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INFORMAŢII PERSONALE BOSTAN Viorel  
 

  Bd. Ştefan cel Mare, 168, MD-2004 Chişinău, Republica Moldova 

 373 22-23-54-26       373 78-89-08-70 

 viorel.bostan@adm.utm.md 

www.utm.md 

 

Sexul M | Data naşterii 27/08/1972 | Naţionalitatea Republica Moldova  
 
 
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

COMPETENŢE PERSONALE 
 

  

 

01/2016 – prezent 
2015 – prezent   

Rector, Universitatea Tehnică a Moldovei 
Profesor universitar, departamentul “Ingineria Software şi Automatică”, Universitatea Tehnică a 
Moldovei. 

2008-2014 Conferenţiar universitar, catedra “Automatica și tehnologii informaționale”, Universitatea Tehnică a 
Moldovei. 

2008 –2015 Director Filiera Anglofonă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea
Tehnică a Moldovei. 

2004 – 2008 Lector superior, catedra “Matematica”, Universitatea Tehnică a Moldovei. 

1997-2004 
1996-1997 

Teaching Assistant, Department of Mathematics, The University of Iowa, Iowa City, USA. 
Lector asistent, catedra „Analiza Matematică”, Universitatea de Stat a Moldovei 

2011-2013 Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău; Postdoctorat, specialităţile: 242.01 „Teoria maşinilor,
mecatronică”; 122.03 „Modelare, metode matematice, produse program”. 

1998-2004 University of Iowa, Iowa City, IA, USA; Doctorat, specialitatea Applied Mathematical and
Computational Sciences. 

1995-1996 Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România; studii aprofundate (masterat), Specializarea
”Mecanică”. 

1991-1995 Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România; Licenţa, specializarea ”Matematica - Mecanică”. 

Limba maternă Româna  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C1 C1 C1 C1 C1 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Rusă C2 C2 C1 C1 C1 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 
 
 
 
                  Competențe informatice 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 
 
 
Windows, Linux, MS Office, MATLAB, Fortran, C/C++, LaTeX, ANSYS Workbench, ANSYS CFX, ANSYS Mechanical, 
HEC-RAS, SolidWorks  
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Calificarea profesională, 
confirmarea studiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activităţi în asociaţii profesionale, 
seminare ştiinţifice 

 

12/2013 – Susținerea tezei de doctor habilitat în tehnică, specialitățile 242.01 ”Teoria mașinilor, 
mecatronică” și 122.03 ”Modelare, metode matematice, produse program”; 

2013  –  diploma Dr. Hab., (Postdoctorantura) pe specialitățile: 242.01 ”Teoria mașinilor, mecatronică”;
               122.03 ”Modelare, metode matematice, produse program”, Universitatea Tehnică a Moldovei;
2004  –  diploma PhD in Applied Mathematical and Computational Sciences, The University of Iowa,

Iowa City, IA, USA; 
1996  –  diplomă de studii aprofundate (masterat), profilul “Matematica”, specializarea “Mecanica”,

Facultatea de Matematică, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România; 
1995  –  diplomă de licenţă, profilul “Matematica”, specializarea “Matematica - Mecanica”, Facultatea 

de Matematică, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România. 
 
2018 – Președinte a filialei Academiei de Științe Tehnice din România în Republica Moldova; 
2017 – Membru al Consiliului economic al Prim-ministrului Republicii Moldova; 
2016 - Membru comisiei de Stat pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul ştiinţei;  
2016 – Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil 122. Informatică aplicată; 
2016 – Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil: 242. Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de

maşini;    
2015 – Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. 

  Cursuri universitare  Metode numerice avansate; 
 Matematici Speciale; 
 Limbaje formale si programari; 
 Cercetari operationale;  
 Teoria probabilitatii si a informatiei; 
 Matematica discreta; 
 Matematica superioara; 
 Simularea computaţională a curgerii fluidelor; 
 Metode numerice avansate; 
 Tehnici de scriere şi redactare academică;  
 Dinamica computațională a fluidelor; 
 Sisteme de conversie a energiilor regenerabile; 
 Analiza numerică; 
 Metoda elementelor și volumelor finite. 
 

Conducător de doctorat 
postdoctorat 

Conducător de doctorat la specialităţile: 122.03. Modelare, metode matematice, produse program; 
242.01. Teoria maşinilor, mecatronică; 221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse 
regenerabile.  
A pregătit  2 doctor în ştiinţe tehnice, este conducător ştiinţific  la 3  teze de doctor.  

