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Stimaţi participanţi şi oaspeţi ai EIS „INFOINVENT-2009”, 
În contextul realităţii de azi, când proprietatea intelectuală, cu soluţiile sale tehnice 

şi tehnologice inedite, devine factorul decisiv în relansarea economică a ţării,  organiza-
torii ediţiei a XI-a a EIS „INFOINVENT” - Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” 
S.A. – şi-au pus drept scop stimularea activităţii inovaţionale; promova rea obiectelor 
de proprietate industrială, a produselor şi tehnologiilor noi; schimbul de informaţii teh-
nico-ştiinţifi ce şi normativ-legislative; impulsionarea unor proiecte de im  plementare a 
invenţiilor şi inovaţiilor în producţie; atragerea investiţiilor; crearea condiţiilor pentru 
încheierea şi realizarea contractelor de transmitere a drepturilor de PI. 

În acest an EIS „INFOINVENT” a ajuns la cea de-a XI-a ediţie a sa. Expoziţia 
a devenit pentru inventatorii şi cercetătorii, instituţiile şi întreprinderile inovatoare din ţara 
noastră şi din statele învecinate un mediu favorabil de prezentare şi evidenţiere a celor 
mai actuale şi de perspectivă invenţii, modele de utilitate, produse şi tehnologii noi, soiuri 
de plante, desene şi modele industriale, obiecte de artizanat şi meşteşugărie etc. 

Prin conlucrarea efi cientă a organizatorilor, pe parcursul anilor au fost create 
toate condiţiile necesare pentru atingerea obiectivelor principale ale expoziţiei, aceasta 
devenind un adevărat for al inteligenţei şi perspicacităţii creatoare.

La lucrările expoziţiei „INFOINVENT-2009” participă peste 60 de instituţii şi întreprin-
deri, inventatori particulari din Republica Moldova, România, Ucraina, Federaţia Rusă, 
care prezintă pe standurile expoziţionale circa 400 de elaborări tehnico-ştiinţifi ce noi. 
Pentru prima dată la lucrările EIS „INFOINVENT” vor participa reprezentanţii Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi Ofi ciului European de Brevete (OEB).

Sperăm ca eforturile depuse de participanţi şi organizatori să contribuie efectiv la 
familiarizarea publicului larg cu avantajele protecţiei juridice a obiectelor de proprietate 
industrială în benefi ciul autorilor, titularilor de drepturi, întreprinderilor şi organizaţiilor, 
consumatorilor şi al economiei ţării în ansamblu. 

Doresc tuturor participanţilor la EIS “INFOINVENT-2009” multă sănătate, succese 
mari şi noi realizări de prestigiu în activitatea inovaţională şi de producţie! 

Dear participants and guests of the exhibition “INFOINVENT”, 
Nowadays, when the intellectual property with its outstanding technical and techno-

logical solutions, becomes a decisive factor of the economic recovery of the country, the 
host organizers of the 11-th edition of the ISE “INFOINVENT”, namely the State Agency 
on Intellectual Property of the Republic of Moldova, the Academy of Sciences of Moldova 
and the International Exhibition Center “MOLDEXPO” SA, by the mutual cooperation 
intend to attain the main objectives of the event: stimulation of the innovative activity; 
propagation of the industrial property objects, new products and technologies; exchange of 
technical-scientifi c and normative-legislative information;sustaining projects for imple-
menting the inventions and innovations into producing sphere; attracting investments; 
creating a favorable medium for drafting and signing contracts of transfer of rights.

In the year under review, the ISE “INFOINVENT” has reached its 11-th edition. The 
exhibition became for the inventors and researchers, innovative institutions and enter-
prises of our country and neighboring states, a favorable medium of representation and 
outlining the most actual and of future perspective inventions, utility models, products and 
new technologies, new plant varieties, industrial designs, craftsmanship objects etc.

By common effi cient efforts of the organizers, during all these years, there were cre-
ated and satisfi ed all the necessary conditions and requirements for reaching the main 
objectives of the exhibition, the last becoming a Forum of intelligence and creating per-
spicacity.

The “INFOINVENT-2009” expects to host more than 60 institutions and enterprises, 
private inventors from the Republic of Moldova, Romania, Ukraine and Russian Fed-
eration, which shall exhibit about 400 new technical-scientifi c elaborations. For the fi rst 
time, the ISE “INFOINVENT” will welcome the representatives of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) as well as the European Patent Offi ce (EPO).

We do hope the committed efforts of both the participants and the organizers will 
contribute essentially to the public acquaintance with the advantages of legal protection 
of the intellectual property objects to the benefi t of the authors, right holders, enterprises 
and organizations, consumers and economy as a whole.

Taking use of this occasion, I may wish to all the participants of the “INFOINVENT-
2009”- success, new extremely important achievements while performing innovation and 
production activity. 

Dorian CHIROŞCA,
Directorul General al AGEPI
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Stimaţi participanţi şi oaspeţi ai expoziţiei  
„INFOINVENT”, 

Îmi asum responsabilitatea să afi rm că, în lipsa gândirii inova-
tive a oamenilor, cursul istoriei ar fi  fost cu totul altul. Progresul 
tehnico-ştiinţifi c este mereu în serviciul evoluţiei umane, îndeplinind 
tenace funcţiile de automatizare a proceselor de muncă, de explorare 
raţională a naturii, de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă.

Cerinţele de producţie şi ale pieţei, pe de o parte, şi dezvoltarea ştiinţei 
şi tehnicii, pe de alta, stimulează permanent apariţia invenţiilor. Resursele 
inovaţionale interne, asigurate de talentaţi inovatori din republică şi trans-
ferul tehnologic sunt premisele de bază ale unei dezvoltări dinamice şi ale 
unei economii sănătoase. Or, dezvoltarea economică presupune o largă 
implicare a tehnologiilor de ultimă oră în toate domeniile de activitate.

Prin oportunitatea de a plasa faţă în faţă inventatorii şi cercetătorii cu 
reprezentanţii unor fi rme producătoare şi comerciale, „INFOINVENT” de-
vine un mediu ideal de promovare a inteligenţei tehnice moldoveneşti în 
competiţia internaţională. Întâlnirile la standuri, manifestările din cadrul 
programului de afaceri vin în sprijinul inventatorilor, ajutându-i să-şi facă 
cunoscute invenţiile şi să realizeze contacte  utile în vederea încheierii 
de parteneriate. Atât participanţii, cât şi vizitatorii vor benefi cia de sprijinul 
C.I.E. „MOLDEXPO” S.A. prin asigurarea unui mediu propice afacerilor 
întru realizarea obiectivelor propuse.

În speranţa că ediţia anului 2009 va fi  de înaltă efi cienţă, doresc 
participanţilor inspiraţie şi noi realizări, iar vizitatorilor – să găsească 
obiectul, ideea sau tehnologia mult căutată. 

Succes tuturor!

Dear participants and guests of the exhibition 
“INFOINVENT”, 

I take responsibility to say that without innovative thinking of people 
the history throughout should be quite different. Scientifi c and technical 
progress is always in the service of human development, carrying out work 
automation functions, rational exploration of nature, and improving living 
conditions.

 Production and market requirements, on the one hand, and develop-
ment of science and technology, on the other one, constantly stimulates 
the emergence of inventions. Internal innovation resources, provided by 
talented innovators in our country and technology transfer are basic pre-
requisites of development of a dynamic and healthy economy. However, 
economic development requires broad involvement of emerging technolo-
gies in all fi elds. 

By the opportunity to place in front of inventors and researchers with 
representatives of producing and trading companies, “INFOINVENT” is an 
ideal environment to promote Moldovan technical intelligence in the inter-
national competition. Meetings at the stands, demonstrations of business 
program is an important support for the innovators, helping to make their 
inventions known, to make contacts and to conclude partnerships. Both 
participants and visitors will benefi t from the support IEC “MOLDEXPO” SA 
by providing a friendly business environment for the achievement of the 
proposed objectives. 

In the hope that the edition of 2009 will be highly effi cient, I wish the 
participants inspiration and new achievements, and the visitors - to fi nd the 
requested object, idea or technology. 

Good luck to all!

Natalia CIOCAN,
Directorul General 
al C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.
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Programul Expoziţiei Internaţionale Specializate 
„INFOINVENT- 2009” (24-27 noiembrie)

Program of the International Specialized Exhibition 
“INFOINVENT-2009” (November 24-27)

Luni,  23 noiembrie
1000 – 1600 Înregistrarea participanţilor 
              Pregătirea standurilor, panourilor, modelelor 

funcţionale 
 Perfectarea listelor standurilor expuse
 Soluţionarea problemelor organizatorice

Marţi, 24 noiembrie
1000 – 1800 Program expoziţional
1030 – 1100 Concert cu ocazia inaugurării 

EIS „INFOINVENT-2009”
1100 – 1200    Inaugurarea festivă a EIS „INFOINVENT-

2009” 
1200 – 1330   Vizitarea expoziţiei de către conducerea 

Republicii Moldova 
1300 – 1700 Activitatea Comisiei de Experţi
1400 – 1700 Bursa invenţiilor  şi  tehnologiilor, 

sesiunea I,
                Organizatori:  AITT
 Locul: Sala de conferinţe, et. II,

Pavilionul central, C.I.E. MOLDEXPO” S.A. 

Miercuri, 25 noiembrie 
1000 – 1800  Program expoziţional
1000 – 1400  Seminar naţional „Ziua informaţiei de 

brevet” 
 Organizatori: AGEPI cu participarea OEB 

şi a OMPI
 Locul: Sala de conferinţe, et. I,

Pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.
1400 – 1700 Bursa invenţiilor  şi  tehnologiilor, 

sesiunea II
                Organizatori:  AITT
 Locul: Sala de conferinţe, et. II,

Pavilionul central, C.I.E. MOLDEXPO” S.A. 
1100 – 1300 Activitatea Comisiei de Experţi
1300 – 1500 Şedinţa Comisiei de Experţi pentru bilanţul 

aprecierii exponatelor 
1500 – 1700 Şedinţa Juriului Internaţional pentru desem-

narea laureaţilor şi acordarea distincţiilor 
1700 – 1800 Şedinţa Comisiei pentru decernarea Medaliei 

de Aur OMPI „Inventator remarcabil” şi a 
Trofeului OMPI „Întreprindere inovatoare”

 Locul: Sala de conferinţe, et. I,
Pavilionul central, C.I.E. MOLDEXPO” S.A. 

Joi,  26 noiembrie
1000 – 1800 Program expoziţional
1000 – 1400 Seminar naţional „Ziua informaţiei de 

brevet” 
 Organizatori: AGEPI cu participarea OEB şi 

a OMPI
 Locul: Sala de conferinţe, et. I,

Pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

Vineri,  27 noiembrie
1000- 1800 Program expoziţional
1200 -  1400 Festivitatea de premiere a laureaţilor  

EIS „INFOINVENT-2009”
1400 - 1430 Închiderea festivă a expoziţiei

Monday, November 23
1000 – 1600 Registration of the participants
 Preparation of stands, posters, functional 

models
 Listing of the exhibited stands
                   Solution of the organizing problems 

Tuesday, November 24
1000 – 1800 Exhibition program
1030 – 1100 Concert on the occasion of the 

ISE „INFOINVENT- 2009” inauguration 
1100 – 1200  The festive inauguration of the

ISE „INFOINVENT-2009”
1200 – 1330  Visiting of the exhibition by the governing 

bodies of the Republic of Moldova
1300 – 1700   Activity of the Commission of Experts
1400 – 1700   The stock of inventions and technologies, 

session I,
 Organizers: AITT 
 Location: Conference hall, st. II, 

Central Pavilion, IEC “MOLDEXPO” SA

Wednesday, November 25
1000 – 1800 Exhibition program
1000 – 1400 National Seminar  „Patent Information 

Open Day”  
 Organizers: AGEPI with participation of the 

EPO and WIPO 
 Location: Conference hall, st. I, 

Central Pavilion, IEC “MOLDEXPO” SA 
1400 – 1700   The stock of inventions and technologies, 

session II,
 Organizers: AITT 
 Location: Conference hall, st. II, 

Central Pavilion, IEC “MOLDEXPO” SA
1100 – 1300 Activity of the Commission of Experts
1300 – 1500 Session of the Commission of Experts on 

the totals of the exhibits appreciation
1500 – 1700 Session of the International Jury on the ap-

pointment of the laureates and distinctions
1700 – 1800  Session of the Commission for the selection 

of nominees for the WIPO Gold Medal for 
“Outstanding Inventor” and the WIPO 
Trophy for “Innovative Enterprise” 

 Location: Conference hall, st. I, 
Central Pavilion, IEC “MOLDEXPO” SA

Thursday, November 26
1000 – 1800 Exhibition program
1000 – 1400 National Seminar „Patent Information 

Open Day”  
 Organizers: AGEPI with participation of the 

EPO and WIPO 
 Location: Conference hall, st. I,  

Central Pavilion, IEC “MOLDEXPO” SA

Friday, November 27
1000- 1800 Exhibition program
1200 -  1400 Festivity on the occasion of presentation 

of the prizes to the laureates of the 
ISE „INFOINVENT-2009”

1400 - 1430 Festive closing of the exhibition 
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Distincţii, diplome, premii ale EIS „INFOINVENT-2009”
Distinctions, diplomas, prizes of the ISE „INFOINVENT-2009”

   Medalia de aur a Organizaţiei Mondiale 
de Proprietate Intelectuală (OMPI) 
„Inventator remarcabil” 

 Trofeul OMPI „Întreprindere inovatoare”  
 Premiul Guvernului Republicii Moldova 
 Diplome şi premii ale Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei 
 Diplome şi premii ale Uniunii Inventatorilor 
şi Raţionalizatorilor „Inovatorul” 

 Medalii ale Salonului Internaţional de 
Invenţii şi Tehnologii Noi „Новое Время”, 
or. Sevastopol

 Menţiuni ale Camerei de Comerţ şi Industrie 
 Menţiuni ale Forumului Inventatorilor 

Români
 Menţiuni ale Societăţii Inventatorilor din 

România 
 Menţiuni ale Institutului Naţional de 

Inventică, Iaşi, România 
 Premiul Mare al AGEPI 
 Medalii de aur, argint, bronz 

acordate de AGEPI

       Concursuri:  
 Trofeul AGEPI pentru inovare şi creativitate: 

  pentru întreprinderile care deţin 
cel mai impunător portofoliu de obiecte 
de proprietate industrială înregistrate 

  pentru instituţiile de cercetare-
dezvoltare care deţin cel mai impunător 
portofoliu de obiecte de proprietate 
industrială înregistrate 

 Cel mai bun tânăr inventator 
 Cea mai bună inventatoare 
 Cea mai bună prezentare a unei invenţii 

implementate 
 Cea mai reprezentativă participare la 

expoziţie
 Concursul jurnalistic „Să făurim viitorul ţării 

cu proprietatea intelectuală”

 The Gold Medal of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) 
„Outstanding Inventor” 

 WIPO Trophy „Innovative Enterprise” 
 The Prize of the Government of the Republic of Moldova 
 Diplomas and prizes of the Academy of Sciences 

of Moldova
 Diplomas and prizes of the Union of Inventors 

and Innovators „Inovatorul”
 Medals of the International Exhibition 

of Inventions and New Technologies „Новое Время”, 
Sevastopol

 Distinctions of the Chamber of Commerce 
and Industry

 Distinctions of the Romanian 
Inventors Forum

 Distinctions of the Romanian Inventors Society  
 Distinctions of the National Institute of Inventica, 

Iasi, Romania
 Grand Prix of AGEPI
 Gold, silver and bronze medals 

granted by AGEPI 

 
 Competitions:

 AGEPI Trophy for innovation and creativity:
  for the enterprises possessing the most 

imposing portfolio of the registered industrial 
property objects

  for the research-development institutions 
possessing the most imposing portfolio 
of the registered industrial property objects   

  The best young inventor 
   The best woman-inventor 
 The best presentation of an implemented invention 
   The most representative participation 

in the exhibition 
 Competition Task for journalistic media: 

„Let’s create the future of the country  through 
the intellectual property meanings” 
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Lista participanţilor la EIS „INFOINVENT-2009”
List of participants in the ISE „INFOINVENT-2009”

Persoane juridice:

1. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
(AITT)

 bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

 Tel.: 54-92-10, 54-63-75
 Fax: 54-92-10

E-mail: aitt@aitt.md

2. Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină 
Preventivă 

 str. Gheorghe Asachi nr. 67a, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

 Tel.: 57-45-01, 57-45-03, 57-45-76 
 Fax: 72-97-25
 E-mail: cspinu@sanepid.md
 
3. Centrul Stomatologic „Fala-Dental” SRL
       str. Bucureşti nr. 13, MD-2001, Chişinău, 
 Republica Moldova 
 Tel.: 27-05-36, 27-41-73, 22-73-51
 Fax: 27-05-36 
 E-mail: info@faladental.md
       Web: www.faladental.md
 
4.   Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare  
 bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, biroul 1001, 

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
 Tel.: 29-62-71, 29-48-63, 069161828
 Fax: 29-62-71
 E-mail: info@cnaa.md 

5. Forumul Inventatorilor Români, Iaşi, România
 str. Sf. Petru Movilă nr. 3, bl. L11, III/3, 

Iaşi, România, cod poştal: 700089 
 Tel.: (+40) 232/22-76-27
 Fax: (+40) 232/21-48-16
 E-mail: sav@afi r.org.ro
 Web: www.afi r.org.ro

6.   Incubatorul de Inovare „INOVATORUL”
 str. Mioriţa nr. 5, ofi ciul 400, MD-2028, Chişinău, 

Republica Moldova
 Tel.: 83-55-20
 Fax: 83-55-19

7. Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce „ELIRI” S.A.
 str. Miron Costin nr. 5, MD-2068, Chişinău, 
 Republica Moldova 
 Tel.: 44-22-43, 44-13-72
 Fax: 49-41-95 
 E-mail: bad@eliri.md 

8. Institutul de Chimie al A.Ş.M.
 str. Academiei nr. 3, MD-2028, Chişinău, 

Republica Moldova 
 Tel.: 72-54-90, 73-99-63
 Fax: 73-99-54
       E-mail: ichem@asm.md

9. Institutul de Dezvoltare a Proprietăţii 
Intelectuale „INDEPRIN” SRL

 str. Petru Rareş nr. 18, MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova

 Tel.: 20-29-07, 069120240
 Tel./fax: 23-80-47
 E-mail: indeprin@mtc.md; indeprin@gmail.com; 

indeprin@moldtelecom.md

10. Institutul de Economie, 
Finanţe şi Statistică al A.Ş.M.

 str. Ion Creangă nr. 45, MD-2064, Chişinău, 
Republica Moldova 

 Tel.: 74-86-50, 74-37-72
 Fax: 74-37-94
       E-mail: iefs@iefs.md; bordiane@mail.ru

11. Institutul de Filologie al A.Ş.M., Centrul 
Naţional de Terminologie 

 bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

 Tel.: 23-77-52, 29-57-34
 Fax: 27-27-19, 29-54-34
 E-mail: termrom@cnt.dnt.md; idruta@yahoo.fr 

12. Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M.
 str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, 

Republica Moldova 
 Tel.: 73-55-34
 Fax: 73-81-49
  E-mail: director@phys.asm.md; 

prointelgrup@mail.ru 
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13. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie 
al A.Ş.M.

 str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

 Tel.: 72-51-55, 73-99-05
 Fax: 73-71-42
  E-mail: vciochina@asm.md

14. Institutul de Genetică şi Fiziologie 
a Plantelor al A.Ş.M. 

 str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova

 Tel.: 77-04-47, 66-03-89
 Fax: 55-61-80
 E-mail: igcanc@yahoo.com

15. Institutul de Inginerie Electronică 
şi Tehnologii Industriale al A.Ş.M.

 str. Academiei nr. 3/3, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

 Tel.: 73-70-92, 73-74-59, 73-70-88, 069181485
 Fax: 72-70-98, 73-74-59
  E-mail: director@iieti.asm.md; 

railean@iieti.asm.md

16. Institutul de Matematică şi Informatică al A.Ş.M.
 str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, 

Republica Moldova 
 Tel.: 72-59-82, 73-81-30
 Fax: 73-80-27
  E-mail: imam@math.md

17. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie 
al A.Ş.M.

 str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, 
Republica Moldova 

 Tel.: 72-57-54, 72-92-12, 73-98-24
 Fax: 72-57-54
 E-mail: microbioteh@yahoo.com

18. Institutul Oncologic, IMSP  
 str. Nicolae Testemiţeanu nr. 30, MD-2025, 

Chişinău, Republica Moldova 
 Tel.: 72-59-70, 73-33-27, 73-33-16
 Fax: 72-78-80
 E-mail: imspio@mail.ru

19. Institutul de Pedologie, Agrochimie 
şi Protecţie a Solului „N. Dimo” 

 str. Ialoveni nr. 100, MD-2070, Chişinău, 
Republica Moldova 

 Tel.: 28-48-63, 28-48-59
 Fax: 28-48-55
 E-mail: icpa_dimo@moldova.md

20. Institutul Ştiinţifi co-Practic de Biotehnologii 
în Zootehnie şi Medicină Veterinară 

 s. Maximovca, r-nul Anenii Noi, MD-6525, 
Republica Moldova

 Tel.: 35-93-51, 35-95-21, 35-92-95
  Fax: 35-93-50, 35-05-21 
  E-mail: shumanskii@mail.ru

21. Institutul Ştiinţifi co-Practic de Fitotehnie 
      Centrul Ştiinţifi co-Practic „Porumbeni” 
 s. Paşcani, r-nul Criuleni, MD-4834, 

Republica Moldova
 Tel.: 24-55-71, 24-42-41  
 Fax: 24-55-71
 E-mail: ifporumbeni@rambler.ru
       Centrul Ştiinţifi co-Practic „Selecţia”
 Calea Ieşilor nr. 28, MD-3101, Bălţi, 

Republica Moldova 
 Tel.: 231/3-02-19, 3-31-51
 Fax: 231/3-02-21
  E-mail: selectia60@beltsy.md

