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INFORMAŢII PERSONALE BOSTAN Ion  
 

 str. Lidia Istrati, 20, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova 

 373 22-50-99-86        

ion.bostan@cnts.utm.md 

www.utm.md 

 

   Sexul M | Data naşterii 31/07/1949 | 

   Naţionalitatea: român, Republica Moldova  

 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 

ŞI ADMINISTRATIVĂ 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE      
 

COMPETENΤE  PERSONALE  
 
 

Stagii  ştiinţifice şi specializări 
2003 și 2011 

1996 
1995 

1978-1979, 1983 
1976 
1973 

 
Stagii ştiinţifice la Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Konstanz, Germania; 
Stagiu în Managementul Universitar, SUA; 
Stagiu în Managementul Universitar, Marea Britanie; 
Stagii ştiinţifice la Şcoala Tehnică Superioară din Bratislava, Cehoslovacia; 
Doctorantura la Institutul Politehnic din Chişinău „S. Lazo”; 
Stagiu profesional la Şcoala Superioară de Ingineri din Moscova. 
 

  Cursuri universitare  Bazele Proiectării Mașinilor; 
 Mecanica Aplicată; 
 Sisteme de Conversie a Energiilor Regenerabile; 
 Organe de Mașini; 
 Inginerie Mecanică; 
 Creativitatea Tehnică. 

 

1989 - prezent 
2015 - prezent 

2007 – 2014   

Membru al Senatului UTM; 
Director al Centrului National Tehnologii Spațiale; 
Preşedinte al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova; 

2004 – 2006 Preşedinte al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră (BSUN); 

1992 – 2015 Rector al Universităţii Tehnice a Moldovei (ales în anul 1992, reales în anii 1997, 
2002 și 2008); 

1994 – prezent Preşedinte al Asociaţiei Inginerilor din Republica Moldova; 

1990 – 1992 Şef Catedră „Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini”; 

1974 – prezent Inginer, asistent, lector superior, conferenţiar, profesor universitar, Catedra „Teoria 
Mecanismelor  şi Organe de Maşini”, Institutul Politehnic din Chişinău „S.Lazo” 
(astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei); 

1971 – 1974  Inginer  la  Întreprinderea „Moldovahidromaşina”, Chişinău. 

1989       Doctor habilitat în ştiinţe tehnice, Consiliul ştiinţific al Universităţii Tehnice de Stat  
din Moscova „N. Bauman”, Federaţia Rusă;  

1977 Doctor în ştiinţe tehnice, Consiliul ştiinţific al IMGA, Saratov, Federaţia Rusă; 
1966 – 1971 Studii superioare: Institutul Politehnic din Chişinău „S. Lazo”, Facultatea de Mecanică,  

specialitatea „Tehnologia construcţiei de maşini”;  
1964-1966 Studii medii: școala medie, or. Cahul. 
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INTERESE ŞTIINŢIFICE  

 
 

 

 

Activitate ştiinţifică şi inventivă   
Numărul total al lucrărilor ştiinţifice - peste 1320, inclusiv: 

 Monografii și manuale – 21; 
 Articole ştiinţifice – 695; 
 Brevete de invenţie – 232; 
 Rezumate la manifestări ştiinţifice internaţionale – peste 372. 

 
 Proiecte de cercetare ştiinţifică – 69 (la 64 – conducător ştiinţific). 

 

Conducător de doctorat, 
postdoctorat 

Conducător de doctorat la specialităţile: 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică; 
221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile.  
4 doctoranzi, 3 postdoctoranzi. 
A pregătit: 
 9 doctori în ştiinţe;  
 2 doctori habilitaţi. 

1.   
 

2. 
3. 
4.       