     Domeniile de activitate 
științifică 

 
                Specializări, perfecţionări       

Mecanica mediilor continui; Analiza numerică; Metoda elementelor și volumelor finite; Modelare 
matematică; Probleme de contact; Dinamica computațională a fluidelor; Sisteme de conversie a
energiilor regenerabile; Modelarea matematică a inundațiilor; Controlul atitudinii micro-sateliților. 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

Participări în proiecte internaționale 

 și naționale 

 
 

 Grant DURION „Dezvoltarea turbinelor eoliene cu ax vertical pentru conversia energiei eoliene în 
energie electrică şi aplicarea în industria prelucrătoare”, (2017-2018). Coordonator. 

 Technological systems based on the utilization of water kinetical energy for rural consumers
(TESUWKERC/BSEC HDF/RES 2011 – 2013 – 02: K.Zaimis (BSEC).  

 Grant Nr.2014/346-992 Conectarea infrastructurii Centrului Național de tehnologii Spațiale (CNTS)
la  Rețeaua Globală Educațională de opearțiuni satelitare.  

 Grant PNUD nr.00055003 Autonomous integrated irrigation systems based on wind turbines, small 
hydroand photovoltaic installations, (2015-2016). 

 SEE HYDROPOWER, Clean Water, Clean Energy. South East Europe Transnational Programme.
Coordonator Prof. Maximo Peviani. 

 Grant SCOPES IB7320 – 110902/1. Conversion of renewable kinetic energy of water: synthesis, 
theoretical modelling and experimental evaluation. September 01, 2005 – August 31, 2008. 
Coordinators: Prof. Dr. Adrian V. Gheorghe. 

 Proiect TEMPUS Project JPCR_510952-2010 Creation of third cycle studies – Doctoral 
Programme in Renewable Energy and Environmental Technology (CREDO). 

 Proiect BSUN (Reţeaua Universităţilor din Bazinul Mării Negre) Joint Master Degree Study
Program on the Management of Renewable Energy Sources – ARGOS. 

 Coordonator a 3 proiecte naționale din cadrul Programelor de Stat;  
 Cercetător ştiinţific superior - 7 proiecte naționale din cadrul Programelor de Stat (ultimii 5 ani); 
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        Activitate ştiinţifică şi inventivă 
Numărul total al lucrărilor ştiinţifice - peste 285, inclusiv: 

 Monografii  - 10; 
 Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, lucrări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale  - peste 212; 
 Brevete de invenţie  -  32; 
 Rezumate la manifestări ştiinţifice internaţionale – peste 72. 

                       
                            Decorări, aprecieri                                       

 Premiul Academiei de Ştiinţe Tehnice din România „Constantin C. Teodorescu” 2017, secţia 
Mecanică Tehnică, pentru lucrarea „MODELE MATEMATICE ÎN INGINERIE. Probleme de contact. 
Modelări şi simulări numerice în aero-hidrodinamică”, (2017); 

 Laureat al Premiului „Academician Constantin Sibirschi” (2017), Institutul de Matematică şi 
Informatică; 

 Nominalizat Omul anului 2016 la categoria „Educație, compartimentul Știință și învățământ”;  
 Laureat al Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, teza de doctor habilitat   

de excelenţă (2014); 
 Premiul Academiei de Științe a Moldovei ”Savantul Anului 2014” (2014); 
 Premiul Senatului UTM ”Cel mai bun Cadru Didactic al Anului” (2014);    
 6 Premii speciale ale juriului, 45 Medalii de aur, 13 Medalii de argint, 2 Medalii de bronz la 45 

Saloane și Expoziții de Inventică și Transfer Tehnologic; 
 Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Tânărul Savant” (2013); 
 Premiul Senatului UTM ”Savantul Anului” (2013);    
 Publication officielle du 41e Salon International des inventions de Genève – 2013. 
 Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate excelente, decernat cercetătorilor (2006); 
 Prix de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) remis par Madame Konji 

Sebati, Directrice, secteur des questions mondiales de l’OMPI, aux meilleurs inventeurs, Messieurs 
BOSTAN et alea de Moldavie, pour leur éolienne avec orientation dans le sens de l’écoulement, 10 
kW sont produits avec une vitesse du vent de 11 m/s. 

