştiinţifi co-didactică, iar în acest sens 
a fost semnat şi un acord] (Professors from Turkey at TUM): [In June 2005, three 
university personalities from Turkey payed an information visit at the TUM rector-
ship. Mr. Tunkalp Ozgen, rector of “Hacettepe” University of Ankara, univ. prof.; Mr. 
Selciuk Gecim, dean of the Faculty of Engineering, univ. prof.; Mr. Mustafa Ozmen, 
dean of the Faculty of Medicine. During the discussions with Mr. Ion Bostan, rector 
of TUM, with the vice-rectors and deans of TUM, different ideas for scientifi c and 
teaching cooperation arose, and an agreement was signed in this regard. ] // Mesager 
Universitar. - 2005. - Iun. - P. 7: fot. 
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1340. Sindicatul în acţiune. Realizarea prevederilor Contractului Colectiv de 
Muncă (The trade unions at action. Fulfi lment of provisions of the Labour Con-
tract): [În 23. 09. 2005 la adunarea comună a Comitetul sindical (colaboratori de la 
UTM) cu Administraţia UTM a avut un caracter constructiv îndreptat spre îmbunătă-
ţirea continuă a activităţii colectivului universitar. Într-un stil foarte transparent, Ion 
Bostan, rectorul UTM a demonstrat care e situaţia cu bugetul UTM şi ce posibilităţi 
reale sunt pentru a atribui la salariul de bază din bugetul de stat un anumit supliment] 
// Mes. Univ. - 2005. - Oct. - P. 2. 

1341. Şedinţa din 23 septembrie 2005 (Meeting of September 23, 2005): [pe 
23.09.2005 Comitetul sindical (colaboratori de la UTM) a organizat o adunare de 
lucru împreună cu rectorul UTM, dl Ion Bostan, fapt ce contribuie la atmosfera bene-
fi că de activitate a acestei mari instituţii de învăţământ ingineresc cu cca 23 de mii de 
studenţi şi angajaţi spre buna asigurare a economiei naţionale cu specialişti califi caţi 
la nivel european, spre ridicarea neabătută a nivelului cultural al societăţii] // Mes. 
Univ. - 2005. - Oct. - P. 1,2. 

1342. Tehnologiile avansate - forţa motrice a economiei: Cea de-a IX-a ediţie a 
Expoziţiei Internaţionale Specializate “INFOINVENT”: [academicianul Ion Bostan, 
rectorul UTM – Laureat al Premiului Guvernului RM “Cel mai bun inventator al anu-
lui”] (Advanced technologies – the driving power of economy): The IXth edition of 
the International Specialised Exhibition “INFOINVENT”: [academician Ion Bostan, 
rector of TUM – Laureate of the RM Government Award “The best inventor of the 
year”] // Intellectus. - 2005. - Nr. 4. - P. 84-87. 

1343. Un succes categoric al inventatorilor moldoven: [La cea de-a 33-a ediţie 
a Salonului Internaţional de invenţii, tehnici şi produse noi de la Geneva, cu medalie 
de argint a fost destins grupul de autori: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Bodnariuc, A. 
Sochirean, I. Dicusară] (An absolute success of the Moldovan inventors): [At the 
33rd edition of the International Salon of Inventions, New Technologies and Products, 
Geneva, the following group of authors was awarded the silver medal: I. Bostan, V. 
Dulgheru, I. Bodnariuc, A. Sochirean, I. Dicusară] // Intellectus. - 2005. - Nr. 2. - P. 
95. 

1344. Un nou post didactic în „Software Engineering” anunţat de „Compudava 
”: [Postul va fi  fi nanţat de către „Compudava”, benefi ciarul fi ind academicianul Ion 
Bostan, rectorul UTM ] ( A new vacancy for the teaching position in “Software En-
gineering” announced by “Compudava”): [The position will be funded by “Com-
pudava”, the benefi ciary being the academician Ion Bostan, rector of TUM] // Mes. 
Univ. - 2005. - Apr. - P. 2. 

1345. UTM aduce noi locuinţe pentru colaboratori (TUM builds new apart-
ments for its employees. Social aspects): [Blocul cu 11etaje din strada Studenţilor1, 
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deşi construit pe teritoriul campusului UTM încă în anii sovietici, nu era considerat 
ca aparţinînd Universităţii Tehnice, ci Primăriei mun. Chişină. Dl Ion Bostan, recto-
rul UTM a dus tratative cu Primăria, şi bl. cu 11 nivel. a fost trecut la balanţa UTM ] 
//Mes. Univ. - 2005. - Dec. - P. 2: fot. 

1346. UTM la “INFOINVENT’2005”: [la Expoziţia Internaţională Specializată 
“INFOINVENT’ 2005”, dl Ion Bostan a fost distins cu Premiul Guvernului Repu-
blicii Moldova (TUM at “INFOINVENT’2005”): [Mr. Ion Bostan was awarded 
the Prize of the Moldovan Government at the International Specialised Exhibition 
“INFOINVENT’ 2005”] // Mes. Univ. - 2005. - Dec. - P. 3. 

1347. Vector universitar: Procesul de la Bologna: (University vector: the Bolog-
na Process): [Pe data de 26-27 noiembrie 2004 Ministerul Educatiei al RM a organi-
zat la Chişinau Conferinţa internaţională “Modernizarea învăţământului superior din 
Republica Moldova în contecxtul Procesului de la Bologna. Dl Ion Bostan, rectorul 
UTM, academician, a prezentat în cadrul conferinţei un referat cu denumirea “Proce-
sul de la Bologna: oportunităţi şi riscuri pentru instituţiile de învăţământ superior din 
Republica Moldova”] // Mes. Univ. - 2005. - Ian. - P. 2: fot. 

2006

1348. Bostan Ion, inginer, domeniul ştiinţifi c: maşinologie şi fi abilitatea maşi-
nilor: [referinţă biografi că] (Bostan Ion, engineer, scientifi c fi eld: machinery and 
machine reliability): biographic reference] // Membrii Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei: Dicţionar (1961-2006) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei - Ch.: Ştiinţa, 2006. – P. 
29-30: fot. 

1349. Alinierea la Procesul de la Bologna: [Proiectul TEMPUS TACIS SMC 
T001A04, fi nanţat de Uniunea Europeană. Contractantul proiectului a fost dl Jean 
Barloy, profesor universitar la Asociaţia universitară AGRENA din Franţa. Rolul de 
coordonator al proiectului şi l-a asumat dl Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehni-
ce din Moldova, academician] (Alignment with the Bologna process): [The project 
TEMPUS TACIS SMC T001A04, funded by the European Union. The contractor of 
the project was Mr. Jean Barloy, professor at the AGRENA University Association 
from France. The role of the project coordinator was taken on by Mr. Ion Bostan, 
rector of the Technical University of Moldova, academician] // Mes. Univ. - 2006.– 
Ian.-P.6.: fot. 

1350. Au fost desemnaţi savanţii anului 2005: [În cadrul concursului, academi-
cianul Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova, a fost desemnat «Ino-
vatorul anului 2005» // Moldova Suverană. – 2005. - 28 decembrie, (The scientists 
of the year 2005 were nominated): [in the framework of the contest, the academician 
Ion Bostan, rector of the Technical University of Moldova, was nominated “The 
inventor of the year 2005”] // Mes. Univ. - 2006. - Ian. - P. 3.: fot. 
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1351. Busuioc, Leonid. Cooperarea interuniversitară la Marea Neagră – su-
port de realizare a Procesului de la Bologna: [Preşedinţia Reţelei Universităţilor 
la Marea Neagră (RUMN) în perioada 2004-2006 a deţinut-o Republica Moldova, 
preşedinte fi ind ales acad. Ion Bostan, rectorul UTM ] (Interuniversity cooperation 
in the Black Sea region – support for the achievement of the Bologna Process): 
[The chairmanship of the Black Sea Universities Network (BSUN) was held by the 
republic of Moldova during 2004 – 2006, the academician Ion Bostan, rector of 
TUM being elected as president] // Făclia - 2006.-14 oct.-P.1,7.; // Mes. Univ. - 2006. 
- Oct. - P.1,3. 

1352. „Cercetarea ştiinţifi că şi activitatea didactică sunt preocupările care-mi 
aduc satisfacţie”: [interviu cu I. Bostan, rector al UTM ] (“The scientifi c research 
and the teaching activity are the preoccupations that give me satisfaction”): [inter-
view with I. Bostan, rector of TUM] / a dialogat: Marcela Boico // Univers Pedago-
gic pro. - 2006. - 30 noiemb. - P. 2-3. 

1353. Învingătorii Concursului Naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării: [în 
anul 2005: Ion Bostan, Haralambie Corbu, Ion Tighineanu, Segiu Melnic ] (Winners 
of the National Contest for supporting the science and innovation): [in 2005: Ion 
Bostan, Haralambie Corbu, Ion Tighineanu, Segiu Melnic] // Intellectus. - 2006. - Nr. 
1. - P. 95-97. 

1354. Parcul din campus: [acum pe teritoriul, paraginit până nu demult, din cam-
pusul UTM “Rascani” a fost amenajat un parc, care, probabil, va căpăta în viitor şi 
califi cativul “Muzeu” – toate acestea fi ind realizate pe baza unui plan ştiinţifi c schiţat 
de dl Ion Bostan] (The park from the campus): [In present, on the territory from 
“Rascani” campus that was fallow some time ago, a park was arranged and, in future, 
it will probably get the name of “Museum” – all these being achieved on the basis 
of the scientifi c plan designed by Mr. rector Ion Bostan]// Mes. Univ. - 2006. – Oct. 
- P. 3. 

1355. Pendul Foucault – Orologiu Gravitaţional, concept şi proiect elaborat de 
academicianul ASM I. Bostan, realizat de către studenţi şi ingineri – absolvenţi ai 
UTM: (Foucault Pendulum – Gravitational Clock, concept and project designed 
by the academician of ASM, I. Bostan; developed and achieved by the students and 
engineers – graduates of TUM. ) //Mes. Univ. - 2006. - April. - P. 8.: il. Foto.

2007

1356. Omul săptămânii - Ion Bostan, rectorul UTM, academician ( [Cu ocazia 
aniversării, TIMPUL vă spune: „La mulţi ani, domnule rector”] (The man of the 
week Ion Bostan, rector of TUM, academician): [On the occasion of anniversary, 
TIMPUL wishes: “Happy birthday, Mr. rector”] // Timpul. - 2007. - 27 iulie. – P. 3. 
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1357. CENIOP: un sprijin de nadejde în viitoarea profesie: [Centrul de infor-
mare şi orientare profesională (CENIOP), are drept scop informarea elevilor şi absol-
venţilor din licee în vederea orientăriilor profesionale, consultarea tinerilor în vederea 
posibilităţilor de încadrare în câmpul muncii. La festivitatea de inaugurare, rectorul 
UTM Ion Bostan, a menţionat că în cadrul acestui Centru vor fi  depozitate bazele de 
date ale tuturor întreprinderilor industriale din RM. . . ] (CENIOP: a reliable support 
in the future carrier): [The Student Orientation and Employment Service (CENIOP) 
has as goal to inform the students and lyceum graduates concerning the vocational 
guidance, to consult young people regarding the employment opportunities. At the 
inauguration ceremony, the rector of TUM, Ion Bostan, mentioned that the databases 
of all industrial enterprises from RM would be stored within this Centre. ] // Mes. 
Univ. - 2007. - Noemb. - P. 3: fot. 

1358. Decoraţii pentru UTM la Bruxelles: [La Expoziţia Mondială de Inova-
re, Cercetare şi Tehnologii noi „EUREKA’ 2006” a apreciat cu medalii de aur au 
fost distinşi autorii: Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Viorel Bostan, Anatol Sochirean, 
Oleg Ciobanu, Radu Ciobanu, Ion Dicusară, Nicolae Trifan] (Awards for TUM at 
Brussels): [At the World Exhibition for Innovation, Research and New Technologies 
“EUREKA’ 2006”, the following authors have been awarded gold medals: Ion Bos-
tan, Valeriu Dulgheru, Viorel Bostan, Anatol Sochirean, Oleg Ciobanu, Radu Cioba-
nu, Ion Dicusară, Nicolae Trifan] // Mes. Univ. - 2007. - Ian. - P. 3. 

1359. “Masă rotundă” la “MoldExpo”: [sub conducerea ştiinţifi că a academici-
anului Ion Bostan, a fost elaborată o minihidrocentrală, care va fi  instalată pe râul 
Prut. Este o inovaţie performantă, ecologică şi simplă în exploatare] (“Round table” 
at “MoldExpo”): [Under the scientifi c guidance of the academician Ion Bostan, a 
micro-hydropower station, which is going to be installed on the Prut river, was deve-
loped. It represents an advanced and ecological innovation that is simple to exploit] 
// Mes. Univ. - 2007. - Mai. - P. 3. 

1360. “SIELMEN’2007”, editia VI-a: [Conferinţa Internaţională bienală “SI-
ELMEN” (Sisteme electromecanice şi electroenergetice”) s-a desfăşurat la 4-6 oc-
tombrie la Chişinau al zecelea an consecutiv. În cuvântul inaugural, dl Ion Bostan, 
rectorul UTM, academician, a evidenţiat semnifi caţia permanentizarii “SIELMEN”-
ului anume la UTM Acest fapt denotă o calitate buna a cercetătorilor de la UTM în 
domeniile energeticii şi electromecanicii, atât de importante pentru dezvoltarea eco-
nomica a oricarei ţări. ] (“SIELMEN’2007”, VIth edition): [The Biennial Interna-
tional Conference “SIELMEN” (Electromechanical and electric power engineering 
systems) took place in Chisinau on October 4-6, the tenth consecutive year. In the 
inauguration speech, Mr. Ion Bostan, the rector of TUM, academician, highlighted 
the signifi cance of perpetuating the “SIELMEN” event namely at TUM. This fact 
denotes a high quality of the TUM researchers in the fi elds of power engineering 
and electromechanics, so important for the economic development of any country. ] / 
Mes. Univ. - 2007. - Oct. - P. 2. 
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1361. Un muzeu al tehnicii, în aer liber: [ Timp de o lună, 8 sculptori din RM şi 
Germania vor realiza 11 obiecte din piatră de Cosăuţi pentru parcul-muzeu dendrolo-
gic al UTM Acţiunea are loc în cadrul unui simpozion de sculptură organizat de UTM 
şi Uniunea Artiştilor Plastici din RM. Deschiderea Taberei de sculptură a avut loc la 
30 octombrie. Cu acest prilej, rectorul UTM, Ion Bostan, a menţionat că operele de 
artă sculpturale ce vor fi  realizate aici vor reprezenta domeniile de activitate şi de 
pregatire profesională ale UTM şi, in genere, “simbolurile gândirii creative a socie-
tăţii umane de la începuturi şi pană în prezent”. . . ] (A museum of Art, in the open 
air): [For one month, 8 sculptors from RM and Germany will produce 11 objects of 
Cosăuţi stone for the dendrological museum-park of TUM. The action takes place in 
the framework of the sculpture symposium organised by TUM and the Union of Fine 
Artists of RM. The opening of the sculpture camp took place on the 30th of October. 
On this occasion, the rector of TUM, Ion Bostan, mentioned that the sculptural art 
works, which would be achieved there, would represent the fi elds of activity and pro-
fessional training of TUM, and roughly speaking, the “symbols of creative thinking 
of human society from the beginning until now”…] // Mes. Univ. - 2007. - Noemb. 
- P. 2:fot. 