Transmisii planetare precesionale: teoria angrenajului multipar; teoria generării 
angrenajului; metode de calcul și de control. 
Sisteme de conversie a energiilor regenerabile: eoliană, solară  și hidraulică. 
Mecanica fină, robotehnica. 
Tehnologii spațiale (Elaborarea Microsatelitului „Republica Moldova). 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 Titluri Academice 
Doctor Honoris Causa 

 
 
 
 
 

2001 

1994 

 
1992 

1990 

2000 

2018 

 
Universitatea „Transilvania” din Braşov, (2014); Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, (2011); Universitatea din Suceava, (2011); Universiatea de Stat 
„B. P.Hasdeu” din Cahul, (2009); Universitatea „Politehnica”,  
Bucureşti, (2004); Universitatea din Bacău, (2003);Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi”, Iaşi, (2001); Universitatea „Petrol-Gaze”,Ploieşti, (2000);  

 

Profesor de Onoare: Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi;     

 Academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitatea „Maşinologie 

şi fiabilitatea maşinilor”; 

Membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

Profesor universitar, Comisia Superioară de Atestare a URSS; 

Academician de Onoare al Academiei Tehnice din România. 

Academician al Academiei Europene de Științe și Arte din Saltzburg 
 

Distincţii de stat 
2000 

1994 

1998 

1977 

 
Distincţii naționale 

2014 

2005 

1989 

 
Ordinul ”Steaua României”, România; 

„Ordinul Republicii”, Republica Moldova; 

Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii; 

Laureat  al  Premiului  de Stat al RSSM în domeniul  Ştiinţei şi Tehnicii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omul anului, pentru succese remarcabile în Știință, Republica Moldova; 

Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei „INOVATORUL anului 2005”; 

Titlul onorific „Inventator Emerit al Republicii Moldova”. 
 



   Curriculum Vitae   BOSTAN Ion  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 8  

Distincţii  internaţionale 
2018 
2004 

 
2003 
1999 
1998 

 
1997, 1998, 1999 

 
1996 

 
1994 

 
Premiul interstatal CSI ”Steaua Comunității”; 
Medalia de Aur a Institutului Uniunii Europene pentru Promovarea Proprietăţii  
Intelectuale, Bruxelles, Belgia; 
Ordinul „Courtoisie Europeen”, Uniunea Europeană; 
Ordinul pentru ştiinţă „Meritul European”, Bruxelles, Belgia; 
Medalia de Aur, Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI), Geneva;          
Medalia de Onoare pentru Ştiinţă şi Artă a Societăţii „Albert Schiwetzer” din Austria; 
Ordinul „Mérite de l'Invention”: 6.11.1997 (gradul Chevalier),   
6.11.1998 (gradul Officier), 14.11.1999 (gradul Comandor), Bruxelles, Belgia; 
Marele Premiu II al Salonului Mondial al Realizărilor Tehnico-Ştiinţifice INPEX-XII,  
Pittsburgh, SUA;   
Inventator de Elită al României; 
Medalia de Aur „HENRI COANDĂ” pentru realizări în ştiinţă şi tehnică. 
 

Activitatea inovaţională 
 
 
 
 
 

CĂRŢI  PUBLICATE  
  (monografii şi manuale) 

 

 
Rezultatele cercetării – inovării au fost expuse la cca  100 de Expoziții și Saloane Naționale, 
Internaționale și Mondiale ”Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic” și apreciate 
cu 157 medalii de aur, 55 de argint și 12 de bronz, cu 32 de premii speciale 
ale Expozițiilor și Saloanelor. 
 

 
1. Bostan I. Прецесионные передачи с многопарным зацеплением (monografie).  

Кишинев, Штиинца, 1987, 356 p.; 
2. Bostan I. Зацепление для прецесcионных передач (monografie). Кишинев. 

Штиинца,1987, 146 p.; 
3. Bostan I., Gluşco C., Oprea A., Dulgheru V. Планетарные прецeссионные 

Передачи (monografie). Кишинев, Штиинца, 1987, 156 p.; 
4. Bostan I., Dulgheru V., Sochirean A., Babaian I. Antologia invenţiilor: [în 4 vol.]. 

Vol. 1: Transmisii planetare precesionale (Combinatul Poligr.), 2011. 593 p. 
 – ISBN 978-9975-4100-9-0; 

5. Bostan I., Dulgheru V., Gluşco C., Mazuru S., Vaculenco M. Antologia invenţiilor: 
[în 4 vol.]. Vol. 2: Transmisii planetare precesionale. Ch.: Ed. „BonsOffices” SRL, 
2011.537 p. – ISBN 978-9975-4100-9-0; 

6. Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Ciupercă R. Antologia invenţiilor: [în 4 vol.]. 
Vol. 3: Sisteme de conversie a energiilor regenerabile. Ed. BonsOffices SRL, 
2009. 458 p. 
– ISBN 975-9975-80-283-3; 