 Conference  Fellowship for Outstanding Research, Massachusetts Institute of Technology, USA 
(2003). 

        Publicații selectate 

                                      Monografii: 

 
 

1. Bostan V., Modele matematice în inginerie: Probleme de contact; Modelări și simulări 
numerice în aero-hidrodinamică, BonsOffices, Chișinău, 2014, 470p. 

2. Bostan V., Modele matematice și metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile 
în baza efectelor aerohidrodinamice. Chișinău: Tehnica – UTM, 2013, ISBN 978-9975-45-
275-5, 379 p. 

3. Viorel Bostan, Ioan-Marius Piso, Ion Bostan, Gabriel Viorel Manciu, Nicolae Secrieru,
Alexandru Badea, Marius Trusculescu ș.a. Space Projects in the Republic of Moldova and 
international cooperation. - Ch. : Bons Offices. 2016. – 42 p. - ISBN 978-9975-86-133-5. 

4. Viorel Bostan, Ion Bostan, Valeriu Dulgheru ş. a. Sistem autonom de irigare integrat cu 
instalaţii de conversie a energiilor regenerabile: eoliană, solară, hidraulică (cu monitorizare şi
comandă la distanţă) // - Ch. : Bons Offices. 2017. – 80 p. - ISBN 978-9975-87-321-5. 

5. Bostan I., Dulgheru V., Sobor I., Bostan V., Sochirean A., Resilent Energy Systems.
Renewable: Wind, Solar, Hydro. Topics in Safety, Risk, Reliability and Quality. Springer,
2013, 507 p. 

6. BOSTAN, Ion; GHEORGHE, Adrian; DULGHERU, Valeriu; BOSTAN, Viorel;
SOCHIREANU, Anatol; DICUSARĂ, Ion. Conversion of Renewable Kinetic Energy of
Water: synthesis, Theoretical Modeling, and Experimental Evaluation. Energy Security:
International and Local Issues, Theoretical Perspectives, and Critical Energy Infrastructures
(NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security), Springer, 2011,
ISBN 978-94-007-0718-4, p.125-177. 

7. Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Ciupercă R., Anthology of inventions. Systems
forrenewable enrgy conversion: theoretical foundations, constructive concepts, tewchnology 
aspects, inventions (in Romanian), Technical University of Moldova, Chişinău, 2009, 458 p. 

8. Bostan V., Han W., Adaptive finite element solution of variational inequalities with application
in contact problems, Advances in Applied Mathematics and Global Optimization. Series: 
Advances in Mechanics and Mathematics , Vol. 17, Springer, 2009, p.25-106. 

9. Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Sochirean  A., Conversion systems for renewable energies
(in Romanian), Univ.Tehn. a Moldovei, Chişinău, Ed.Tehnica-Info, 2008, 665 p. 

10. Bostan I., Dulgheru V., Bostan V. ş.a. Hydropower serving rural consumers. – Ch.: Bons 
Offices, 2013. – 52 p.  
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                             Articole ştiinţifice: 

 
 

1. BOSTAN, Viorel. Simularea computaţională a curgerilor turbulente în rotoarele eoliene. 
Academos, nr.2 (37), Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2015, p.86 - 93.  

2. BOSTAN, Viorel. Micro-hydro power station with hydrodinamic rotor. Meridian ingineresc
journal no. 2, 2013, ISSN 1683-853x, p.71-81. 

3. BOSTAN, Viorel. Numerical and computational analysis of hydrodynamic effects in the micro-
hydro power station. Meridian ingineresc journal, no.2, 2012, ISSN 1683–853x,       p. 16-27.

4. BOSTAN, Viorel. Argumentation of the hydrodynamic profile of micro-hydro power station
rotor’s blades. Meridian ingineresc journal, no. 2, 2011, ISSN 1683 – 853x, p. 37-40.  

5. Ion Bostan, Ioan-Marius Piso, Viorel Bostan, Alexandru Badea, Nicolae Secrieru, Marius
Trusculescu, Sergiu Candraman, Andrei Margarint. Perspectivele cooperării Universităţii 
Tehnice a Moldovei cu agenţia spaţială Română în domeniul tehnologiilor Satelitare. În:
Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, 2016, nr. 2 (70), p. 63-69.  