22. Institutul Ştiinţifi co-Practic de Horticultură 
şi Tehnologii Alimentare

 str. Vierul nr. 59, MD-2070, Chişinău, 
Republica Moldova 

 Tel.: 24-24-91, 24-31-97
 Fax: 24-16-88 
 E-mail: icsptia@yahoo.com

23.  Institutul de Tehnică Agricolă 
„MECAGRO” Î.S.

 str. Miron Costin nr. 7, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

 Tel./Fax: 49-21-31, 49-21-51
  E-mail: icemea_mecagro@yahoo.com 

24.  Institutul de Zoologie al A.Ş.M. 
 str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, 

Republica Moldova
 Tel.: 73-98-09, 73-98-96
  Fax: 73-98-09
  E-mail: izoolasm@mail.md; zoologia@as.md

25. Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce 
în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei 
şi Copilului 

      str. Burebista nr. 93, MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

 Tel.: 52-36-61, 55-96-49
 Fax: 52-11-71
 E-mail: mamsicop@gmail.com



INFOINVE NT-2009INFOINVE NT-2009

9

26. Muzeul Naţional de Etnografi e 
şi Istorie Naturală

 str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

 Tel.: 23-88-41, 23-88-49
 Fax: 23-88-48
 E-mail: mnein_posta@yahoo.com

27. Ofi ciul European de Brevete
 80298 Munich, Germany
 Tel.: +49 89 2399 4636
 e-mail: info@epo.org
 www.epo.org

28.  Ofi ciul Român pentru Drepturile de Autor 
din România

 Calea Victoriei nr. 91-93, sector 1, cod poştal 
010067, Bucureşti, România

 Tel./Fax: 4021/317-50-80, 317-50-90 
 str. Transilvaniei nr. 2, sector 1, cod poştal 

010796, Bucureşti, România  
 Tel./Fax: 317-50-60, 317-50-70 
 Relaţii cu publicul: Tel.: 311-52-51 
 e-mail: orda@orda.gov.ro; offi ce@orda.gov.ro
 http:// www.orda.ro

29. Ofi ciul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
din România

 str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, cod poştal 
030044, Bucureşti, România

 Tel.: 4021/315-19-65, 315-19-64, 314-59-64
 Fax: 4021/312-38-19
 E-mail: offi ce@osim.ro
 http:// www.osim.ro

30. Organizaţia Mondială de Proprietate Intelec-
tuală

 34 Chemin des Colombettes
 CH-1211 Geneva 20, Switzerland 
 Tel.: +41 22 338 91 11
 Fax: +41 22 338 82 80
 www.wipo.int

31.  Parcul Ştiinţifi co-Tehnologic „ACADEMICA”
 str. Mioriţa nr. 5, MD-2028, Chişinău, 

Republica Moldova
 Tel.: 88-25-00, 22-40-76
 Fax: 88-25-10, 23-80-47 
 E-mail: tehnoparc@gmail.com;  

indeprin@mtc.md

32.  Parcul Ştiinţifi co-Tehnologic „INAGRO”
 bd. Dacia nr. 58, MD-2060, Chişinău, 

Republica Moldova
 Tel.: 069154612

33. „SATOR-SÎRBU” Î.I. 
      str-la Caucaz 2, ap. 5, MD-2001, 

Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 54-62-99, 068451231

34. „Sincos-Plus” SRL 
 str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 21/4, ap.14, 

MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
 Tel.: 48-58-49
 E-mail: yenergy@mail.ru   

35. Societatea Inventatorilor din România - Iaşi
       bd. Carol I nr. 3-5, cod 700506, Iaşi, România
       Tel.: (+40) 232/22-76-27
       Fax: (+40) 740/875892

36.  SUPRATEN PLUS SRL Î.M. 
 str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 

Republica Moldova
 Tel.: 26-80-00, 26-80-42, 29-48-18
 Fax: 26-80-00, 26-80-42, 29-39-69
 http:// www.supraten.md

37. Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor 
din Republica Moldova „Inovatorul”

 bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 200, biroul 220, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

 Tel.: 74-46-86 
       Tel./Fax: 74-32-88
               
38. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 str. Academiei nr. 3/2, MD-2028, Chişinău, 

Republica Moldova 
 Tel.: 73-80-16 
 Fax: 73-74-44 
 E-mail: personal.univer@asm.md
   
39.  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 str. Puşkin nr. 38, MD-3100, Bălţi, 

Republica Moldova 
 Tel.: 231/2-30-66, 231/6-09-88, 079679887
 Fax: 231/6-09-88
 E-mail: rectorat@usb.md    

40. Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

 bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 165, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

 Tel.: 24-46-30, 24-17-82
 Fax: 24-23-44
 e-mail: usmfvprisacari@mail.md; 

usmfstiinta@mail.md 
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41. Universitatea de Stat din Moldova 
 str. Alexe Mateevici nr. 60, MD-2009, 

Chişinău, Republica Moldova 
 Tel.: 57-74-14, 57-78-11
 Fax: 57-74-40
 e-mail: imgl@mail.md

42. Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, 
România 

 str. Universităţii nr. 13, Suceava, România, 
cod poştal: 720229 

 Tel.: (+40) 230 21-61-47, 230 21-62-72, 
+ 40 747 770 479

 Fax: (+40) 230 52-48-01
      E-mail: secretariat@eed.usv.ro    

43. Universitatea Tehnică a Moldovei 
 bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, 

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 23-52-26, 23-54-37, 23-78-61
 Fax: 23-22-52, 23-54-05 
       E-mail: dorogan@adm.utm.md; 

dulgheru@mail.utm.md
 http:// www.utm.md

44. Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова

 ул. Ленинские Горы  №1, г. Москва, Россия; 
индекс 119991 

 Тел. +7(495) 723-8830, +7(495) 723-8830 
 Факс: +7(495) 723-8830, +7(495) 654-8640    
 E-mail: vladlev@mail.ru

45. Научная Школа Причинности 
(Украина–Россия–Бельгия–Эстония)

 а/я 36, индекс 99006, г. Севастополь, 
Украина 

 Teл.: +380/692-47-57-28, +380/975-29-69-92
 E-mail: laukar1@optima.com.ua

46. Национальный аэрокосмический 
университет имени Н.В. Жуковского 
«Харьковский авиационный институт», 
Украина

 ул. Чкалова № 17, индекс 61070, 
г. Харьков, Украина 

 Тел.: +380/57/719-74-66
 E-mail: Subbota@inbox.ru

47. Севастопольская ВМА 
им. П.С. Нахимова, Украина

 ул. Гоголя № 20, корпус «Г», кв.7,  
индекс 99011, г. Севастополь, Украина

 Teл.: +38 0692 54-70-17 

47. Харьковский национальный педагогический 
университет имени Г.С. Сковороды, Украина

 ул. Артёма № 29, индекс 61002, г. Харьков, 
Украина 

 Тел.: +380/57/719-74-66
 E-mail: Subbota@inbox.ru
    
Persoane fi zice:
 
1. Anghelici Gheorghe
       bd. Moscova nr. 2, ap. 196, MD-2068, 

Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 49-21-23 

2. Arabadji Vasile 
 str. Alba-Iulia nr. 204, ap. 55, MD-2071, 

Chişinău, Republica Moldova 
 Tel.: 55-64-34, 069027057
  E-mail:  avn.51@mail.ru 

3. Bejan Andrei
 c. Otaci, r-nul Rezina, MD-5426, 

Republica Moldova
 Tel.: 0254/40-3-00

4. Bodrug Nicolae
       str. V. Cheltuială nr. 21, MD-2009, 

Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 069116382 
 E-mail: nbodrug@mail.ru

5. Buşmachiu Ion
 s. Rezeni, r-nul Ialoveni, MD-7727, 

Republica Moldova
 Tel.: 079458075

6. Cangea Natalia
 s. Zolonceni, r-nul Criuleni, MD-4801, 

Republica Moldova 
 Tel.: 248/55-3-61, 069302191  
 Fax: 248/20-183

7. Chian Ghenadie
 str. Gheorghe Asachi nr. 64, bloc 1, ap.107, 

MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 069138007 

8. Damaschin Valeriu 
 s. Cojuşna, r-nul Străşeni, MD-3715, 

Republica Moldova
 Tel.: 0237/42102, 069138122
 E-mail: valedam@mail.ru
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 9. Doruc Andrei
 str. Iazului nr. 7, bloc 2, ap. 20, MD-2020, 

Chişinău, Republica Moldova
       Tel.: 72-74-89

10. Eremia Nicolae
 str. Mirceşti nr. 44, MD-2049, 

Chişinău, Republica Moldova 
 Tel.: 31-22-07, 31-22-75
 Fax: 31-22-92, 31-22-98
 E-mail: eremianicolai@rambler.ru

11. Friptu Ion
 str. Pietrarilor nr. 8/1, ap. 20, MD-2021, 

Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 73-51-87, 069162288

12. Grigoriev Vladimir
 str. Petru Movilă nr. 23/1, ofi ciul 1, MD-2004, 

Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 23-51-17
 Fax: 23-73-76 
 E-mail: vm-dent@yandex.ru

13. Hurmuzache Viorel
 str. Doina nr. 10A, MD-2084, or. Cricova, 

Republica Moldova
 Tel.: 20-30-12, 45-32-84

14. Istrati Dinu
 str. 31 August 1989 nr. 70, MD-2012, 

Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 069029217 
 E-mail: dinudg@mail.ru    

15. Nani Tatiana
 str. Vasile Lupu nr. 59, ap. 32, MD-2008, 

Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 74-65-42, 068507753
 E-mail: kojeta@mail.ru    

16. Slepţova Liudmila
   str. Toamnei nr. 5, MD-2008, Chişinău, 

Republica Moldova
   Tel.: 71-97-34

17. Socolov Alexandru
 str. Lunaciarskii nr. 9, ap. 66, MD-3200, 

or. Bender, Republica Moldova
 Tel.: 01600 0373/552-7-58-10

18. Socolov Valerii
      s. Şerpeni, r-nul Anenii Noi, MD-3465, 

Republica Moldova 
 Tel.: 0265/34-6-87

19. Şavga Nicolae 
 bd. Moscova nr. 20, bloc 2, ap. 20, MD-2068, 

Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 32-13-71, 079755402
 E-mail: niknik20086@rambler.ru    

20. Şchiliov Vladimir
   str. Mitropolit Dosoftei nr. 102, ap. 64, MD-2032, 

Chişinău, Republica Moldova
   Tel.: 22-90-13
    E-mail: registru@registru.md
    
21. Vlas Adrian
 s. Sărata Galbenă, r-nul Hânceşti, MD-3446, 

Republica Moldova 
 Tel.: 0269/50-2-96, 069142407 
   E-mail: cv_smile90mc@yahoo.com     
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AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
A REPUBLICII  MOLDOVA

STATE AGENCY ON INTELLECTUAL PROPERTY 
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este întreprinderea de stat care acordă 
protecţie juridică obiectelor de proprietate intelectuală pe teritoriul Republicii Moldova sub formă de 
proprietate industrială, drept de autor şi drepturi conexe. 

 AGEPI reprezintă Republica Moldova în Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), în alte 
organizaţii internaţionale şi interstatale din domeniul protecţiei proprietăţii  intelectuale, colaborează cu 
acestea în domeniul de referinţă.

 Prin intermediul AGEPI vă puteţi proteja efi cient proprietatea intelectuală: 
  invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografi i ale circuitelor integrate, mărci de produse şi de 

servicii, indicaţii geografi ce şi denumiri de origine a produselor, desene şi modele industriale; 
  opere literare, artistice, ştiinţifi ce, programe de calculator, alte obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor 

conexe.
 AGEPI examinează cereri şi eliberează titluri de protecţie pentru obiectele de proprietate intelectuală, 

înregistrează contractele de transmitere a drepturilor asupra obiectelor de proprietate industrială (cesiune, 
licenţă, franchising, gaj), atestă şi înregistrează reprezentanţii şi evaluatorii  proprietăţii industriale, 
organizează cursuri de instruire şi perfecţionare a specialiştilor în domeniul proprietăţii intelectuale. 

 AGEPI acordă servicii de informare/documentare în domeniul brevetelor de invenţie şi mărcilor, consultanţă 
în domeniul legislaţiei naţionale şi al dreptului internaţional privind protecţia proprietăţii intelectuale, 
servicii de evaluare a obiectelor de proprietate intelectuală şi de prediagnoză a proprietăţii intelectuale la 
instituţii şi întreprinderi. 

***
 State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI) is the state institution 

empowered to provide protection of intellectual property rights, including the industrial property rights, the 
copyright and related rights on the territory of the Republic of Moldova.

 AGEPI represents the Republic of Moldova at the World Intellectual Property Organization (WIPO) and 
other related international and interstate organizations, develops relations of cooperation with them in a 
given area.

 By means of the AGEPI,  the intellectual property protection may be granted effi ciently for the following 
intellectual property objects:  

  inventions, utility models, plant varieties, topographies of integrated circuits, trademarks on services 
and goods, geographical indications and appellations of origin of goods, industrial designs;

  literary, artistic and scientifi c works, computer programs, other objects of copyright and related rights.
 AGEPI carries out examination of the applications and grants titles of protection on intellectual property 

objects (IPO), registers contracts on transfer of rights on the IPO (cession, license, franchising, gage 
contracts), certifi es and registers the representatives in the fi eld of industrial property, organizes training 
and upgrading courses for professionals in the fi eld of intellectual property.

 AGEPI provides information and documentation services for inventions and trademarks, renders 
consultancy on the national legislation and international law in the fi eld of intellectual property protection; 
evaluates IPO and monitors the intellectual property in the framework of university curricula, as well 
enterprises. 

str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: (373 22) 40-05-00, 40-05-91, 40-05-92
Fax: (373 22) 44-01-19

E-mail: offi ce@agepi.md; http://www.agepi.md
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ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
ACADEMY OF SCIENCES OF MOLDOVA 

Academia de Ştiinţe a Moldovei (A.Ş.M.), unica instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi 
inovării, este coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifi ce şi de inovare, cel mai înalt for ştiinţifi c al ţării şi 
consultant ştiinţifi c al autorităţilor publice ale Republicii Moldova, are statut autonom şi funcţionează în baza 
principiilor autoadministrării.

Academia de Ştiinţe a Moldovei constituie un for ştiinţifi c unanim recunoscut, o instituţie de cercetare şti-
inţifi că şi de creaţie autentică, ce întruneşte membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare, care 
reprezintă cele 3 sectoare principale ale ştiinţei moldoveneşti: academic, universitar şi de ramură. În compo-
nenţa Academiei de Ştiinţe funcţionează instituţii care efectuează cercetări ştiinţifi ce fundamentale, aplicative şi 
activităţi în domeniul dezvoltării tehnologice.

Academia de Ştiinţe a Moldovei desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative în următoarele domenii 
ale ştiinţei: matematică şi informatică, fi zică teoretică, fi zica corpului solid, micro şi optoelectronică, procese 
tranzitorii în câmpuri magnetice, procese geofi zice şi geologice, procese fi zice şi tehnologice în energetică, chi-
mie analitică şi ecologică, chimie bioorganică, chimie teoretică, fi ziologie şi biochimie, zoologie, microbiologie, 
botanică, geografi e, ecologie, regenerare şi valorifi care raţională a fl orei şi faunei, fi ziologia stresului, genetică, 
medicină, istorie, lingvistică, sociologie, economie, politologie, arheologie, etnografi e, cultură etc. Proiectele şi 
temele de cercetare sunt selectate în bază de concurs.

O atenţie deosebită este acordată extinderii şi aprofundării relaţiilor de colaborare ale institutelor acade-
mice cu instituţiile universitare din ţară, cu instituţiile de ramură, cu autorităţile publice centrale de profi l, cu care 
sunt semnate acorduri în acest sens.

Un rol important în activitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei este atribuit relaţiilor ştiinţifi ce internaţio-
nale, dezvoltării raporturilor bilaterale cu academii de ştiinţe şi centre ştiinţifi ce internaţionale; A.Ş.M. încheie 
acorduri de colaborare ştiinţifi că, elaborează politica de integrare în comunitatea ştiinţifi că internaţională.

***
Academy of Sciences of Moldova is the central public authority of national importance in the fi eld of science, 

innovations, the plenipotentiary coordinator of science and innovation activity, the supreme scientifi c Forum of the 
country and scientifi c consultant of public authorities of the Republic of Moldova.

The Academy of Sciences is universally recognized scientifi c Forum, scientifi c-reseach, creative establishment 
that unites acting members, members-correspondents and honorable members, who represent 3 main sectors of Mol-
dovan science: academic, university and branch ones. The Academy of Sciences in its structure includes Institutes, 
which carry out fundamental and applied scientifi c researchers and works on technological development.

Applied and fundamental researchers of the Academy of Sciences of Moldova are effected in the following fi -
elds of science: mathematics and informatics, theoretic physics, physics of solid body, micro and optical electronics, 
transition processes in magnetic fi elds, geophysical and geological processes, physics and technological processes 
in power engineering, analytical and ecological chemistry, bioorganic chemistry, theoretical chemistry, physiology and 
biochemistry, zoology, microbiology, botany, geography, ecology, renewal and rational usage of fl ora and fauna, physi-
ology of stress, genetics, medicine, history, linguistics, sociology, economy, political science, archeology, ethnography, 
culture etc. Research projects and themes are chosen on competitive base.

The main attention is paid to enlargement and deepening of colaboration of academic Institutes with Universities 
of the country, with branch Institutes and some profi le Central Public Authorities, with which the certain agreements 
are signed.

In the activity of the Academy of Sciences of Moldova the important role is given to international scientifi c rela-
tions, development of bilateral relations with the Academies of Sciences and leading international scientifi c centers, 
there are concluded agreements about scientifi c colaborations, there is held the policy directed to the integration 
towards the world research community. 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: (373 22) 27-14-78
Fax: (373 22) 54-28-23

E-mail: consiliu@asm.md
URL: www.asm.md
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AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
THE AGENCY FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) este o instituţie în cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, constituită la 29 octombrie 2004 în baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 
2004 în scopul coordonării, stimulării şi implementării mecanismelor activităţii de inovare şi transfer tehnologic 
în Republica Moldova. Una dintre sarcinile AITT este stabilirea unei legături pragmatice între mediul de cerce-
tare-inovare şi mediul de afaceri pentru transformarea capitalului intelectual într-o sursă reală de progres pus în 
slujba bunăstării cetăţeanului şi a dezvoltării societăţii în ansamblu.

Structura AITT:
  Direcţia transfer tehnologic;
  Direcţia politici şi relaţii internaţionale;
  Direcţia logistică şi marketing;
  Secţia infrastructura inovaţională.

     Obiectivul primordial al AITT este coordonarea, stimularea şi implementarea politicii de stat în domeniul 
inovării şi transferului tehnologic.

***
The Agency for Innovation and Technology Transfer (AITT) is an institution which pertains to the Aca-

demy of Sciences of Moldova, being founded in October, 29, 2004 on the basis of the Code on Science and 
Innovation No. 259-XV dated July, 15, 2004. The aim of the Agency is to coordinate, stimulate and implement 
innovational and technology transfer activities in the Republic of Moldova. One of the main tasks of AITT is to 
establish a pragmatic link between the research-innovation and business environments in order to transform 
the intelectual capital in a real source of progress which will serve as a source of  welfare growth for particular 
individuals and for the society as a whole. 

The structure of AITT:
  Department of Technology Transfer;
  Department of Politics and International Relations;
  Department of Logistics and Marketing;
  Section of Innovational Infrastructure.

 The foremost goal which stands before AITT consists in the coordination, stimulation and implementation 
of the state policy in the sphere of innovation and technology transfer.  

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Tel./fax: (373  22) 54-92-10
E-mail: aitt@aitt.md
Web: www.aitt.md
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PARCUL ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC „ACADEMICA”
SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL PARK „ACADEMICA”

Parcul ştiinţifi co-tehnologic „Academica” este primul parc organizat în cadrul infrastructurii inovaţi-
onale din Republica Moldova. Scopul activităţii Parcului rezidă în iniţierea, promovarea şi dezvoltarea între-
prinderilor inovative, bazate pe tehnologii avansate în diverse domenii, cu precădere în domeniul efi cientizării 
proceselor industriale, tehnologiilor ecologice, sistemelor de energie regenerabilă, tehnologiilor informaţionale 
şi nanotehnologiilor. 

Administratorul Parcului ştiinţifi co-tehnologic „Academica” este Institutul de Dezvoltare a Propri-
etăţii Intelectuale „INDEPRIN” SRL.  Activitatea „INDEPRIN” SRL contribuie la stimularea elaborării şi imple-
mentării tehnologiilor inovaţionale în Republica Moldova. 

La momentul actual, 31 de rezidenţi realizează proiecte inovaţionale în cadrul PŞT „Academica”.

***
The Scientifi c-Technological Park „Academica” is the fi rst park organized in the frame of the innovati-

on infrastructure of the Republic of Moldova. The aim of the business Park lies in the initiation, promotion and 
development of innovative enterprises, based on advanced technologies in various fi elds, especially in raising 
the effi ciency of industrial processes, environmental technologies, renewable energy systems, information tech-
nologies and nanotechnologies. 

Administrator of the Scientifi c-Technological Park „Academca” is the  Institute of Intellectual Pro-
perty Development  „INDEPRIN” SRL. The „INDEPRIN” SRL activity contributes to stimulate the development 
and implementation of innovative technologies in the Republic of Moldova. 

Currently, 31 residents realize the innovative projects in the frame of  STP „;Academica”.

Str. Mioriţa nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: 88-25-00; 22-40-76, fax: 88-25-10; 23-80-47 

E-mail: tehnoparc@gmail.com
indeprin@mtc.md
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INCUBATORUL DE INOVARE „INOVATORUL”
INNOVATIONAL INCUBATOR „INOVATORUL”

Incubatorul de inovare „Inovatorul” a fost creat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 138-
XVI din 21.06.2007 „Cu privire la parcurile ştiinţifi co-tehnologice şi incubatoarele de inovare”, prin Hotărârea Consiliului 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. în cadrul Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. 

Scopul creării incubatorului de inovare este promovarea, iniţierea şi dezvoltarea întreprinderilor inovative, 
bazate pe tehnologii avansate în diverse domenii, cu precădere în: 

  Efi cientizarea proceselor industriale;
  Tehnologii ecologice;
  Sisteme de energie regenerabilă;
  Tehnologii informaţionale;
  Performanţe tehnologice şi de producere.

Servicii de incubare asigurate:
  Atragerea investiţiilor;
  Deservirea ofi ciilor;
  Consultarea juridică şi asistenţa contabilă;
  Asistenţa informaţională;
  Marketingul informaţional; 
  Asistenţa de instruire;
  Asistenţa consultativă şi de afaceri.