7. Bostan I., Dulgheru V., Ţopa M., Bodnariuc I., Dicusară I., Trifan N., Ciobanu R., 
Ciobanu O., Malcoci Iu. Antologia invenţiilor: [în 4 vol.]. Vol. 4: Transmisii planetare 
precesionale cinematice. Ed. BonsOffices SRL, 2011. 553 p 
– ISBN 978-9975-4100-9-0; 

8. Bostan I., Gheorghe A., Dulgheru V., Sobor I., Bostan V., Sochirean A. Resilient 
Energy Systems. Renewables: Wind, Solar, Hydro. – Springer, VIII, 2013. – 507 p. 
– ISBN 978 – 94 –007–4188– 1. 

9. Bostan I., Dulgheru V., Sobor I., Bostan V., Sochirean A. Sisteme de conversie 
a energiilor regenerabile. UTM: Ed. Tehnica-Info SRL, (Tipografia BONS Offices),  
2007. 592 p. – ISBN 978-9975-63-076-4; 

10. Bostan I., Dulgheru V., Grigoraş Ş. Transmisii planetare, precesionale şi armonice. 
 Atlas. Ed. Tehnică Bucureşti – ed. Tehnica, Chişinău, 1997, 200 p. (format mare); 

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

12. Bostan I., Oprea A. Bazele proiectării maşinilor. Îndrumar de proiectare. Chişinău, 
ed. TehnicaInfo, 2000, 320 p.; 

13. Gafiţanu M., Bostan I., Dulgheru V. ş.a. Organe de maşini. Vol. 1. Ed. Tehnică 
Bucureşti,1999, 336 p.; 

14. Gafiţanu M., Bostan I., Dulgheru V. ş.a. Organe de maşini. Vol. 2. Ed. Tehnică 
Bucureşti, 2002, 432 p.; 

15. Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., ș. a. Hydropower serving rural consumers. 
– Gh.:Bons Offices, 2013, 52 p.  

16. Bostan I., Dulgheru V. Din istoria tehnicii. Editura UTM, 2007, 196 p. 
17. Bostan I., Plăcintă E. BioBibliografie/V. Dulgheru, Bons Offices, 2016, 336 p. 
18. Bostan I.Transmisii precesionale: [în 2 vol.]. Chișinău: S.n., 2019 Tipogr. BonsOffices SRL, 

Vol 1: Sinteză, Cinematică și Elemente de calcul. - 2019.  - 477 p. – ISBN 978-9975-87-496-0 
19. Bostan I.Transmisii precesionale: [în 2 vol.]. Chișinău: S.n., 2019 Tipogr. BonsOffices SRL, 

Vol 2: Geometria contactului, Generarea suprafețelor și Aplicații. - 2019.  - 639 p. – ISBN 978-9975-87-
525-7. 
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                                  PROIECTE 
             INTERNAŢIONALE  DE                 
                        CERCETARE-                     În calitate de conducător ştiinţific a coordonat 64 de proiecte de cercetare: 
    DEZVOLTARE ŞTIINŢIFICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. The Elaboration of submersible Robot Complex drive mechanism 
for  Ferro-Manganese Concretion Extraction, Grant CRDF MP1-2287, USA, 2002, 
coordonator acad. I.Bostan.    

2. The Elaboration and Research of Cinematic Planetary Precessional Transmissions, 
Grant CRDF MP2-3023, USA, 2003, coordonator acad. I.Bostan. 

3. National Center for Materials Study and Testing in Mechanics 
Opto-Microelectronicsand Non-Conventional Energetics, Grant CRDF MP1-990. USA, 2002, 
coordonatori: acad. I.Bostan, acad. I.Tighineanu. 

4. A helical turbine system for wind and hydraulic energy recovery, Grant CRDF, USA, 2004, 
coordonator acad. I.Bostan.  

5. Design of a new type of gearing for crushing equipment advantageous from the 
point of view of its cost, Grant încheiat cu firma ARP Alpirshbach, Germania 
şi Universitatea de Ştiinţe Aplicate, Konstanz, Germania, 2004-2006, coordonator acad. 
I.Bostan. 