6. Ion Bostan, Ioan-Marius Piso, Viorel Bostan, Alexandru Badea, Nicolae Secrieru, Marius 
Trusculescu, Sergiu Candraman, Andrei Margarint, Vladimir Melnic. Arhitectura reţelei staţiilor
terestre de comunicaţii cu sateliţi. În: Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă, 
2016, nr. 2 (70), p. 70-77.  

7. BOSTAN, Viorel. Simularea computaţională a curgerilor turbulente în rotoarele eoliene.
Academos, nr.2 (37), Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2015, p.86-93. 

8. Bostan V., Computational analysis of hydrodynamic effects in hydraulic flow turbines (part 1, 
Annals Univ. Craiova, Electrical Eng. series, 35, 2011, Craiova, Romania, p.83-92. 

9. Bostan V., Numerical modelling of hydrodynamic blades and floating stability of micro
hydropower station (part 2), Annals Univ. Craiova, Electrical Eng. Series, 35, 2011, Craiova, 
Romania, p.93-102. 

10. Bostan V., Zarea I., Nicoara A., A modular approach to designing Satellite simulations.
Proceding 7-th International Conference on Microelectronics and Computer Science.
Chişinău, Republica Moldova, September 22-24, 2011. 

11. Bostan I., Gheorghe A., Dulgheru V., Bostan V., Sochireanu A. Conversion of Renewable 
Kinetic Energy of Water: Synthesis, Theoretical Modeling, and Experimental Evaluation,
Energy Security: International and Local Issues, Theoretical Perspectives, and Critical
Energy Infrastructures (NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental 
Security), Springer, 2010, p.125-177. 

12. Bostan V., Tambur M., Burleai E., Numerical Simulations of floods on Nistru river, Academos,
nr.3 (14), 10/2009, Academy of Sciences of Moldova, Chişinău, 2009, p.92-98. 

13. Bostan V., Han W., A posteriori error analysis for finite element solutions of a frictional contact
problem, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 195, Issues 9-
12, February 2006, p.1252-1274. 

14. Bostan V., Han W., Reddy B.D., A posteriori error estimation and adaptive solution of elliptic
variational inequalities of the second kind, Applied Numerical Mathematics, Volume 52, Issue
1, January 2005, p.13-38. 

15. Bostan V., Han W., Recovery-based error estimation and adaptive solution of elliptic 
variational inequalities of the second kind, Comm. Math. Sci. 2 (2004), p.1-18. 

16. V. Bostan, W. Han and B.D. Reddy, A posteriori error analysis for elliptic variational
inequalities of the second kind, in Computational Fluid and Solid Mechanics 2003, Proc. 2nd 
MIT Conf. Computational Fluid and Solid Mechanics, June 17--20, 2003, ed. K.J. Bathe, 
p.1867-1870. 

17. V. Bostan and S. Wu, Feasibility studies of adaptive finite element method for crash
simulation using LS-DYNA, Ford Technical Journal, 5, No.1, 2002. 
 
 

În total – peste 212 articole ştiinţifice. 
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Brevete de invenție selectate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniile de aplicare a cercetărilor 
științifice: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bostan V. Turbină eoliană cu roţi-windrose aerodinamice. Brevet de invenţie MD 4212, BOPI nr. 
3/2013. 

2. Bostan V. Turbină eoliană. Brevet de invenţie MD 4213, BOPI nr.3/2013. 
3. Bostan V. Staţie hidraulică. Brevet de invenţie MD 589, BOPI nr.1/2013. 
4. Bostan V. Turbină eoliană cu pale aerodinamice sorbante. Brevet de invenţie MD 661, BOPI nr. 

7/2013. 
5. Bostan V. Microhidrocentrală cu pale hidrodinamice sorbante. Brevet de invenţie MD 659 BOPI nr.

7/2013. 
6. Bostan V., Sobor I. Turbină eoliană cu grad înalt de performanţă aerodinamică. Brevet de invenţie 

MD 660, BOPI nr. 7/2013. 
 

În total – 32 brevete de invenţie. 
 
 
 

1.1. Probleme de contact în calculul organelor de mașini 

Prof. univ. Viorel Bostan a dezvoltat studiul problemelor de contact cu aplicabilitate în calculul 
organelor de maşini. Astfel a abordat aplicarea modelelor matematice care descriu procesul de
contact, soluţionarea lor cu metoda elementului finit şi stabilirea unui cadru general pentru derivarea
estimărilor a posteriori ale erorii, utilizând teoria dualităţii.  