1362. UTM a inaugurat Complexul Sportiv al Tineretului: [Ziua Internaţională 
a Studenţilor din 17 noiembrie 2007 a adus o mare bucurie studenţlor de la UTM şi 
alte universităţi - inaugurarea Complexului Sportiv al Tineretului. În cuvântul in-
augural rectorul Ion Bostan a exprimat mulţumiri pentru susţinerea conducerii de 
varf a RM, tuturor celor care au contribuit la costrucţia acestui complex. Asemenea 
obiective de perspectivă şi de importanţă social-didactică incontestabilă, cum este 
Complexul Sportiv al Tineretului, inaugurat la UTM, dainue peste ani, păstrând am-
prenta timpului în care au fost edifi cate şi numele celor care le-au plăsmuit. . . ] (TUM 
inaugurated the Youth Sports Complex): [The International Students Day of 17th 
November 2007 afforded a great joy to the students of TUM and other universities 
– the inauguration of the Youth Sports Complex. Within the inauguration speech, 
the rector Ion Bostan expressed thanks for the support of the government of RM, to 
everyone who contributed to the building of this complex. Such objects of irrefutable 
social-didactic importance and perspective, as the Youth Sports complex, inaugura-
ted at TUM, endure over the years, retaining the impression of time in which these 
were created and the names of the those who produced them…] //Mes. Univ. - 2007. 
- Noiemb. - P. 1: fot. 

2008

1363. Ion Bostan a fost reales în funcţia de rector al U. T. M: [pe data de 2 de-
cembrie, într-o şedinţă specială, Senatul UTM, prin votarea secretă cu majoritatea 
absolută de voturi dlui Ion Bostan, profesor universitar, academician al AŞM i-a 
acordat vot de încredere pentru un nou mandat (2008-2013) de rector al Universităţii 
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Tehnice a Moldovei] ( Ion Bostan was re-elected for the position of rector of TUM): 
[on 2 December, in a special meeting, the TUM Senate conferred to Mr. Ion Bostan, 
professor, academician of ASM, by secret voting with the absolute majority of votes, 
the confi dence vote for a new mandate of rector of the Technical University of Mol-
dova] // Mes. Univ. – 2008. - Dec. - P. 1: fot. 

1364. Complexul Sportiv-Ştiinţifi c şi de Recuperare la USEFS: [Evenimentul 
din 14. 04. 2008 a fost asistat de preşedintele RM – dl Vladimir Voroniv, ministrul 
educaţiei şi tineretului – dl Victor Ţvircun, preşedintele Consiliului Rectorilor din 
RM – dl Ion Bostan, directorul Agenţiei Sportului din RM – dl Andrei Cimili, …] 
(Sports-Scientifi c and Rehabilitation Complex at SUPES): [The event of 14. 04. 
2008 was attended by the president of RM – Mr. Vladimir Voronin, the Minister of 
Education and Youth – Mr. Victor Ţvircun, the president of the Council of Rectors of 
RM – Mr. Ion Bostan, the director of the Sports Agency of RM – Mr. Andrei Cimili, 
…] // Mes. Univ. - 2008. - Apr. – P. 3. 

1365. Consiliul Rectorilor. Prima şedinţă la UTM: [ faptul este motivat de ale-
gerea dlui Ion Bostan, rector UTM, academician, în funcţia de preşedinte al acestui 
for] (The Council of Rectors. The fi rst meeting at TUM): [the event is motivated by 
the election of Mr. Ion Bostan, rector of TUM, academician, for the position of the 
president of this forum] // Mes. Univ. - 2008. – Febr. - P. 1: fot. 

1366. Donaţie tehnică importantă pentru FRT): [Sistemul de comutaţii “HiCom 
300”, oferit de Compania “SIS Solutions & Service” SRL. Contractul este semnat din 
partea “SIS Solutions & Service” SRL de către dl Oleg Mereţchii, director general, 
iar din partea UTM – de dl Ion Bostan, rectorul UTM ] (Important technical grant 
for FRT): [Commutation system “HiCom 300”, offered by the “SIS Solutions & Ser-
vice” Ltd. The contract is signed by the managing director, Mr. Oleg Mereţchii, from 
the “SIS Solutions & Service” Ltd side, and by the rector of TUM, Mr. Ion Bostan, 
from the TUM side. ] // Mes. Univ. - 2008. - Febr. - P. 5: fot. 

1367. Dorogan, Valerian. Energiile regenerabile – o soluţie de viitor: [Merită 
să fi e menţionate elaborările colectivului ştiinţifi c de la UTM, condus de acad. Ion 
Bostan. Cu participarea directă a dr. hab. Valeriu Dulgheru, şef de catedră, a unui 
grup de tineri cercetători de perspectivă au fost efectuate ample cercetări ştiinţifi ce cu 
utilizarea pe scară largă a unor metode moderne computerizate în domeniul elaborării 
sistemelor tehnice de conversie a energiei cinetice a apei curgătoare a râurilor şi a 
energiei eoliene…Cercetările efectuate au culminat cu proiectarea şi fabricarea unui 
prototip industrial al turbinei eoliene … în parcul-muzeu al istoriei tehnicii al UTM, 
creat de acad. Ion Bostan] (Renewable energies – a solution for the future): [The 
developments of the TUM scientifi c group, supervised by acad. Ion Bostan, deserve 
to be mentioned. With the direct participation of dr. hab. Valeriu Dulgheru, head of 
department, of a group of young prospective researchers, ample scientifi c researches 
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were carried out with the usage on a large scale of some computerised modern me-
thods in the fi eld of development of technical systems for conversion of the running 
water kinetic energy and of the wind energy… The carried out researches culminated 
with the designing and manufacturing of the wind turbine industrial prototype. . . in 
the TUM museum-park of the history of art, created by acad. Ion Bostan] // Lit. şi 
Arta. - 2008. - Nr. 48 (27 noiem. ). // Lit. şi arta. - 2008. - 27 noiemb. - P. 8. 

1368. Dulgheru,Valeriu. Academicianul Ion Bostan – model de savant şi rector 
(Academician Ion Bostan – the model of scientist and rector): / Lit şi arta. - 2008. 
- 31 iul. - P. 3. 

1369. Energii regenerabile pentru Moldova: Renewable energy for Moldova: 
launching of the book): [lansare de carte: “Sisteme de conversie a energiilor regene-
rabile” /Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Ion Sobor, Viorel Bostan, Anatol Sochirean] 
// Mes. Univ. - 2008. - Oct. - P. 7. 

1370. Expoziţia internaţională - Echipamente tehnice ale Universităţii Tehni-
ce: Hidrocentrale mici pe Prut şi Nistru şi turbine eoliene pe dealurile Moldovei: [ 
Dl acad. Ion Bostan, în calitatea sa de autor principal,, explică cum aceste agregate 
circulare se lansează la apă] (International Exhibition - Technical equipment of the 
Technical University): Small hydropower stations on Prut and Nistru and wind turbi-
nes on Moldova hills: [Mr. acad. Ion Bostan, as the main author, explains how these 
circular aggregates are launched on water. ] // Mes. Univ.- 2008.- Mai. - P. 1.: fot. 

1371. Hadârcă, Ion. Gheorghe Duca şi strategia schimbării: contribuţii la socie-
tatea bazată pe cunoaştere (Gheorghe Duca and strategy of change: contributions 
to the knowledge society): [dezbateri ţinând cont şi de opiniile unor notorietăţi, pre-
cum academicianul Ion Bostan,…] //Akademos.– 2008.–Nr.1-2.–P. 106. 

1372. Lachi, Inga. ”Proiectul Codului Învăţământului este un document bineve-
nit şi mult aşteptat”: [Comunitatea universitară din RM salută şi apreciază proiectul 
Codului Învăţămîntului, lansat recent, califi cându-l ca pe un document binevenit şi 
mult aşteptat, ce va avea efecte pozitive. Declaraţia aparţine preşedintelui Consiliului 
Rectorilor, rectorul UTM, Ion Bostan, şi a fost lansată în cadrul unei şedinţe ordinare 
a şefi lor instituţiilor de învăţământ superior din RM] (The draft of the Education 
Code is an opportune and long-expected document”): [The university community 
of RM welcomes and appreciates the draft of the Education Code, recently launched, 
qualifying it as an opportune and long-expected document, which will have positive 
effects. The declaration belongs to the president of the Council of Rectors, rector of 
TUM //Moldova suverană. -2008. - 22oct. - P. 2. 

1373. Performanţe ştiinţifi co-tehnologice cu rezonanţă internaţională [Expozi-
ţia specializată “Ştiinţă şi cultură în societatea modernă”, desfăşurată la 19-21 iunie 
curent la CIE. “Moldexpo” S.A., dedicată prezentării lucrărilor înaintate la concursul 
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pentru Premiul de Stat al Republicii Moldova. Printre lucrările care s-au evidenţiat 
atît după valoarea lor ştiinţifi că, cât şi practica cu certitudine, este lucrarea“Tehnologii 
moderne şi produse scientointensive elaborate în baza cercetărilor fundamentale în 
fi zică şi inginerie”, prezentată de acad. Ion Bostan, acad. Dumitru Ghiţu, m. c. Ion 
Tighineanu, dr. hab. Valeriu Dulgheru, dr. hab. Veaceslav Ursachi, dr hab. Albina Ni-
colaeva, dr. Ion Sobor, dr. Leonid Konopko, dr. Viorel Bostan şi Anatolie Sochirean] 
/ V. Canţer, Gh. Ghidirim, I. Hăbăşescu, E. Badinter (Technological and scientifi c 
performances with international resonance): [Specialised exhibition “Science and 
culture in the modern society”, held on 19-21 June 2008 at the IEC “Moldexpo” JSC, 
dedicated to the presentation of works submitted to the State Award of the Republic 
of Moldova. Among the works that were made evident both for their scientifi c and 
practical value, there is the work “Modern technologies and scientifi c-intensive pro-
ducts developed on the basis of fundamental researches in physics and engineering”, 
presented by acad. Ion Bostan, acad. Dumitru Ghiţu, m. c. Ion Tighineanu, dr. hab. 
Valeriu Dulgheru, dr. hab. Veaceslav Ursachi, dr hab. Albina Nicolaeva, dr. Ion So-
bor, dr. Leonid Konopko, dr. Viorel Bostan and Anatolie Sochirean. ] / V. Canţer, Gh. 
Ghidirim, I. Hăbăşescu, E. Badinter // Moldova suverană. - 2008. - 9 iul. - P. 2. 

1374. Tighineanu, Ion. Programe de stat şi programe pentru tineri cercetători: 
(State Programs and programs for young researchers): [despre Programul de Stat 
“Asigurarea competitivităţii produselor industriale în construcţia de maşini în baza 
inovaţiilor, Know-How, materialelor noi şi a tehnologiilor avansate” (2004-2008), 
conducătorul programului – acad. Ion Bostan] //Akademos. – 2008. – Nr. 1-2. – P. 
45. 

1375. Tîrgul locurilor de munca la UTM: [dl Ion Bostan a punctat câteva as-
pecte privind activitatea Centrului Universitar de Informare şi Orientare Profesionala 
(CenIOP) care îşi desfăşoară activitatea în incinta UTM şi reprezintă o punte de le-
gătură între studentii celor 10 facultati şi marea piaţă a muncii] ( Job Fair at TUM): 
[Mr. Ion Bostan mentioned several aspects concerning the activity of the Student 
Orientation and Employment Service (CENIOP) that unfolds its activity within the 
TUM campus and represents a linking bridge between students of those 10 faculties 
and the labour market] // Mes. Univ. - 2008. - Sept. - P. 7: fot. 

1376. Work & Travel: storcători de bani studenţeşti păgubitor, dar nu ajutător: 
[Pe 5 decembrie 2007 studenţii de la Facultatea de Radioelectronică şi Telecomuni-
caţii, UTM au deschis mai bine ochiii asupra scopurilor meschine urmărite de Work 
& Travel. Rectorul UTM, dl Ion Bostan, le-a vorbit amănunţit despre aceasta. . . ] 
(Work &Travel: students money extorter, harmful, not helpful): [On 5 December 
2007, the students of the Faculty of Radio-electronics and Telecommunications of 
TUM understood what are the shabby goals pursued by Work & Travel. The rector 
of TUM, Mr. Ion Bostan, spoke on this issue with the students] // Mes. Univ. - 2008. 
- Ian. - P. 4. 
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1377. Ion Bostan 1949: [referinţă biobibliografi că] ( Ion Bostan 1949: bio-bi-
bliographic reference) /Ludmila Popovici //Calendarul Naţional 2009. -Ch., 2008. 
- P. 193-194. 

1378. Ion Bostan, rektor Tehničeskogo Universiteta Moldovy (Ion Bostan, Rec-
tor of the Technical University of Moldova: [biograf. ssylka] // Dokument. - 2009 
- Nr. 1. - P. 10. (ref. biogr. se publică anual din 2001) (biographic reference published 
yearly since 2001)

1379. Catedra militară: [Prin hotărârea Senatului şi conform Ordinului rectoru-
lui UTM, dl Ion Bostan, academician al AŞM, încă în noiembrie 2002 la UTM s-a 
înfi inţat Catedra Militară] (Military chair): [was established in November 2002 ac-
cording to the Decision of Senate and the Order of Rector of TUM, Mr. Ion Bostan, 
academician of ASM // Mes. Univ. - 2009. - Mart. – P. 7. 

1380. Constatări despre activitatea comunităţii ştiinţifi ce din Republica Moldova: 
[În direcţia strategică: Efi cientizarea şi asigurarea complexului energetic şi securităţii 
energetice, inclusiv prin promulgarea resurselor renovabile, este lansat Programul 
nou, Valorifi carea resurselor regenerabile de energie în condiţiile Republicii Mol-
dova şi elaborarea Satelitului Moldovenesc – coordonator academician Ion Bostan] 
//Akademos. – 2009. – Nr. 1. – P. 10-14. 