6. Conversion of renewable kinetic energy of water: synthesis, theoretical modeling and  
experimental evaluation.  Grant SCOPES IB7320 – 110902/1, 2005-2008, coordonatori: acad. 
I.Bostan, prof. dr. A.Gheorghe. 

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), coordonatori: acad. I.Bostan, dr. hab., prof. univ. 
V.Dulgheru. 

8. Proiect internaţional SEE/A7524/2.4/X. „SEE HYDROPOWER, targeted 
to improve water resourse management for growing renewable energy production” 
(2009-2012), coordonator acad. I.Bostan. 

9. Создание прецессионных редукторов погружных приводов механизмов 
для добычи твердых полезных ископаемых со дна Мирового  
oкеана: 143 – 86 КПИ. Nr. 01860008724; инв. Nr.02890022721, Москва, 
(ДСП). 1988. 114 стр., coordonator dr. ing. I. Bostan.  

10. Conectarea infrastructurii Centrului Național Tehnologii Spațiale la Reațeua  
Globală Educațională de operațiuni Satelitare. Contract de Grant 
nr. 2014/346 – 992 din 24.09.2014 al Comisiei Europene aprobat 
spre finanțare 12.03.2015, coordonator acad. I.Bostan.  

11. “Autonomous integrated irrigation systems based on wind turbines, small hydroand photovoltaic 
installations”, Grant PNUD nr.00055003, termenul de realizare 2015-2017.  Director de proiect 
acad. Ion Bostan.    

12. „Dezvoltarea reţelei de staţii terestre de comunicare cu sateliţi ca platforma de cooperare cu 
partenerii europeni în tehnologii spaţiale”, codul proiectului 16.80013.5007.09/Ro, termenul de 
realizare 2016-2018. Director de proiect acad. Ion Bostan. 

 
 
 

În total – 69 de proiecte de cercetare.  
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DOMENII DE ACTIVITATE 
ŞTIINŢIFICĂ 

 
 

 
I. Transmisii planetare 

precesionale: teoria 
angrenajului, tehnologii de 
fabricare, metode de control şi 
calcul ingineresc 

Activitatea ştiinţifică a fost efectuată pe 3 direcţii de bază: 
1. Transmisii planetare precesionale: teoria angrenajului, tehnologii de fabricare, metode
de control şi calcul ingineresc. 
2. Sisteme de conversie a energiilor solară, eoliană şi hidraulică. 
3. Elaborarea Microsatelitului „Republica Moldova”(din anul 2008). 

 
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 sofisticată componentă a tuturor
maşinilor. Astfel, în a. 1923 inginerul german L. Braren a elaborate transmisia planetară cicloidală
„CYCLO”, în a. 1944 inginerul rus A. Moskvitin a elaborat transmisia armonică cu fricţiune, în a. 1959
inginerul american C. W. Musser a elaborat transmisia armonică cu angrenaj. 

În a. 1979 I. Bostan a elaborat un nou tip de transmisie mecanică – transmisia planetară
precesională cu angrenaj multipar. Pentru valorificarea transmisiei, deosebită de cele clasice prin
construcţie, principiu de transformare a mişcării şi angrenaj, au fost efectuate investigaţii teoretice şi
experimentale complexe în domeniile: angrenaj – transmisie – tehnologie – metode de calcul –
proiectare – implementare. 

Tematica cercetărilor ştiinţifice în domeniul transmisiilor planetare precesionale a fost recunoscută
de Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică al fostei URSS drept o nouă direcţie ştiinţifică în teoria şi
practica construcţiei de maşini. 

În a. 1983 la propunerea autorului Institutului Unional de Cercetare, Brevetare şi Expertiză de Stat
din Moscova recunoaşte şi înregistrează noţiunea „Transmisii planetare precesionale cu angrenaj
multipar ”, utilizată în prezent în teoria mecanismelor şi maşinilor pe plan internaţional. 

Întru realizarea obiectivelor ştiinţifice menţionate, începând cu a. 1980 au fost înființate două
laboratoare de cercetare ştiinţifică „Tehnologii noi în construcţia de maşini” şi „Cercetarea parametrilor
nivelului tehnic al transmisiilor planetare precesionale” dotate cu echipament modern, iar în a. 1982 –
un birou de proiectare. 