Capacitatea de incubare: până la 10 rezidenţi. 
În prezent în cadrul incubatorului îşi desfăşoară activitatea inovaţională 3 rezidenţi.

***
Innovational Incubator „Inovatorul” was created in accordance with the state Law No. 138-XVI of 

21.06.2007 „On scientifi c-technological parks and innovational incubators” and by the decision No. 173 of 30 
August 2007 of the Suprem Council for Science and Technological Development of ASM, with the contribution 
and being subordinated to the Agency for Innovation and Technology Transfer. 

The purpose. The Incubator was created in order to found, to promote and to develop the innovative bu-
sinesses which implement high technologies in diverse areas, namely in:  

  Effi cient industrial processes;
  Organic technologies; 
  Renewable energy systems; 
  Informational technologies;
  Technology and production performances.  

Available Incubation Services: 
  Investment attraction;
  Offi ce services;
  Judicial consultation and accounting assistance;
  Data assistance;
  Informational marketing;
  Training assistance;
  Business consulting assistance.

Incubation capacity: up to 10 residents.
At the present moment there are 3 residents who develop their innovational activities as a part of Incubator. 

Str. Mioriţa nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (373 22)  83-55-20; Fax: (373 22) 83-55-19
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PARCUL ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC „INAGRO”
SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL PARK „INAGRO”

Parcul ştiinţifi co-tehnologic „Inagro” a fost creat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova 
nr. 138-XVI din 21.06.2007 „Cu privire la parcurile ştiinţifi co-tehnologice şi incubatoarele de inovare”, prin hotărârea 
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. nr. 42 din 26.03.2009 în cadrul Agenţiei pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic, în scopul implementării realizărilor savanţilor moldoveni în domeniul ecologiei şi agri-
culturii intensive în activitatea economică, axate pe următoarele direcţii:

  producerea surselor regenerabile de energie – biodiesel din biomasă;
  reciclarea deşeurilor industriei vinicole în scopul utilizării acestora pentru fabricarea preparatelor fungicide;
  producerea biopreparatelor de protecţie a plantelor pentru agricultura ecologică;
  cultivarea şi procesarea produselor agricole ecologice;
  selecţia şi hibridizarea suinelor şi purifi carea dejecţiilor suine.

Actualmente, ca rezultat al anunţării concursului pentru selectarea rezidenţilor, în cadrul Parcului ştiinţifi co-teh-
nologic „Inagro” sunt selectaţi 9 rezidenţi cu 9 proiecte de inovare şi transfer tehnologic.

***
The scientifi c-technological park „Inagro” was created by the decision No. 42 of 26.03.2009 of the 

Supreme Council for Science and Technological Development of ASM, with the contribution and being subordi-
nated to the Agency for Innovation and Technology Transfer; its purpose is to implement the  achievements of 
the moldovan scientiests in ecology and intensive agriculture both pertaining to our domestic economic activity, 
and paying a special attention to the following directions:

  Production of renewable sources of energy – biodiesel obtained from biomass;
  Recycling of vine waste materials with their further utilization in the fabrication of fungicides;
  Production of bioproducts intended for plant protection in the fi eld of ecological agriculture;
  Cultivation and processing of ecologicaly pure products;
  Selection and hybridization of pigs, purifi cation of their dejections.

At the present moment, as a result of the contest on the selection of residents of the scientifi c-technological 
park „Inagro”, are selected 9 residents with 9 projects of innovation and technology transfer.

Bd. Dacia nr. 58, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (373 22) 069 154 612
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CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Legea Republicii Moldova „Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr. 393-XIV din 13.05.1999 confi rmă 
statutul Camerei ca „o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă…, care reprezintă interesele în 
ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept public şi în această 
calitate benefi ciază de susţinerea statului”. 

Obiectivul major al CCI a RM este crearea unui mediu şi a unei comunităţii de afaceri în societate şi reprezenta-
rea intereselor membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova, în relaţiile membrilor cu 
autorităţile guvernamentale şi cu cercurile de afaceri străine. 

SARCINILE PRINCIPALE ALE CCI A RM:  
  Acordarea asistenţei în dezvoltarea activităţii antreprenoriale, ţinându-se cont de interesele tuturor agenţilor 

economici, sferelor economiei naţionale şi zonelor comerciale ale ţării şi anume: business consulting; facilitarea con-
tactelor de afaceri; organizarea manifestărilor comerciale şi expoziţionale, prezentărilor, deplasărilor şi misiunilor de 
afaceri în străinătate; consulting în domeniul legislaţiei Republicii Moldova etc. 

  Reprezentarea şi apărarea intereselor comunităţii de afaceri moldoveneşti în raporturile cu organele de drept 
la nivel local şi naţional: prezintă organelor de administraţie publică propuneri privind îmbunătăţirea condiţiilor econo-
mice şi de drept ale activităţii de antreprenoriat; organizează întâlniri de afaceri, „mese rotunde”, conferinţe cu membrii 
CCI a RM şi cu alţi reprezentanţi ai mediului de afaceri din republică; participă la elaborarea actelor normative care 
abordează interesele întreprinzătorilor; colaborează cu organizaţii similare din ţară şi de peste hotare. 

  Organizarea instruirii şi reciclării cadrelor: organizarea învăţământului profesional în conformitate cu metode-
le moderne de instruire; organizarea şi desfăşurarea seminarelor, conferinţelor, simpozioanelor etc. 

  Împuterniciri publice: perfectarea certifi catelor de origine a mărfurilor; perfectarea şi confi rmarea documenta-
ţiei necesare pentru realizarea comerţului extern; efectuarea expertizei în domeniul industriei şi comerţului, exercitarea 
controlului calităţii şi cantităţii mărfurilor.

***
In conformity with Law of the Republic of Moldova “Concerning the Chamber of Commerce and Industry” 

No. 393-XIV dated 13.05.1999, the status of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova is 
established as non-governmental, self-conducting and independent organization…, representing common interests of 
the Republic of Moldova businessmen. The Chamber is the legal entity with public rights being supported by State”. 

The main objective of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova is to create the busi-
ness sphere in the society and to represent its members’ interests in relations with public authorities, foreign chambers 
of commerce and industry and other international organizations.  

THE CHAMBER MAIN OBJECTIVES: 
  To rend assistance of different types of entrepreneur activity taking into account interests of all agents of the 

national economy branches and territories of the country, namely: business  consulting; business contacts establishment; 
exhibitions, presentations, business trips and business missions organization; advises concerning the legislation of RM. 

  To represent and protect the interests of business community of RM in organization of collaboration with leading 
authorities on the national and local levels: presentation of offers concerning the improvement of economic and legal con-
ditions for entrepreneur activity to public authorities; organization of business meetings, “round-tables”, conferences; with 
members of the Chamber and other persons of business circles participation in elaboration of normative acts concerning 
businessmen interests; collaboration with the same moldovan and foreign organizations.

  Organization of the professional education and qualifi cation improvement: organization of businessmen’s educati-
on based on modern methods of teaching business; various conferences, symposiums etc. organization and carrying out. 

  Public power: certifi cates of origin issue; completing and confi rmation of documents necessary for the external 
commerce; performance of the examination in sphere of industry and trade, goods quality and quantity control.

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: (37322)  22-15-52, 21-07-25
Fax: (37322) 23-44-25, 23-84-10

E-mail: camera@chamber.md, expo@chamber.md
http://www.chamber.md
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OFICIUL EUROPEAN DE BREVETE
EUROPEAN PATENT OFFICE

Ofi ciul European de Brevete (OEB) este o instituţie responsabilă de procesarea cererilor depuse de către inventa-
torii şi companiile particulare, care doresc să obţină protecţia brevetului de invenţie pe teritoriul a 38 de ţări ale Europei.

În calitate de Ofi ciu de Brevete din spaţiul european, OEB susţine inovaţia, competitivitatea şi progresul econo-
mic pe teritoriul Europei prin acordarea serviciilor de înaltă calitate şi efi cienţă, în conformitate cu prevederile Conven-
ţiei brevetului european. 

De asemenea, OEB acordă publicului larg acces gratuit la bazele de date de brevete pe care le administrează. 
Acestea acoperă toate domeniile tehnologice, incluzând invenţiile create pe parcursul sec. XIX şi până în prezent. 
Totodată, bazele de date respective constituie o sursă de idei pentru inovatori, ingineri şi cercetători din întreaga lume, 
oferind şi informaţie de ordin juridic, cum ar fi , de exemplu, durata de valabilitate a brevetului şi teritoriile pe care i se 
acordă protecţie.

Ofi ciul European de Brevete recomandă următoarele baze de date cu acces gratuit pentru cercetări docu-
mentare în domeniul brevetelor: 

 esp@cenet 
 Open Patent Services (OPS) 
 Register Plus and WebRegMT 
 European Publication Server 
 ESPACE EP

La standul OEB, experţii Ofi ciului European de Brevete sunt disponibili pentru furnizarea informaţiei adecvate.  

***
The European Patent Offi ce (EPO) provides a uniform application procedure for individual inventors and 

companies seeking patent protection in up to 38 European countries.
As the patent offi ce for Europe, it supports innovation, competitiveness and economic growth across Eu-

rope through a commitment to high quality and effi cient services delivered under the European Patent Conven-
tion.

The EPO also makes its patent databases available to the public. They cover all areas of technology and 
contain inventions stretching from the 19th century to today. They are a source of ideas for innovators, scientists 
and engineers the world over, and also contain useful legal information such as whether a patent is in force or 
not, and where. 

The European Patent Offi ce recommends the following free databases for patent research: 
 esp@cenet
 Open Patent Services (OPS) 
 Register Plus and WebRegMT
 European Publication Server 
 ESPACE EP

and invites you to ask your questions to the EPO specialists on the EPO stand.

80298 Munich, Germany
Tel.: +49 89 2399 4636
E-mail: info@epo.org

www.epo.org
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OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
THE STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND TRADEMARKS 

Ofi ciul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este o instituţie guvernamentală cu autoritate unică în 
domeniul proprietăţii industriale pe teritoriul României, care se ocupă cu: înregistrarea şi examinarea cererilor 
din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe te-
ritoriul României; depozitarea registrelor naţionale ale cererilor depuse şi ale registrelor naţionale ale titlurilor de 
protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografi ce, desene şi modele industriale, topografi i de produse 
semiconductoare şi noilor soiuri de plante; editarea şi publicarea Buletinului Ofi cial al Proprietăţii Industriale 
al României; editarea şi publicarea fasciculelor brevetelor de invenţie; administrare, conservare şi dezvoltare, 
întreţinând o bază de date informatizată; efectuarea, la cerere, a unor servicii de specialitate în domeniul propri-
etăţii industriale; desfăşurarea de cursuri de pregătire a specialiştilor în domeniul proprietăţii industriale; editarea 
şi publicarea Revistei Române de Proprietate Industrială; atestarea şi autorizarea consilierilor în domeniul pro-
prietăţii industriale, ţinând evidenţa acestora în registrul naţional.

Grija constantă de a asigura satisfacţia clienţilor noştri s-a transformat într-o colaborare fructuoasă cu 
piaţa actuală, care se afl ă într-o permanentă schimbare şi dezvoltare, “motorul” ei fi ind informaţia, cunoştinţele 
şi activele necorporale.

***

The State Offi ce for Inventions and Trademarks (OSIM) is a governmental institution with a unique au-
thority in the fi eld of industrial property in Romania, whose main tasks are: taking an active part to the working 
out of the national strategy in the fi eld of industrial property protection in Romania; implementing the governmen-
tal policy in this fi eld; working out legislative proposals specifi c to its fi eld, having in view the harmonization with 
the provisions of international agreements where Romania is a party; granting the protection titles in the fi eld 
of industrial property protection on the national territory; ensuring the protection of industrial property according 
to the special laws and international agreements where Romania is a party; depositing the national registers 
of fi led patent applications and titles of protection granted to inventions, trademarks, appellations of origin, in-
dustrial designs, topographies of semiconductor products; the administration, preservation and development of 
the national patent collection, by international exchange, and generating the database in the fi eld of industrial 
property; editing and publishing the patent specifi cations; editing and publishing the Offi cial Industrial Property 
Bulletin with its sections on patents, trademarks, industrial designs; editing and publishing the Romanian In-
dustrial Property Review as well as other publications designed for the promotion of the object of its activity; 
rendering specialized services in the fi eld of industrial property, upon request; examination and authorization 
of the industrial property attorneys; lending assistance in the fi eld of industrial property and organizing training 
courses, seminars and symposia on industrial property topics, upon request; fulfi lling any other tasks deriving 
from the legal provisions and the international agreements where Romania is a party. 

Our offi ce’s constant seek to satisfy the clients needs has turned into a successful collaboration with the 
present market, which is in constant change and development, its main “engine” being the information, knowled-
ge and the intangible assets.

Str. Ion Ghica nr. 5, 
sector 3, Bucureşti, 030044, România

Web: www.osim.ro
E-mail: offi ce@osim.ro

Telefon: 021.306.08.00-29
Fax: 021.312.38.19
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Comitetul de organizare 
al Expoziţiei Internaţionale Specializate “INFOINVENT-2009”

Organizing Committee
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2009”

Preşedintele Comitetului
Chairman of the Committee
DUCA Gheorghe  academician, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei (A.Ş.M.)
 Academician, President of the Academy of Sciences of Moldova (ASM)   

Vicepreşedinţii Comitetului
Vice Chairmen of the Committee
CHIROŞCA Dorian     doctor în drept, directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a Republicii Moldova (AGEPI)
 Doctor of Laws, Director General of the State Agency on Intellectual Property of the 

Republic of Moldova (AGEPI)
CIOCAN  Natalia   directorul general al Centrului Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” S.A. 
 Director General of the  International Exhibition Center „MOLDEXPO” SA

Secretarul Comitetului
Secretary of the Committee
ROJNEVSCHI Maria   doctor în biologie, directorul Departamentului promovare şi editură al AGEPI 
 Doctor of Biology, Director, Promotion and Publishing Department of the AGEPI

Membrii Comitetului 
Members of the Committee
BERLINSCHI Emilia şeful Secţiei expoziţii a Centrului Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” S.A.
 Head, Exhibition Division, International Exhibition Center „MOLDEXPO” SA
CERNEI  Ghenadie directorul general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic  a A.Ş.M. (AITT) 
 Director General of the Agency for Innovation and Technology Transfer of ASM (AITT)
JOVMIR Tudor directorul Departamentului invenţii, soiuri de plante şi modele de utilitate al AGEPI
 Director, Inventions, Plant Varieties and Utility Models Department of the AGEPI
OLARU Tudor vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
 Vice President of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova
SOLCAN Nicanor preşedintele Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul”
 President of the Union of Inventors and Innovators of the Republic of Moldova “Inovatorul”
TIGHINEANU Ion membru corespondent al A.Ş.M., vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei  (A.Ş.M.)
 Correspondent Member of ASM, Vice President of the Academy of Sciences 

of Moldova (ASM)
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Juriul internaţional 
al Expoziţiei Internaţionale Specializate “INFOINVENT-2009”

International Jury 
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2009”

Preşedintele Juriului
Chairman of the Jury
TIGHINEANU Ion membru corespondent al A.Ş.M., vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei  

(A.Ş.M.)
 Correspondent Member of ASM, Vice President of the Academy of Sciences of Moldova 

(ASM)

Vicepreşedintele Juriului 
Vice  Chairman of the Jury
CHIROŞCA  Dorian doctor în drept, directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova (AGEPI)
 Doctor of Laws, Director General of the State Agency on Intellectual Property of the 

Republic of Moldova  (AGEPI)
 
Secretarul  Juriului 
Secretary of the Jury 
ARNAUT Ana şef adjunct al Centrului de Informare şi Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale 

al AGEPI
 Deputy Head, Center for Information and Documentation in the fi eld of Intellectual 

Property of the AGEPI  

Membrii Juriului 
Members of the Jury 
BOSTAN Ion academician, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei
 Academician, Rector of the Technical University of Moldova

CANŢER Valeriu academician, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare 
 Academician, President of the National Council for Accreditation and Attestation 

CULIUC Leonid doctor habilitat, directorul Institutului de Fizică Aplicată al A.Ş.M.
 Doctor Habilitate, Director of the Institute of Applied Physics of the ASM   

DOROGAN Valerian doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru cercetare ştiinţifi că al Universităţii 
Tehnice a Moldovei

 Doctor Habilitate, University Professor, Pro-rector on the Scientifi c Researches of the 
Technical University of Moldova

GAINA Boris academician coordonator, Subsecţia Ştiinţe Agricole a A.Ş.M.
  Academician Coordinator, Agricultural Sciences Subdivision of the ASM

GULEA  Aurelian membru corespondent al A.Ş.M., şeful Catedrei chimie anorganică a  Universităţii de 
Stat din Moldova 

 Correspondent Member of ASM, Head of the Inorganic Chemistry Chair, State 
University of Moldova

LUPAŞCU Tudor doctor habilitat, directorul Institutului de Chimie al A.Ş.M. 
 Doctor Habilitate, Director of the Chemistry Institute of  the ASM

MACHIDON Mihai preşedintele Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

 President of the State Commission for Crops  Variety Testing of the Ministry of 
Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova



INFOINVE NT-2009INFOINVE NT-2009

25

PRISACARI Viorel doctor habilitat, profesor universitar, prorectorul Universităţii de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţanu”

 Doctor Habilitate, University Professor, Pro-rector  of the State Medical 
and Pharmaceutical University „N. Testemiţanu”

RUDIC Valeriu  academician, directorul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M. 
 Academician, Director of the Microbiology and Biotechnology  Institute of the ASM

SPÎNU Constantin doctor habilitat, vicedirectorul Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină 
Preventivă al  Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

 Doctor Habilitate, Deputy Director of the National Scientifi c Center of Preventive
Medicine, Ministry of Health of the Republic of Moldova   

TODERAŞ  Ion academician, directorul Institutului de Zoologie al A.Ş.M.
 Academician, Director of the Zoology  Institute of the ASM

TOMA Simion academician, vicepreşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 Academician, Vice President of the National Council for Accreditation and Attestation

Reprezentanţi ai saloanelor internaţionale de invenţii, produse şi tehnologii noi, ai instituţiilor şi organiza-
ţiilor de peste hotare participante la EIS „INFOINVENT”, desemnaţi de către Comitetul de organizare

Representatives of the International Exhibitions of Inventions, New Techniques and Products, 
as well as of the foreign institutions and organizations-participants in the ISE „INFOINVENT”,  
that were assigned and included by the Organizing Committee
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Comisia de experţi 
a Expoziţiei Internaţionale Specializate “INFOINVENT-2009”

Commission of Experts 
of the International Specialized Exhibition „INFOINVENT-2009”

Preşedintele Comisiei de experţi
Chairman of the Commission of Experts
CHIROŞCA Dorian   doctor în drept, director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova  (AGEPI)
 Doctor of Laws, Director General of the State Agency on Intellectual Property of the 

Republic of Moldova (AGEPI)

Vicepreşedintele Comisiei de experţi 
Vice Chairman  of the Commission of Experts
DANILIUC Ion vicedirector general al AGEPI
 Deputy Director General of the AGEPI

JOVMIR Tudor directorul Departamentului invenţii, soiuri de plante şi modele de utilitate al AGEPI
 Director, Inventions, Plant Varieties and Utility Models Department of the AGEPI

Secretarul Comisiei de experţi 
Secretary of the Commission of Experts
ARNAUT Ana şef adjunct al Centrului de Informare şi Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale 

al AGEPI  
 Deputy Head, Center for Information and Documentation in the fi eld of Intellectual 

Property of the AGEPI  

Membrii Comisiei de experţi
Members  of the Commission of Experts

Reprezentanţii  Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
a Republicii Moldova  (AGEPI)

The representatives of the State Agency on Intellectual Property 
of the Republic of Moldova (AGEPI)

ANDREEV  Svetlana expert principal, Secţia mecanică, electricitate  

Senior Expert, Mechanical Engineering, Electricity Division

BADÎR Iurie doctor în economie, şeful Direcţiei economie şi fi nanţe

Doctor of Economics, Head, Finance and Economy Direction  

BANTAŞ Valentina expert principal, Secţia tehnici agroindustriale   

Senior Expert, Agro Industrial Technologies Division 

CAISÎM Natalia expert  coordonator,  Secţia mecanică, electricitate 

Expert Coordinator, Mechanical Engineering, Electricity Division

CIOCÎRLAN Alexandru doctor în chimie, expert coordonator în Secţia chimie, biologie, medicină

Doctor of Chemistry, Senior Expert, Chemistry, Biology, Medicine Division

COLESNIC Inesa şeful Secţiei tehnici agroindustriale 

Head, Agro Industrial Technologies Division
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DUBĂSARU Nina expert coordonator, Secţia tehnici agroindustriale

Expert Coordinator, Agro Industrial Technologies Division

GORDIENCO Maria expert principal, Secţia tehnici agroindustriale 

Senior Expert, Agro Industrial Technologies Division

GOREMÎCHINA Ludmila şeful Secţiei desene şi modele industriale 

Head, Industrial Designs Division 

GROSU Petru şeful Secţiei chimie, biologie, medicină 

Head, Chemistry, Biology, Medicine Division 

GULPA Alexei expert  coordonator, Secţia mecanică, electricitate

Expert Coordinator, Mechanical Engineering, Electricity Division

GUŞAN Ala director adjunct al Departamentului invenţii, soiuri de plante şi modele de utilitate

Deputy Director, Inventions, Plant Varieties and Utility Models Department

IUSTIN Viorel expert principal, Secţia chimie, biologie, medicină

Senior Expert, Chemistry, Biology, Medicine Division

LEVIŢCHI Simion doctor în chimie, director adjunct  al Departamentului mărci şi modele industriale 

Doctor of Chemistry, Deputy Director, Trademarks 
and Industrial Designs Department 

MOISEI Andrei directorul Departamentului juridic

Director,  Legal Department 

NADIOJCHIN  Natalia doctor în biologie, expert principal, Secţia tehnici  agroindustriale

Doctor of Biology, Senior Expert, Agro Industrial Technologies Division

ROTARU Julieta expert principal, Secţia desene şi modele industriale 

Senior Expert, Industrial Designs Division  

SĂU Tatiana şeful  Secţiei mecanică, electricitate 

Head, Mechanical Engineering, Electricity Division 

SPĂTARU Leonid    expert coordonator, Secţia mecanică, electricitate  

Expert Coordinator,  Mechanical Engineering, Electricity Division

TIMONIN Alexandru expert principal, Secţia chimie, biologie, medicină   

Senior Expert, Chemistry, Biology, Medicine Division 

Reprezentanţii instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
The representatives of science and innovations institutions