1381. Ministrul Construcţiilor invitat de studenţii FCGC: [dl Ion Bostan, rec-
torul UTM, a concluzionat importanţa organizării întrunirii cu ministrul de ramură, 
dl Vladimir Baldovici, fapt ce demonstrează un grad avansat de preocupare civică 
a tineretului universitar pentru ridicarea calităţii în pregatirea inginerilor-construc-
tori] (The Minister of Civil Engineering invited by the FCGC students): [Mr. Ion 
Bostan, rector of TUM, underlined the importance of organisation of a meeting with 
the Minister, Mr. Vladimir Baldovici, the fact that demonstrates an advanced degree 
of youth civic concern for increasing the quality of civil engineers training]. // Mes. 
Univ. - 2009. - Ian. - P. 3. 
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Procedeu de prelucrare a dinţilor bombaţi ......................................................... 864, 909
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şi suprafeţe oblice ................................................................................................... 943
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Procedeu de prelucrare prin electroeroziune a suprafeţelor roţilor dinţate ale 

transmisiei precesionale .......................................................................................... 940
Procedeu de prelucrare a dinţilor angrenajului precesional ............................. 929, 1002
Procedeu de prelucrare a dinţilor modifi caţi ai elementelor angrenagului 

precesional  ............................................................................................................. 915
Procedeu de prelucrare a dinţilor modifi caţi ai elementelor angrenajului 

precesional  ............................................................................................................. 860
Procedeu şi dispozitiv de aplicare a peliculei elastice pe dantura roţilor dinţate 

conice  ..................................................................................................................... 985
Procedeu şi dispozitiv de prelucrare a roţilor dinţate precesionale de dimensiuni 

mici ......................................................................................................................... 977
Procedeu şi dispozitiv de prelucrare a roţilor dinţate precesionale ........................... 951
Procedeu şi dispozitiv de prelucrare prin electroeroziune a roţilor dinţate 

(variante) ................................................................................................................. 989
Procedeu şi dispozitiv de sudare prin fricţiune .......................................................... 958
Procedeu şi sculă-electrod pentru fabricarea prin electroeroziune a structurilor 

din metal sau aliaj (variante) ................................................................................... 990
Puntea motoare a mijlocului de transport  ................................................................. 874
Reductor ..................................................................................................................... 879
Reductor pentru dispozitivul de acţionare al uşilor ascensorului .............................. 858
Reductor planetar precesional(variante) ............................................................ 834, 903
Reductor precesional ......................................................................................... 862, 931
Reductor precesional planetar ............................................................................ 814, 922
Reductor principal al elicopterului .................................................................... 852, 919
Roată dinţată-sculă pentru prelucrarea matriţelor (variante) şi procedeu 

de prelucrare a ei (variante) .................................................................................... 992
Roată-motor a mijlocului de transport ............................................................... 886, 887
Roată-motor ............................................................................... 820, 884, 890, 900, 910
Robot industrial mobil ............................................................................................... 843
Sculă de fi letat şi înşurubat ........................................................................................ 856
Sistem de urmărire ..................................................................................................... 975
Staţie hidraulică ......................................................................... 932, 953, 961, 972, 996
Staţie hidraulică cu ax orizontal ................................................................................. 997
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Staţie pentru transformarea energiei valurilor în energie electrică ............................ 962
Suspensie a mijlocului de transport ........................................................................... 932
Şurubelniţă cu acţionare electrică .............................................................................. 877
Şurubelniţă cu acţionare mecanică ..................................................... 837, 896, 899, 918
Transmisie planetară precesională ............ 821, 822, 824, 825, 829, 848, 851, 859, 871,  

873, 893, 904, 905, 907, 912, 947, 952, 
Transmisie precesională ............................................  819, 826, 844, 917, 925, 949, 950
Transmisie precesională dublă ................................................................................... 812
Transmisie precesională ermetică ...................................................................... 806, 811
Transmisie precesională planetară ............................................................. 801, 807, 835
Transmisie precesională prin roţi dinţate ................................................................... 830
Troliu cu acţionare manuală (variante) ...................................................................... 973
Turbină de vânt cu ax vertical (variante) ................................................................... 994
Turbină elicoidală eoliană .......................................................................................... 928
Turbină eoliană .......................................................................................................... 942
Turbină eoliană antrenată de trafi cul rutier (variante) ............................................... 984
Turbină eoliană elicoidală (variante) ......................................................................... 967
Turbină de vânt cu ax vertical ......................................................................... 998, 1005
Turbomaşină (variante) .............................................................................................. 924
Variator de viteză planetar cu fricţiune .............................................................. 863, 920
Variator precesional (variante) .................................................................................. 955
Variator precesional cu fricţiune ................................................................................ 968
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-, a transmisiei precesionale; 87, 100, 135
-, calculul la uzură; 89, 149
-, neuniformitatea distribuţiei sarcinii; 222
-, proiectare automatizată; 87
-, precesional; 140
-, transmisii mecanice; 76
-, transmisii planetare precesionale; 72, 73, 78, 101, 102, 130, 262

angrenajul precesional
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-, calcul ingineresc; 405, 490, 593
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-, -, metoda de rulare; 219
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-, generarea dinţilor; 283
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-, procedeu de prelucrare a dinţilor; 929
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-, cercetarea stării tensionale; 247, 248
-, cu modifi care de profi l ; 378, 598.
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aparate
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-, de zbor; 340, 346, 562, 731, 789, 798, 979
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arbore manivelă; 37
arbori drepţi

-, transmisii mecanice, proiectarea; 212
armatura gazoductelor

-, mecanism de acţionare; 464
articulaţia 

-, manipulatorului, 818, 883
asamblare
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-, articole, roboţi  industriali; 28
-, automat, piese; 841
-, instalaţii nestandard; 1
-, îmbinări, mecanisme; 207
-, fi letată, sculă mecanizată; 133, 161, 207
-, schimbul automat al sculelor; 143
-, -, unghiular; 161

aşchie dintre sculă şi roată dinţată
-, variaţia secţiunii transversale; 513

automat
-, pentru asamblarea pieselor tip arbore cu discuri; 841

automatizare 
-, industriei mecanice; 517

automobile
-, transmisii planetar precesionale; 444, 453, 497

B
bormaşină

-, manuală; 839
bloc satelit

-, echilibrarea dinamică; 487
-, forme de presare; 694
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C
CAE

-, dezvoltarea integrată; 658
CAD

-, analiza structurală; 492
cadastrul de viteze al vântului; 386, 424, 425, 472, 527
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calculul

-, de rezistenţă; 146, 150, 299
-, profi l convex-concav; 150
-, de uzură; 149
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-, organel de masini; 88
-, nodurile masinii; 88
-, şnecul; 11
-, transmisii precesionale; 100, 186, 199, 632
-, -, angrenaj; 80, 111
-, -, angrenaj multiplu; 100
-, -, angrenaj dinte-roată; 57
-, -, parametri, precizarea; 186, 190
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Calcule inginereşti; 443
cap 

-, de alezat; 933, 934
-, de alezat şi netezit; 421, 430
-, de asamblare; 872
-, revolver; 847

centrală
-, hidraulică; 965
-, hidroelectrică; 964
-, hidroelectrică fl otantă; 557, 954
-, hidroelectronică; 634

creaţie ca proces şi producţie; 439
creaţie inginerească; 174
creativitate; 778

-, Universitatea Tehnică a Moldovei; 281
ceas electromecanic; 867, 908
centre de asamblare; 142
cercetare ştiinţifi că

-, UTM; 452
cheie mecanică; 877, 896, 899
combină mineră

-, acţionarea mecanismului de execuţie; 869
comercializarea rezultatelor

-, cercetarea staticii; 247, 302, 328
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-, Concreţiuni Feromanganice; 399, 529, 569, 570, 654, 697, 745
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contor de lichid; 948
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-, cinetice a apei răurilor; 499, 566, 574, 575, 650, 663, 674, 683, 687, 690, 
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-, vântului, apei; 273, 454, 740
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-, la UTM; 507

creativitatea tehnică; 359, 561
creaţia ca proces şi produs; 460
“Cucuteni - 5000”; 679
cuple de frecare

-, medii, puţin vâscoase; 16
cutie de viteze; 128

-, planetară; 128, 850, 906
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D
Dantura

-, model imitaţional; 398
dantura angrenajului precesional; 329, 374, 577, 742, 743

-, cu profi l modifi cat; 638
danturarea 

-, cu profi l nestandard; 416
-, roţilor dinţate, transmisii precesionale; 131, 148, 470, 505, 985
-, transmisiilor conice, durifi care termochimică; 196, 224

descoperiri, invenţii, teorii; 324
dinamica angrenajului transmisiilor planetare precesionale; 246
dinamica transmisiilor planetare precesionale; 247, 259, 263
dinţi; 121

-, angrenaj precesional multiplu; 226
-, angrenaj multiplu; 69
-, angrenaj spaţial; 95, 96
-autoprofi lare; 465
-, -, deformare plastică; 465
-, conic; 124
-, construire; 69, 70, 106, 110
-, control al preciziei de prelucrare a profi lului; 580
-, cu curbură constantă; 172
-, cu profi l nestanrdard; 20, 21
-, cu profi l netradiţional; 124, 131
-, cu profi l modifi cat; 656
-, cu profi l drept-оn arc de cerc, nestandard; 54, 80
-, cu modifi care de profi l; 554
-, distribuirea sarcinii, transmisii cu angrenaj multiplu; 182
-, în formă de butoi, metoda de prelucrare; 104, 864, 909
-, formarea profi lului; 103
-, generare, angrenajul precesional, metodă de rulare; 283
-, generarea profi lului; 619
-, interacţiune; 159
-, modelarea procesului de generare; 554
-, modifi carea longitudinală; 172, 188, 189, 193, 203, 870
-, -, angrenaj precesional; 179, 189
-, neuniformitatea distribuirii sarcinii; 222, 280
-, pentru generarea profi lului; 545
-, prelucrare; 104, 113, 169
-, profi lul; 490, 618
-, rectifi care; 420
-, roţilor conice, metodă de rulare; 880
-, roţi dinţate în sisteme cu 5axe; 701
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-, rulanţi; 71, 77
-, solicitare dinamică; 163
-, tehnologia de generare; 443, 490

dinţi nestandarţi
-, profi lul; 405, 639

dinţii roţilor centrale
-, din angrenajul precesional; 494

discuri
-pentru rectifi carea roţilor dinţate; 526

dispozitiv 
-, de acţionare a mecanismului de tăiere al combinei miniere; 869
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-, de apucare pentru manipulator; 823, 845, 848
-, de apucare pentru robot industrial; 828, 846
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-, de control al profi lului dinţilor; 376, 393
-, de control al roţilor conice; 878, 880, 913
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-, de prindere combinat; 83
-, de prindere a manipulatorul; 83, 119, 154, 823, 845, 848
-, de prindere a robotul industrial; 828, 846 
-, de rectifi care a dinţilor; 423
-, de rectifi care danturii roţilor dinţate; 470
-, de sudare prin fricţiune; 958
-, de ştanţare a semifabricatelor prin rulare; 945  
-, de transformare a energiei termice în energie mecanică; 861, 902
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-, pentru controlul preciziei de execuţie; 297
-, pentru danturarea roţilor dinţate de dimensiuni mici; 505
-, -pentru danturarea roţilor dinţate, bazat pe utilizarea fasciculului laser; 505
-, pentru fi xarea roţilor dinţate conice; 980, 1003
-, pentru rodarea prin electroeroziune a elementelor conjugate ale maşinilor; 

512, 938
dozare

-, proces, nutreţuri slab pulverulente; 9, 10
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dozatori
-, automat, cu şnec; 7
-, cu volum variabil al spaţiului între; 18
-, de reglare, cu acţiune discretă; 17

durifi care termochimică
-, danturarea transmisiilor conice; 224

durifi carea suprafeţei
-, aprecierea metodelor; 491

E
echipament 

-, de extracţie a concreţiunilor fero-manganice; 285, 307
-, marin şi petrolier; 287, 309, 315, 316

ECOMECA,; 640
Electroeroziune; 577
electropompe

-, fi abilitate; 15
elemente

-, cuplul angrenajului precesional; 860, 915
-, de angrenaj, sintetizare; 200
-, -, pulbere metalică; 211, 232
-, precizie tensională; 167

elemente conjugate ale maşinilor; 512
-, dispozitiv pentru rodarea prin electroeroziune; 512

energii regenerabile; 715, 741, 771
energii a vîntului şi apei; 454, 522
erori de execuţie

-, stare tensionată; 301
erori sumare; 354, 355
ELFIN

-, cercetarea, starea tensionată a angrenajului precesional; 181, 215, 238, 239
-, model tridimiensional; 215

erori cinematice
-, manifestarea dionamică, transmisii planetare precesionale; 217

F
factor energetic; 707
fi abilitate; 111, 1302
fl ancurile dinţilor

-, angrenaj precesional, SPA, precizie; 296
forţă de aşchiere; 377
frecare

-, cuple; 16
-, legitate; 4
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-, masini; 4
-, noduri, electropompe; 15
-, reducerea pierderilor; 48

frezare şi rectifi care
-, variaţia secţiunii transversale teoretice a aşchiilor; 513

H
hidromotor; 810, 816, 868

-, cu transmisie precesională; 889, 894 
-, radial cu piston; 29, 803, 804

hidrotransmisie
-, precesională axială cu piston; 34

hidroturbină; 966

I
Indici energetici; 418
Industria; 202
industria constructoare de maşini; 720

-, Republica Moldova; 245
-, -, retrospectivă, perspective; 298

infl uenţa parametrilor geometrici
-, abaterea profi lului; 508
-, analiza comparativă; 508

inginerie mecanică; 640
instalaţie 

-, automată de pregătire a amestecului nutritiv pentru viţei; 6
-, de acţionare a robotului industrial; 855
-, de conversiune a energiei valurilor; 982, 983
-, de vânt; 412
-, energetică; 277, 291, 321, 881, 888, 911, 921, 521, 523
-, -, cu transmisii planetar precesionale; 364
-, -, cu transmisii precesionale; 345, 455
-, eoliană; 295, 936, 521, 523
-, -, cu rotor elicoidal; 704
-, pentru transformarea energiei valurilor în energie electrică; 647, 963, 684, 

685, 686, 764
-, solară  cu autoorientare; 616, 570, 960 
-, solară cu motor Stirling; 736, 991

interacţiune dintre curgerea lichidelor
-, modelare numerică; 709

invenţiile
-, promator al progresului; 241

ireversibilitate
-, condiţia de existenţă; 168

istorie, ştiinţă, cultură românească; 343, 474, 475
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О
îmbinări fi letate