I. Bostan este autorul teoriei fundamentale a angrenajului precesional bazată pe
respectarea principiilor continuităţii funcţiei de transformare a mişcării şi asigurarea
multiplicităţii angrenării dinţilor, este autorul metodelor de calcul ingineresc a transmisiilor
de putere şi cinematice. 
Rezultatele ştiinţifice în domeniu au fost publicate în peste 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv

11 monografii şi manuale de proiectare şi cca 180 de brevete de invenţie. 
În a. 1989 Consiliul ştiinţific al Universităţii Tehnice de Stat „N. Bauman” din Moscova în baza

lucrării ştiinţifice „Создание планетарно-прецессионных передач с многопарным зацеплением” îi
conferă dlui I. Bostan titlul ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe tehnice, apreciindu-l ca deschizător al
unei noi direcţii ştiinţifice în construcţia de maşini. 

I. Bostan este conducător de doctorat la specialitatea „Maşinologie şi organe de maşini”. În
domeniul transmisiilor planetare precesionale a pregătit 8 doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe tehnice.
În prezent este conducător ştiinţific al 7 teze de doctor în ştiinţe tehnice. 
          

1.1. Elaborarea teoriei fundamentale a angrenajului multipar 
  

În perioada anilor 1979-1989 acad. I. Bostan a elaborat teoria fundamentală a angrenajului
precesional cu interacţiune sfero-spaţială. În rezultatul modelării matematice a angrenajului cu mişcare
sfero-spaţială cu un punct fix a fost elaborată o gamă largă de profiluri noi pentru angrenajul
precesional. S-a demonstrat că spre deosebire de transmisiile existente, în transmisia precesională cu
angrenaj multipar forma profilului dinţilor este variabilă (funcţie de 5 parametri ai geometriei
angrenajului) condiţie care asigură continuitatea funcţiei de transformare a mişcării şi multiplicitate
înaltă a angrenajului (până la 100% perechi de dinţi angrenaţi simultan) – factori ce asigură
performanţe deosebite transmisiilor, cum sunt: precizie cinematică înaltă, nivel de vibraţii şi emisie de
zgomot redus, fiabilitate 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 s-a propus angrenajul
precesional multiplu cu profil convex-concav modificat şi soluţii de sporire a capacităţii portante prin
diminuarea influenţei factorilor dinamici. Au fost elaborate bazele teoretice ale tehnologiilor industriale
de generare a danturilor cu profil convex-concav, cicloidal şi în arc de cerc adaptate la sisteme de
fabricare cu 5 grade de mobilitate. A fost elaborată o gamă largă de scheme structurale pentru aplicaţii
TPP în reductoare cinematice şi de putere, inclusiv în multiplicatoare şi diferenţiale.  

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 25 brevete de invenţie.
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 1.4. Elaborarea şi implementarea transmisiilor precesionale de putere 
 

Capacitatea portantă şi fiabilitatea ridicate ale transmisiilor precesionale, asigurate de angrenajul 
multipar, au favorizat elaborarea unei game largi de reductoare precesionale de putere. Un domeniu 
foarte important de implementare a transmisiilor planetare precesionale a fost elaborarea 
mecanismelor de acţionare submersibile pentru Complexul Robotizat de Extracţie a Concreţiunilor 
Fero-manganice de pe fundul Oceanului Planetar, efectuată în cadrul unui contract de proporţii 
încheiat cu Ministerul Geologiei din ex-URSS. În condiţii de funcţionare foarte dificile a reductoarelor 
submersibile ale Complexului Robotizat (caracterizate prin presiuni înalte de 50-60MPa şi temperaturi 
joase de 2…4°C, fapt ce conduce la creşterea radicală a viscozităţii uleiului pentru compensarea 
presiunilor interioară şi exterioară, viteze de lucru mici care necesită rapoarte de transmitere mari) 
transmisiile planetare precesionale datorită specificului mişcării sfero-spaţiale asigură pierderi 
hidraulice minime. Acest efect propriu doar TPP asigură avantaje de unicat în tehnica submersibilă. 
Ca urmare a acestor avantaje de unicat, în baza TPP au fost cercetate şi elaborate o gamă întreagă 
de mecanisme de acţionare ale Complexului Robotizat de Extracţie a Concreţiunilor Fero-manganice 
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 dotate cu 
compensatoare de presiune, cu pachete de garnituri speciale din grafit silicat, printre care: 

• Motoreductor precesional de acţionare a dozatorului platformei intermediare; 
• Motoreductor precesional al mecanismului de acţionare a robotului submersibil;  
• Motoreductor precesional al troliului de ridicare a braţului complexului robotizat submersibil; 
• Motoreductor precesional al mecanismului de acţionare a complexului robotizat submersibil; 
• Motoreductor precesional al mecanismului de acţionare a alimentatorului-dozator 

submersibil; 
• Motoreductor precesional al mecanismului de acţionare a troliului submersibil; 
• Modul electromecanic precesional de acţionare a șuberelor aeroliftului. 