BULGARU Valentina doctor în ştiinţe, şeful Catedrei modelaj şi tehnologia pielii a Universităţii Tehnice 
a Moldovei
Doctor, Head of the  Modeling and Leather Technology Chair, 
Technical University of Moldova   

CEREMPEI Valerian doctor în ştiinţe, prim-vicedirector al Institutului de Tehnică Agricolă 
„MECAGRO” Î.S.
Doctor, First Deputy Director of the Institute of Agricultural Engineering 
„MECAGRO” SE

DULGHERU Valeriu doctor  habilitat, conferenţiar universitar, şeful Catedrei teorie a mecanismelor 
şi organe de maşini a Universităţii Tehnice a Moldovei
Doctor Habilitate, Associate Professor,  Head of the Mechanisms and Machine 
Parts Theory Chair,  Technical University of Moldova
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GHICAVÎI Victor doctor habilitat, profesor universitar, şeful Catedrei farmacie şi farmacologie 
a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  „N. Testemiţanu”  
Doctor Habilitate, University Professor, Head of Pharmacy and Pharmacology 
Chair, State Medical and Pharmaceutical University „N. Testemiţanu”  

GRABCO Daria doctor habilitat, profesor universitar, şeful Laboratorului proprietăţi mecanice 
ale cristalelor al Institutului de Fizică Aplicată al A.Ş.M.
Doctor Habilitate, University Professor, Head of  Laboratory of Mechanical 
Properties of Crystals, Institute of Applied Physics of the ASM

MELNIC Sergiu doctor în medicină,  conferenţiar universitar, directorul fi rmei „Universal Farm” SRL

Doctor of Medicine, Associate Professor, Director of the „Universal Farm” Ltd 

MUNTEANU Tudor doctor habilitat, şeful Direcţiei generale de atestare a Consiliului Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare 
Doctor Habilitate, Head of Central Board on Attestation, National Council for 
Accreditation and Attestation

POJOGA Vasile doctor habilitat, directorul general al Institutului Ştiinţifi co-Practic de Fitotehnie 
al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
Doctor Habilitate, Director General of  the Research Institute of Plant Industry 
of the Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova

POSTOLACHI Elena doctor în ştiinţe, cercetător ştiinţifi c coordonator, Muzeul Naţional de Etnografi e
şi Istorie Naturală
Doctor, Researcher coordinator, National Museum of Ethnography  and Natural 
History 

TARAN Nicolae doctor habilitat, profesor universitar, vicedirector al Agenţiei Agroindustriale 
„Moldova-Vin”
Doctor Habilitate, University Professor, Deputy Director of the Agro Industrial 
Agency “Moldova-Vin”

TOPOREŢ Victor doctor habilitat, decanul Facultăţii cadastru, geodezie şi construcţii a Universităţii 
Tehnice a Moldovei   
Doctor Habilitate, Dean of the Cadastre, Geodesy and Constructions Faculty, 
Technical University of Moldova  

VLAD Pavel academician, şeful Laboratorului chimia terpenoizilor al Institutului de Chimie 
al A.Ş.M.
Academician, Head Laboratory of Terpenoids Chemistry of the Institute 
of Chemistry of the ASM
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Lista expozanţilor 
la EIS „INFOINVENT-2009”

List of exhibitors 
in the ISE „INFOINVENT-2009”

 Secţiunea A. Protecţia mediului, tehnologii şi produse ecologic 
pure, securitate, salvare. Mijloace de transport, drumuri, lifturi, 
ambalaje, stocaj

 Section A. Environment protection, ecologic pure technologies 
and products, security, safety. Transports, roads, lifts, packing, 
stocking

 FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI (RO)

A 1 Procedeu de epurare a apelor uzate şi a şlamurilor rezultate la fosfatarea cristalină 
a pieselor din fi er

Autori: Sandu Ion, Bejinariu Costică, Sandu Ioan Gabriel, Bejinariu Alexandru Gabriel, Baciu Constantin, Sandu 
Andrei Victor, Bejinariu Monica Georgeta, Toma Ştefan Lucian

Cerere: RO a 2008 01024

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de denocivizare a apelor uzate şi a subproduselor cu un conţinut 
înalt de compuşi toxici, rezultate la fosfatarea cristalină a pieselor metalice. Fosfatarea are ca scop sporirea 
proprietăţilor mecanice şi a rezistenţei pieselor metalice la coroziune. Conform procedeului, apele uzate şi 
şlamurile sunt purifi cate în două etape, din care rezultă îngrăşarea solului cu var. 

Summary of the invention: The invention refers to a process of treatment of waste water and sub-products resulted 
from crystalline phosphatation, from machine industry. The metallic objects are phosphatated in order to 
increase mechanical properties and corrosion resistance. From this process results waste waters and sludge 
with a high content of toxically compounds. These are treated in to stages, from where results soil liming.

 INSTITUTUL DE CHIMIE AL A.Ş.M.

A 2  Proces continuu de purifi care a apei de nitriţi
Autori: Lupaşcu Tudor, Arapu Tatiana, Sandu Maria, Spătaru Petru, Moşanu  Elena

Brevete:  MD 3567, 3727
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu continuu de purifi care a apei de nitriţi şi poate fi  utilizată în pro-
cesul de purifi care a apelor de suprafaţă şi din puţuri la staţiile de potabilizare sau în fi ltrele individuale de 
tratare a apei. Procedeul include fi ltrarea apei prin cărbune activ granulat AG-5 şi aerarea ei cu un debit de 
aer de 0,7…0,8 L/oră la 100 g de cărbune activ. Noutatea invenţiei constă în aceea că fi ltrarea şi aerarea 
apei se efectuează separat. Totodată, iniţial se efectuează aerarea apei, după care urmează fi ltrarea ei cu o 
viteză de trecere printr-un strat de adsorbant de 50…60 ml/min.

Summary of the invention: The invention relates to a continuous process for water purifi cation from nitrites and may 
be used in the surface and mine water treatment process at the treatment of plants or for individual water-pu-
rifying fi lters. The process includes water fi ltration through granular activated coal AG-5 and aeration thereof 
with an airfl ow of 0.7…0.8 L/hour to 100 g of activated coal. Novelty of the invention consists in that water 
fi ltration and aeration is carried out separately. At the same time, it is initially carried out aeration of water, 
afterwards fi ltration thereof with an adsorbent layer throughput rate of 50…60 ml/min.

 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL A.Ş.M.

A 3 Tulpini noi de microorganisme – destructoare ale poluanţilor organici
Autori: Cincilei Angela, MD; Délort Anne-Marie, FR; Tolocichina Svetlana, MD; Rastimeşina Inna, MD; Streapan 

Nina, MD; Mămăliga Vera, MD; Besse-Hoggan Pascale, FR; Sanselme Martine, FR

Brevete: MD 429, 680, 2364, 3487, 3944
RU 2051961

Esenţa invenţiei: Se propun patru tulpini efi ciente de microorganisme cu o capacitate sporită de a descompune 
simultan un spectru larg de pesticide şi poluanţi. 

Summary of the invention: There are presented four strains of indigenous microorganisms, which simultaneously 
decompose a wide range of pesticides and pollutants. 

 INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE 
A SOLULUI „NICOLAE DIMO”

A 4  Dispozitiv de măsurare a formaţiunilor erozionale ale solului (eroziometru pliant)
Autor: Rusu Alexandru

Brevet: MD 3460

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, în special la un dispozitiv de măsurare a parametrilor formaţiunilor 
erozionale ale solului.

Summary of the invention: The invention refers to agriculture, in particular to a device for measuring the parameters 
of soil erosive formations.

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

A 5 Dispozitiv pentru epurarea de cenuşă a gazelor de eşapament şi pentru diminuarea 
zgomotului produs de motorul cu ardere internă

Autori: Crăciun Alexandru, Ene Vladimir, Sajin Tudor  

Brevet: MD 3574

Cerere: MD s 2009 0098 

Esenţa invenţiei: Epurarea gazelor de eşapament ale motorului de particulele de cenuşă (cu dimensiunile ≤ 1 μm) 
se efectuează în treapta a doua a instalaţiei, la trecerea lor prin stratul de lichid, ca urmare a acestui proces 
se produce adeziunea cenuşii la acest lichid (brevet de invenţie nr. 3574). În scopul asigurării unui grad de 
epurare înalt de particulele de cenuşă, practic 100%, instalaţia este dotată cu o sită măruntă, dispusă sub 
nivelul lichidului, ceea ce asigură distrugerea bulelor de gaz şi o epurare suplimentară a lor de particulele 
de cenuşă (cerere de brevet s 2009 0098). Barbotarea gazelor prin stratul de lichid diminuează nivelul de 
zgomot produs de către aceste gaze.
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Summary of the invention: The purifi cation of carbon black (with the dimensions ≤ 1 μm) from exhaust gases generated by 
engines is realized in the second level of the device by passing them through a liquid layer were the adhesion of 
plum particles to the liquid phase takes place (patent for invention № 3574). With the purpose to assure a 100% 
removal of plum, the device is equipped with a grid constituted of discrete cells, situated above the liquid layer, that 
assures the destruction of gas bubbles and the additional purifi cation of small particles (patent application s 2009 
0098). Additionally the trespassing of gases through the liquid layer assures the decrease of generated noise.

A 6 Instalaţie solară pentru descompunerea apei în hidrogen şi oxigen
Autori: Sajin Tudor, MD; Crăciun Alexandru, MD; Darciuc Nicolae, RO; Culea George, RO; Culea Cătălina Mihaela, 

RO; Aniţei Florin, RO 
Brevete: MD 3403, 3454

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la elaborarea instalaţiilor solare de descompunere a apei în hidrogen şi oxigen 
cu randamentul de conversie ridicat, având o construcţie simplă şi fi abilă în exploatare. Pot fi  utilizate în 
industriile energetică, chimică etc.

Summary of the invention: The inventions relate to the development of solar installations for the decomposition of 
water into hydrogen and oxygen with high conversion effi ciency having a simple construction and being 
reliable in operation. Can be used in power, chemical and other industries.

A 7 Instalaţie pentru denocivizarea deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia
Autori: Bounegru Tudor, Boţan Victor      

Brevet: MD 3344

Esenţa invenţiei: Se propune o instalaţie pentru denocivizarea pe cale termică la temperaturi comparativ joase 
(250-350ºC) a deşeurilor ce conţin compuşi de cianură, care funcţionează în fl ux continuu şi care permite 
canalizarea gazelor ce se elimină pentru a fi  arse în unul din arzătoarele cu gaz. 

Summary of the invention: There is proposed an installation for neutralization by thermal way at comparative low 
temperatures (250-350ºC) of wastes, containing cyanide complex, which decomposes in a continuous fl ux, 
and which permits to canalize gases, which are eliminated to be burned in one of the gas injector.

A 8 Noi sisteme de epurare fotocatalitică a apelor
Autori: Covaliova Olga, Covaliov Victor, Duca Gheorghe  

Brevete: MD 2940, 3165, 3416, 3420, 3513, 3535, 3624, 3682, 3726, 3728 

Esenţa invenţiei: Sunt prezentate instalaţii şi aparate pentru epurarea decentralizată a apei şi micşorarea costului ei, 
precum şi folosirea apelor reziduale în scopuri tehnologice repetate.

Summary of the invention: Equipment and apparatuses are presented for decentralized water treatment, for reducing 
its cost and use of wastewater for the repeated technology.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

A 9 Mijloc de transport pentru persoanele cu handicap locomotor 
Autori: Gonta Volodymyr, Podborschi Valeriu      

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un design-concept al unui cărucior mobil pentru persoanele cu handicap 
locomotor care are o serie de însuşiri menite să faciliteze mobilitatea celor care depind de acest gen de 
cărucioare.

Summary of the invention: The project represents a design concept of a mobile cart for handicapped people with a 
range of features designed to facilitate the mobility of those who depend on this type of trolley.

A 10 Electromobil  
Autori: Mîrza Oleg, Podborschi Valeriu      

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un mijloc de transport electric cu două locuri la care se poate remorca o rulotă. 

Summary of the invention: The project represents a power transmission means with two places where it can tow a trailer.
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A 11 Automobil urban  
Autori: Stamati Mihail, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un mijloc de transport compactibil şi uşor de manevrat în trafi cul aglomerat şi în 
ambuteiaje. Un alt avantaj este ocuparea a cât mai puţin spaţiu în parcări.

Summary of the invention: The project represents a means of transport compact and easy to handle in traffi c 
congestion and traffi c jams. Another advantage is that it occupies a small area in the parking.

A 12 Mijloc de transport  
Autori: Stamati Mihail, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un mijloc de transport destinat spaţiilor aglomerate ale oraşelor şi are ca avantaj 
ocuparea a cât mai puţin spaţiu în parcări.

Summary of the invention: The project represents a means of transportation for congested areas of cities and has 
the advantage of occupying less space in parking lots.

A 13 Bloc medical mobil  
Autori: Crijanovschi Iurie, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un bloc medico-sanitar tip autobuz, care este dotat cu un echipament medical 
performant destinat acţiunilor medicale în teritoriu.

Summary of the invention: The project represents a bus-type medical-sanitary unit which is equipped with a 
performant medical equipment provided for the medical actions on the ground.

A 14 Automobil cu destinaţie specială  
Autori: Bivol Victor, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un design-concept de automobil destinat serviciilor de poliţie, grăniceri 
şi securitate. Este dotat cu o serie de atribute necesare acestor servicii şi este un proiect de inspiraţie 
bionică.

Summary of the invention: The project represents a design concept of a car for the police, border guards and security. 
It is provided with a set of attributes necessary for these services and is a project inspired by bionic.

A 15 Redesign Bugatti Royal Tipe 41 1932  
Autori: Cobîleanschi Leonid, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un design-concept de automobil cu tendinţe şi stil Bugatti.

Summary of the invention: The project represents a design-concept of a car having the Bugatti trend and style.

A 16 Automobil  
Autori: Obleţov Gleb, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un automobil de prestigiu cu dublă destinaţie.

Summary of the invention: The project represents a dual-purpose luxury car.

A 17 Termogenerator
Autori: Martîniuc Nicolai, Şkiliov Vladimir, Belousov Iurie, Toderaş Mihai, Potapov Semion, Ruşica Ivan      

Brevet: RU 2319081 

Esenţa invenţiei: Principiul de lucru este bazat pe folosirea centrifugii. Pe axa rotorului sunt fi xate rigid discuri.

Summary of the invention: The function principle is based on the centrifuge operation. On the rotor axis there are 
fi xed the rigid discs.
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A 18 Dispozitiv de încălzire a motorului cu ardere internă înainte de pornire pe timpul 
rece

Autori: Martîniuc Nicolai, Şkiliov Vladimir, Clichici Serghei, Belousov Iurii  

Brevet: RU 2331824

Esenţa invenţiei: Principiul de lucru este bazat pe folosirea roţilor dinţate cu distanţă între ele rotindu-se sincron.

Summary of the invention: The working principle is based on the use of toothed wheels with distance between them, 
rotating synchronous. 

 BEJAN ANDREI

A 19 Dispozitiv pentru distrugerea rozătoarelor cu ajutorul curentului electric 
Autor: Bejan Andrei 

Certifi cat pentru model de utilitate:  MD 158

Esenţa invenţiei: Modelul de utilitate se referă la mijloacele de combatere a rozătoarelor, în particular la dispozitive 
pentru distrugerea rozătoarelor cu ajutorul curentului electric. Dispozitivul pentru distrugerea rozătoarelor 
cu ajutorul curentului electric conţine o carcasă cilindrică executată din material dielectric, cu fund şi pereţi 
laterali, în care sunt executate găuri pentru rozătoare, un capac şi cel puţin un cuplu de electrozi conectaţi la 
polii opuşi ai sursei de alimentare, amplasaţi cu formarea unui interstiţiu în interiorul carcasei şi fi xaţi pe fund. 
Cuplurile de electrozi sunt executate din tablă şi formează în ansamblu o virolă, care repetă forma carcasei. 
Fiecare electrod alăturat este conectat unul faţă de altul la polul opus.

Summary of the invention: The utility model concerns to the rodent control means, in particular to devices for rodent 
destruction by electric current. The device for rodent destruction by electric current contains a cylindrical 
case made of dielectric material, with bottom and lateral walls, wherein there are made holes for rodents, 
a cover and at least a pair of electrodes connected to the opposite poles of the power supply, placed with 
formation of a clearance inside the case and fi xed onto the bottom. The pairs of electrodes are made of sheet 
material and form as an assembly a metal shell, which repeats the form of the case. Each adjacent electrode 
is connected about each other to the opposite pole. 

 VLAS ADRIAN

A 20 Mototricicletă
Autor: Vlas Adrian

Esenţa invenţiei: Unitate de transport utilizată în activităţile săteşti sau comerciale.

Summary of the invention: Transport unit used in village or commercial activities. 
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 Secţiunea B. Materiale şi echipamente industriale, metalurgie, 
mecanică, engineering

 Section B. Industrial equipment and material, metallurgy, 
mechanics, engineering

 FILIALA BĂLŢI A A.Ş.M.

B 1 Îmbinare arbore-butuc
Autori: Rassohin Ion, Talpă Serghei

Brevet: MD 3733 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria constructoare de maşini, şi anume la îmbinările ce transmit cuplul 
motor. Îmbinarea arbore-butuc conţine două caneluri radiale străpunse, executate în arbore şi butuc şi 
umplute compact cu elemente din cauciuc, şi o bucşă ce acoperă canelurile străpunse. Canelurile străpunse 
sunt executate în cruce şi cu secţiune constantă, iar elementele din cauciuc – în formă de plăci cu lungimea 
egală cu diametrul butucului. Bucşa este fi xată cu şuruburi de butuc. 

Summary of the invention: The invention relates to the mechanical engineering, namely to the torque transmitting 
connections. The shaft-hub connection comprises two through radial grooves, made into the shaft and the 
hub and densely fi lled with rubber elements, and a bush covering the through grooves. The through grooves 
are made crosswise and with constant section, and the rubber elements – in the form of plates with a length 
equal to the diameter of the hub. The bush is fi xed with screws to the hub. 

 FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI (RO)

B 2 Procedeu de fosfatare cristalină lubrifi antă a pieselor din fi er
Autori: Bejinariu Costică, Sandu Ion, Sandu Ioan Gabriel, Predescu Cristian, Munteanu Cornel, Sandu Andrei Victor, 

Vasilache Violeta, Bejinariu Monica Georgeta, Sohaciu Mirela, Vasilache Viorica

Cereri: RO a 2008 01022, a 2008 01023

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de fosfatare cristalină lubrifi antă a pieselor metalice pe bază de 
fi er, în vederea obţinerii unor straturi subţiri, cu structuri cristaline dendritice puternic ramifi cate şi împâslite, 
ce permit înglobarea de sisteme lubrifi ante, cu acţiune multiplă de îmbunătăţire a caracteristicilor de prelu-
crare şi implicit de protecţie.

Summary of the invention: The invention relates to a method of lubricant crystal phosphatation of metal parts based 
on iron, in order to obtain thin layers, with strongly branched dendrite crystalline structures allowing the 
integration of lubricating systems, with multiple actions to improve processing characteristics of protection.

 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL A.Ş.M.

B 3 Instalaţie universală pentru fabricarea pieselor prin schimbarea succesivă 
a metodelor electrice “EЛЕКТА-2”

Autori: Paramonov Anatolii, Paramonov Dmitrii, Parshutin Vladimir, Covali Alexandr, Agafi i Vasile
Brevet: MD 3808 



INFOINVE NT-2009INFOINVE NT-2009

35

Esenţa invenţiei: Instalaţia este destinată pentru fabricarea prin metode electrice a pieselor greu prelucrabile prin 
procedeul mecanic, în primul rând din oţeluri aliate călite şi aliaje dure. Prelucrarea se execută la un singur 
strung dintr-o singură aşezare, cu schimbarea succesivă a metodelor de prelucrare, electrozilor-scule şi a 
lichidelor de lucru.

Summary of the invention: The designed installation allows to produce by means of electrical methods parts diffi cult 
processed by mechanical process, fi rst of all consisting of hardened steels alloys and hard metals. Processing 
is conducted on a single machine tool by a single settlement of a part, with successive change of methods 
of processing, tools electrodes and working liquids. 

B 4  Instalaţie pentru durifi carea cu scântei electrice şi recondiţionarea produselor 
metalice “ПЭЛ-28”

Autori: Paramonov Anatolii, Paramonov Dmitrii, Covali Alexandr

Brevet: MD 3749 

Esenţa invenţiei: Instalaţia este destinată pentru: durifi carea sculelor de tăiat, suprafeţelor de lucru ale dinţilor 
ferăstraielor segmentare mari, pieselor, matriţelor; recondiţionarea suprafeţelor exterioare şi interioare ale 
pieselor în formă de corp de rotaţie; aplicarea metalelor nobile şi aliajelor pe contactele electrice. 

Summary of the invention: The installation allows conducting hardening of cutting tools, working areas of teeth of 
large segment saws; parts of die blocks, matrixes; restoration of external and internal surfaces of parts in 
the form of rotation bodies; applying the precious metals and alloys on electric contacts.

B 5  Sursă de alimentare de curent stabilizat “ELEKTA 50-20”
Autori: Paramonov Anatolii, Paramonov Dmitrii, Covali Alexandr

Cerere: MD s 2009 0106 

Esenţa invenţiei: Sursă de curent stabilizat pentru aplicarea procesului de prelucrare electrochimică, care 
permite obţinerea la ieşire a unui curent continuu stabilizat la schimbări semnifi cative ale rezistenţei de 
sarcină. 

Summary of the invention: Power supply of the stabilized current for realization of the electrochemical process, 
that allows us to obtain the continuum stabilized current on the output at the considerable changes of a 
load resistance.

B 6  Instalaţie pentru prelucrarea electrochimică a metalelor “ХИТО-5м” 
Autori: Pasinkovskii Emil, Paramonov Anatolii, Parshutin Vladimir, Covali Alexandr, Mihailov Valentin

Cerere: MD s 2009 0103 

Esenţa invenţiei: Instalaţia este destinată pentru prelucrarea termochimică a pieselor de oţel cu scopul măririi 
durităţii, rezistenţei la oxidare, rezistenţei la abraziune şi rezistenţei la coroziune.

