Raport de activitate
al academicianului Alexei SIMAŞCHEVICI pentru anul 2009
1. Activitatea ştiinţifică

1.Executor în cadrul proiectului instituţional 06.408.014.A „Obţinerea şi caracterizarea
de materiale noi CuIn3 Se5 , CuGa3 Se5,CuIn5 Se8 CuGa5 Se8 pentru celule solare şi
electrochimice” direcţia strategică 5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi
materiale noi.
2. .Executorul grantului STCU de participare la conferinţa internaţională „ Ştiinţa şi
tehnologia pentru umanitate”, Toronto, Canada, 25-27.09.2009.
Rezultatele ştiinţifice principale

Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţara
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în culegeri
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate

1
2
3

2
5

1

2. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte)

A fost continuată cercetarea structurilor n+ITO/SiO 2 /nSi , care se folosesc în calitate de
celule solare, randamentul cărora depinde de eficienţa separării purtătorilor de sarcină,
generaţi în materialul de bază la absorbţia radiaţiei solare. La rîndul său acest proces
depinde de starea interfeţei oxid-semiconductor, ce poate fi determinată stud iind
mecanismul de transport al curentului prin joncţiune. Pentru aceasta au fost măsurate
caracteristicele curent-tensiune la diferite temperaturi- Din analiza datelor obţinute a fost
stabilit, că in intervalul tensiunilor aplicate se observă două mecanis me de transport al
curentului- tunelare-recombinare la tensiuni directe mai mici de 0,3 V şi emisia
purtătorilor peste bariera de potenţial la tensiuni mai ridicate-

3. Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

1

4. Informaţii generale
Coautor al lucrării Materiale semiconductoare şi dispozitive pentru conversiunea fotovoltaică a
energiei solare, prezentată la concursul Premiului de Stat, ediţia 2010.

5. Alte activităţi

Preşedintele comisiei de experţi în domeniul ştiinţelor fizice a CNAA.,
Membru al seminarelor de profil din IFA şi USM
Membru al consiliului ştiinţific al IFA
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