 
 1.5. Elaborarea hidromaşinilor precesionale 

Particularităţile constructive şi cinematice, de asemenea, posibilitatea obţinerii unor momente de 
torsiune mari au permis elaborarea unei game de hidromotoare precesionale cu performanţe majore 
protejate cu 11 brevete de invenţie, în care au fost îmbinate funcţiile hidromotorului şi reductorului, 
inclusiv: 

• Reductor submersibil pentru extragerea ţiţeiului de la adâncimi mari; 
• Hidromotor cu autodistribuire a lichidului; 
• Motor precesional multifuncţional cu pistoane radiale; 
• Hidromotor precesional cu pistoane axiale; 
• Hidromotor precesional cu pistoane radiale; 

 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 sfero-spaţială în jurul unui punct fix. 

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 rectificare cu mişcare precesională a sculei.
Metoda elaborată de generare cu mişcare precesională a conturului generator permite fabricarea
oricărui profil din gama de profile pentru transmisiile precesionale, inclusiv a profilelor evolventice,
cicloidale, epicicloidale, hipocicloidale, epihipocicloidale şi octoidale utilizate în practica de proiectare a
angrenajelor transmisiilor mecanice. 

Pentru transmisiile cinematice şi de putere redusă au fost elaborate angrenajul precesional şi
tehnologii înalt productive de fabricare a acestuia prin sinterizare din pulberi metalici şi de turnare din
mase plastice. În scopul sporirii capacităţii portante au fost propuse şi realizate tehnologii noi de
modificare longitudinală şi de profil a dinţilor angrenajului precesional. Pentru efectuarea controlului
calităţii execuţiei angrenajelor precesionale (inclusiv cu modificare longitudinală şi de profil) au fost
elaborate metode moderne de control. Tehnologiile elaborate au fost verificate şi finisate în laboratorul
„Tehnologii noi în construcţia de maşini” şi implementate la diferite întreprinderi industriale. Tehnologiile
şi metodele de control elaborate sunt protejate cu 15 brevete de invenţie şi certificate de autor, inclusiv
cu elemente know-how. 
 
1.3. Elaborarea, cercetarea şi implementarea transmisiilor planetare precesionale cinematice 

în tehnica cosmică de zbor şi mecanica fină 
 

Performanţele înalte ale transmisiilor precesionale (efect cinematic extins, compacitate şi precizie
cinematică înaltă) au favorizat utilizarea lor pe scară largă în diverse domenii ale mecanicii fine, printre
care: 

 Modulul electromecanic precesional al mecanismului de acţionare a hidrolocatorului –
parte componentă a Complexului Robotizat de Extragere a Concreţiunilor 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 firma COMETA, or. Moscova, întreprinderea nr. Г4806 or.
Krasnoiarsk şi Institutul de Cercetări Cosmice, filiala or. Frunze. 
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• Hidrotransmisie cu pistoane axiale; 
• Hidromotor cu transmisie precesională. 

 
 1.6. Transmisii precesionale în utilaj tehnologic 

Consumul specific de materiale, simplitatea constructivă şi tehnologică, bazată pe tehnologia înalt 
productivă a pulberilor metalici, favorizează utilizarea pe scară largă a transmisiilor planetare 
precesionale în diverse utilaje tehnologice. Pentru acest domeniu au fost elaborate şi protejate cu 14 
brevete de invenţie următoarele produse industriale: 

• Motoreductor precesional al cheii electromecanice; 
• Motoreductor şurubelniţei electromecanice; 
• Modul electromecanic precesional al mecanismului de alimentare cu sârmă al automatului 

de sudat; 
• Maşini manuale de găurit; 
• Capul-revolver cu transmisie precesională; 
• Capul de asamblare cu reductor precesional; 
• Mandrine cu autocentrare.  