Summary of the invention: Installation is intended for conducting of thermo chemical machining of steel details, 
for the purpose of increasing their hardness, wear resistance, oxidation resistance and corrosion 
resistance.

B 7  Senzor cu fi bră optică pentru înregistrarea microdeformaţiilor
Autori: Andrieş Andrei, Culeac Ion, Iovu Mihail, Nistor Iurie

Esenţa invenţiei: Senzorul pentru deplasarea fi brei optice se bazează pe efectul microdeformaţiei fi brelor optice. 
Senzorul este destinat pentru înregistrarea microdeformaţiilor cu amplitudinea în diapazonul 0,1-60 μm. Mo-
dul de funcţionare poate fi  utilizat la proiectarea traductoarelor pentru deformarea şi presiunea fi brei pentru 
controlul industrial.

Summary of the invention: Fiber-optic displacement sensor is based on micro bending effect in optical fi bers. The 
sensor is designed for registration of microdeformations with the amplitude in the range of 0.1-60 μm. The 
principle of operation can be used for development of fi ber pressure and deformation sensors for industrial 
control.
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B 8  Metodă de înregistrare a radiaţiei IR în baza efectului de interferenţă a modurilor 
 într-o fi bră optică
Autori: Andrieş Andrei, Culeac Ion, Iovu Mihail, Nistor Iurie

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la optoelectronică şi, în special, la metodele de înregistrare a radiaţiei IR. Metoda 
poate fi  utilizată la proiectarea dispozitivelor cu fi bre optice pentru înregistrarea şi măsurarea radiaţiei IR.

Summary of the invention: The method refers to optoelectronics and specifi cally to methods for registration of IR 
radiation. The method can be used for development of fi ber-optic devices for registration and measurement 
of IR radiation. 

 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII 
INDUSTRIALE AL A.Ş.M. 

B 9  Materiale termoelectrice de tipul n şi p
Autori: Bodiul Pavel, Ghiţu Dumitru, Nikolaeva Albina, Konopko Leonid, Bondarciuc Nicolae, Popov Ion, Ţurcan Ana 

Brevete: MD 3580, 3692 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul termoelectricităţii, în special la elaborarea şi cercetarea materialelor 
noi, precum şi la creşterea efi cienţei termoelectrice a lor pentru crearea ramurilor de tipul n şi p în convertoa-
re termoelectrice de energie utilizate în medicină şi microelectronică. A fost propus materialul pentru ramu-
rile n şi p ale termoelementelor sub formă de nano şi microfi re în izolaţie de sticlă, obţinute prin turnarea din 
faza lichidă. A fost demonstrat că prin deformare anizotropă şi câmp magnetic putem dirija efi cienţa termică 
a materialului termoelectric, fabricat sub formă de fi re în izolaţie de sticlă din semiconductori Bi1-xSbx şi Te. 
Valorile ZT=1,3 atinse în regiunea 100-130 K le depăşesc pe cele cunoscute, utilizate în probele masive. 

Summary of the invention: The invention relates to the domain of thermoelectricity, development and search for 
new materials and enhancement of their thermoelectric effi ciency for obtaining of n- and p-branches in ther-
moelectric energy converters used in medicine and microelectronics. A material for the n- and p-branches 
of thermoelements in the form of glass-coated nano- and microwires obtained by liquid phase casting is 
proposed. It is shown that the anisotropic strain and magnetic fi eld can control the thermal effi ciency of the 
thermoelectric material prepared in the form of glass-covered wires of semiconductors Bi1-хSbх and Te. The 
obtained values of ZT=1.3 in the range of 100-130 K exceed the known ones used in bulk samples. 

B 10  Material pentru microconvertoare anizotrope de energie
Autori: Bodiul Pavel, Ghiţu Dumitru, Nikolaeva Albina, Konopko Leonid, Ţurcan Ana, Popov Ion 

Brevete: MD 3579, 3693 

Esenţa invenţiei: Efi cienţa termoelementului anizotrop în mare măsură este determinată de mărimea anizotropiei for-
ţei termoelectromotoare. A fost stabilit că alierea fi relor din Bi cu Sn duce la creşterea anizotropiei forţei ter-
moelectromotoare în comparaţie cu Bi aproximativ de 2-3 ori în regiunea temperaturilor 200-300 K. Conform 
rezultatelor preliminare, pentru microfi rul din Bi cu diametrul 10 μm şi izolaţia din sticlă 35 μm a fost obţinută 
forţa termoelectromotoare transversală de ordinul 150 μV/(K*cm), iar pentru BiSn – 300 μV/(K*cm). A fost 
propusă construcţia termogeneratorului anizotrop pe baza microfi rului BiSn. Termogeneratorul miniatural va 
fi  efi cient pentru alimentarea dispozitivelor cu consum mic de curent.

Summary of the invention: The effi ciency of anisotropic thermoelement is determined, to a considerable extent, by 
thermopower anisotropy value. It is found that doping of bismuth wires with tin increases the thermopower 
anisotropy in comparison with Bi by a factor of 2-3 in the temperature range of 200-300 K. According to the 
preliminary results, for a Bi microwire with a diameter of 10 μm with a glass coating of 35 μm, the transverse 
thermopower is ~150 μV/(K*cm); for BiSn – 300 μV/(K*cm). The design of an anisotropic thermogenerator 
based on BiSn microwire is proposed. The miniature thermogenerator will be effi cient for power supply of 
devices with low current consumption.

B 11  Procedeu şi dspozitiv pentru obţinerea diboridului de magneziu 
Autori: Zdravkov Vladimir, MD; Sidorenko Anatolii, MD; Koch Thomas, DE; Schimmel Thomas, DE 

Brevete: MD 3511, 3512 
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Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la electroenergetică şi crioelectronică. Metoda tehnologică propusă poate 
fi  utilizată la obţinerea compuşilor şi materialelor supraconductibile.

Summary of the invention: The cycle of inventions relates to the electric power engineering and cryoelectronics. The 
proposed technological method can be used to obtain superconducting compounds and materials.

 UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

B 12  Procedeu de durifi care a suprafeţelor metalice prin descărcări electrice în impuls 
Autor: Topală Pavel 

Brevet: MD 3974 

Esenţa invenţiei: Procedeu de durifi care cu utilizarea trenurilor de impulsuri de polaritate directă şi inversă cu durata 
de 150-200 ms şi respectiv 15-20 ms de aceeaşi energie.

Summary of the invention: Durifi cation technique by means of impulse trains of direct and inverted polarity, the 
duration of 150-200 ms and 15-20 ms of the same energy. 

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

B 13  Regenerarea selectivă a metalelor scumpe şi colorate
Autor: Covaliova Olga

Brevete: MD 3037, 3385, 3572, 3779, 3941

Cerere: MD s 2009 0018

Esenţa invenţiei: Sunt prezentate noi metode de regenerare a argintului, paladiului, cuprului, nichelului, zincului din 
deşeurile catalizatorilor auto şi ale fotomaterialelor, precum şi din apele reziduale cu obţinerea metalelor pure. 

Summary of the invention: There are presented new processes for regeneration of silver, palladium, nickel, copper, 
zinc and waste catalysts from auto and photomaterials and from sewage in order to obtain pure metals.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

B 14 Mecanisme de acţionare pentru aparate de zbor
Autori: Bostan Ion, MD; Ionescu Florin, DE; Dulgheru Valeriu, MD; Ciobanu Radu, MD; Malcoci Iulian, MD

Brevet: MD 3510

Esenţa invenţiei: Aparatele de zbor necesită mecanisme de acţionare cu precizie înaltă de poziţionare, care 
funcţionează efi cient în condiţii de vid, posedă dimensiuni de gabarit şi masă reduse. Multiplicitatea înaltă 
a angrenajului precesional asigură mecanismelor precesionale precizie înaltă de poziţionare. Acest lucru a 
permis elaborarea unei serii de mecanisme de acţionare pentru aparate de zbor care necesită precizie înaltă 
de poziţionare.

Summary of the invention: The fl ying devices require high positioning accuracy of the drive mechanisms that run 
effi ciently in vacuum conditions, possess reduced size and weight dimensions. The high multiplicity of the 
precessional gearing assures high kinematical accuracy. This factor has allowed the elaboration of a range 
of electromechanical drives for fl ying devices that demand high positioning accuracy.

B 15 Multiplicator planetar precesional
Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Ciupercă Rodion 

Brevete: MD 3153, 3276; 2Y 

Esenţa invenţiei: Angrenajul precesional elaborat este multipar (până la 100% perechi de dinţi se afl ă simultan 
în angrenaj). Capacitatea portantă ridicată, precizia cinematică şi durata de viaţă înalte, asigurate de 
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multiplicitatea angrenajului, precum şi efectul cinematic înalt (i=8...900) au permis elaborarea unei game de 
diverse multiplicatoare precesionale pentru turbine eoliene, minihidrocentrale etc.

Summary of the invention: The elaborated precessional gearing is a multi-couple gearing (up to 100% of teeth pairs 
are gearing simultaneously). Increased bearing capacity, kinematic accuracy and reliability, assured by high 
multiplicity of the gearing, very large kinematical possibilities (i=8...900) have favored the elaboration of a 
large range of precessional multipliers for wind turbines, minihydrocentrales etc.

B 16 Tehnologii de fabricare a roţilor dinţate precesionale
Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Dicusară Ion, Bodnariuc Ion

Brevete: MD 3563, 3623

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la domeniul transmisiilor precesionale şi tehnologiile de fabricare a lor. 
Pentru fabricarea roţilor dinţate cu profi l convex-concav a fost elaborată o teorie nouă, folosind o sculă 
cu mişcare precesională. În legătură cu aceasta a fost elaborat un dispozitiv special, bazat pe tehnologii 
neconvenţionale de fabricare prin electroeroziune.

Summary of the invention: The inventions refer to the fi eld of precessional transmissions and technologies of 
fabrication thereof. A practically new theory was elaborated to fabricate toothed wheels with convex-concave 
profi le using a tool of precessional motion. In this scope there was elaborated a special device based on the 
non-traditional technology of electro erosion fabrication. 

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI”, IAŞI (RO) 

B 17  Sisteme de răcire neconvenţională pentru solidifi carea aliajelor feroase
Autori: Mihai Dumitru, Butnaciuc Dorel, Creţescu Igor

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la folosirea apei magnetizate în calitate de agent de răcire în procesele de 
solidifi care a aliajelor feroase şi neferoase destinate proceselor metalurgice.

Summary of the invention: The invention relates to the use of magnetized water as cooling agent in solidifi cation 
processes of ferrous and nonferrous alloys involved in metallurgical processes.

 SOCOLOV ALEXANDRU

B 18  Cazane de încălzit apă   
Autor: Socolov Alexandru

Brevete: MD 3632, 3757 

Cerere: MD a 2001 0277

Esenţa invenţiei: Scopul invenţiilor constă în intensifi carea transferului de căldură prin majorarea timpului de contact al ga-
zelor de ardere cu suprafeţele de încălzire prin convecţie, în majorarea randamentului, în automatizarea dirijării şi 
controlul regimului de lucru al cazanului şi în posibilitatea folosirii câtorva surse de încălzire a apei menajere.

Summary of the invention: The aim of the inventions consists in intensifying the heat transfer by increasing the time of 
contact of the combustion materials with the convective heating surfaces, in increasing the monitoring and 
control regime and in the possibility of using several domestic water heating sources. 

 SOCOLOV VALERII

B 19  Cazane de încălzit apă
Autor: Socolov Valerii

Brevete: MD 3632, 3757, 3819 

Cereri: MD a 2001 0277, a 2001 0337
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Esenţa invenţiei: Scopul invenţiilor constă în intensifi carea transferului de căldură prin majorarea timpului de contact 
al gazelor de ardere cu suprafeţele de încălzire prin convecţie, în majorarea randamentului, în automatizarea 
dirijării şi controlul regimului de lucru al cazanului şi în posibilitatea folosirii câtorva surse de încălzire a apei 
menajere.

Summary of the invention: The aim of this inventions consists in intensifying the heat transfer by increasing the 
time of contact of the combustion materials with the convective heating surfaces increasing the effi ciency, in 
automating and control the boiler rimming regime monitoring and in the possibility of using several domestic 
water heating sources.

B 20 Dispozitiv de fărâmiţare cu ciocane
Autor: Socolov Valerii

Brevet: MD 2583

Esenţa invenţiei: Scopul invenţiei constă în crearea unui concasor universal cu efi cienţă înaltă, sigur în funcţionare 
prin îmbinarea procesului de absorbire, trecerii forţate prin sită şi sufl area materialului mărunţit.

Summary of the invention: The aim of the invention consists in the creation of a high-effi cient, reliable in operation 
and universal grinder by combination of processes for absorption, forced sieving and blowing of the grinded 
material.
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 Secţiunea C. Chimie, noi materiale şi biotehnologii
 Section C. Chemistry, new materials and biotechnology

 FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI (RO)

C 1 Metodă pentru determinarea domeniului normal de variaţie a echilibrului hidric
Autori: Sandu Ion, RO; Lupaşcu Tudor, MD; Sandu Irina Crina Anca, RO; Hayashi Mikiko, JP; Sandu Ioan Gabriel, 

RO; Vasilache Viorica, RO; Sandu Andrei Victor, RO 

Brevet: MD 3713

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o metodă pentru determinarea domeniului normal de variaţie a echilibrului 
hidric al probelor din lemn, în baza căruia se stabilesc o serie de caracteristici arheometrice implicate în 
autentifi care şi studiile de compatibilitate sau de compatibilizare a unor tratamente în operaţiile de pune-
re în operă a lemnului nou sau a unor intervenţii de prezervare activă şi restaurare a lemnului vechi.

Summary of the invention: The invention relates to a method for determining the normal range of variation 
of the hydrous equilibrium of the wooden samples, used for the evaluation of some archaeometric 
characteristics involved in the authentication and compatibility studies for the treatments applied in the 
manufacturing operations of the new wood or of some active preservation and restoration interventions 
of the old wood.

C 2 Procedeu de obţinere a unui pigment verde opac, foto- şi termorezistent
Autori: Sandu Ion, RO; Bounegru Tudor, MD; Sandu Ioan Gabriel, RO; Alexandru Adrian, RO; Sandu Irina Crina 

Anca, RO; Diaconescu Florin, RO; Sandu Andrei Victor, RO

Brevet: MD 3296 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unui pigment verde opac, foto- şi termorezistent, 
folosit în obţinerea vitraliilor şi mozaicurilor artistice, precum şi la pictura în ulei sau apă, cu pelicule de 
protecţie.

Summary of the invention: The invention relates to a process for obtaining a green, opaque, photo- and thermoresistant 
pigment, which may be used for producing parts of artistic coloured glass windows and mosaics, and water 
or oil paints with protection fi lms.

C 3 Metodă şi dispozitiv pentru determinarea aerosolilor salini
Autori: Sandu Ion, RO; Pascu Constantin, RO; Sandu Ioan Gabriel, RO; Ciobanu Gabriela, RO; Vasile Victoriţa, 

RO; Ciobanu Octavian, RO; Sandu Andrei Victor, RO; Pascu Anca, RO

Brevet: RO 122232

Cerere: RO a 2003 00944

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un dispozitiv pentru determinarea aerosolilor salini nestructurali prin metoda 
conductometrică diferenţială cu utilizarea unui sistem de barbotare şi a unei curbe de referinţă. Dispozitivul 
de barbotare reprezintă un sistem de ajustare a volumului în care sunt electrozi (compensare termică şi prin 
conductibilitate). Avantajele constau în aceea că dispozitivul poate fi  utilizat în laboratoare şi in situ, este de 
foarte mare precizie (ordinul de concentrare ppm) şi poate fi  utilizat în calitate de metodă standard pentru 
aerosoli.
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Summary of the invention: The invention refers to a device for the determination of nonstructural saline aerosols 
by differential conduct metric method using a bubbling system and a reference curve. The bubbling device 
represents a system of volume adjustment, in which there are electrodes (conductive and temperature 
compensation). The advantages are that it can be used in laboratories and in situ, it is very precise (ppm 
concentration order), can be set up as a standard method for aerosols.

 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE „ELIRI” S.A.

C 4 Procedeu de confecţionare a unei nanostructuri fi liforme
Autori: Badinter Efi m, Ioişer Anatol, Leporda Nicolae, Bugacov Veaceslav 

Brevet: MD 3691 

Esenţa invenţiei: Procedeul include formarea semifabricatului sub formă de fascicul de fi re conductoare izolate, 
strâns împachetate, şi confecţionarea concomitentă a fi relor propriu-zise în număr de 20 de milioane de 
bucăţi.

Summary of the invention: The method comprises preparation of a sample in the form of close-packed bunch of 
conductive micro-threads with concurrent making of the said threads in a quantity of 20 million pieces. 

 INSTITUTUL DE CHIMIE AL A.Ş.M.

C 5  Procedeu de modifi care a cărbunelui activ
Autori: Lupaşcu Tudor, Ciobanu Mihail 

Brevet: MD 3482

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de modifi care a cărbunelui activ, care poate fi  folosit în calitate de 
adsorbant selectiv pentru purifi carea apei de amoniac şi ioni de amoniu. Procedeul include: oxidarea căr-
bunelui activ, obţinut din coji de nucă cu peroxid de hidrogen sau acid azotic concentrat, sau ozon la valori 
determinate de timp, temperatură, concentraţie; tratarea cu o soluţie de bază alcalină până la eliminarea 
completă a acizilor humici, neutralizarea cu acid clorhidric, spălarea cu apă demineralizată, uscarea până la 
o masă constantă; impregnarea cu ioni de cobalt(II) sau de cupru(II), sau ioni de nichel(II), sau de argint(I), 
urmată de spălarea cu apă demineralizată şi uscarea până la o masă constantă.

Summary of the invention: The invention relates to a process for active coal modifi cation, witch may be used 
as selective adsorbent for water purifi cation from ammonia and ammonium ions. The process includes 
oxidation of the activated carbon, obtained from nutshell with hydrogen peroxide or concentrated nitric acid, 
or ozone under certain value of time, temperature and concentration. Treatment with alkaline solution up 
to the complete removal of humic acids, neutralization with hydrochloric acid, washing with demineralized 
water, drying up to the constant mass; impregnation with ions of cobalt(II), or copper(II), or nickel(II), or 
silver(I) with the subsequent washing with demineralized water and drying up to the constant mass.

C 6 Amestec uscat pentru tencuire pe bază de ciment
Autori: Lupaşcu Tudor, Boţan Victor 

Brevet: MD 3536

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la materiale de construcţie, în special la un amestec uscat pentru tencuire pe bază 
de ciment şi poate fi  utilizată la prelucrarea suprafeţelor interioare şi exterioare ale construcţiilor. Amestecul 
conţine ciment, metilhidroxietilceluloză, substanţă tensioactivă, acid citric, praf redispersabil de latex şi 
calcar fi n măcinat. Totodată, în calitate de substanţă tensioactivă poate fi  utilizat un detergent anionic de tip 
Sumgait.

Summary of the invention: The invention relates to the building materials, in particular to a dry plaster mixture on 
base of cement and may be used for processing the inner and outer surfaces of the construction projects. 
The mixture comprises cement, methylhydroxyethylcellulose, surface-active agent, citric acid, redispersible 
latex powder and fi nely ground limestone. At the same time, as surface-active agent there can be used a 
Sumgait-type anionic detergent.
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C 7 Procedeu de purifi care a apelor subterane de hidrogen sulfurat şi/sau sulfuri
Autori: Lupaşcu Tudor, Nastas Raisa 

Brevet: MD 3097 

Esenţa invenţiei: Procedeul include purifi carea apelor subterane de hidrogen sulfurat şi/sau sulfuri prin aerarea lor în 
prezenţa catalizatorului obţinut în baza cărbunelui activ oxidat, impregnat cu ioni de cupru sau fi er.

Summary of the invention: The process includes purifi cation of underground waters from sulphureted hydrogen 
and/or sulphides by their aeration in the presence of catalysts obtained on the base of oxidized active coal, 
impregnated with copper or iron ions.

C 8 Procedeu de îmbogăţire a sorbentului carbonic cu azot
Autori: Boţan Victor, MD; Sandu Ion, RO; Lupaşcu Tudor, MD

Brevet: MD 3910 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de îmbogăţire a sorbentului carbonic cu azot, care poate fi  utilizat 
pentru epurarea apelor subterane şi de suprafaţă. Esenţa invenţiei constă în amestecarea unui sorbent car-
bonic cu uree şi cu un oxidant în raport masic de 2:2:1 respectiv, după care amestecul obţinut se tratează la 
temperatura de 350°С în decurs de 3…5 min, apoi se spală şi se usucă. Totodată, în calitate de oxidant se 
utilizează nitrat sau persulfat, sau clorat, sau hipoclorit, sau perclorat de sodiu sau de potasiu.

Summary of the invention: The invention relates to a process for enriching the carbonic sorbent with nitrogen that can be 
used for treatment of underground and overground waters. Summary of the invention consists in mixing the car-
bonic sorbent with urea and an oxidant in the mass ratio of 2:2:1 correspondingly, afterwards the obtained mix-
ture is treated at the temperature of 350°C during 3...5 min, and then it is washed and dried. At the same time, 
as oxidant is used nitrate or persulphate, or chlorate, or hypochlorite, or sodium or potassium perchlorate. 

C 9 Procedeu de obţinere a nitratului de hexa-μ-acetato-μ3-oxo-tris(aquo)trifi er(III) în 
formă solidă şi de soluţie apoasă

Autori: Turtă Constantin, Zubarev Vera 

Brevet: MD 3685 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la chimie, în particular la un procedeu de obţinere a nitratului de hexa-μ-acetato-μ3-
oxo-tris(aquo)trifi er(III) în formă solidă şi lichidă, care poate fi  utilizat în diverse domenii, în special în agricultură 
în calitate de compus anticlorozic. Procedeul, conform invenţiei, prevede sedimentarea hidroxidului de fi er(III) 
din orice sare a fi erului(III) hidrosolubilă, spălarea şi tratarea acestuia cu acizi acetic şi azotic, în raport molar 
de, respectiv, 3:6:1, după care soluţia obţinută se fi ltrează opţional. Produsul solid al preparatului se obţine prin 
concentrarea soluţiei obţinute anterior, produsul cristalizat se separă şi se usucă.