-, asamblare; 133
оncercare

-, pieselor şi nodurilor masinilor; 88
învăţământ; 202

-, tehnic românesc; 370
înveliş de durifi care a lagărelor de alunecare; 141

J
Joc logic-spaţială; 891

L
Lagăre; 68

-, solicitare dinamică; 55
lagăre de alunecare

-, оnvelis, proprietăţi tribologice; 141
linii de contact

-, sculă-roată dinţată conică precesională, model matematic; 300
localizarea

-, angrenaj precesional; 203
-, petei de contact; 172, 198, 213

M
macara pivotantă; 442
mandrină

-, acţionare mecanizată; 252
-, automatizată; 81
-, cu centrare automată; 252, , 805, 809, 813, 815, 831, 833, 854, 865, 895
-, fi xarea roţilor dinţate conice; 687
-, universală; 107

manipulator; 817, 832, 838, 840, 866, 875
-, articulaţie; 818, 883
-, automat, acţionări; 67
-, de asamblare, dispozitiv de apucare; 83, 154, 162, 177, 823, 845, 848
-organe de lucru; 118, 178
-, pentru funcţionare în condiţii extremale; 23, 37
-, pentru însurubarea pieselor fi letate; 118

manivelă
-, echilibrarea dinamică; 371
-, reducerea dezechilibrului dinamic; 108

maşini; 305, 512, 720, 938
-, de frecare; 4
-, de găurit de mână; 839
-, proiectare; 327
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maşini-unelte; 719
-, schimb automat; 116
-, strunguri; 120

matriţare de rulare; 445
mecanica aplicată; 306, 730
mecanism mecatronic cu transmisii  planetar precesional; 367
mecanisme de acţionare; 92, 94, 112, 114, 117, 885, 959

-, a aparatelor cosmice de zbor; 546
-, a aparatului de  rulare  al  mijlocului  de  transport; 941 
-, a armaturii; 892, 927
-, -, gazoductelor; 464
-, a electromobilului; 876, 901, 876, 901
-, a macaralei de geam; 971
-, a mecanismului de execuţie, combină; 869
-, a tehnicii submersibile; 91, 93, 112, 114
-, automate a manipulatorului; 67
-, caracteristici dinamice, construcţia; 86
-, electromecanic; 66
-, in automobile; 677
-, înaltă; 32, 134, 218
-, оnalt solicitate; 27
-, mecanice; 107
-, particulartăţile dinamicii; 122
-, partea de locomoţie a mijlocului de transport; 898
-, precesionale; 218
-, roboţi industriali; 319
-, sistem de urmărire; 688, 689
-, transmisii planetare precesionale; 183, 184
-, utilajului tehnologic şi de asamblare; 94

mecanism de acţionare precesionale; 284; 569
mecanism de alimentare

-, a dozatorului  cu pahare; 1006
-, cu sârmă de sudare; 926

mecanism de dirijare a aparatului de zbor; 731979
mecanism de imersie; 132
mecanism pentru transformarea

-, mişcării de rotaţie  alternativă în mişcare de rotaţie; 969, 970
mecanism planetar; 802, 808, 842

-, cu şurub; 
-, cu şurub elicoidal; 836

mecanism precesional, aparat de zbor; 346
mecanisme de prindere

-, robot industrial, reductoare planetare precesionale; 145, 156
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mecatronică; 433
“Meridian Ingineresc”. Organ al

-, Asociaţiei Inginerilor din Moldova; 208
-, Universităţii Tehnice din Moldova; 208

microhidrocentrală; 467, 535, 763
-, elaborarea organului de lucru; 535

microhidrocentrală cu fl ux de apă
 -, pală hidrodinamică; 718

microhidrocentrală electrică
-, proiectarea conceptuală; 602
-, pentru conversia energiei cinetice a apei răurilor; 499, 740
-, pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare în energie mecanică şi 

electrică; 602, 690, 691, 692, 693
micro-angrenage precesionale; 469
mijloc de transport; 882

-, acţionarea părţii de locomoţie; 898
-, aparat de rulare; 509
-, mecanism de acţionare a aparatului de rulare; 941  
-, motor-reductor, acţionări; 827
-, punte motoare; 874
-, roată motor; 886, 887
-, suspensie; 930

minereuri; 132
minimotor redactor frontal; 671
mini-tractor

-, transmisie planetară precesională; 158
Minihidrocentrală; 571, 576

-, aprecierea potenţialului energetic al râurilor Prut, Nistru; 524
-, bifuncţional; 744
-, conversia energiei cinetice a apei curgătoare; 524, 662, 705, 713
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Agregat electroeolien avec rotor helicoidal. 317
Agregat eolien avec roteur elicoidal 318
Aircraft-control gear NB 3510 (MD), CIB B 64 C 9/00; B 64 C 5/06; B 64 
C 9/32; B 64 C 13/50

979

Analysis of the toroidal speed variators 514
Analytical research on the precessional transmission multiplicity 152
Angular mechanized tool for threaded connection assembly 161
Apparatus for transformation of thermal energy in the mecanical energy NB 
469 B1(MD), CIB F 03 G 7/00

902

Application of fl exible design systems in teeth profi le shaping for 
precessional transmissions wheels

103

Applied mechanics 306
Applied mechanics: Reference book for designing 730
ARHIMED’ 2009. DIPLOMA. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. 
Sobor, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară for the 
high level of researches in the fi eld of non-traditional Power Engineering. 
– Moscow: the International Salon of Industrial Property “Arhimed’ 2009”. 
// 2/04/2009

773
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ARHIMED’ 2009. DIPLOMA. By the decision of the International 
Board of Examiners, the Technical University of Moldova is awarded the 
SILVER MEDAL for the development of the “Electrical wind aggregate 
of low capacity (10 kVt)”(I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, 
A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară.) – [Moscow: the 
International Salon of Industrial Property “Arhimed’ 2009”]

774

ARHIMED’ 2009. TESLA fest. The DIPLOMA is awarded to I. Bostan, V. 
Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară for 
the development of the Electrical wind aggregate of low capacity (10 kVt) 
- [Moscow: the International Salon of Industrial Property “Arhimed’ 2009”]

777

ARHIMED’ 2009. The Romanian Inventors Forum awards the DIPLOMA 
of EXCELLENCE to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, A. Sochirean, 
V. Bostan, I. Dicusară, R.Ciobanu, O. Ciobanu for the invention of the 
“Small power wind plant” – [Moscow: the International Salon of Industrial 
Property “Arhimed’ 2009”]

775

ARHIMED’ 2009. The Romanian Inventors Forum awards the SILVER 
MEDAL to: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, 
R. Ciobanu, I. Dicusară for the “Small power wind station” - [Moscow: the 
International Salon of Industrial Property “Arhimed’ 2009”]

776

Arhimed’2009”. // „ARHIMED’ 2009”. The HONORIFIC DIPLOMA is 
awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean, O. 
Ciobanu, R. Ciobanu, I. Dicusară for the high level of the scientifi c and 
technological researches presented at the International Salon of Industrial 
Property “Arhimed’ 2009”. // – Moscova, 2/04/2009

772

Arrangement for bevel gear control CA 1732138 (SU), CIB G 01 B 5/20 878
Arrangement for bevel gear control NB 496 B1(MD), CIB G 01 B 5/20 913
Art Hystory 672
Aspects concerning the analysis in the ANSYS CFX-5 environment of the 
functional parameters of helical aeolian rotor model

537

Aspects concerning the constructional and functional optimisation of 
the multi-blade rotor with hydrodynamic profi le of blades of the micro-
hydropower stations for energy conversion

661

Aspects concerning the development of the precessional mechatronic 
module with reduced diametrical dimensions

621

Aspects concerning the energy factor in sustainable rural development 707
Aspects concerning the industrial processing of the central toothed wheels 
of precessional gear

494

Aspects concerning the market study of the micro-hydropower stations for 
water kinetic energy conversion

663
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Aspects concerning the processing of the small-sized precessional toothed 
wheels by electroerosion with thread

543

Aspects concerning the processing of the small-sized toothed wheels from 
the precessional gear through micro-milling technologies

669

Aspects concerning the research of the planetary precessional transmission 
dynamics

624

Aspects concerning the research of the planetary precessional transmissions 
dynamics

716

Aspects concerning the usage of micro-hydropower stations for streets 
lighting of the riverside villages

708

Aspects concerning the usage of the micro-hydropower stations for the 
irrigation works of the agricultural lands

712

Aspects of industrial processing of the precessional toothed wheels 555
Aspects regarding the development of the multiple precessional gear theory 
and of the modern manufacturing technology

496

Assembling manipulator 162
Assembly head CA 1713768 (SU), CIB B 23 P 19.06 872
Assessment of different methods for surface hardening 491
Automated lathe chucks for fl exible automatic fabrication 81
Automatic change of metal cutting tool on numerical control machines 116
Automatic control for detail assembling of shaft type CA 1551511 (SU), 
CIB A 25 B 23 P 19/02

841

Automatic design of gear transmissions 214
Automatic design system construction of teeth profi le envelope 70
Automatic exchange of tools at assembly centers 142
Automatic exchange of tools in asseembly fl exible manufacturing systems 143
Automatic manipulators drives based on precessional transmissions . 67
Automatic spiral batchmeter for unskimmed milk substitute. 7
AVT-120 automatic plant for nutrient mixture preparation to feed calves 6
AWARD CERTIFICATE. BRONZE. Cer. NO 06GJ03223. 6th International 
Exhibition (SuZhou) of Inventions. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, R. 
Ciupercă for the Invention: Vertical Axis Wind Turbine with Helical Blades. 
- China, 2008 

750

AWARD CERTIFICATE. GOLD. Cer. NO 06GJ01009. 6th International 
Exhibition (SuZhou) of Inventions. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, 
V. Bostan, A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, N. Trifan, I. Dicusară 
for the Invention: Floatable Micro-hydropower Station with Adjustable 
Hydrodynamic Blades. - China, 2008

751
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AWARD nr. MR1-2287 358
Barrel shaped teeth treatment process CA 1683912 (SU), CIB B 23 F 9/00 864
Bearing capacity of the precessional transmissions with modifi ed gearing 231
Bevel gearing with thermo-chemical hardening 224
Boring and leveled head with precessional transmission 421
Boring head NB 2330 (MD), CIB B 23 B 29/034 933
Boring head NB 2331 (MD), CIB B 23 B 29/034 934
Boring head with precessional transmission for conical holes 430
BREVET. Se acordă medalia HENRI COANDA cl.1 Prof. dr. ing. 
Ion Bostan pentru merite deosebite în creaţia tehnică /SOCIETATEA 
INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA; INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
INVENTICĂ IAŞI.- Iaşi, 1994

191

Brief history of the Romanian technical education 370
Calculation and design of masine parts and knots, and methods of their 
testing 

88

Calculation of precessional transmission gearing with non-standard linear-
arch teeth profi l 

80

Calculation, design and fabrication technology of precessional 
transmissions with multi-couple gear 

100

Centrifugal pump on small number of turns 635
Chuck for centring and fi xing of the conical toothed wheel. 687
Co-axial precessional multiplier for wind-electrical plant 50
Comparative analysis of the infl uence of precessional gear geometrical 
parameters on the deviation of modifi ed and unmodifi ed profi les

508

Computational modelling of the functional parameters of helical wind rotor 
in ANSYS CFX-5.7software

538

Computational modelling of the functional parameters of helical wind rotor 
in ANSYS CFX-5.7 software

560

Computer asissted design in engineering 401
Computer assisted design of teeth profi le for precessional transmission 
multi-couple gearing 

69

Computer simulation of the kineto-statics of planetary precessional 
transmission 

548

Conceptual design of the electrical micro-hydropower station for the 
conversion of running water kinetic energy into mechanical and electrical 
energy 

602

Conditions of existence of planetary preces. transmissions irreversibility 168
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Conic gearwheel holding jig (variants) NB 3531 (MD), CIB B 23 B 31/00; 
B 23 F 19/00 

980

Constructive and calculation particularities of the precessional reducer with 
transmission of power by two torrents 

623

Constructive and calculation particularities of the precessional reducer with 
transmission of power by two torrents 

652

Constructive methods for quality assurance of the toothed wheel type part 510
Contribution concerning the control of teeth fl anks with convex-concave 
profi le in precessional gearings 

325

Contribution regarding dynamic simulation of planetary precessional 
transmissions 

438

Contributions concerning the study of the kinematics of planetary 
precessional transmission 

625

Contributions regarding the toothed wheels manufacturing by plastic 
gearing casting 

450

Contributions to the developing of pintle wind turbines with helical blades 721
Contributions to the development of pintile wind turbines with helical 
blades 

680

Contributions to the elaboration and research on precessional transmissions 
mechatronic modules 

366

Contributions to the elaboration of fabrication technologies for small-sized 
wheels with non-standard profi le of teeth 

668

Contributions to the fabrication accuracy control of the precessional gear 
teeth fl anks 

296

Contributions to the fabrication of precessional toothed wheels by sintering 620
Contributions to the fabrication of precessional toothed wheels by sintering 637
Contributions to the identifi cation of precessional transmission project 
design

199

Contributions to the load distribution non-uniformity between the multiple 
gear teeth 

222

Contributions to the manufacturing of conical gear wheels with non-
standard profi le of teeth by plastic strain

373

Contributions to the manufacturing technology for helical wind rotor 422
Contributions to the non-uniformity of load distribution among the 
precessional gear teeth 

280

Contributions to the processing of the small-sized precessional toothed 
wheels with non-standard profi le of teeth 

615, 
614
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Contributions to the specifi cations of precessional transmissions project 
calculation 

186

Contributions to the stressed state of the precessional gear parts 294
Contributions to the study of planetary variators 361
Contributions to the study of processing accuracy of the precessional gear 
toothing 

742, 
743

Contributions to the theoretical research on the wind unit helical turbine 362
Controlling device for the precessional gear execution accuracy 297
Conversion of renewable kinetic energy of water: synthesis, theoretical 
modelling and experimental evaluation 

566

Conversion of renewable kinetic energy of water: synthesis, theoretical 
modelling and experimental evaluation 

646

Conversion of renewable kinetic energy of water: synthesis, theoretical 
modelling and experimental evaluation 

682

Conversion of renewable kinetic energy of water: synthesis, theoretical 
modelling and experimental evaluation 

726, 
728

Convex-concave gearing in precessional transmissions 75
Creation of test bench for electrical-wind plant 2
Creativitate şi Management 778
Creativity at the Tehnical University of Moldova and its double function: 
education and research 

281

Criteria for productivity and design of precessional transmissions toothed 
roller gearing 

77

Cycle of inventions “Machine building industry. Materials processing, 
machine-tools and istruments” 

720

Cycle of inventions “Using wind, hydraulic and solar energies for 
supplying the irrigation systems through weeping, greenhouse heating and 
antihail stations provisioning 

719

Decrease of dynamic unbalance of the planetary precessional transmission 
crank 

108

Decrease of friction losses in precessional gearing 48
Dention de l’engrenage precessionnel a profi l modifi e 638
Dentition de léngrenage precissionel avec modifi cation de profi le 
(Precesional gearing toothing with modifi ed profi le) 