 
1.7.  Transmisii precesionale în roţi-motor pentru mijloace de transport 

şi tehnica agricolă 
Satisfăcând condiţiile dure înaintate mecanismelor de acţionare a mijloacelor de transport privind 

compacitatea şi masa redusă, randamentul mecanic şi capacitatea portantă sporite, posibilităţile 
cinematice largi, transmisiile precesionale au avantajat elaborarea unor mecanisme de acţionare cu 
performanţe înalte.  

Pentru acest domeniu au fost elaborate şi protejate cu 11 brevete de invenţie: 
• Roţi-motor; 
• Cutii de viteze şi variatoare; 
• Punţi conducătoare ale tehnicii de transport. 

 
1.8. Instalaţii energetice şi motoare 

Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile (eoliană, solară, hidraulică şi termică) 
devine tot mai actuală şi necesită soluţii tehnice specifice. Deoarece posedă un randament ridicat, 
masă şi gabarite reduse, diapazon cinematic extins, amplasare coaxială a arborilor, în baza TPP au 
fost elaborate şi protejate cu 12 brevete de invenţie: 

• multiplicatoare precesionale a agregatelor electroeoliene; 
• motor de transformare a energiei termice în energie mecanică; 
• motor Stirling; 
• motor turboreactiv precesional pentru gazoduct; 
• turbina elicoidală pentru agregate eoliene; 
• ministaţie hidraulică etc. 

 
II. Sisteme de conversie a energiilor 
 solară, eoliană şi hidraulică                        În ultimii 10 ani acad. Ion Bostan a deschis şi coordonează o direcţie nouă de cercetare: 

Elaborarea Sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile. În acest scop a fost înființat 
Centrul de Elaborarea Sistemelor de Conversiune a Energiilor Regenerabile, în cadrul căruia se 
efectuează investigaţii ştiinţifice în vederea elaborării sistemelor de conversie a energiei eoliene, a 
energiei cinetice de curgere a apei râurilor, a energiei valurilor şi energiei solare. De asemenea, 
au fost elaborate tehnologii de fabricare a palelor rotoarelor microhidrocentralelor şi turbinelor 
eoliene bazate pe utilizarea materialelor compozite. 
  

2.1. Cercetarea şi elaborarea sistemelor de conversie a resurselor regenerabile de energie 
(SRE) 

Actualitatea şi importanţa cercetărilor în domeniu corelează cu angajamentele Republicii Moldova 
de a realiza cota SRE în bilanţul energetic al ţării până la 6% în a. 2010 şi 20% –  în a. 2020. 
Obiectivele cercetării în domeniul SRE s-au axat pe elaborarea sistemelor de conversie a energiei 
cinetice a apei râurilor, eoliană şi solară.  

 
2.1.1. Sisteme de conversie a energiei cinetice a apei râurilor 

În calitate de coordonator ştiinţific al Programului de Stat „Elaborarea sistemelor de conversie a 
energiilor regenerabile”, acad. I. Bostan conduce un colectiv de tineri cercetători, care au efectuat 
investigații complexe: teoretice; simulări pe calculator a modelelor matematice; optimizări prin 
proiectări 3D în mediul SolidWorks şi Autodesk MotionInventor. Pentru aprecierea efectelor 
hidrodinamice generate de acţiunea fluidului asupra palelor cu profil din familia NACA 0016, au fost 
cercetate peste 40 de profile de referinţă. Pentru identificarea soluţiilor constructiv-tehnologice ale 
rotorului hidrodinamic s-a aplicat: teoria mişcării potenţiale şi metoda elementului de frontieră pentru 
calculul numeric a curgerii fluidului în jurul profilului hidrodinamic; teoria stratului-limită laminar şi 
turbulent; metodele numerice pentru studiul prin simulare a caracteristicilor dominante ale efectului 
hidrodinamic.  