Summary of the invention: The invention relates to chemistry, in particular to a process for obtaining hexa-μ-acetato-μ3-
oxo-tris(aquo)triferrum(III) in solid and liquid form that can be used in different fi elds, especially in agriculture as 
antichlorozic complex. The process, according to the invention, provides for the sedimentation of iron(III) hydroxi-
de from any water-soluble iron(III) salt, washing and treatment thereof with acetic and nitric acids in the molar 
ratio of 3:6:1, correspondingly, afterwards the obtained solution is optionally fi ltered. The solid form of preparation 
is obtained by concentration of the obtained solution; the crystallized product is separated and dried.

 INSTITUTUL DE CHIMIE AL A.Ş.M. 
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU”

 C 10 Preparat nou cu proprietăţi antimicrobiene obţinut din deşeurile industriei vinicole
Autori: Lupaşcu Tudor, Duca Gheorghe, Rudic Valeriu, Goncear Veaceslav, Muşet Gheorghe, Plugaru Ştefan 

Brevete: MD 3125, 3228 

Cerere: MD a 2008 0247 
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Esenţa invenţiei: A fost elaborată o nouă tehnologie de producere a unei substanţe biologic active de tip polifenolic 
din deşeurile industriei vinicole. În baza acestei substanţe a fost elaborată o serie de preparate medicamen-
toase cu proprietăţi antimicrobiene şi antifungice valoroase. Verifi cările preclinice au demonstrat nontoxicita-
tea lor. Preparatul, proprietăţile lui şi procedeele de aplicare sunt protejate prin 7 brevete de invenţie.

Summary of the invention: A novel technology was elaborated for the production of a biologically active substance 
of polyphenolic type from the secondary winery products. Based on this compound, a series of medicinal 
preparations with signifi cant antibacterial and antifungal properties were elaborated. Preclinical analyses 
demonstrated non-toxicity of these preparations. The preparation, its properties and application procedures 
are protected by 7 patents for invention.

 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL A.Ş.M.

C 11  Purtător de informaţie foto- şi electronostructurabil 
Autori: Andrieş Andrei, Bivol Valeriu, Robu Ştefan, Mitcov Dmitri, Meşalchin Alexei, Prisacar Alexandru, Sergheev 

Serghei, Triduh Ghenadii

Brevet: MD 3895 

Esenţa invenţiei: Purtătorul de informaţie foto- şi electronostructurabil din compoziţii de copolimeri de N-vinilcarbazol, 
alchene superioare şi N-vinilpirolidonă asigură majorarea fotosensibilităţii şi ameliorarea proprietăţilor optice. 

Summary of the invention: Photo- and electron-beam information carrying medium based on compositions of 
N-vinylcarbazole copolymers, higher alkenes and N-vinylpyrrolidone ensures increasing of photosensitivity 
and improving of optical properties. 

 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL A.Ş.M.

C 12 Procedeu de tratare a seminţelor de ardei 
Autori: Chintea Pavel, MD; Balaşova Natalia, RU; Şveţ Stepan, MD; Balaşova Irina, RU; Jacotă Anatol, MD; Cozar 

Elena, RU; Bespalco Lesea, RU

Brevet: MD 3694 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, în special la selecţia plantelor şi cultura de seminţe selecţionate. 
Rezultatul invenţiei constă în sporirea productivităţii seminţelor de ardei.

Summary of the invention: The invention refers to agriculture, namely to the plant selection and seed-growing. The 
result of the invention consists in increasing the pepper seed productivity.

C 13 3,4-dihidroxi-β-feniletoxi-O-α-L-ramnopiranozil-(1→3)-4-O-cafeoil-α-L-
arabinopiranozidă în calitate de compus ce sporeşte productivitatea seminţelor

Autori: Marcenco Alexandra, Chintea Pavel, Maşcenco Natalia, Florea Vasile 

Brevet: MD 3865

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o substanţă biologic activă nouă din clasa glicozidelor polifenolice seria 
feniletanoidelor care poate fi  aplicată pentru sporirea productivităţii seminţelor de plante medicinale.

Summary of the invention: The invention refers to a new biologically active substance from the class of polyphenolic 
glycosides of the group of phenylethanoides that can be used for increasing the productivity of medicinal 
plant seeds.

C 14  5,4´-dimetilcamferol 3-O-β-D-(6´´-α´-L´-ramnopiranozil)-glucopiranozidă în calitate 
de compus ce sporeşte productivitatea seminţelor

Autori: Maşcenco Natalia, Chintea Pavel, Marcenco Alexandra, Florea Vasile 
Brevet: MD 3866
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o substanţă biologic activă nouă din clasa glicozidelor polifenolice seria 
fl avonolelor care poate fi  aplicată în agricultură, în special în semenologie.

Summary of the invention: The invention refers to a new biologically active substance from the class of polyphenolic 
glycosides of the group of fl avonols that can be applied in agriculture, particularly seed-growing.

C 15 Tetraozidă a (25R)-5α-furostan-3β-22α-26-triol-[26-O-β-D-glucopiranozidei] 
în calitate de compus ce sporeşte legarea seminţelor la hibridizare la distanţă

Autori: Şveţ Stepan, Veveriţă Efi mia, Chintea Pavel, Jacotă Anatol, Lunga Irina

Brevet: MD 3738 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o substanţă biologic activă nouă din clasa glicozidelor steroidice de tip furosta-
nolic, care sporeşte legarea seminţelor la hibridizare la distanţă şi poate fi  aplicată în selecţie la încrucişarea 
grâului comun de toamnă cu secară pentru obţinerea noilor forme de triticale.

Summary of the invention: The invention refers to a new biologically active substance from the furostan-type steroid 
glycosides class increasing the seed distant hybridization setting and can be applied in selection when 
crossing common winter wheat with rye for obtaining new triticale forms.

 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL A.Ş.M. 

C 16 Astaxanthinplus – preparat nou din biomasa algei verzi Haematococcus pluvialis 
Autori: Miscu Vera, Rudi Liudmila, Cepoi Liliana, Cojocari Angela, Rudic Valeriu 

Cerere:  MD s 2009 0167

Esenţa invenţiei: Preparatul se obţine prin extracţie din biomasa de Haematococcus pluvialis şi prezintă un concen-
trat de astaxanthin în ulei vegetal. Preparatul posedă proprietăţi antioxidative remarcabile. 

Summary of the invention: The preparation is obtained by extraction from Haematococcus pluvialis biomass and pre-
sents the concentrate of astaxanthin in vegetal oil. The preparation has remarkable antioxidative properties. 

C 17 Preparate antioxidante şi antiradicalice noi pe bază de substanţe bioactive 
de origine algală

Autori: Rudi Liudmila, Cepoi Liliana, Cojocari Angela, Chiriac Tatiana, Elenciuc Daniela, Miscu Vera, Doni Veronica, 
Sadovnic Daniela, Rudic Valeriu 

Brevete: MD 275, 545, 692, 693

Esenţa invenţiei: Preparate noi cu proprietăţi antioxidante şi antiradicalice forte obţinute prin sinteză orientată, 
extragere, fracţionare, purifi care şi standardizare a substanţelor bioactive din biomasa algală.

Summary of the invention: New preparations with increased antioxidant and antiradical properties obtained by direct 
synthesis, extraction, fractioning, purifi cation and standardization of bioactive substances from algae biomass.

C 18 Medii nutritive pentru sporirea activităţii amilolitice a unor tulpini de micromicete 
din genul Aspergillus

Autori: Deseatnic Alexandra, Stratan Maria, Tiurin Janeta, Bologa Olga, Clapco Steliana, Coropceanu Eduard, 
Labliuc Svetlana, Rija Andrei, Condruc Viorica, Rudic Valeriu, Bulhac Ion

Brevete: MD 2836, 3943

Esenţa invenţiei: Invenţiile rezolvă problema obţinerii unor cantităţi sporite de amilaze microbiene. Scopul se realizează 
prin includerea în mediul nutritiv, în calitate de biostimulatori şi stabilizatori ai capacităţii biosintetice a producă-
torilor, a unor compuşi coordinativi ai Co(III) cu dimetilglioximă şi anioni fl uoruraţi – [TiF6]

2- sau [BrF4], în sfera 
externă. 

Summary of the invention: The inventions solve the problem of obtaining high quantities of microbial amylases. The 
purpose is realized by introduction in the nutritive medium of some coordinative compounds of Co(III) with 
dimethylglioxime and fl uorine anions – [TiF6]

2- or [BrF4], into environment as biostimulators and stabilizers of 
the biosynthetic capacity of producers.
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C 19 Tehnologie de obţinere a preparatelor sterolice din drojdii
Autori: Usatîi Agafi a, Topală Lilia, Molodoi Elena, Moldoveanu Taisia

Brevete: MD 3538, 3570

Esenţa invenţiei: Tehnologia se bazează pe utilizarea tulpinii de drojdie Saccharomices carlsbergensis CNMN-X-15, 
prelucrarea prin sinteză a ergosterolilor ţintă care permite sporirea semnifi cativă a produsului fi nit. Biopro-
duslele „Ergos-B” şi „BILEV” se propun pentru obţinerea diferitor preparate farmaceutice.

Summary of the invention: The technology is based on the use of Saccharomices carlsbergensis CNMN-X-15 yeast 
strain, processes targeted ergosterol synthesis which signifi cantly increases the fi nal product. Bioproducts 
“Ergos-B” and “BILEV” are proposed to obtain various pharmaceutical preparations.

 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL A.Ş.M. 
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL A.Ş.M.

C 20 Bioproduse din drojdiile sedimentelor vinicole pentru furajarea peştilor
Autori: Chiseliţa Oleg, Usatîi Agafi a, Crepis Oleg, Chiseliţa Natalia, Usatîi Adrian, Molodoi Elena 

Brevet: MD 3792

Esenţa invenţiei: Bioprodusul proteico-vitaminic „Prolevin” obţinut prin prelucrarea levurilor din sedimente vinicole, 
utilizat la furajarea larvelor de peşte, sporeşte semnifi cativ viabilitatea şi ritmul de creştere al acestora.

Summary of the invention: Proteico-vitamin bioproduct „Prolevin” produced by processing wine sediment yeasts is 
used in feeding larvae fi sh and increases signifi cantly their growth rhythm and viability.

 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL A.Ş.M.

C 21 Metodă de profi laxie şi tratament al ectoparazitozelor la găini 
Autori: Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Maşcenco Natalia, Florea Vasile, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, 

Bivol Alexei

Brevet: MD 3674

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la parazitologie, în special la profi laxia şi tratamentul găinilor contra ectoparaziţilor şi 
poate fi  utilizată în medicina veterinară. Metoda include tratarea prin stropire a găinilor cu o soluţie apoasă de 
5% a extractului obţinut din părţile aeriene de tutun uscat (Nicotiana rustica L.), în doză de 50 ml pentru o găină. 
Pentru profi laxie tratarea se efectuează într-o singură repriză, iar pentru tratament – în două reprize, cu un inter-
val de 14 zile. Rezultatul invenţiei constă în sporirea efi cacităţii tratamentului ectoparazitozelor la găini.

Summary of the invention: The invention relates to parasitology, in particular to the hen prophylaxis and treatment 
against ectoparasites and can be used in the veterinary medicine. The method includes treatment by hen 
spraying with 5% aqueous extract obtained from aboveground parts of dry tobacco (Nicotiana rustica L.), 
in a dose of 50 ml per hen. For prophylaxis the treatment is carried out once, and for treatment - twice, with 
an interval of 14 days. The result of the invention consists in increasing the effi ciency of ectoparasitosis 
treatment to hens.

C 22 Metodă de extragere a acidului dezoxiribonucleic din artropode 
Autori: Toderaş Ion, Movilă Alexandru, Munteanu Natalia, Chiroşca Valeria, Railean Nadejda

Brevet: MD 3539

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biotehnologie, în particular la o metodă de extragere a acidului dezoxiribonucleic 
din artropode şi poate fi  utilizată în biologia moleculară, biochimie, ingineria genetică, precum şi pentru dia-
gnosticare. Metoda propusă include plasarea materialului biologic integral într-o eprubetă cu 100 μl de soluţie 
de hidroxid de amoniu 0,7 M, închiderea eprubetei, menţinerea la temperatura camerei timp de 5 min şi incu-
barea ulterioară într-un termostat la temperatura de 100˚C cu agitare continuă timp de 30 min. În calitate de 
material biologic integral se utilizează artropode vii sau preventiv fi xate în alcool şi spălate cu apă. 
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Summary of the invention: The invention relates to biotechnology, in particular to a method of extracting deoxyribo-
nucleic acid from arthropods and may be used in the molecular biology, biochemistry, genetic engineering, 
as well as for diagnostics. The proposed method includes placement of the integral biologic material into 
a test tube with 100 μl of 0.7 M ammonium hydroxide solution, closing of the test tube, maintenance at the 
room temperature during 5 min and subsequent incubation into a thermostat at the temperature of 100°C, 
with continuous agitation during 30 min. As integral biological material are used live arthropods or prelimina-
rily fi xed in alcohol and washed with water.

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UA)
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.С. СКОВОРОДЫ (UA)

C 23 Способ получения комплекса биологически активных веществ 
с антиоксидантным и противовоспалительным действием

Изобретатели: Ковольов В.М., Малоштан Л.М., Суббота Н.П., Кононенко А.Г., Ткаченко М.Ф.

Патент: UA 86502 

Сущность изобретения: Способ получения комплекса биологически активных веществ с антиоксидантным и 
противовоспалительным действием путём неоднократной экстракции растительного сырья горячей 
водой с последующим упариванием досуха полученного суммарного экстракта, который отличается 
тем, что в качестве растительного сырья используют листья кукурузы, лучше естественного ендо-
спермального мутанта сахарной кукурузы с носителем гена Su-1, экстракцию производят в два этапа 
при суммарном соотношении сырья к экстракту 1:12, а на втором – 1:8.

Summary of the invention: The method of obtaining the complex of biologically active substances with antioxidant 
and anti-infl ammatory properties by repeated extraction of plant raw material with hot water and the further 
evaporation to dryness of the obtained crude extract. As raw material there are used corn leaves, which 
are better than the natural endo-spermatic mutant of sweet corn with Su-1 gene carrier, the extraction is 
carried out in two stages with the cumulative ratio of the raw material to the extract of 1:12, and in the 
second one 1:8. 

 SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA, IAŞI (RO) 

C 24 Substanţă decontaminantă cu activator (decosept-power)
Autori: Ursache Tonel, Butean Victor

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o nouă substanţă cu activator cu acţiune decontaminantă. 

Summary of the invention: The invention relates to a new substance with activator for decontamination. 

 UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

C 25 Procedeu combinat de îmbunătăţire a proprietăţilor fi zico-chimice ale produselor 
din sticlă 

Autori: Şaragov Vasile, Azarenco Olga, Botezatu Vitalie, Lîsenco Galina, Olaru Ion

Brevete: MD 379; RU 2040496 

Esenţa invenţiei: Combinarea metodelor de îmbunătăţire a proprietăţilor fi zico–chimice ale produselor din sticlă.

Summary of the invention: Combining methods to improve the physico-chemical properties of glass products. 
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 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

C 26  Materiale dielectrice
Autori: Gulea Aurelian, Ciumacov Iurie, Petrenko Petru, Popovschi Lilia, Simonov Iurie, Antosyak Boris, Ţapcov Victor

Brevete: MD 3841, 3930

Esenţa invenţiei: Obţinerea materialului dielectric în baza compuşilor coordinativi ai cuprului care conţin 4,4’-bipiridil 
şi 2-[2-(hidroxietilimino)-metil]fenolii substituiţi. 

Summary of the invention: Obtaining of dielectric material by means of copper coordination compounds containing 
4,4’-bipyridil and substituted 2-[2-(hydroxyethylimino)-methyl]phenols.

C 27 Mediu de cultură pentru Propionibacterium freudenreichii s.s. shermanii
Autori: Cotovaia Aliona, Starodubţeva Elena, Bulimaga Valentina, Gulea Aurelian, Rudic Valeriu 

Brevet: MD 3658

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biotehnologia microbiologică, în particular la mediile de cultivare pentru Propio-
nibacterium freudenreichii s.s. shermanii, utilizate în industria microbiologică şi alimentară. Esenţa invenţiei 
constă în aceea că se propune un mediu de cultură pentru Propionibacterium freudenreichii s.s. shermanii, 
care include (g/L): extract de porumb, glucoză, (NH4)2SO4, 5,6-dimetilbenzimidazol şi sursă de cobalt, ca-
racterizat prin aceea că în calitate de sursă de cobalt la mediul de cultivare se adaugă compusul coordinativ 
fac-[Co(NH2CH2CH2O)3] 3H2O (1) sau fac-[Co(NH2CH2CH2OH)3](NO3)3 (2).

Summary of the invention: The invention refers to the microbiological technology, particularly to a culture medium 
for cultivation of cyanobacteria Propionibacterium freudenreichii s.s. shermanii for use in microbiological 
and food-processing industry. Summary of the invention consists in that an environment for the cultivation 
of cyanobacteria Propionibacterium freudenreichii s.s. shermanii is proposed. It contains (g/L): corn extract, 
glucose, ammonium sulphate, 5,6-dimethylbenzimidazole, and cobalt source, characterized in that as cobalt 
source to the cultivation medium is added the coordination compound fac-[Co(NH2CH2CH2O)3] 3H2O (1) or 
fac-[Co [Co(NH2CH2CH2OH)3](NO3)3 (2). 

C 28   Sorbent selectiv în baza compuşilor de Bi(III) în faza polimerilor
Autori: Guţanu Vasile, Cojocaru Ludmila 

Brevete: MD 2706, 3295

Esenţa invenţiei: Sinteza particulelor ultrafi ne de compuşi ai bismutului(III) în faza polimerilor ionici reticulaţi care 
conţin grupe puternic bazice. 

Summary of the invention: The synthesis of ultra fi ne particles of Bi(III) compounds in the phase of cross-linked ionic 
polymers containing strongly basic groups. 

C 29 Materiale luminescente – nanocompozite din semiconductori şi polimeri organici
Autori: Gaşin Petru, Robu Ştefan, Culiuc Leonid, Bivol Vasile, Rusu E. 

Brevet: MD 3888

Esenţa invenţiei: Elaborarea materialelor compozite din semiconductori calcogenici (CdS, ZnS) şi oxidici (ZnO, 
Ga2O3) cu polimeri organici – alcool polivinilic (APV) cu randament înalt de emisie luminescentă.

Summary of the invention: Elaboration of composite materials from chalcogenic (CdS, ZnS) and oxidic (ZnO, Ga2O3) 
semiconductors with organic polymers, such as polyvinyl alcohol (PVA) with high luminescent emission yield.

C 30 Purtător de informaţie fototermoplastic din copolimeri de N-vinilcarbazol
Autori: Robu Ştefan, Mitcov Dumitru, Dragalina Galina, Barbă Nicanor, Andrieş Ion, Dementiev Igor, Chiriţa 

Arcadie

Brevet: MD 3690
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Esenţa invenţiei: Purtător de informaţie fototermoplastic cu strat de semiconductor organic din copolimeri de N-vinil-
carbazol şi alchene superioare sensibilizaţi cu compuşi electrono-acceptori (2,4,7-trinitrofl uorenonă) şi strat 
de înregistrare termoplastic. Posedă sensibilitate fotografi că ~ 104 cm2/J şi poate fi  utilizat pentru înregistra-
rea reţelelor de difracţie sau a hologramelor cu efi cienţă de difracţie 8÷10% şi rezoluţie fotografi că până la 
1000 mm-1.

Summary of the invention: Photothermoplastic information carrier with organic semiconductor layer made up of N-
vinylcarbazole and higher alkenes doped with suitable electron acceptor scompounds (2,4,7-trinitrofl uoreno-
ne) and thermoplastic recording layer. The carrier possesses photographic sensitivity ~ 104 cm2/J and can be 
used for recording of diffraction gratings or holograms with diffraction effi ciency ~ 8÷10% and photographic 
resolution up to 1000 mm-1.

C 31 Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă şi obţinerea 
unor produse noi

Autori: Gonţa Maria, Covaliov Victor, Mereuţă Aliona 

Brevete: MD 1107, 2374, 2407, 2428, 2524, 2525, 2767, 2771, 3050, 3062, 3078, 3210 

Esenţa invenţiei: Implementarea tehnologiilor de prelucrare a deşeurilor vinicole pentru obţinerea unor produse noi, 
competitive pe piaţa internă şi externă: acid tartric, ulei de seminţe de struguri, coloranţi, etanol tehnic, 
substanţe farmaceutice, adaosuri alimentare, biogaz ca sursă de energie alternativă, precum şi tratarea 
deşeurilor toxice vinicole.

Summary of the invention: Implementation of technologies for processing of wine material waste for obtaining new 
products, that are competitive on the local and international market: tartaric acid, grape seed oil, dyes, 
technical ethanol, pharmaceutical substances, food additives, biogas as a source of alternative energy, and 
also treatment of winery toxic waste material.

C 32 Utilizarea sedimentelor de cleire a vinurilor şi obţinerea unor produse noi 
Autori: Covaliov Victor, Nenno Vladimir, Covaliova Olga, Mereuţă Aliona, Carauş Veaceslav 

Brevete: MD 3210, 3232, 3251, 3293, 3565, 3668, 3731, 3814, 67Y 

Esenţa invenţiei: Este prezentată rezolvarea practică a problemei de dezafectare a deşeurilor de cleire a vinurilor 
ce conţin cianuri. Metoda este bazată pe tehnologia de fl otare şi pe obţinerea în urma procesului a unor 
îngrăşăminte, preparate fungicide, pigmenţi, convertori de rugină, preparate ce împiedică putrezirea 
lemnului.

Summary of the invention: It is represented a practical solution of the problem of decommissioning wine adhesive 
waste containing cyanides. The method is based on fl otation technology and obtaining in the process of 
fertilizers, fungicide, preparations, pigments, rust converters, remedies to prevent rotting of wood.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI”, IAŞI (RO)
SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA, IAŞI (RO) 

C 33  Compuşi ai fi erului(III) şi procedeu de preparare a acestora
Autori: Sibiescu Doina, Chirilă Laura, Roşca Ioan, Butnaru Romen, Creţescu Igor, Stan S. Corneliu, Vizitiu 

Mihaela

Esenţa invenţiei: Invenţia se refera la obţinerea unor noi compuşi ai Fe(III) cu 2 amino-6-metoxibenzotiazol sulfonat 
sodiu → 1 naftol-4 sodiu sulfonat cu aplicaţii în domeniul senzorilor electrochimici destinaţi detecţiei fi erului 
din apele uzate ale proceselor de vopsire din industria textilă.