Metoda generală bazată pe teoria dualităţii şi care are drept scop derivarea estimatorilor a
posteriori ai erorii poate fi utilizată pentru derivarea a două clase de estimatori a posteriori ai erorii din
soluţiile aproximative, furnizate de metoda elementului finit: estimatori bazaţi pe reziduuri şi estimatori
bazaţi pe recuperarea gradientului. Fiabilitatea şi eficienţa acestor estimatori în procesul de
adaptivitate sunt investigate teoretic şi confirmate prin exemple numerice pentru problema de contact
(static și cvasistatic) între un corp deformabil și o fundație rigidă.  

 
1.2. Modele şi metode matematice de descriere a proceselor aero-hidrodinamice în sisteme de 
conversie a energiilor regenerabile 

Prof. univ. Viorel Bostan a identificat modelele şi metodele matematice moderne de 
descriere a curgerii turbulente a fluidului, specifice rotoarelor turbinelor eoliene (TE) şi
microhidrocentralelor de flux (MHCF) de mică putere cu evidenţierea efectelor aero-
hidrodinamice tranzitorii în vecinătatea palelor. A fost argumentată geometria profilurilor aero-
hidrodinamice ale palelor eficiente din punct de vedere al randamentului conversiei energiei şi
în baza lor au fost elaborate concepte originale de rotoare aero-hidrodinamice pentru TE şi 
MHCF. 

În baza modelelor CAD ale rotoarelor propuse au fost efectuate simulări CFD complexe 
ale curgerii tranzitorie a fluidului prin rotoare şi în vecinătatea palelor, cu determinarea gradului
de influenţă a parametrilor constructiv-cinematici asupra caracteristicilor de putere şi factorilor 
de performanţă aero-hidrodinamică ale rotoarelor TE şi MHCF; a fost efectuată analiza
fenomenului de curgere a fluidului în stratul limită şi identificate soluţiile tehnice de control şi
minimizare a impactului negativ al acestuia asupra eficienţei conversiei energiei. 

În baza rezultatelor cercetărilor, au fost elaborate şi fabricate modele noi de pale cu profil
aero-hidrodinamic pentru rotoarele TE şi MHCF cu diverse aplicaţii, inclusiv conceptul TE cu
rotor basculant şi orientare la direcţia curenţilor de aer cu roți - windrose cu profil aerodinamic 
al palelor. Soluţiile tehnice elaborate au fost protejate cu 17 brevete de invenţie şi apreciate la
Saloanele Internaţionale „Inovaţii, Cercetare şi Transfer Tehnologic” cu 43 de medalii de aur,
13 de argint şi 2 de bronz. 

În rezultatul cercetărilor din cadrul tezei de doctor habilitat a fost elaborată metodologia 
cercetării bazată pe modele matematice de descriere a curgerii turbulente a fluidului în
vecinătatea palelor aero-hidrodinamice, care au fost diseminate în aplicaţiile inginereşti 
recente. În baza metodelor moderne de simulare CFD a efectelor aero-hidrodinamice, 
desfăşurate în rotoarele TE şi MHCF, a fost creată o platformă integră, construită pe modele şi
metode moderne de cercetare teoretică, pe practici de proiectare în 3D în mediul Solid Works 
şi Autodesk, pe generare şi control dimensional al profilurilor aerodinamice ale palelor. Au fost
aplicate tehnici de testare experimentală a profilurilor aerodinamice în tunel aerodinamic
pentru validarea comparativă a rezultatelor simulărilor CFD. 

Implementarea rezultatelor cercetării a fost realizată prin soluţii tehnice argumentate
ştiinţific şi utilizate în cadrul proiectării şi fabricării unei serii industriale din zece turbine eoliene
cu puterea de 10 kW fiecare, inclusiv a prototipului industrial al turbinei eoliene (elaborată în
premieră) cu rotor basculant şi orientarea lui la direcţia vântului cu windrose aerodinamice, şi a
trei tipodimensiuni de microhidrocentrale (MHCF) modulare.  
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 A coordonat cercetările contractului economic și elaborarea a 2 teze de licență și 1 teză de 
master cu tematica simulării computaționale a inundațiilor pe r. Nistru și r. Prut.  