Utilizând metodele dinamicii computaţionale a fluidelor, au fost studiate zonele de turbulenţă 
adiacente şi s-au determinat parametrii constructivi optimi ai rotorului, iar în baza metodelor 
elementului finit şi simulării computerizate s-a studiat starea de deformare şi tensiunea în pala 
hidrodinamică sub acţiunea forţelor hidrodinamice şi presiunii hidrostatice. De asemenea, au fost 
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argumentați ştiinţific parametrii palei hidrodinamice. În baza cercetărilor a fost fundamentată tehnologia fabricării palelor 
din materiale compozite şi a fost creat un laborator specializat dotat cu tehnică modernă.  

În baza unor cercetări complexe au fost elaborate conceptul constructiv-funcţional şi documentaţia 
tehnică a microhidrocentralelor pentru conversia 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. Prototipul industrial al minihidrocentralei este instalat pe r. Prut în 
com. Stioeneşti, r-nul Cantemir pentru testări naturale. Schemele conceptuale ale 
microhidrocentralelor sunt protejate cu 12 brevete de invenţie. Prin studiul de prefezabilitate s-a 
constatat eficienţa ridicată a acestor sisteme. Ca sisteme tehnice integrate, microhidrocentralele 
includ generatoare, pompe hidraulice şi multiplicatoare cu parametri nestandard. În baza cercetărilor 
au fost elaborate, proiectate, testate şi fabricate: două prototipuri industriale de microhidrocentrale 
pentru conversia energiei cinetice a apei, cu generatoare cu magneţi permanenţi de turaţie joasă; 
pompe hidraulice centrifuge de turaţie joasă; mecanisme de multiplicare în baza transmisiilor 
planetare. 

 
 2.1.2. Sisteme de conversie a energiei eoliene 

Cercetările în domeniu se efectuează în 2 direcţii:  
- elaborarea, cercetarea şi fabricarea turbinelor eoliene cu ax orizontal al rotorului; 
-    elaborarea, cercetarea şi fabricarea turbinelor eoliene cu ax vertical al rotorului. 

În baza studiului cadastrului de viteze specific Republicii Moldova şi simulărilor computerizate ale 
interacţiunii palelor cu fluxul de aer au fost argumentaţi parametrii constructivi ai rotorului cu ax 
orizontal cu 3 pale şi profil aerodinamic 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 într-o 
serie de 10 exemplare la întreprinderile: INCOMAŞ SA, Chişinău, Electromaş, Tiraspol, CITA Etalon, 
UTM.  

La turbinele cu ax orizontal au fost argumentaţi parametrii geometrici de bază prin simularea la 
calculator în softul profesional ANSYS CFX5.7 a interacţiunii între palele rotorului şi fluid şi elaborat 
prototipul experimental care se află în stadiu de experimentare. 

De asemenea, a fost fabricat prototipul experimental al turbinei eoliene cu ax vertical cu puterea 
de 1,5 kW, care actualmente se află în stadiu de testare în condiţii naturale. Schemele conceptuale 
ale microhidrocentralelor sunt protejate cu 6 brevete de invenţie. 
  

2.1.3. Sisteme de conversie a energiei solare 
Au fost elaborate scheme conceptuale de sisteme fotovoltaice de conversie a energiei solare, 

mecanisme de orientare la soare a sistemelor,  care sunt protejate cu 5 brevete de invenţie. În baza 
documentaţiei tehnice elaborate au fost fabricate 4 tipodimensiuni de instalaţii fotovoltaice cu 
mecanism de orientare astronomică la soare. 
 

2.1.3. Sisteme de conversie a energiei valurilor mării 
Au fost elaborate scheme conceptuale de sisteme de conversie a energiei valurilor mării care sunt 

protejate cu 8 brevete de invenţie. 
 

III. Elaborarea microsatelitului  
„Republica Moldova”                          În perioada 2008-2017, acad. Ion BOSTAN a fost coordonatorul subprogramului de Stat „Elaborarea 

microsatelitului „Republica Moldova” şi conducătorul ştiinţific al Proiectului „Sistemul de control, 
orientare şi stabilizare a atitudinii microsatelitului”.  

                                                                      În cadrul proiectului au fost elaborate metodologia de operare a manevrelor şi conceptul 
constructiv al sistemului operaţional, orientare şi stabilizare a MS pe orbită. De asemenea, a fost 
elaborat şi fabricat Simulatorul pentru cercetări terestre a staticii, cinematicii şi dinamicii MS asigurat 
cu 3 grade de mobilitate cu mişcare sfero-spaţială cu un punct fix.  

 