Summary of the invention: The invention relates to a new approach in synthesis of some new iron compounds with 2 
amino-6-methoxybenzothiazole sodium sulfonate →1 naphtol-4 sodium sulfonate, with potential applications 
in electrochemical sensors for iron detection in waste waters from dyeing processes in textile industry.
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 Secţiunea D. Energie, electricitate, electronică, telecomunicaţii,  
 tehnologii audio şi video; calculatoare, programe, echipamente,  
 birotică
 Section D. Energy, electricity, electronics, telecommunications,  
 audio-video technique; computers, programs, equipment,   
 logistics 

 FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI (RO)

D 1 Procedeu de efi cientizare a proceselor de transfer de căldură în cuptoarele electrice 
clasice pentru tratamentul termic la temperaturi medii

Autori: Minea Alina Adriana, Sandu Ioan Gabriel

Brevete: MD 3461, 3462, 3463, 3578, 3689, 3919, 3933, 3949

Cerere:  RO a 2006 00843 

Esenţa invenţiei: Procedeu de efi cientizare a proceselor de transfer de căldură în cuptoarele electrice clasice pentru 
tratamentul termic la temperaturi medii.

Summary of the invention: The invention refers to a process for increasing the effi ciency of heat transfer processes 
in the classical electrical furnaces used for medium temperature heat treatment, in order to improve some 
alloys properties by using two adjustable radiant panels.

 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE „ELIRI” S.A.

D 2 Procedeu de determinare a decalajului de fază şi a raportului dintre amplitudinile 
a două semnale periodice

Autori: Colpacovici Iulian, Aleinicov Evghenii, Caraghiaur Mihail 

Brevet: MD 3664 

Esenţa invenţiei: Procedeul constă în măsurarea valorilor momentane ale amplitudinilor semnalelor studiate, cu un 
interval prescris de discretizare; valorile indicate ale amplitudinii se supun transformării analog numerice, 
după care se realizează prelucrarea matematică a datelor.

Summary of the invention: Summary of the process consists in measurement of instantaneous values of the 
researched signals amplitudes with a given sampling interval. The said values of amplitude are transformed 
into digital samples and the data are mathematically processed.

D 3 Metodă de verifi care a transformatoarelor monofazate de tensiune şi instalaţie 
pentru realizarea ei

Autori: Colpacovici Iulian, Badinter Efi m, Cojocaru Dumitru, Vasiliciuc Victor 

Brevet: MD 3784 

Esenţa invenţiei: Metoda constă în faptul că se compară tensiunile, care fac parte din tensiunea etalon şi din tensiunea 
secundară a transformatorului de tensiune supus verifi cării metrologice. Instalaţia pentru verifi carea 
metrologică a transformatoarelor de tensiune conţine un mijloc de măsurare, conectat la tensiunea de 
încercare şi la aparatul de comparaţie.
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Summary of the invention: Summary of the method consists in comparison of voltages which are parts of a reference 
voltage and a part of secondary voltage calibrated by voltage transformer. The voltage transformer calibration 
device comprises a reference means connected to the test voltage and comparison tool.

D 4  Divizor de tensiune
Autori: Colpacovici Iulian, Daniliuc Ion, Cleimenov Vladimir 

Brevet: MD 3239 

Esenţa invenţiei: Divizorul este destinat utilizării pe scară largă pentru transformarea tensiunii în circuitele de înaltă 
tensiune. 

Summary of the invention: The divider is intended for wide range voltage transformation within the high-voltage 
circuits. 

 INSTITUTUL DE FILOLOGIE AL A.Ş.M.

D 5  Bază de date terminologice
Autori: Druţă Inga, Gorceac Teodora, Mocanu Maria, Păun Ecaterina, Vieru Lidia, Vlas Mariana 

Esenţa invenţiei: Amplu dicţionar terminologic electronic pentru traducători.

Summary of the invention: A large digital terminological dictionary for translators. 

 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL A.Ş.M.

D 6 Nanolasere şi microlasere în baza nanostructurilor şi microstructurilor de ZnO
Autori: Ursachi Veaceslav, Rusu Emil, Zalamai Victor, Burlacu Alexandru, Stratan Gheorghe, Tighineanu Ion

Brevete: MD 3320, 3789 

Esenţa invenţiei: Lasere cu rezonatoare în baza nanofi relor, microdiscurilor şi microtetrapoadelor de ZnO, precum 
şi a microstructurilor autoasamblate din aceste elemente. Sunt destinate utilizării în calitate de surse de 
radiaţie coerentă în microcircuite optoelectronice, sisteme fotonice, sisteme de identifi care şi securizare.

Summary of the invention: Lasers with resonators based on ZnO nanowires, microdiscs, and microtetrapods, as well 
as on microstructures self-assembled from these units used as coherent radiation sources for optoelectronic 
microcircuits, photonic systems, identifi cation and security systems.

 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO”, Î.S.

D 7 Ciclu de invenţii „Procedeu şi mijloace tehnice pentru obţinerea biocombustibililor 
din uleiuri vegetale”

Autori: Hăbăşescu Ion, Duca Gheorghe, Cerempei Valerian, Sîsoev Lilia, Molotcov Iurie, Ruschih Denis 

Brevete: MD 3347, 3362, 3449, 3530 

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la un procedeu şi la mijloacele tehnice de obţinere în fl ux a combustibililor 
din uleiuri vegetale.

Summary of the invention: The cycle refers to a process and technical means for fl ow production of fuel from 
vegetable oils. 

 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL A.Ş.M.

D 8 Instalaţie de înregistrare a consumului de oxigen de către animalele de laborator 
Autori: Savin Anatolie, Munteanu Andrei 

Brevet: MD 3829 
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Esenţa invenţiei: Instalaţia include o cameră cu microclimat, cameră pentru animale, rezervor de oxigen, vase pentru 
absorbţie de CO2 şi pentru apă, biuretă, calculator, termometru. 

Summary of the invention: The invention refers to a device for registering the oxygen consumption to laboratory 
animals. The device comprises a chamber with temperature-controlled microclimate, a chamber for animals, 
an oxygen reservoir, and a vessel for CO2 absorption, a vessel for water, a burette, and a calculator. 

 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ 
ИМ. П.С. НАХИМОВА 

D 9 Интерактивная клавиатура персонального компьютера на основе клавишной 
ячейки Е.И. Шевцова

Изобретатель: Шевцов Евгений Иванович

Патент:  UA 69039A 

Полезная модель: UA 23891U

Сущность изобретения: Клавишная ячейка является по сути интерактивным ЖК мини-дисплеем, наделяет 
клавиатуру уникальными возможностями, превращая ее в своеобразный монитор, на котором могут 
отображаться достаточно сложные графические символы: шрифты, иероглифы, математические 
функции, нотные знаки и различные пиктограммы, сложность которых лимитируется лишь 
разрядностью матричного ЖК-индикатора, расположенного на поверхности клавиш. На базе 
клавишной ячейки разработан опытный образец клавиатуры с использованием OLED-технологии и 
начато ее промышленное производство. 

Summary of the invention: The interactive keyboard is a LCD mini-display endowing the keyboard with the unique 
possibilities, transforming it in a monitor for registration some complex graphical symbols such as fonts, 
characters, mathematical functions, music labels and various icons, the complexity of which is limited only by 
the bit matrix LCD display, located on the surface of the keys. On the basis of cell keyboard there is designed 
a prototype keyboard with OLED-technology and there is started its industrial production.

 SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA, IAŞI (RO)

D 10  Avertizor acustic şi electromagnetic pentru prevenirea accidentelor rutiere 
şi feroviare

Autori: Antohi Constantin, Hagan Marius, Creţescu Igor, Chornobay Nykolay

Esenţa invenţiei: Invenţia constă în conceperea unui dispozitiv avertizor prin emisia semnalelor acustice şi electro-
magnetice în scopul de a preveni accidentele rutiere şi feroviare. Echipamentul este bazat pe un generator 
de joasă frecvenţă care emite sunete la diferite perioade, frecvenţe şi intensităţi pentru menţinerea vigilenţei 
conducătorului în timpul conducerii. Concomitent, sunt îndepărtate efectele neuropsihice datorate rezonan-
ţei Schumann.

Summary of the invention: The invention consists in the conception of the warning equipment for emission of the 
acoustic and electromagnetic signals, in order to avoid the auto and railway accidents. The equipment is 
related to a low frequency acoustic generator that emits sounds at different periods, frequencies and inten-
sities for the driver vigilance maintenance during driving, while removing some of the neurophysical effects 
due to Schumann resonance.

D 11  Motor cu ardere internă
Autor: Muşat Constantin 

Brevet: RO 121711

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la sisteme de distribuţie pentru formarea ciclului termic în cazul amplasării cir-
culare şi verticale a cilindrilor. Soluţiile tehnice sunt de natură mecanică, fi ind valabile pentru orice tip de 
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combustie şi ciclu termic. Această amplasare a cilindrilor şi soluţiile găsite pentru sistemul de distribuţie pre-
zintă avantaje constructive având efect asupra creşterii randamentului, reducerii consumului de combustibil, 
scăderii costurilor. 

Summary of the invention: The invention relates to the distribution systems for heat cycle formation in case of 
circular and vertical placement of cylinders. Technical solutions are of mechanical nature and are valid 
for any type of combustion and thermal cycle. The location of the cylinders and the solutions found for the 
distribution system present constructive advantages having an effect on the effi ciency growth, reducing fuel 
consumption and lowering total cost.

 ,,SINCOS-PLUS” SRL

D 12 1. Sursă de energie electrică în baza motorului Stirling cu concentrarea razelor solare
2. Sursă de energie electrică cu folosirea elementelor fotovoltaice

Autori: Sainsus Iurie, Conev Alexei, Constantinov Nicolai, Varenic Mihail, Russev Iurii, Postoronca Sveatoslav, 
Şerbii Denis 

Cerere: MD s 2009 0168 

Esenţa invenţiei: 1. Sursa reprezintă o antenă parabolică, în focarul căreia este amplasat motorul Stirling, care roteşte 
generatorul de curent continuu. Generatorul încarcă acumulatorul de curent continuu unit cu invertorul DC/AC. 

 2. Sursa reprezintă o baterie solară a cărei ieşire este unită cu dispozitivul de încărcare al acumulatorului de 
curent continuu, care este unit la invertorul DC/AC. 

Summary of the invention: 1. The source represents a satellite antenna, in the focus of which is located Stirling motor, 
which rotates the generator of the direct current. The generator is a DC battery unit with inverter DC/AC. 

 2. The source is a solar battery the output of which is united with the device for battery charge with a direct 
current, which is joined to the inverter DC/AC.

 UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

D 13  Procedeu de obţinere a plasmei 
Autor: Hîrbu Arefa 

Esenţa invenţiei: Procedeul se referă la descărcările electrice în mediile gazoase însoţite de apariţia plasmei ca 
rezultat al folosirii unui electrod special. Descărcările electrice dintre electrozi au loc prin canale separate de 
curent, care limitează curentul total. Curentul total al descărcării este egal cu suma curenţilor elementari ce 
circulă prin aceste canale. 

Summary of the invention: The process relates to the electric discharges in the gaseous media accompanied by 
plasma appearance as a result of use of a special electrode. Electric discharges between electrodes take 
place through separate current channels limiting the total current. The total current of discharge is equal to 
the sum of elementary currents circulating through the said channels. 

D 14  Procedeu de excitare multifotonică a moleculelor SiO 
Autor: Hîrbu Arefa 

Esenţa invenţiei: La excitarea nivelelor oscilatorii ale stării de bază a electronului cu raze infraroşii este posibil proce-
sul de transport al energiei oscilatorii în energie electronică. Procesul dat poartă denumirea de REI (relaxa-
rea electronică inversă). Un astfel de tip de relaxare duce la apariţia luminescenţei în regiunea ultravioletă 
sau vizibilă a spectrului. Radiaţia luminescentă apare la tratarea moleculelor de SiO cu raze infraroşii. 

Summary of the invention: The oscillatory-to-electronic power transfer process is possible at the excitation of 
oscillatory levels of the electron basic state with infra-red rays. The given process bears the name of IER 
(inverse electronic relaxation). Such type of relaxation leads to the appearance of luminescence in the ultra-
violet or visible region of spectrum. The luminescent radiation appears at the treatment of SiO molecules 
with infra-red rays.
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D 15  Laser cu excimer XeCl pentru aplicaţii tehnologice 
Autori: Guţan Valeriu, Olaru Ion, Radcenco Mihail, Negritu Mihail, Cernileanu Andrei 

Esenţa invenţiei: Modelul experimental reprezintă un laser cu excimer XeCl pentru cercetări ştiinţifi ce şi aplicaţii 
tehnologice în sinteza nanostructurilor. Este un sistem de preionizare şi pompaj.

Summary of the invention: Excimer XeCl laser for scientifi c research and technological application in nanostructures 
synthesis. Preionisation and pumping system. 

D 16  Măsurarea parametrilor termici prin metoda calorimetrului adiabatic
Autori: Cheptea Virgil, Băncilă Serghei 

Esenţa invenţiei: S-a propus şi a fost realizată experimental o nouă variantă a metodei calorimetrului adiabatic, care 
permite micşorarea pierderilor fl uxului termic şi simplifi carea măsurărilor. 

Summary of the invention: It is proposed and realized a new experimental variant of the adiabatic calorimeter’s 
method, which allows reducing the loss of termic fl ux and simplifi cation of the measuring. 

D 17  Generator de curent de impulsuri bipolare destinat pentru prelucrarea materialelor 
conductibile cu aplicarea DEI (descărcărilor electrice de impuls)

Autori:  Topală Pavel, Beşliu Vitalie, Rusnac Vladislav, Ojegov Alexandr

Esenţa invenţiei: Generatorul poate fi  aplicat pentru modifi carea microgeometriei suprafeţelor, semiconductoarelor, 
pentru formarea peliculelor subţiri de oxizi pe suprafeţele metalice. Aplicarea generatorului permite de a 
spori esenţial productivitatea procesului de prelucrare a suprafeţelor.

Summary of the invention: The generator can be applied to modify microgeometry of the surfaces, semiconductors, 
for the formation of thin oxide fi lms on metal surfaces. Application of the generator allows increasing of 
productivity of the areas processing process.

D 18  Bloc de dirijare a generatorului de impulsuri de curent 
Autori:  Topală Pavel, Beşliu Vitalie, Rusnac Vladislav, Ojegov Alexandr

Esenţa invenţiei: Blocul este destinat pentru sincronizarea impulsurilor de amorsare şi a impulsurilor de putere. 
Totodată, blocul permite reglarea frecvenţei de lucru în limitele 0,1…500 Hz şi a defazajului dintre 
impulsuri.

Summary of the invention: Routing block of the current pulse generator. This block is intended to synchronize the 
fi ring pulses and pulse power. Furthermore it allows adjustment of frequency within the 0.1 ... 500 Hz and 
phase angle between pulses.

D 19  Ionosondă cu modulaţie liniară a frecvenţei, utilizată pentru cercetarea propagării 
undelor radio prin ionosferă

Autori:  Plohotniuc Eugeniu, Şimaev Vladimir, Haidău Iulian 

Esenţa invenţiei: Ionosonda cu modulaţie liniară a frecvenţei (MLF) este construită pe baza receptorului „CATRAN” 
şi are următorii parametri: banda frecvenţelor de sondare – 1…30 MHz; instabilitatea frecvenţei semnalului 
generatorului sursă – 10-9; neliniaritatea de balcaj a frecvenţei – mai mică de 10-4%; viteza de balcaj a frec-
venţei MLF – 1…1000 kHz/s; nivelul componentelor discrete parazitare – 60 дБ; precizia instalării timpu-
lui – 10-4 мкс; tensiunea de alimentare – 220 V. În componenţa ionosondei este inclus un computer de tip 
IBM cu procesor Intel Dual Core (2,2 GHz), memorie operativă – 3 GB, memorie video – 512 MB şi memorie 
externă – 500 GB.

Summary of the invention: The ionosonde with linear modulation of the frequency (MLF) is built on the base of 
„CRAMBLE” receptor/locator and has the following parameters: band frequency sounding – 1...30 MHz; 
the generator signal source frequency instability – 10-9; balcaj non-linearity of the frequency – less than 
10-4%; speed the frequency balcaj MLF – 1...1000 kHz/s; the level of parasitic discrete components – 60 дБ; in-
stallation time accuracy – 10-4 мкс; supply voltage – 220 V. The ionosonde included a IBM type computer 
with an Intel Dual Core (2.2 GHz), operative memory – 3 GB video memory – 512 MB and external memory –  
500 GB.
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 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 
VINĂRIA BARDAR

D 20 Intensifi carea tehnologiei de obţinere a biogazului şi obţinerea adaosurilor 
vitamino-proteice furajere pentru animale

Autori: Covaliov Victor, Ungureanu Dumitru, Covaliova Olga, Jalbă Vitalii, Duca Gheorghe, Plugaru Ion 

Brevete: MD 3050, 3062, 3078, 3293, 3294, 3376, 3430, 3716, 3732 

Esenţa invenţiei: Este prezentată realizarea la Vinăria Bardar a unei tehnologii noi de epurare anaerobă a apelor re-
ziduale vinicole (borhot). Concomitent cu epurarea în sedimentele nămolului activ al bioreactorului se obţine 
un conţinut ridicat de vitamina B12.

Summary of the invention: In the Bardar Winery there is realized a new technology for anaerobic wine waste water 
treatment (grain), simultaneously in the active sludge sediment of the bioreactor there is obtained a high 
content of vitamin B12.

 UNIVERSITATEA ,,ŞTEFAN CEL MARE”, SUCEAVA (RO)

D 21  Micromotor solar
Autori: Cernomazu Dorel, Ungureanu Constantin

Cerere: RO a 2000 01060

Esenţa invenţiei: Micromotorul solar, conform invenţiei, este realizat pe principiul motorului electric cu rotor rulant şi 
este destinat echipării sistemelor de urmărire după soare a unor convertoare de energie solară de tip special: 
captatoare solare cu concentrator, heliostate solare, panouri cu celule fotovoltaice etc. Avantajele invenţiei: 
construcţie simplă, cuplu extrem de ridicat, viteză redusă care exclude folosirea reductorului mecanic. 

Summary of the invention: The invention presents the solar micromotor which is realized according to the principle of 
rolling rotor motor and it is destined for equipping sun orientation systems of special solar energy converting 
systems: concentrator solar collectors, photovoltaic cell panels. Advantages: constructional simplicity, high 
torque, low speed that excludes the use of reducing gear.

D 22  Micromotor solar
Autori: Cernomazu Dorel, Ungureanu Constantin, Leonte Petru, Simion Alecsandru 

Cerere: RO a 2002 01344

Esenţa invenţiei: Micromotorul solar, conform invenţiei, este realizat pe principiul motorului electric cu rotorul acţionat, 
prin fricţiune, cu ajutorul unui element fl exibil intermediar, afl at sub infl uenţa câmpului magnetic învârtitor produs 
de stator şi este destinat echipării sistemelor de urmărire după soare a unor convertoare de energie solară de 
tip special: captatoare solare cu concentrator, heliostate solare, panouri cu celule fotovoltaice etc. Avantajele 
invenţiei: construcţie simplă, cuplu ridicat, viteză de rotaţie redusă care exclude folosirea reductorului mecanic.

Summary of the invention: According to the invention, the solar micromotor applies the operating principle of the 
motor with friction drive rotor using an intermediary fl exible element which is infl uenced by a rotating magnetic 
fi eld produced by the stator and it is used to equip the sun orientation systems of special solar energy 
converting systems like: concentrator solar collectors, photovoltaic cell panels and heliostats. Advantages: 
constructional simplicity, high torque, low speed that excludes the use of reducing gear.

D 23  Micromotor solar
Autori: Cernomazu Dorel, Ungureanu Constantin, Leonte Petru, Simion Alecsandru 

Cerere: RO a 2002 01291

Esenţa invenţiei: Micromotorul solar, conform invenţiei, este realizat pe principiul motorului electric cu rotor fl exibil şi 
este destinat echipării sistemelor de urmărire după soare a unor convertoare de energie solară de tip special: 
captatoare solare cu concentrator, heliostate solare, panouri cu celule fotovoltaice etc. Avantajele invenţiei: 
construcţie simplă, cuplu ridicat, viteză de rotaţie redusă care exclude folosirea reductorului mecanic. 
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Summary of the invention: The invention presents the solar micromotor which is realized according to the principle of 
fl exible rotor motor and it is destined for equipping sun orientation systems of special solar energy converting 
systems: concentrator solar collectors, photovoltaic cell panels. Advantages: constructional simplicity, high 
torque, low speed that excludes the use of reducing gear.

D 24  Vibromotor
Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Bobric Elena Crenguţa 

Cerere: RO a 2000 00450

Esenţa invenţiei: Vibromotorul, conform invenţiei, este realizat pe principiul conversiei mişcării liniare în mişcare de 
rotaţie cu ajutorul unui vibrator electromagnetic, alimentat la frecvenţă industrială şi care acţionează asupra 
unui rotor disc prin intermediul unor lamele roluite care, prin fricţiune, imprimă rotorului o mişcare de rotaţie. 
Avantajele invenţiei: construcţie simplă, preţ de cost redus, posibilitatea utilizării în sisteme de acţionare cu 
funcţionare intermitentă. 

Summary of the invention: The vibromotor, according to the invention, applies the liniar rotation operating principle 
with the help of an electromagnetic vibromotor, fed at industrial frequency and which acts a disk rotor using 
some roll plates that transmit a circular rotation. Advantages: constructional simplicity, low price, possibility 
of using them in intermitent functioning system.

D 25  Vibromotor
Autor: Tudosă Cezar 

Cerere: RO a 2002 01080 

Esenţa invenţiei: Vibromotorul, conform invenţiei, este constituit, în principal, din două sisteme electromagnetice 
vibrante care acţionează individual, prin intermediul unor lamele roluite, asupra unui rotor disc. Avantajele 
invenţiei: construcţie simplă şi robustă, siguranţă în funcţionare, preţ de cost redus, posibilitatea reversării 
sensului de rotaţie. 