329

Design and elaboration of planetary transmissions with multi-couple gear 
precessional motion 

136
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Design and manufacturing of industrial prototypes of micro hydro power 
stations for river water kinetic energy conversion. Phase IV: Manufacturing 
of components for water pumping and electrical energy production; knots 
assembly; and assembly, mounting and testing of the industrial prototype of 
bi-functional micro hydro station) 

744

Design and research into the planetary precessional kinematical 
transmissions

378

Design of a new type of gearing for advantageous equipment crushing 
from the point of view of its cost. Phase 1,2: report of the research grant 
Technische Universitat Moldawiens; ARP GmbH, Alpirsbach- Deutscland; 
Schwerpunktf Mechatronik FH - University of Applied Sciences – Konstan 

515, 
516

Design of a new type of gearing for advantageous equipment crushing from 
the point of view of its cost 

558

Design of a new type of gearing for the crushing equipment that is 
advantageous from the point of view of its cost 

583

Design of mechanical transmissions atraight shafts 212
Design of planetary precessional transmissions with multi-couple gear 101
Design of planetary precessional transmissions with multi-couple gear 102
Design of precessional gear teeth fl anks with the help of automatic design 
systems 

153

Design of precessional reducers for immersion mechanisms drives for 
extraction of raw materials from the Ocean bottom 

91

Design of precessional transmissions 166
Design of screw with variable volume of the interturn space 11
Design of teeth non-standard linear profi le gearing 21
Design of the wind unit to use at wind speed cadastre in the Republic 
of Moldova. Phase 1: Conceptual design of the wind unit diagram and 
construction 

424

Design of the wind unit to use at wind speed cadastre in the Republic of 
Moldova. Phase 2: Experimental prototype execution 

425

Design, accuracy and dynamic characteristics of robot precessional 
electromechanical drives 

66

Design, accuracy and dynamic specifi cations of robot precessional 
electromechanical drives 

86

Design, manufacturing and experimental research on horizontal turbine 
with NACA aerodynamic profi le for hydraulic energy conversion systems. 
Phase I: Elaboration of the technical documentation, manufacturing of 
components of the experimental sample and execution of experimental 
testing in real conditions

746
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Determination of the envelope of instrument contour generating family by 
spatial gearing teeth processing 

121

Determination of the precessional gear contact stress 187
Determination of tool producing outlines envelope under three-dimensional 
gear teeth working 

95

Development and manufacturing of the industrial prototype of the low 
power aeolian turbine 

722

Development and manufacturing of the micro-hydropower station industrial 
prototypes for conversion of the river water kinetic energy. Stage III: 
“Development of industrial prototypes of the micro-hydropower station 
with hydrodynamic profi le of blades adjustable towards the water fl ows and 
of industrial technology of blades manufacturing” 

683

Development of the automatic design mathematical model and algorithm 
for precessional transmission multi-couple gearing 

87

Development of the centrifugal pump with low rotative speed 642
Development of the construction of the micro-hydropower station 
multiblade rotor 

641

Development of the national programme for the integration of science and 
higher education 

473

Development of the processing method for non-standard teeth profi le 
generation 

639

Development of theory of multiple precessional gear 542
Development Program for the academic network of Moldova 402
Development, manufacturing and experimental research of the horizontal 
turbines with NACA aerodynamic profi les for hydraulic energy conversion 
systems. Stage I: “Numerical modelling of hydrodynamic profi le, 
simulation of hydrodynamic processes and development of experimental 
model construction of the horizontal axis turbine” 

681

Device for blank die forming NB 2703 (MD), CIB B 21 D 37/12 945
Device for electroerosion alignment of the machine mating parts NB 2494 
(MD), CIB B 23 H 1/ 00

938

Device for grinding of the precessional toothed wheels cogging 470
Device for lapping by electroerosion of the machine interlinked elements 512
Device for measuring the force developed by a mechanism NB 2920 (MD), 
CIB G 01 L 3/16 

956

Device for plastic deformation of gear - wheols NB 2791 (MD), CIB B 21 
H 5/04, 1/06; B 21 D 53/28 

950

Device for plastic deformation of toothed wheels 550
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Device for precession gear – wheels working NB 2608 (MD), CIB B 23 F 9/06 939
Device for processing of the precessional toothed wheels 504
Device for teething of the small-sized precessional toothed wheels based on 
the laser beam usage .

505

Device for toothed profi les rolling on annular blanks NB 2704 (MD), CIB 
B 21 H 5/00, 1/06 

946

Devices,installations and methodology for reversible slipping friction 
couples effi ciency research 

5

DIPLOMA . 46eme SALON MONDIAL DE L’INVENTION, DE LA 
RECHERCHE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES “Brussels 
EUREKA’97”. Bostan I., Dulgheru V., Oprea A., Ţopa M., Mazuru S., 
Babaian I., Vaculenco M. pour l’invention Mecanismes de precession pour 
la marine et le domaine petrolier MEDAILLE D’OR AVEC MENTION.- 
Bruxelles, 11.11.1997 

251

Diploma for participation handed over to: Ion Bostan, Valeriu Dulgheru 
for the Planetary Precessional Reducer, presented in the framework of 
the National Pavilion of the Republic of Moldova at the World Exhibition 
“EXPO’ 2000”. - 1 iunie-31 octombrie anul 2000, Hannover, Germania. 
June 1 – October 31, 2000, Hannover, Germany

336

DIPLOMA of EXCELLENCE and GOLD MEDAL with Special Mention. 
Awarded to: A. Dorogan, V. Dorogan, N. Sоrbu, I. Stamov, T. Vieru, S. 
Vieru, V. Secrieru, E. Munteanu, S. Balica, V. Nastas, A. Cazac, A. Nastas I. 
Dohotaru, A. Pop, I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă; TUM for the 
“Inventions Group” // - Cluj-Napoca, 2008 

767

DIPLOMA of EXCELLENCE and GOLD MEDAL. Awarded to: I. Bostan, 
V. Dulgheru, I. Dicusară, R.Ciobanu for the Aeolian turbine driven by street 
traffi c. INVENTICA’2008. // – Iaşi, 14-24 /5/ 2008 

760

DIPLOMA. 43-eme SALON MONDIAL DE L’INVENTION DE LA 
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION INDUSTRIELLE “Brussels 
EUREKA’94”. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Babaian I., Oprea A., 
Mazuru S. pour l’invention Transmissions planetaires precessionnelles 
MEDAILLE D’OR.- Bruxelles, 14.11.1994 

192

DIPLOMA. 44-eme SALON MONDIAL DE L’INVENTION, DE LA 
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION INDUSTRIELLE “Brussels 
EUREKA’95”. Bostan I., Dulgheru V. et all. pour l’invention Transmissions 
planetaires precessionnelles MEDAILLE D’OR.- Bruxelles, 13.11.1995 

205

DIPLOMA. 45-eme SALON MONDIAL DE L’INVENTION, DE LA 
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION INDUSTRIELLE “Brussels 
EUREKA’96”. I.Bostan, V.Dulgheru., A. Oprea, M.Ţopa., I.Babaian., 
S.Mazuru pour l’invention Transmissions planetaires precessionnelles 
MEDAILLE D’OR avec MENTION.- Bruxelles, 12.11.1996

229
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DIPLOMA. 47EME SALON MONDIAL DE L’INVENTION, DE LA 
RECHERCHE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES “BRUSSELS 
EUREKA’98”. Bostan I., Dulgheru V., Oprea A., Mazuru S., Turta T., 
Trifan N. pour l’invention Modules precessionnels avec precisionnels avec 
precision cinematique MEDAILLE D’OR. - Bruxelles, 11.11.1998

264

DIPLOMA. 47EME SALON MONDIAL DE L’INVENTION, DE LA 
RECHERCHE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES “BRUSSELS 
EUREKA’98”. Bostan I., Dulgheru V., Vaculenco M., Ciupercă R., Madan 
I., Sochirean A. pour l’invention Transmissions precessionnelles pour 
l’installation d’eoliennes MEDAILLE D’OR avec MENTION. - Bruxelles, 
11.11.1998 

265

DIPLOMA. 50-eme Salon Mondial de l’Invention, de la Recherche et des 
Nouvelles Technologies “Brussels EUREKA’2001“. Diploma I.Bostan, 
V.Bogdan, V. Dulgheru, N.Bostan, R. Ciupercă pour l’invention Micro-
hydro power stations for the utilisation of the river water kinetic energy 
GOLD MEDAL. – Bruxelles, 16.11.2001 

380

DIPLOMA. Bostan Ion Anton is awarded the title of LAUREATE of the 
STATE PRIZE of MSSR in the fi eld of science and technology in 1997 
for the “Development and application of some automatic plants for the 
allegation and distribution of the nutritive composite for the calves in the 
large livestock breeding complexes”. – Chişinău, 1977 

13

Diploma. BOSTAN ION ANTON was awarded the honorifi c title of Merited 
Inventor of MSSR for the long and fruitful inventing activity, a substantial 
contribution to the technological advancement. – Chişinău, 15 06 1989

115

DIPLOMĂ. BRUSSELS – EUREKA! The Belgian and International 
Trade Fair For Technological Innovation. I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, 
V. Bostan, R. Ciupercă. For the Innovation “Low power wind turbines”. 
SILVER MEDAL. - Brussels, 18.11.2009 – 22.11.2009 

756

DIPLOMA. BRUSSELS EUREKA. 50 World Exhibition of innovation, 
Research and new technology. I. Bostan, V. Dulgheru,N. Bostan, R. 
Ciupercă. Mini Hydro power stations to use the kinetic energy from water. 
GOLD MEDAL. – Brussels, 16.112001 

384

DIPLOMĂ. Expoziţia Mondială “EXPO‘2000”. Diplomă pentru participare 
înmânată: I. Bostan, V. Dulgheru pentru Reductor planetar precesional 
(Planetary precessional reducer), prezentată în cadrul Pavilionului Naţional 
al Republicii Moldova. - Hanover (Germania), 1.06-31.10.2000 

330

DIPLOMA. GOLD Medal with Special Mention of the International Board. 
Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu, R. Ciupercă, 
R. Ciobanu for the following inventions “Micro-hydropower station for 
the conversion of rivers water kinetic energy without dams construction” 
and “Machine parts for the wind energy conversion”. Romanian Inventors 
Society “ECOINVENT’ 2005”. – Iaşi, 26-29 /5/ 2005 

588
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DIPLOMA. GOLD Medal with Special Mention of the International Board. 
Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, O. Ciobanu, R. Ciupercă, 
R. Ciobanu for the following inventions “Micro-hydropower station for 
the conversion of rivers water kinetic energy without dams construction” 
and “Machine parts for the wind energy conversion”. Romanian Inventors 
Society “ECOINVENT’ 2005”. – Iaşi, 26-29 /5/ 2005 

588

DIPLOMA. I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, I. Bodnariuc are awarded 
the GOLD MEDAL for the development of the “Cogged wheel-tool 
for matrices processing and its processing method” – Sevastopol, 27-
29/9./2008 

753

DIPLOMA. I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, R. Ciobanu are awarded 
the GOLD MEDAL for the development of the “Wind turbine driven by the 
street traffi c. – Sevastopol, 27-29 /9/ 2008 

754

DIPLOMA. I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară, R. Ciobanu, O. Ciobanu 
are awarded the GOLD MEDAL for the development of the “Solar plant 
with Sterling engine”. – Sevastopol, 27-29 /9/ 2008 

755

DIPLOMA. It is awarded to the participant of the exhibition of “Machine 
building industry. Metal processing. Technological equipment and tools”. 
Technical University of Moldova (I. Bostan et alea). – Chisinau: Chamber 
of Commerce and Industry of RM, 8-11/10/2008

759

DIPLOMĂ. Societatea Inventatorilor din România “ECOINVENT’ 2003” 
Diploma se acordâ autorilor: Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Radu Ciupercă 
pentru invenţia Wind energy conversion systems MEDALIE de AUR cu 
MENŢIUNEA SPECIALĂ a JURIULUI. – Iaşi, 21.06.2003 

471

DIPLOMĂ. societatea inventatorilor din românia “ECOINVENT’ 
2003”. Se acordâ autorilor: Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Radu Ciupercă 
MEDALIE de AUR pentru invenţia Systems and plants for energy 
conversion. – Iaşi, 21 06 2003

483

DIPLOMA. The International Salon of Inventions and New Technologies 
“New Time”. The prize is awarded to: Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, 
Viorel Bostan, Anatol Sochirean, Oleg Ciobanu for the development of the 
Micro-hydropower Station for the running water kinetic energy conversion. 
– Sevastopol, Ucraina 26-28/9/2007

705

DIPLOMA. The prize “The book of the year in the fi eld of technology” is 
awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, V. Bostan, A. Sochirean for the 
book “Renewable energy conversion systems”, Tehnica – Info Publishing 
House, 2007. – Chisinau: International Book Salon, 31/8 – 4/9/2008 

758

DIPLOMA. The PRIZE of the GOVERNMENT. Awarded to Mr. I. Bostan 
for “Systems for the conversion of water kinetic energy”. – Chişinău, 9-
12/11/2005 

587
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DIPLOMĂ. The Romanian Inventors Society “ECOINVENT’ 2003”. 
The GOLD MEDAL is awarded to: Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Radu 
Ciupercă for the invention “Systems and plants for energy conversion”. 
– Iaşi, 21 /6 /2003 

483

DIPLOMĂ. Universitatea Tehnică a Moldovei (I. Bostan et alea) for the 
participation in the 15th International specialised Exhibition FOOD & 
DRINKS. FOOD & TECHNOLOGY. I. Bostan, V. Dulgheru, V. Bostan, 
A. Sochirean, O. Ciobanu, R. Ciobanu, N. Trifan, I. Dicusară - Chişinău: 
International Exhibition Centre „ModEXPO”, 21-25/5.2008 

757

DIPLOME D’HONNEUR. En vertu des dispositions statutaire et sur 
base des merites et qualifi cations du recipiendaire, il est rendu offi ciel, 
par la presente, et sur la recommandation du Conseil Executiv de l’I.
A.I., la nomination de: I. Bostan en qualite de: MEMBRE du CONSEIL 
D’HONNEUR de L’INSTITUT DES AFFAIRES INTERNATIONALES.- 
Foit a Paris le 13.11.96 /Institut des Affaires Internationales

228

DIPLÔME. 27-e Salon International des Inventions. Geneve 1999. Apres 
examen, le Jury International a decide de remettre a: Monsieur I. Bostan, 
V. Dulgheru, A. Oprea et alea pour l’invention: Transmissions planetaires 
precessionnelles une MEDAILLE D’OR. - Geneve, 3.05.1999