 
1.4. Elaborarea micro-satelitului „Republica Moldova” 

Prof. univ. Viorel Bostan este cercetător ştiinţific principal în proiectele naţionale şi internaţionale 
de cercetare şi elaborare a micro-satelitului „Republica Moldova”. În proiectul „Sistemul de control, 
orientare şi stabilizare a atitudinii micro-satelitului” a elaborat modelul matematic de simulare a zborului 
acestuia pe orbita polară, a identificat condiţiile de diminuare a perturbaţiilor cosmice asupra 
poziţionării micro-satelitului. Prin aplicarea metodelor şi modelelor matematice moderne a elaborat 
algoritmul de calcul al structurii de rezistenţă a micro-satelitului şi a panourilor fotovoltaice la solicitări 
dinamice de 30 g, cu stabilirea limitelor deformaţiilor şi a cotelor dimensionale. 

Sub conducerea prof. univ. Viorel Bostan au fost elaborate 3 teze de licenţă şi de master, iar din 
anul 2014 este conducător ştiinţific a unei teze de doctor în ştiinţe în domeniul tehnologiilor satelitare. 

În cadrul proiectului au fost elaborate metodologia şi algoritmul de operare a manevrelor de 
intervenţie asupra poziţionării micro-satelitului în zbor şi a participat la elaborarea conceptului 
sistemului operaţional, de orientare şi stabilizare a MS pe orbită. De asemenea, a participat la 
elaborarea şi fabricarea simulatorului pentru cercetări de laborator în condiții de vacuum ale staticii, 
cinematicii şi dinamicii MS asigurat cu 3 grade de mobilitate, cu mişcare sfero-spaţială și punct fix, 
descrisă în ecuaţiile cinematice și dinamice Euler. 

 
1.5. Elaborarea  „Pendulului Foucault” cu cinematică interactivă 

Începând cu anul 2008, prof. univ. Viorel Bostan a elaborat metodologia de calcul al „Pendulului 
Foucault cu cinematică interactivă”, asigurând condiţiile de existenţă a pendulului matematic. În 
perioada 2008-2009 a condus un colectiv de tineri cercetători, studenţi, masteranzi şi doctoranzi, care 
a participat la elaborarea proiectului tehnic al ”Pendulului Foucault” cu cinematică interactivă, dotat cu 
un sistem de urmărire feedback, control şi menţinere a amplitudinii oscilaţiilor. Sistemul bazat pe 8 
lasere şi 8 receptoare urmărește încontinuu procesul oscilatoriu prin conectarea şi deconectarea 
acestora de către cablul de suspendare a pendulului.  

A calculat impulsul de forţă variabil transmis pendulului la fiecare semioscilaţie, păstrând 
condiţiile de existenţă a pendulului matematic, în funcţie de forţa de rezistenţă aerodinamică, de 
temperatura mediului, de umiditatea aerului, de cantitatea de praf în aer, de rezistenţa de deformare a 
cablului în planul de suspendare etc. Impulsul mecanic se transmite pendulului prin intermediul unui 
toroid electromagnetic (confecţionat din oţel cu 0,018% carbon), care generează un câmp magnetic 
variabil şi adecvat forţei de rezistenţă menţionate. De asemenea, a fost elaborat un sistem cinematic 
interactiv calculat pentru latitudinea locului de amplasare a Pendulului 47° 01' 45" cu repoziţionarea 
discretă a cadranului orelor, zilnic cu unghiul de 96° 36' (calculat pentru latitudinea amplasării). Prin 
determinarea valorică a abaterilor planului de oscilaţii al ”Pendulului Foucault” poate fi argumentată 
ipoteza influenţei eclipselor de Lună şi de Soare asupra cutremurelor de pământ.  ”Pendulul Foucault” 
fabricat cu cinematica interactivă este instalat în corpul de studii nr. 1 al UTM, str. Ştefan cel Mare, 168 
(în februarie 1961 savantul canadian Maurice Allais cu un pendul Foucault para-conic de masă a 
efectuat o serie de experimente la Bucureşti). 

În calitate de cercetător științific superior a participat la elaborarea ”Pendulului Foucault” cu 
cinematică interactivă cu înălţimea de 54 m, care se preconizează a fi amplasat în galeria orăşelului 
subteran Cricova, care poate deveni un instrument excepţional pentru cercetarea fenomenelor de 
eclipsa de Lună şi de Soare, cu excluderea totală a influenţei vibraţiilor mediului asupra preciziei 
abaterilor planului de oscilaţii.  

 
 