303

DIPLÔME. 27-e Salon International des Inventions. Genëve 1999. Apres 
examen, le Jury International a decide de remettre a: Monsieur I.Bostan, V. 
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Friction precession variable-speed drive NB 2995 (MD), CIB F 16 H 15/52 968
Frontal mini-engine-reducer 671
Fundamental theory of precessional gearings: gearings, teeth generation 
technologies, engineering calculations. Phase 1: Elaboration of theoretical 
fundamentals for the discription of non-standard teeth profi le 

405

Fundamental theory of precessional gearings: Gearings, teeth generation 
technologies, engineering calculations. Phase 1: Elaboration of theoretical 
fundamentals ofnon-standard teeth profi le 

443

Fundamental theory of precessional gears: gears, teeth generation 
technologies, engineering calculations 

593

Fundamental theory of the kinematic precessional gear: mathematical 
models for profi les generation in systems with 5 degrees of freedom, 
calculation and control procedures. Stage 1: Study of kineto-statics of the 
kinematic precessional transmissions and development of fundamentals 
for description of the modifi ed profi le of toothed wheels teeth for kinematic 
precessional transmissions

656

Fundamental theory of the kinematic precessional gear: mathematical 
models for profi les generation in systems with 5 degrees of freedom, 
calculation and control procedures. Stage 1: Development of fundamentals 
of the processes for toothed wheels teeth generation in 5-axis system 

701

Fundamental theory of the precessional gearings: gearings, teeth generation 
technologies, engineering calculations. Phase 3: Development of methods 
and control devices for teeth profi le processing accuracy 

490

Fundamental theory of the precessional gears: gears, teeth generation 
technologies, engineering calculations. Stage 4: Development of 
fundamentals of the new technologies for generation of toothed wheels 
cogging with evolventic, cycloid and circular arc profi le 

531
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Fundamentals of machine design: handbook 327
Fundamentals of the machine designing 495
Gear reducer with precessional motion 233, 234
Gear wheel-tool for processing matrixes and its processing method 749
Gearwheel-tool for array processing (variants) and process for working 
thereof (variants) NB 3623 (MD), CIB B 23 H 1/00; B 23 H 7/02; B 23 F 
9/06 

992

General consideration regarding research on precessional variators with 
friction

448

Geometrical transformation of precessional gear profi le and peculiarities of 
its generating technology 

151

Geometry and kinematics of planetary precessional transmissions with one 
and two precessional wheels 

22

GOLD MEDAL in Recognition of innovative Excellence in the Category 
of Alternative Energy awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă, 
O. Ciobanu for the Display of Helical Turbine for Aeolian Systems at 
INPEX’2005. - Pittsburgh, PA USA 8-11.06.2005 

590

GOLD MEDAL in Recognition of innovative Excellence in the Category 
of Alternative Energy awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă, 
O. Ciobanu for the display of “Helical Turbine for Aeolian Systems” at 
INPEX’2005. - Pittsburgh, PA USA 8-11/6/2005 

590

GOLD MEDAL. It is awarded for “Micro-hydropower Station with vertical 
rotor”. Authors: Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Viorel Bostan, Anatol 
Sochireanu, Oleg Ciobanu, Radu Ciobanu. The International Salon of 
Inventions and New Technologies - “INVENTIKA’ 2006”. – Bucureşti, 3-7 
/10/ 2006 

659

GRAMOTA za ucastie v svetovnata izlozbana dostizeniâta na mladite 
izobretateli B”lgariâ’85 Bostan I.A. i kollektiv / SVETOVNA IZLOZBA 
NA DOSTIZENIÂTA NA MLADITE IZOBRETATELI, B”LGARIÂ’85. 
- Plovdiv, Noemvri 1985 g. 

49

GRAND PRIX 2nd Runner. Up presented to Ion Bostan in recognition of 
the display of “Planetary Precessional Gears” at INPEX XII: AMERICA’S 
LARGEST INVENTION SHOW.- Pittsburgh, Pennsylvania, United States 
of America, 16-17.05.1996 

230

Grant CRDF MP1 - 990. National Center for Materials Study and Testing 
in Mechanics, Opto-Microelectronics and Renewable Energy Sources 

432

Grant CRDT MP –2287. Elaboration of submersible Robot Complex drive 
mechanism for Ferro – Manganese Concretion Extraction 

431
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GRANT. Elaboration and Research on the kinematic Planetary 
Precessional Transmissions: CRDF MP - 3023 

484

Guvernul României. Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi 
Inovare. DIPLOMĂ de EXCELENŢĂ în CERCETARE se acordă lucrării 
Precessional motion reducers, elaborată de I. Bostan, V.Dulgheru (ICTCM-
Bucureşti, în colaborare cu institute din Rep. Mold.) pentru valoarea 
ştiinţifi că, tehnică şi economică de excepţie. – Bucureşti, 2000 

341

Hand drill CA 1514508 (SU), CIB B 23 B 45/00 839
Hand drive winch (variants) NB 3123 (MD), CIB B 66 D 1/04 973
Helical Turbine for Aeolian Systems 568
Helical turbine for wind aggregates and micro-hydropower stations 532
Helical turbine for wind gears and micro-hydropower stations 503
Helical turbine for wind gears and micro-hydropower stations 500
Helical turbine NB 2106 (MD), CIB F 03 D 1/06 928
Helical wind turbine 600
Helical wind turbine (variants) NB 2994 (MD), CIB F 03 D 1/06 . 967
High-moment precessional reducers for immersion equipment drive 114
Hillside combine driver CA 1707196 (SU), CIB E 21 C 29/00 869
Hydraulic station NB 2288 (MD), CIB F 03 B 7/00. 932
Hydraulic station NB 2888 (MD), CIB F 03 B 7/00 953
Hydraulic station NB 2981 (MD), CIB B 63 B 35/44; E 02 B 17/00 . 961
Hydraulic station NB 2992 (MD), CIB F 03 B 7/00 965
Hydraulic station NB 3104 (MD), CIB F 03 B 7/00: F 16 H 1/00 972
Hydraulic station NB 3845 (MD), CIB F 03 B 13/00; F 03 B 7/00; F 03 B 
13/10; ; F 03 B 13/22; ; F 03 B 17/06

996

Hydraulic station with horizontal axle NB 3846 (MD), CIB F 03 B 13/00; F 
03 B 7/00; F 03 B 13/18; ; F 03 B 13/22; ; F 03 B 17/06

997

Hydraulic turbine NB 2993 (MD), CIB F 03 B 7/00; F 03 B 13/00 966
Hydroelectric station NB 2991 (MD), CIB F 03 B 7/00 964
Hydro-electronic power station 634
Hydromotor CA 1247579 (SU), CIB F 03 C 1/06 810
Hydromotor CA 1353925 (SU), CIB F 03 C 2/08 816
Hydromotor CA 1704525 (SU), CIB F 03 C 1/04 868
Hydromotor with precessional gear CA 1795684 (SU), CIB F 03 C 1/26 889
Hydromotor with precessional gear CA 1834415 (SU), CIB F 03 C 1/26 894
Imitation model for toothing grinding process 398
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Implementation of the experimental prototype of the wind turbine with 
vertical axis and helical blades 

735

In würdigung alissergewöhnl’cher leistungen und hervorragender 
verdicnste verleint dic ö sterreichisehe albert schwutzer – gesellschaet 
seiner Magnilizenz Herrn Professor Dr. habil. Ion Bostan. Die 
ehrenmedaille für wissent und Kunst 26.11.1998 

267

IN WURDIGUNG AUSSERGEWOHNLICHER LEISTUNGEN 
UND HERVORRAGENDER VERDIENSTE VERLEIHT DIE 
OSTERREICHISCHE ALBERT SCHWEITZER - GESELLSCHAFT. 
Seiner Magnifi zenz Herrn Professor Dr. Habil Ion Bostan: DIE 
EHRENMEDAILLE FUR WISSENSCHAFT UND KUNST.- 26.11.1998 

267

Increase of the load capacity of toothed wheels by the combined 
technological processing 

633

Industrial robot clamp CA 1451004 (SU) , CIB B 25 J 15/00 828
Industrial robot clamp CA 1583285 (SU), CIB B 25 J 15/00 846
Industrial robot drive with high-accuracy positioning for microwire product 
assembly 

28

Industrial robots grip devices with planetary precessional reducers 145
Industrial robots grip devices with planetary precessional reducers 156
Industry, science and education – images of renaissance and future 202
Infl uence of angular error upon the contact spot position in transmissions 
with modifi ed teeth 

171

Instalation energetique avec des transmissions precessionnelle 344
Installation for the transformation of the waves energy in electric energy 764
Installation for wave power conversion to electric power NB 2990 (MD), 
CIB F 03 B 13/12; F 03 B 13/18 

963

Installation pour la transformation de l’énergie des vagues en énergie 
électrique 

686

Integrated CAE development of precessional drives using autodesk 
inventor platform 

658

International AWARD WINNER A.T INPEX - 2003. GOLD MEDAL In 
Recognition of Innovative Excellence in the Category of Alternative Energy 
awarded to I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă, O. Ciobanu for the Display of 
Helical Turbine for Aeolian Systems - Pittsburgh, P. A USA, June 8.11. 2003

485

International AWARD WINNER AT INPEX - 2005. GOLD MEDAL 
in RECOGNITION of INNOVATIVE EXCELLENCE in the Category 
of Alternative Energy Presented to I. Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercă, 
O. Ciobanu for the Display of Helical Turbine for Aeolian Systems. - 
Pittsburgh, P.A USA , 8-11.6.2005 

567
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International Inventions Salon. “PROINVENT’ 2008”. DIPLOMA of 
EXCELLENCE and GOLD MEDAL with Special Mention. Awarded to: I. 
Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă; TUM for the “Wind turbine with 
low power vertical axis” // - Cluj-Napoca, 2008 

765

International Inventions Salon. “PROINVENT’ 2008”. DIPLOMA of 
EXCELLENCE and GOLD MEDAL with Special Mention. Awarded to: A. 
Dorogan, V. Dorogan, N. Sоrbu, I. Stamov, T. Vieru, S. Vieru, V. Secrieru,, 
E. Munteanu, S. Balica, I. Bostan, I. Vişa, V. Dulgheru, R. Ciupercă; TUM 
for the Inventions Group.// - Cluj-Napoca, 2008 

766

International Specialised Exhibition “INFOINVENT’ 2005”. DIPLOMA. 
SILVER Medal. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, I. Dicusară for 
“Method and device for processing of the precesional toothed wheels”. 
– Chişinău, 9-12 /11/ 2005 

584

International Specialised Exhibition “INFOINVENT’ 2005”. DIPLOMA. 
GOLD Medal. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, A. Sochireanu for 
“Planetary precessional transmission”. – Chişinău, 9-12 /11/ 2005 

585

International Specialised Exhibition “INFOINVENT’ 2005”. DIPLOMA. 
GOLD Medal. Awarded to: I. Bostan, V. Dulgheru, A. Toca, V. Bostan, 
A. Sochireanu, V. Cartofeanu, R. Ciupercă, O. Ciobanu, R. Ciobanu, I. 
Dicusară for the cycle “Micro-hydropower station. Floating hydraulic 
plant. Helical turbine. External-combustion engine.” – Chişinău, 9-12 /11/ 
2005 

586

International Specialised Exhibition “INFOINVENT’ 2005”. DIPLOMA. 
The PRIZE of the GOVERNMENT. Awarded to Mr. I. Bostan for “Systems 
for the conversion of water kinetic energy”. – Chişinău, 9-12 /11/ 2005 

587

Interpretation, calculation and development of processing method for teeth 
profi le generation 

618

Interpretation, calculation and development of the processing methods for 
teeth profi le generation 

545

Invention as promoter of scentifi c and technical progress 241
Inventions as Promoters of Scientifi c and Technical Progress 216
Issues concerning the design of the rectifi cation device for precessional 
gear teeth

423

Issues concerning the research of the dynamic force analysis of kinematic 
planetary precessional transmissions 

711

Issues of precessional transmissions teeth working technology 169
Kinematic accuracy of the executive drive of industrial robot based on 
planetary precessional transmission 

24
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Kinematic accuracy of the industrial robots executive drives based on 
planetary precessional transmission 

42

Kinematic planetary precessional transmissions 695
Kinematic precessional reducers 653
Kinematics and planetary transmissions sysnthesis: methodological 
requirements for problem solutions and course projection for engineers

60

Kineto-static analysis of the precessional transmission on the computer 
simulated dynamic models 

493

Kineto-static study of the joint mechanism in the K-H-V precessional 
multiplier 

511

L’engrenage precessionnel a profi l modifi e 678
L’engrenage precessionnel a profi l modifi e 676
Liquid mater NB 2713 (MD), CIB G 01 F 1/06, 3/00 948
Load distribution between the teeth of the multiple gear transmissions 182
Load distribution by teeth in planetary precessional toothed-roller 
transmission

51

Location of the contact spot in precessional transmissions with the help of 
longitudinal modifi cation of teeth constant curvature 

172

Logical model with precessional gear CA 1801529 (SU), CIB 5 A 63 F 9/06 891
Long term utilisation of precessional transmissions in technological 
equipment

210

Low Power Aeolian Turbine 729
Machine building industry in the Republic of Moldova: overview and 
perspectives 

298

Machine parts 157
Machine parts 435
Machine parts 308
Machine parts 14
Machine Parts/ Ivanov, M.N.; translation from Russian by Ion Bostan 250
Manipulator CA 1357220 (SU), CIB B 25 J 9/00 817
Manipulator CA 1465301 (SU), CIB B 25 J 9/10 832
Manipulator CA 1511120 (SU), CIB B 25 J 17/00 838
Manipulator CA 1514595 (SU), CIB B 25 J 11/00 840
Manipulator CA 1693832 (SU), CIB B 25 J 9/00 866
Manipulator CA 1715575 (SU), CIB B 25 J 9/10 875
Manipulator catchind device 154
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Manipulator catching device 119
Manipulator hinge CA 1357224 (SU), CIB B 25 I 17/00 818
Manipulator hinge CA 1771960 (SU), CIB 5 B 25 J 17/00; B 25 J 7/00 883
Manipulator working element for turning up threaded parts 118
Manipulator’s clamp CA 1414634 (SU), CIB B 25 J 15/00 823
Manipulator’s clamp CA 1569226 (SU), CIB B 25 J 15/00 845
Manipulator’s clamp CA 1593950 (SU), CIB B 25 J 15/00 848
Manipulators combined catching devices 83
Mathematical model for the determination of the „tool-precessional conical 
gear wheel” contact line by rolling machining.

300

Mathematical modeling of the multi-couple precessional gear with profi le 
modifi cation 

270

Mathematical modelling of multi-couple precessional gear with profi le 
modifi cation 

375

Mechanical device for numerical control lathes 120
Mechanised instrument for threaded connections assembly 133
Mechanism for control of the fl ying device 731
Mechanism for transforming the variable rotary motion into unidirectional 
rotary motion (variant) NB 2996 (MD), CIB F 16 H 21/40 

969

Mechanism for transmitting the swinging motion into rotary motion NB 
3017 (MD), CIB F 16 H 21/40 

970

Mechanisms for threaded connections assembly 207
MEDALIE de AUR. SALONUL INTERNAŞIONAL DE INVENŢII ŞI 
TEHNOLOGII NOI “INVENTIKA’2006”. Se acordă pentru “Micro-
hydro power Station with vertical rotor”. Autori: I. Bostan, V. Dulgheru, V. 
Bostan, A. Sochireanu, O. Ciobanu, R. Ciobanu.– Bucureşti, 3-7 /10/ 2006

659

Members of the Academy of Sciences of Moldova 648
Meridian ingineresc journal. Journal of the Technical University of 
Moldova and Moldovan Engineers Association

208

MERITE DE L’INVENTION. Publication au Moniteur Belge du 13 
fevrier 1954. La Commission Superieure des Recompenses: Vu les etats 
de services. Vu les services eminents rendus a la cause du progres, l’aide 
apportèe aux inventions et conformement aux articles 2 et 3 de statuts 
decernè a Bostan Ioan le present DIPLOME CHEVALIER. Croix Nr.1329.- 
Bruxelles, le 6.11.97 

253
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MERITE DE L’INVENTION. PUBLICATION AU MONITEUR BELGE 
DU 13 FEVRIER 1954. LA COMMISSION SUPERIEURE DES 
RECOMPENSES: Vu les etats de services. Vu les services eminents rendus 
a la cause du progres, l’aide apportee aux inventions et conformement aux 
articles 2 et 3 de statuts decerne a Bostan Ion le present diplome OFFICER. 
Croix Nr.1401. - Bruxelles, le 6.11.98 

268

Message of the Moldovan Engineers’ Association and of the Technical 
University of Moldova 

419

Method and control device of the gear teeth profi le in the precessional gear 376
Method and device for precessional toothed wheels processing 544
Method and device for processing of the precessional toothed wheels 617
Method and equipment for grinding process temperature research 417
Method for assessment of the construction technology of toothed wheels 552
Method for precessional gear wheel teeth grinding 420
Method for processing by electro-erosion of the toothed wheels areas of 
precessional transmission 

582

Method of bevel gear pumping and device for its realization CA 1758941 
(SU), CIB B 21 D 43/00; B 30 B 15/30 

880

Method of bevel gear pumping and device for its realization NB 549 
B1(MD), CIB B 21 D 43/00; B 30 B 15/30

914

Method of precessional transmission teeth working 113
Method of structural analysis with CAD elements 492
Method, standards and equipment for the grinding process energetic 
indexes research 

418

Methods and device for testing fabrication accuracy of precessional gear 
tooth fl ank 

261

Micro hydro power station - an important source of electrical and 
mechanical energy 

467

Micro hydro power stations to use the river water kinetic energy 396, 397
Micro-hydropower station for conversion of kinetic energy of rivers 
running water. Stage 1: “Estimation of the energetic potential of the Nistru, 
Prut and Răut rivers. Conceptual elaboration of the micro-hydropower 
station. Theoretical argumentation of functional parameters of the rotor 
and development of the technical capacity”

524

Micro-hydropower station for conversion of kinetic energy of rivers 
running water 

571
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Micro-hydropower station for conversion of kinetic energy of the rivers 
running water. Stage 2: „Researching the functional parameters of the 
working elements on the basis of experimental model (Experimental 
prototype execution)

574

Micro-hydropower station for conversion of kinetic energy of the rivers 
without dams construction 

693

Micro-hydropower station for conversion of the rivers running water kinetic 
energy. Stage III: “Development of the working element manufacturing 
technology. Executing the experimental prototypes of the micro-hydropower 
station and carrying out the tests in real conditions”

650

Micro-hydropower station for running water kinetic energy conversion 690, 692
Micro-hydropower station with multiblade rotor with vertical axis and 
hydrodynamic profi le of blades 

649

Micro-hydropower station with vertical 651
Micro-hydropower stations for conversion of kinetic energy of the rivers 
running water without dams construction –an ecologically pure model for 
satisfaction of the rural conhe development of the wind turbine concept 
with vertical axis and helical blades 

666

Modelling of the teeth generation process with profi le modifi cation 554
Modern Issues of Engineering Development 379
Modern methods for machine design. Calculation, design and 
manufacturing technology 

440

Modern technologies. Quality. Restructuring: “TMCR-2005” International 
Scientifi c Conference 

592

Modern technologies. Quality. Restructuring: International Scientifi c 
Conference)“TMCR-2003”

466

Modern technologies. Quality. Restructuring: International Scientifi c 
Conference) “TMCR-2003”

489

Modern technologies. Quality. Restructuring: TMCR’27 International 
Scientifi c Conference 

700

Modifi cation of precessional gear teeth profi le 185
Module electromecanique precessionale pour les appareilles cosmiques 254
Modules precessionnels avec precision cinematique elevèe 257
Moist material feeder CA 578929 (SU), CIB A 01 K 5/00 800
Moldavian Microsatellite. – Aerospatial project launched at the Technical 
University of Moldova. – In: Wissenschaftliches Kommunikations und 
Sicherheitskolloquium, 2009, Universitat Siegen, Aahen, 2009, pp. 161-170

770
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Motivation for the elaboration of precessional micro-gears 469
Motor wheel CA 1773006 (SU), CIB B 60 K 7/00 884
Motor wheel CA 1773006 (SU), CIB B 60 K 7/00 . 884
Motor-gear box NB 2365 (MD), CIB F 16 H 1/00 935
Motor-whee NB 485 B1(MD), CIB B 60 K 7/00; 17/06 910
Motor-wheel with precessional transmissio 176
Motor-wheel. CA 1383657 (SU), CIB B 60 K 7/00; 17/06 . 820
Moving industrial robot CA 1558661 (SU), CIB B 25 J 15/00 843
MP 1 – 2287 [Elaboration of submersible Robot Complex drive mechanism 
for Ferro – Manganese Concretion Extraction Technical Universitz ]

399

MP 2 -3023 Elaboration and research of kinematic planetary precessional 
transmissions 

400

National Conference “Telecommunications, Electronics, Computer 
Science”

636

New Elaborations of the Technological Eguipment for the Extraction of 
Ferro-Manganic Concretions from the World Ocean Bottom 

285

New Elaborations of the Technological Equipment for the Extraction of 
Ferro-Manganic Concretions from the World Ocean Bottom

307

New manufacturing technologies for precessionnal gears 279
New solutions for precessional transmissions in robotics 258
New solutions of precessional drive mecanisms for industrial robots 319
New type of mechanical transmissions: planetary precessional 
transmissions with multi-couple gearing 

76

Numerical Modelling and Simulation of the Fluid Flow action on Rotor 
Blades of the Micro-hydropower Station 

604

Numerical modelling of the hydrodynamic profi le of blades and simulation 
of the fl uid fl ow action on rotor blades of the micro-hydropower station 

605

Numerical modelling of the hydrodynamic profi les of blades and simulation 
of the fl uid fl ow action on rotor blades of the micro-hydropower station 

603

Numerical modelling of the interaction between fl uid fl ow and working 
elements 

710

Numerical simulation of the fl uid fl ow interaction with hydrodynamic 
profi le of blades of the rotor of micro-hydropower station for river kinetic 
energy conversion 

662

Nut wrench CA 1727981 (SU), CIB B 25 B 21/00 877
Nut wrench Cererea 4844748/28 (SU), CIB B 25 B 21/00 996
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Nut Wrench NB 462 B1(MD), CIB B 25 B 21/00 899
Nut wrench NB 606 B1(MD), CIB B 25 B 21/02 918
On-going application of precessional transmision in industrial robots drives 25
Optimization of longitudinal modifi cation parameters for precessional gear 
teeth

189

Participation certifi cate. Awarded to: I. Bostan, D. Ghiţu, I. Tighineanu, V. 
Dulgheru, V. Ursachi, A. Nicolaeva, I. Sobor, L. Conopko, V. Bostan, A. 
Sochirean for the work presented at the CONTEST for the STATE PRIZE 
award, the edition 2008: Modern technologies and scientifi c-intensive 
products developed on the basis of fundamental researches in the fi eld of 
physics and engineering. – THE NATIONAL COUNCIL FOR THE STATE 
PRIZE AWARD. - Chişinău, 27.10.2008 

752

Patent No. 0366. Bostan Ion is the Knight of the state distinction “Order 
of Republic” The president of the Republic of Moldova M. Snegur. - 
[Chişinău] 8/6/1994

1011

Peculiarities of stress calculation of multi-couple precessional gear with 
convex-concave profi le 

150

Perly requested: MAN OF THE YEAR - 1997 [Ion Bostan] / AMERICAN 
BIOGRAFICAL INSTITUTE .- Releigh, North Carolina USA.- March 14, 
1997 

1028

Persistaltic prump CA 1610072 (SU), CIB F 04 B 32/12 853
Perspective executive drive for industrial robots 26
Planetary gear box NB 473 B1(MD), CIB F 16 H 3/50 906
Planetary gear CA 1044868 (SU), CIB F 16 H 1/32 802
Planetary gear CA 1218210 (SU), CIB F 16 H 1/32 808
Planetary gear CA 1551898 (SU), CIB F 16 H 1/32 . 842
Planetary gear CA 1776899 (SU), CIB 5 F 16 H 1/32 885
Planetary gear CA 1776899 (SU), CIB 5 F 16 H 1/32 885
Planetary gearbox 128
Planetary gear-box CA 1597478 (SU), CIB F 16 H 3/50 850
Planetary pecessional transmission: theory of the multiple precessional gear 221
Planetary precesional transmissions: gearings 288
Planetary precession gearing NB 2821 (MD), CIB F 16 H 1/32 952
Planetary precession step-up gear NB 3153 (MD), CIB F 16 H 1/32 974
Planetary precessional drives for industrial and assembling equipment 94
Planetary precessional drives for technological and fi tting equipment 92
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Planetary precessional gear NB 471 B1(MD), CIB F 16 H 1/32; G 01 M/32 904
Planetary precessional gear NB 472 B1(MD), IB F 16 H 3/50 905
Planetary precessional gear NB 474 B1(MD), CIB F 16 H 37/02, 1/32 907
Planetary precessional kinematic transmissions: Manufacturing 
technologies and applications 

594

Planetary precessional multiplicators 696
Planetary precessional power transmissions: gears and manufacturing 
technologies 

595, 596

Planetary precessional reducer with two velocities of rotation of the driven 
shaft 

39

Planetary precessional reduction gear (variants) NB 1421(MD), CIB F 16 
H1/32

922

Planetary precessional reduction gear CA 1324183 (SU), CIB F 16 H 1/00 814
Planetary precessional reduction gear CA 1481539 (SU), CIB F 16 H 1/32 834
Planetary precessional reductor gear NB 470 B1(MD), CIB F 16 H 1/32 903
Planetary precessional transmission 549
Planetary precessional transmission CA 1020667 (SU), CIB F 16 H 1/32 801
Planetary precessional transmission CA 1190116 (SU), CIB F 16 H 1/32. 807
Planetary precessional transmission CA 1401203 (SU), CIB F 16 H 1/44 821
Planetary precessional transmission CA 1421930 (SU), CIB F16 H 37/02 824
Planetary precessional transmission CA 1427115 (SU), CIB F 16 H 1/32 825
Planetary precessional transmission CA 1453092 (SU), CIB F 16 F 1/32 829
Planetary precessional transmission CA 1486666 (SU), CIB F 16 H 1/32 835
Planetary precessional transmission CA 1594329 (SU), CIB F 16 H 1/32 849
Planetary precessional transmission CA 1598569 (SU), CIB F 16 H 1/32 851
Planetary precessional transmission CA 1657806 (SU), CIB F 16 H 37/02 859
Planetary precessional transmission CA 1711525 (SU), CIB F 16 H 37/02 871
Planetary precessional transmission CA 1714249 (SU), CIB F 16 H 1/32 873
Planetary precessional transmission CA 1821596 (SU), CIB 5 F 16 H 1/32 893
Planetary precessional transmission for automobiles 444
Planetary precessional transmission for automobiles . 453
Planetary precessional transmission for small tractors 158
Planetary precessional transmission NB 495 B1(MD), CIB F 16 H 1/32 912
Planetary Precessional Transmission system for motor vehicles . 497
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Planetary precessional transmission. 461
Planetary precessional transmission. CA 1409804 (SU), CIB F 16 H 1/32 822
Planetary precessional transmissions 47
Planetary precessional transmissions . 61
Planetary precessional transmissions for rotative speed multiplication 702
Planetary precessional transmissions in fl ying space aircrafts and terrestrial 
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570

Precessional electromechanical module for fl ying machines 290
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Precessional gear Elements Manufactured by Sintering of the Metallic 
Powders
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Precessional turbo-jet engine with ejection of gas-main fi tting 601
Precessional variator . 541
Precessional variators with gearing and friction 447
Presne planetarne prevodovsky. Interzijikascha funkcia Spojenia Vychovy, 
vedy a prexe 

78

Principles for control of the toothed surfaces after processing 591
Principles of engineering creation 174
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275



420

Academicianul Ion Bostan. Biobibliografi e

Station for wave power conversion to electric power NB 2989 (MD), CIB F 
03 B 13/12; F 03 B 13/18 
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Study on the stressed state of the precessional gear parts 204
Submersible drive systems of the robot complex for the extraction of 
ferro-manganese concretions from the World Ocean bottom. Phase IV: 
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579
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Technical creativity – the main attribute of the engineer 359
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Test stand for the determination of working parameters of precessional 
trans-missions 

139

TESTIMONIAL of participation in the World Exhibition of Achieve-
ments of Young Inventors Bulgaria’85. Bostan I. A., Dulgheru V. E., 
Oprea A.G. / WORLD EXHIBITION OF ACHIEVEMENTS OF YOUNG 
INVENTORS, BULGARIA ‘85 .- Plovdiv, November 1985 
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The International Salon of Research and Innovations “PROINVENT’ 
2009”. The DIPLOMA of EXCELLENCE and SILVER MEDAL are 
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The main helicopter reductor NB 610 B1(MD), CIB B 64 C 27/04 919
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– DE LA INIMĂ LA INIMĂ –
(aprecieri şi dedicaţii adresate dlui academician Ion Bostan)

Stimate domnule acad. Ion Bostan, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei. Cu 
ocazia zilei Dumneavoastră de naştere vă urăm multă sănătate, ani mulţi şi ani buni 
pentru şcoală, ştiinţă, domenii în care contribuţia Dumneavoastră este larg recunos-
cută. Vă dorim să continuaţi, cu aceeaşi energie, activitatea intensă ce vă caracteri-
zează, spre binele învăţământului din Republica Moldova. Noi toţi din România, care 
vă stimăm şi vă apreciem, vă asigurăm că vom fi  bucuroşi să colaborăm în continuare 
pentru creşterea prestigiului şcolii tehnice.

Academician al Academiei Române Gleb DRĂGAN
şi întreg colectivul catedrei de Sisteme Electroenergetice

 din Universitatea Politehnica Bucureşti

La acest moment aniversar, Dl Academician Bostan poate privi cu mândrie la 
rezultatele muncii sale de o viaţă, in care a construit structuri noi, viabile şi efi ciente 
şi a educat generatii intregi.

Specialist de renume internaţional, deschizător de drumuri în domenii interdisci-
plinare cum este şi cel al energiilor regenerabile, dl academician Bostan este o pre-
zentă activă a lumii ştiinţifi ce şi un colaborator apropiat al Universităţii Transilvania 
din Braşov pentru dezvoltarea de noi soluţii pentru energia durabilă. 

Îi urăm ca anii care urmează să fi e la fel de fructuoşi şi îi dorim La Mulţi Ani cu 
sănătate şi împliniri.

Prof. Dr. ing. Ion Vişa
Rector, Universitatea Transilvania din Braşov

În imensitatea constelaţiei ştiinţei şi tehnicii Dl academician Ion Bostan este o 
stea cu strălucire aparte. Lumina ei, plină de conţinut şi adevăr, revine fi ecăruia dintre 
noi ca un dar nepreţuit. Fie ca aniversarea celei mai frumoase vârste mature din viaţa 
Dumneavoastră să constituie prilej pentru noi începuturi şi orizonturi neatinse!

La Mulţi Ani Domnule Profesor! Universitatea, atât de dragă nouă, să vă acopere 
cu bucurie ca pe un răsărit frumos şi perpetuu cu care ne-am învăţat să vă primim în 
inimile noastre!

Prof. univ.dr.ing. Vasile PUIU
 Prorector, Universitatea Bacău

Domnului Ion BOSTAN, Profesor, Rector şi Academician, la împlinirea vârstei de 
60 de ani, îi doresc sănătate, viată lunga şi să rămână la fel de activ. Ca şi acum 8 ani, 
când, în Aula Mare a clădirii Rectoratului din Chişinău, adresându-mă tuturor celor 
de acelaşi cuget şi simţire din arealul stâng al Prutului, găsesc că cele mai potrivite 
cuvinte pentru a cinsti momentul sunt versurile poetului Adrian Păunescu:
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“Mai soldat de grăniceri,/ De dincolo de hotar,
As veni la piept să-ţi sar,/ Că noi, frate, suntem veri.”
La Mulţi Ani! Cu deosebită consideraţie,

Profesor universitar consultant Vasile ZAMFIR
Universitatea din Petroşani

Mult stimate domnule academician Ion Bostan, rector al Universităţii Tehnice a 
Moldovei, Chişinău! În numele Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi do-
rim să vă asigurăm că suntem alături de dumneavoastră cel puţin pe cale electronică, 
la sărbătorirea celor 60 de ani, cu primăveri, veri, toamne şi ierni, care inevitabil fac 
parte din viaţa noastră.

Din păcate distanţa terestră de circa 120 km care desparte cele două universităţi 
tehnice se pare că a devenit mult prea mare pentru a ciocni direct două cupe cu lico-
rile de Cricova sau Mileştii Mici. Noi oricum o s-o facem de la distanţă cu licori ca 
Busuioacă de Bohotin sau Cotnari, cu gândul şi inima la dumneavoastră şi la cei ce 
vă înconjoară cu afecţiune şi loialitate.

În acelaşi timp ne exprimăm admiraţia pentru toate realizările, pe care le-aţi ob-
ţinut şi de care suntem informaţi şi bucuroşi. Ce bucurie poate fi  mai mare pentru un 
cadru didactic decât aceea că de pe băncile Universităţii Tehnice au absolvit peste 
50000 ingineri bine pregătiţi atât profesional cât şi uman. Suntem foarte convinşi 
că ingineria care se bazează pe ştiinţe exacte reprezintă o componentă esenţială a 
civilizaţiei umane. Mai mult, ea formează oameni echilibraţi, pragmatici, posesori ai 
unei gândiri convergent pozitive, care reprezintă o latură fundamentală a umanităţii 
actuale şi viitoare, precum şi un sprijin robust şi stabil pentru întreaga societate afl ată 
într-un echilibru precar.

Activitatea dumneavoastră este cunoscută la noi şi foarte apreciată. Astfel, aţi re-
uşit ca într-un timp relativ scurt să creaţi o echipă numeroasă de cadre didactice uni-
versitare foarte competente, care reprezintă universitatea la numeroase manifestări 
ştiinţifi ce de prestigiu având o prezenţă activă şi foarte competentă.

Aţi creat cu mult succes şi rezultate spectaculoase domenii noi de cercetare apli-
cativă printre care menţionăm domeniul reductoarelor precesionale şi al energiilor 
alternative. Aţi realizat numeroase lucrări ştiinţifi ce, aţi scris cursuri, manuale şi tra-
tate, contribuind astfel la realizarea unei baze didactico-ştiinţifi ce de valoare pentru 
Universitatea din Chişinău. În mod special ţinem să subliniem valoare umană a ac-
tivităţii dumneavoastră, o pasăre rară astăzi, întrucât aţi insufl at colaboratorilor şi 
colegilor dumneavoastră dorinţa şi pasiunea creaţiei tehnice, singura aducătoare reală 
şi naturală de bunuri materiale şi bunăstare. Cei aproape 900 de inventatori ai Uni-
versităţii Tehnice a Moldovei care au realizat circa 4000 de invenţii sunt o atestare 
indubitabilă a meritului dumneavoastră de promovare şi dezvoltare a creaţiei tehnice 
şi a pragmatismului ingineresc.

Încă o dată se verifi că faptul că marele calităţi intelectuale, artistice-sufl eteşti şi 
creativ–practice ale stră-strămoşilor noştri, trăitori în spaţiul numit Cucutenian, s-au 
transmis genetic indubitabil urmaşilor, urmaşilor lor, noi cei de astăzi. Ne bucurăm 
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că între cele două universităţi tehnice moldovene s-au stabilit la nivelul facultăţilor 
relaţii de colaborare şi cunoaştere reciprocă directă.

Vă felicităm pentru faptul că în pofi da tuturor vicisitudinilor aţi reuşit să conectaţi 
Universitatea Tehnică a Moldovei la familia universităţilor europene şi nu numai.

Stimate Domnule Rector! Noi vă urăm din inimă viaţă lungă, lungă şi plină de 
sănătate. Să aveţi mari realizări pe toate tărâmurile şi satisfacţii nenumărate. Anii pe 
care i-aţi adunat v-au adus doar în pragul perioadei de maturitate creativă şi maximă 
şi a înţelepciunii similare. Suntem convinşi că relaţiile noastre vor cunoaşte o apropi-
ere şi îmbunătăţire imprevizibilă.

Prof. Univ. Dr. Ing. Ion GIURMA
Rectorul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Mult stimate şi nepreţuite academician, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei, 
profesor universitar doctor inginer Ion Bostan. Sunt foarte convins că atât în calenda-
rul meu cât şi a altor multor oameni, ziua de 31 iulie (luna lui cuptor), este marcată cu 
linie groasă. Este ziua unui mare fi u al moldovenilor, foarte dotat şi devotat neamului 
din care se trage şi căruia îi face mare cinste. Nu este greu să vezi asemănarea lui cu 
un Ştefan cel Mare, ceva mai modern, dar cu unele osebiri, cum ar fi : „...nu ridică 
paloşul şi nu este iute la mânie, cu toate că din când în când ar mai trebui s-o facă”. 
Într-o zi de cuptor micul Ion Bostan a lăsat să se audă prima sa creaţie sonoră, care a 
impresionat lumea care îl înconjura cu mare bucurie şi satisfacţie.

Stimate Academician! Cu trecerea timpului v-aţi îmbogăţit zestrea calităţilor cu 
aproape 200 invenţii şi cu mult argint, dar nu în buzunare ci pe la tâmple. Eu îmi aduc 
aminte cu multă plăcere şi emoţie de navigaţia făcută împreună cu bricul „Mircea” 
pe Marea Neagră, vreme când nu ştiam de corăbiile „Pânzar” ale lui Ştefan cel Mare, 
care navigau pe Nistru şi pe Prut. În ceea ce mă priveşte nu simt nevoia navigaţiei, iar 
în special pe Prut mi-ar părea bine să-l pot trece cu piciorul.

De ziua dumneavoastră vă îmbrăţişez frăţeşte la mulţi şi fericiţi ani cu toţi cei 
apropiaţi şi dragi – familia, rudele şi multitudinea de colaboratori loiali şi foarte com-
petenţi. Fie să vi se împlinească toate dorinţele şi visele mărturisite sau nemărturisite, 
iar ca un electrotehnician cum mă consider, vă doresc în limbaj specifi c: factor de 
putere mare, randament maxim şi energie activă şi reactivă cât cuprinde – nu e nicio 
eroare, energia reactivă vă va ajuta să obţineţi şi să transmiteţi câmpul biomagnetic 
prin care veţi induce năzuinţele dumneavoastră nobile şi progresiste neamului din 
care vă trageţi.

La mulţi mulţi ani plini de sănătate şi rezultate şi nu uitaţi. Viaţa este ca o magazie 
bioenergetică. Depinde cum o gestionaţi, cât şi cum scoateţi din ea şi o folosiţi şi cât 
mai puteţi să puneţi la loc, din păcate întotdeauna mai puţin.

Cu multă, multă afecţiune şi cu un mare regret că nu putem ciocni direct douăpa-
hare cristaline cu un lichid din Cricova sau Mileştii Mici.
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Un cucutenian mai vârstnic,
Prof. Univ. Dr. Ing. Lorin CANTEMIR

Membru al Academiei Tehnice din România şi Doctor Honoris Causa 
al Universităţii Tehnice a Moldovei, Chişinău.

Stimate Domnule Rector! Fericitul prilej al zilei Dumneavoastră de naştere îmi 
oferă prilejul de a Vă adresa călduroase urări de bine şi sănătate, împlinirea dorinţe-
lor, alături de cei apropiaţi.

Fie ca puterea Dumneavoastră de muncă şi contribuţia deosebită şi de mare cu-
prindere în permanenta evoluţie a Universităţii Tehnice a Moldovei să atingă, în con-
tinuare, noi standarde în educaţie şi cercetare, prin pregătirea tinerei generaţii în edi-
fi carea unei societăţi şi economii durabile.

Vă adresez din sufl et tradiţionala urare „La Mulţi Ani!”
Cu stimă şi preţuire,

Prof.univ.dr. Sorin DIMITRIU,
Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

Acad. Profesor Ion Bostan, un remarcabil cercetător, om de ştiinţă, profesor cetă-
ţean, un prieten ataşat valorilor Europene a convins mereu prin rezultatele cercetări-
lor sale (de ex. invenţii, articole ştiinţifi ce, carti, şi prin modul exemplar prin care îşi 
motivează colegii si studenţii.

Rezultatele cercetărilor sale, în domeniul energiilor regenerabile, în colaborare 
cu Politehnica Federala din Zurich, Elveţia au dovedit abilitatea ştiinţifi că şi capaci-
tatea de comunicare a Academicianului Bostan cu colegii din Europa şi din întreaga 
lume.

Professor Dr. Adrian V. Gheorghe
Batten Endowed Chair Syst. Engrg.

Engr. Manag. & Systems Engrg. Depart.
Old Dominion University, Norfolk, VA 23259, USA
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– NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI –

Prezenta biobliografi e constituie un omagiu adus dlui academician Ion Bostan, 
rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, cu ocazia jubileului de 60 de ani din ziua 
naşterii şi înmănunchează opera ştiinţifi că, pedagogică, publicistică şi invenţiile 
Domniei sale. Este o încercare de a prezenta într-o viziune integralistă viaţa şi ac-
tivitatea distinsului savant, evidenţiind totodată contribuţia-i enormă la dezvoltarea 
învăţământului şi ştiinţei tehnice naţionale.

Lucrarea inserează opinii ale unor savanţi şi specialişti în domeniu cu renume, 
ce nu sunt doar un omagiu adus excelentului Om de ştiinţă, Profesor, Manager, ci şi 
estimarea personalităţii sale într-un cadru general uman.

Itinerarul biografi c, inclus în publicaţie, refl ectă etapele devenirii ilustrului savant 
vis-a-vis de sprijinul familiei şi colegilor, munca asiduă, dăruirea de sine, obţinerea 
realizărilor. Imaginile prezentate sugerează realism şi un puternic sentiment de co-
participare.

Indicele biobibliografi c reprezintă sursa esenţială de dovezi a activităţii multidi-
mensionale a academicianului. Materialul bibliografi c este sistematizat astfel încât 
să evidenţieze lucrările ştiinţifi ce, publicaţiile didactice, brevetele de invenţii, publi-
cistica. 

Materialele au fost descrise conform standardelor internaţionale şi naţionale în 
vigoare la activitatea de informare şi documentare. Benefi ciarii acestei lucrări vor în-
tâlni materiale scrise în limba rusă, dar transliterate în grafi e latină, conform Standar-
dului de Stat SR ISO 9:1997 „Informare şi documentare. Transliterarea caracterelor 
chirilice în caractere latine, limbi slave şi neslave”. La baza elaborării indicelui a stat 
ediţia biobibliografi că din anul 1999, materialele acesteia fi ind revăzute şi adăugate, 
completându-se cu lucrările savantului de după data nominalizată. Au fost consultate 
în continuare: cataloagele Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifi ce a U.T.M., Bibliotecii AŞM 
„Andrei Lupan”, BNRM, CID AGEPI, BRTŞ; Bibliografi a Naţională a Moldovei; 
materiale de arhivă; publicaţiile de-visu. Descrierile bibliografi ce au fost realizate 
în conformitate cu standardele bibliografi ce în vigoare, titlurile fi ind traduse în lim-
ba engleză. Cele în limba rusă au fost transliterate şi prezentate în forma originală. 
Brevetele de invenţii au fost oglindite în trei limbi: română, engleză şi rusă. S-au 
efectuat modifi cări în indexurile auxiliare, fi ind introdus unul nou – indexul titlurilor 
traduse.

Lucrarea este destinată comunităţii ştiinţifi ce, profesorilor, studenţilor şi specialiş-
tilor din domeniul tehnic, cât şi tuturor celor ce se interesează de realizările inventicii 
şi de promotorii ei.

Autorii şi responsabilii de ediţie aduc mulţumiri tuturor persoanelor care au con-
tribuit la elaborarea şi editarea  prezentei lucrări.
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