Summary of the invention:   According tot the invention, the vibromotor consists mainly of two vibrating electromag-
netic systems that act individually, using some roll plates that transmit a circular rotation to a disk rotor. Ad-
vantages: constructional simplicity and robustness, low price, possibility of reversing the sense of rotation.

D 26  Oscilomotor
Autor: Tudosă Cezar 

Cerere: RO a 2004 00125 

Esenţa invenţiei: Oscilomotorul, conform invenţiei, este realizat dintr-o armătură mobilă care începe să vibreze sub 
infl uenţa câmpului electromagnetic dezvoltat de două bobine, astfel încât armătura mobilă capătă o mişcare 
alternativă, cu frecvenţa curentului alternativ, realizând totodată, prin masa sa şi prin lungimea cursei, con-
diţia de rezonanţă electromagnetică. Avantajele invenţiei: construcţie simplă şi sigură, posibilitatea utilizării 
în cadrul unor sisteme de acţionare cu funcţionare intermitentă. 

Summary of the invention: According to the invention, the oscilomotor consists mainly of a mobile arm which starts 
to vibrate in the electromagnetic fi eld developed by the two coils, so the mobile arm gets an alternative 
movement, realizing the electromagnetic resonance condition by its mass and its length. Advantages: con-
structional simplicity and safety, possibility of using them in intermitent functioning system.  

D 27  Motor electric cu funcţii multiple
Autor: Tudosă Cezar 

Cerere: RO a 2004 00922 

Esenţa invenţiei: Motorul, conform invenţiei, reprezintă un sistem electrotehnic care îndeplineşte atât funcţiile unui 
motor cu poli ecranaţi, cât şi funcţiile unui oscilomotor Marinescu. Motorul poate realiza atât o mişcare 
cu două sensuri de rotaţie, cât şi o mişcare oscilantă într-o direcţie perpendiculară pe planul statorului. 
Avantajele invenţiei: preţ de cost redus şi gabarit micşorat în condiţiile realizării unor funcţii multiple ca 
motor. 
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Summary of the invention: According to the invention, the motor represents an electrotechnical system that carries the 
functions both of a motor with shielding poles and of a Marinescu oscillomotor. Consequently, it can perform 
a two direction rotation movement as well as an oscillatory movement to an orthogonal direction on the stator 
plane. Advantages: low cost and small size in conditions of realisation multiple functions as a motor.

D 28  Motor solar
Autori: Cernomazu Dorel, Gavriliu Mihai Gabriel, Lupu Gheorghe 

Brevet: RO 115375 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor solar de tip pneumatic, destinat conversiei directe a energiei solare în 
energie mecanică. Motorul este constituit din mai multe propulsoare pneumatice care acţionează asupra unui 
rotor excentric, determinând rotaţia acestuia cu o viteză redusă. Aplicaţiile motorului sunt legate de orientarea 
continuă după soare a unor convertoare de energie solară de tip special. Avantajele invenţiei: construcţie 
simplă şi sigură recomandată pentru aplicaţii în instalaţii fără personal de supraveghere.

Summary of the invention: The invention relates to a pneumatic type solar motor. The solar motor is intended for direct 
conversion of the solar energy in mechanic energy. The motor consists of some pneumatic actuators that act an 
eccentric rotor and determine the rotation of the rotor at a low speed. The motor’s applications are in connection 
with the continuous according to the sun orientation of some special energy solar converters. Advantages: 
constructional simplicity recommended for applications in installation without supervisory personnel.

D 29  Micromotor solar
Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Tarnoveţchi Mihai, Ungureanu Constantin 

Cerere: RO a 2000 01163

Esenţa invenţiei: Micromotorul solar, conform invenţiei, funcţionează pe principiul deformării unor structuri solide 
sub acţiunea căldurii solare. Propulsoarele micromotorului, realizate dintr-o lamelă bimetalică, acţionează 
succesiv asupra unui rotor cu excentric. Micromotorul este destinat echipării sistemelor de urmărire după 
soare a unor convertoare de energie solară de tip special: captatoare solare cu concentrator, heliostate 
solare, panouri cu celule fotovoltaice etc. Avantajele invenţiei: construcţie simplă, cuplu ridicat, viteză de 
rotaţie redusă care exclude folosirea reductorului mecanic.

Summary of the invention: The invention presents the solar micromotor which operates according to the principle 
of solid structure deformation under the action of solar energy. The micromotor’s propellers are made of 
a bimetallic lamella which successively acts an eccentric rotor. The micromotor is destined to equip the 
sun orientation systems of some special type solar energy converters: solar collectors with concentrator, 
photovoltaic cells panels and solar heliostats. Advantages: constructional simplicity, high torque, low velocity 
of rotation which excludes the use of mechanical reducer.

D 30  Micromotor solar
Autori: Mandici Leon, Cernomazu Dorel, Ungureanu Constantin, Tarnoveţchi Mihai, Georgescu Daniel 

Cerere: RO a 2007 00850

Esenţa invenţiei: Micromotorul, conform invenţiei, se bazează pe deformarea unor structuri solide sub acţiunea 
căldurii de origine solară şi este constituit, în principal, din două propulsoare bimetalice care acţionează 
succesiv, prin intermediul unor clicheţi, asupra unui rotor cu striaţii, fi xat pe ax prin intermediul unui dispozitiv 
unisens. Este utilizat pentru orientarea după soare a panourilor cu celule fotovoltaice. Avantajele invenţiei: 
simplitate constructivă, siguranţă în funcţionare. 

Summary of the invention: According to this invention, the micromotor is based on the deformation of some durable 
structures infl uenced by solar heat and consists mainly of two bimetallic propellers that, using some shield 
latches, act successively a striation rotor mounted on an arbour by some unidirectional device. It is used for 
the sun orientation of photovoltaic cells panels. Advantages: simplicity, operational reliability.

D 31  Motor liniar asincron
Autori: Mandici Leon, Cantemir Lorin, Pentiuc Radu, Cernomazu Dorel

Brevet: RO 111643 
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor liniar asincron cu indici energetici ridicaţi. Inductoarele bilaterale au 
aceeaşi lungime, fi ind dispuse faţă în faţă, iar indusul este de tip placă. Unul dintre inductoare este echipat cu 
o înfăşurare trifazată în dublu strat, având q=1 şi pas diametral, iar celălalt inductor cu o înfăşurare trifazată în 
dublu strat, având q=1 şi pas scurtat. Crestăturile unui inductor sunt decalate longitudinal, faţă de crestăturile 
celuilalt inductor cu o jumătate de pas dentar. Avantajele invenţiei: lipsa modulaţiei longitudinale în amplitudine 
şi grad redus de armonici în distribuţia câmpului progresiv din întrefi er, pierderi reduse şi randament ridicat.

Summary of the invention: The invention relates to a linear asynchronous motor with high power values. The bilateral 
inductors have the same length, they are placed face to face, and the armature is a plaque. One of the 
inductors is equipped with a double coated three phase winding, which has q=1 and a diametrically lay, and 
the other inductor is equipped with a double coated three phase winding, which has q=1 and a curtailed lay. 
The inductor notches are longitudinally shifted as compared to the other conductor notches with a half of 
tooth pitch. Advantages: the absence of longitudinal modulation in amplitude and low harmonic degree on 
the runway distribution from the gap, small dissipation and high effi ciency.

D 32  Motor liniar asincron difazat
Autori: Mandici Leon, Cantemir Lorin, Pentiuc Radu, Cernomazu Dorel

Brevet: RO 111811 

Esenţa invenţiei: Motorul liniar asincron difazat este destinat acţionărilor de viteză şi putere reduse, alimentate în 
sistem difazat. Cele două inductoare dispuse faţă în faţă, de o parte şi de alta a unui indus de tip placă, 
prezintă acelaşi număr de crestături. O fază a înfăşurării este dispusă în crestăturile unui inductor, decalate 
în direcţie longitudinală cu o jumătate de pas dentar faţă de crestăturile primului inductor. Avantajele invenţiei: 
viteză sincronă foarte joasă, simplitate constructivă a înfăşurării, lipsa modulaţiei longitudinale în amplitudine 
a câmpului progresiv din întrefi er.

Summary of the invention: The linear diphase asynchronous motor is aimed at reduced velocity and power actuation 
that are fed in diphase system. Both inductors are disposed face to face, on the two sides of a plate rotor 
and it has the same notch number. A winding phase is disposed on an inductor notches that are staggered 
in longitudinal direction with half tooth pitch as compared to the fi rst inductor notches. Advantages: very 
low synchronous velocity, winding constructional simplicity, the absence of longitudinal modulation for the 
runway distribution of the gap. 

D 33  Motor liniar asincron 
Autori: Mandici Leon, Cantemir Lorin, Cernomazu Dorel

Brevet: RO 111812 

Esenţa invenţiei: Motorul este destinat acţionării maşinilor-unelte. Indusul paralelipipedic este de tip sandwich, cu plăci 
dispuse în plan transversal, fi ind alcătuit din plăci neferomagnetice ce alternează cu plăci feromagnetice. 
Plăcile neferomagnetice sunt scurtcircuitate la marginile exterioare prin două cordoane de sudură 
longitudinale care întregesc colivia indusului. Avantajele invenţiei: absenţa efectului transversal, întrefi er şi 
curent de mers în gol reduse, caracteristică de tracţiune rigidă, randament şi forţă de tracţiune ridicate.

Summary of the invention: The engine is intended for the machine tool drive. The rectangular rotor is sandwich type, 
with wafers disposed in cross plan and it consists of ferromagnetic wafers. The non-ferromagnetic wafers 
are shorted on the external sides using two longitudinal beads that complete the rotor cage. Advantages: 
the absence of cross effect, low gap and no-load current, rigid haulage characteristic, rigid traction force and 
effi ciency, high power and traction force.

D 34  Motor liniar asincron de joasă viteză 
Autori: Mandici Leon, Cantemir Lorin, Pentiuc Radu

Brevet: RO 111813 

Esenţa invenţiei: Motorul este destinat acţionării la viteză redusă. Cele două inductoare, dispuse bilateral, sunt 
echipate cu înfăşurări de tip Schrage cu număr de crestături pe pol şi fază q=1/2 şi decalate longitudinal, 
faţă de crestăturile celuilalt inductor cu jumătate de pas dentar. Avantajele invenţiei: viteză joasă, două trepte 
de viteză etc.

Summary of the invention: The engine is designed for operation at low speed. The two inductors, arranged bilaterally 
equipped with wound type numbers of scallops Schrage on pole and phase q=1/2 and longitudinal delayed 
over notches to other half-step dental inducer. Advantages: low speed, two-speed steps etc.
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D 35  Motor asincron 
Autori: Cernomazu Dorel, Barbă Niculai, Huţanu Daniel

Brevet: RO 116234 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor asincron cu poli ecranaţi, realizat după celebra soluţie Grosu. Este 
constituit, în principal, dintr-un miez magnetic cu trei coloane în formă de „E” pe care sunt dispuse o înfă-
şurare principală şi două înfăşurări de ecranare, prin care se realizează deopotrivă, reversarea sensului de 
rotaţie şi modifi carea vitezei în două trepte. Motorul poate fi  realizat şi în varianta cu rotoare multiple dispu-
se, după caz, simetric sau asimetric. Avantajele invenţiei: construcţie simplă, siguranţă mare în funcţionare, 
posibilităţi multiple de utilizare. 

Summary of the invention: The invention describes an asynchronous motor with shielding poles, realized in accordan-
ce with the well-known Grosu solution. It consists mainly of an E-shaped, three column magnetic core where a 
principal coil and two shielding coils are fi tted in, thus reversing the rotation sense and changing the speed with 
two degrees. The motor can also be realized with multiple rotors that are disposed depending on the situation, 
symmetrical or asymmetrical. Advantages: simplicity, operational reliability, multiple use possibility.

D 36  Micromotor asincron 
Autori: Cernomazu Dorel, Graur Adrian 

Brevet: RO 116235 

Esenţa invenţiei: Micromotorul reprezintă un motor asincron cu poli ecranaţi, adaptat pentru varianta cu rotor disc. 
Modulul propulsor este constituit dintr-un sistem magnetic cu trei poli. Motorul poate fi  realizat în variante cu 
unul, două sau chiar trei rotoare şi poate fi  constituit din unul sau mai multe propulsoare. Avantajele invenţiei: 
construcţie simplă, posibilitatea reversării sensului de rotaţie, funcţionarea cu două trepte de turaţie. 

Summary of the invention: The micromotor represents in fact, an asynchronous motor with shielded poles, adapted 
for the disc rotor variant. The propulsor modulus is constituted from a magnetic system with three poles. 
The motor can be realized with one or two or even three rotors and can be made with one or with more 
propellers. Advantages: constructional simplicity, the possibility of reversing the rotation sense, can function 
in two speed levels.

D 37  Micromotor asincron monofazat 
Autori: Barbă Niculai, Cernomazu Dorel, Mandici Leon

Cerere: RO a 2004 00250

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor asincron cu poli ecranaţi realizat după celebra soluţie Grosu, unde 
miezul magnetic este realizat în formă de „E”, cu trei poli aparenţi: un pol principal şi doi poli ecranaţi şi unde 
rotorul este realizat în varianta rotor pahar. Avantajele invenţiei: construcţie simplă, siguranţă mare în func-
ţionare, posibilităţi multiple de utilizare. 

Summary of the invention: The invention describes an asynchronous motor with shielding poles realized according 
to the well-known Grosu solution, where the magnetic core is E-shaped and has three apparent poles: a 
principal pole and two shielding poles, where the rotor is realized as a glass rotor. Advantages: simplicity, 
operational reliability, multiple use possibility.

D 38  Micromotor electrostatic
Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Bobric Elena Crenguţa

Cerere: RO a 2000 00373 

Esenţa invenţiei: Micromotorul, conform invenţiei, este destinat folosirii în cadrul unor acţionări electrice de mică putere 
care exclud infl uenţa câmpurilor magnetice exterioare. Realizarea micromotorului se bazează pe utilizarea 
electreţilor ceramici şi porneşte de la o variantă constructivă extrem de simplă, similară celei întâlnite la mo-
toarele electromagnetice „pas cu pas”. Avantajele invenţiei: construcţie simplă, fără înfăşurări pe miez; lipsa 
infl uenţei câmpurilor electromagnetice exterioare; pierderi scăzute şi, drept urmare, un randament foarte bun.

Summary of the invention: According to this invention, the micromotor is used on smaller electrical drives that exclude 
the infl uence of the exterior electromagnetic fi elds. The realisation of the micromotor is based on the use of 
the ceramics electrets and it begins with a very simple model similar to the „step by step” electromagnetical 
motors. Advantages: constructional simplicity, unnecessary core windings, lack of infl uence of the exterior 
electromagnetic fi elds, few losses and, consequently, high effi ciency.
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D 39  Motor electrostatic
Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Simion Alecsandru 

Cerere: RO a 2000 01163 

Esenţa invenţiei: Invenţia are un pronunţat caracter didactic, fi ind utilizată în cadrul disciplinei Maşini electrice speci-
ale, pentru studiul principiului de funcţionare a micromotorului electrostatic cu rotor rulant. Avantajele inven-
ţiei: modernizarea tehnologiei didactice în scopul creşterii randamentului învăţării. 

Summary of the invention: The invention has a remarkable didactical aspect and it is used in “Special Electrical 
Machines” subject and for the study of the operating principle of the rolling rotor electrostatic micromotor. 
Advantages: modernization of didactical technology in order to increase learning effi ciency.

D 40  Vibromotor electrostatic demonstrativ
Autori: Cojocaru Ciprian, Prodan Cristina, Harip Ciprian

Cerere: RO a 2002 1078

Esenţa invenţiei: Invenţia are un pronunţat caracter didactic, fi ind utilizată în cadrul disciplinei Maşini electrice spe-
ciale, în scopul prezentării principiului de funcţionare şi a particularităţilor vibromotoarelor electrostatice. 
Aspectele originale ale invenţiei sunt legate de conceperea şi experimentarea oscilatorului electrostatic, 
care reprezintă partea activă a modelului. Avantajele invenţiei: modernizarea tehnologiei didactice în scopul 
creşterii randamentului învăţării.

Summary of the invention: The invention has a pronounced didactic aspect and it is used in “Special Electrical Machines” 
subject to emphasize the operating principle and characteristics of electrostatic vibromotors. Original aspects 
of the invention are related to the design and testing electrostatic oscillator, which is the active part of the 
model. Advantages: modernization of didactical technology in order to increase learning effi ciency.

D 41  Aparat pentru identifi carea indicelui orar la transformatoarele electrice
Autori: Prodan-David Cristina, David Vasile Ciprian 

Cerere: RO a 2004 01155 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un aparat realizat pe principiul metodei osciloscopice pentru identifi carea indicelui 
orar la transformatoarele electrice trifazate. Aparatul este realizat, în principal, pe baza unui comparator 
de fază capabil să identifi ce defazajul existent între tensiunile primare şi secundare măsurate între borne 
omoloage. Avantajele invenţiei: simplitate constructivă, timp redus pentru efectuarea determinării.

Summary of the invention: The invention relates to a device that is realized on the basis of oscilloscope method 
principle for the clock hour fi gure identifi cation of the rotary-current transformers. The device consists of a 
phase comparator, capable to detect the difference of phase between the primary and secondary voltages 
that are measured in the case of similar lugs. Advantages: simplicity, reduced time for the determination.

D 42  Aparat pentru determinarea indicelui orar al grupei de conexiuni
Autori: Prodan-David Cristina 

Cerere: RO a 2005 00182 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un aparat realizat pe principiul metodei curentului continuu pentru determinarea 
indicelui orar la transformatoarele electrice trifazate. Aparatul este caracterizat prin aceea că utilizează doar 
o singură linie a matricei de cod, faptul menţionat conduce la simplifi carea schemei aparatului şi la afi şarea 
simultană a liniei matricei de cod. Avantajele invenţiei: simplitate constructivă, fi abilitate crescută, timp redus 
afectat determinării. 

Summary of the invention: The invention refers to the device realized on the direct current method principle for the 
clock hour fi gure determination of rotary-current transformers. The device is characterized by the use of 
code matrix single line which leads to the simplifi cation of apparatus circuit diagram and to simultaneous 
display of code matrix line. Advantages: simplicity, high reliability, reduced time for determination.

D 43  Aparat pentru determinarea indicelui orar la transformatoarele electrice de forţă
Autori: Prodan-David Cristina 

Cerere: RO a 2005 00055
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un aparat realizat pe principiul metodei curentului continuu pentru determinarea 
indicelui orar la transformatoarele electrice trifazate. Aparatul este prevăzut cu un bloc decodifi cator, un bloc de 
afi şare, precum şi un bloc de calcul capabil să compare matricea determinată experimental cu matricea de cod 
şi să identifi ce, astfel, erorile de montaj sau unele defecte ale transformatoarelor. Avantajele invenţiei: extinderea 
domeniului de utilizare prin identifi carea unor erori de montaj sau a unor defecte ce pot apărea în exploatare.

Summary of the invention: The invention describes the apparatus that functions according to the direct current method 
principle for the clock hour fi gure determination on the rotary-current transformer. The apparatus is provided with 
a block decoder, a display block and a calculation block capable to compare the matrix experimentally determined 
with the code matrix and to detect the assemblage errors or the transformer faults. Advantages: the extending of 
utilization domain through the identifi cation of assemblage errors or faults that can appear in exploitation.

D 44  Motor electric cu bobină mobilă
Autori: Georgescu Dan, Jeder Mihaela, Olariu Elena Daniela 

Cerere: RO a 2005 00565 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor electric liniar cu bobină mobilă în scurtcircuit cu aplicaţii în acţionările 
electrice cu destinaţii speciale. Motorul prezintă particularitatea că este constituit din două sisteme 
electromagnetice distincte care lucrează succesiv, obţinându-se astfel o dublare a cursei elementului 
mobil activ al motorului. Avantajele invenţiei: creşterea domeniului de aplicare ca urmare a creşterii cursei 
elementului mobil activ.

Summary of the invention: The invention relates to an electrical linear motor with mobile coil in short-circuit, with 
applications in electrical drives with special purposes. The motor presents the peculiarity consisting in two 
distinctly electromagnetic systems which work successive, obtaining, thus a doubling of movable element’ 
stroke of the motor. Advantages: the increases of the range of application as a result of increasing the 
movable element’s stroke of the motor.

D 45  Motor electric cu bobină mobilă
Autori: Georgescu Dan, Jeder Mihaela, Olariu Elena Daniela 

Cerere: RO a 2005 00566 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor electric cu bobină mobilă în scurtcircuit, prevăzută cu prize comutabile, 
destinat unor aplicaţii speciale în domeniul automatizărilor, acţionărilor electrice şi aparatelor electrice 
de comutaţie de joasă şi înaltă frecvenţă. Avantajele invenţiei: simplitate constructivă, fi abilitate ridicată, 
posibilitatea modifi cării caracteristicilor dinamice în funcţie de aplicaţiile în care este utilizat motorul.

Summary of the invention: The invention relates to an electrical motor with mobile coil in short-circuit, provided with 
switch able taps and is destined to special applications in the automations’ domain, in electrical drives and 
change-over apparatus for under running and high tension. Advantages: constructional simplicity, service 
reliability, the dynamic responses can be modifi ed depending on the applications where is utilized the motor.

D 46  Motor electric pendular 
Autori: Georgescu Dan, Jeder Mihaela, Olariu Elena Daniela 

Cerere: RO a 2005 00564

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor electric pendular cu bobină mobilă în scurtcircuit alimentat în curent 
alternativ şi destinat unor aplicaţii speciale precum: standuri de încercări la şocuri mecanice, realizarea unor 
percutoare şi dispozitive de acţionare pentru aparate electrice. Avantajele invenţiei: simplitate constructivă, 
fi abilitate ridicată, viteză mare de răspuns.

Summary of the invention: The invention relates to an electrical pendulum motor with mobile coil in short-circuit that 
is provided with alternating current and which is destined for special applications, as follows: test stands for 
mechanical shocks, the realization of strikers and actuation devices for electrical apparatus. Advantages: 
constructional simplicity; service reliability; high speed of response. 

D 47  Motor cu mişcare de translaţie limitată 
Autori: Leonte Petru, Cernomazu Dorel, Simion Alecsandru, Georgescu Dan 

Cerere: RO a 2004 00897 
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor electric cu mişcare de translaţie sau oscilantă, cu cursă limitată şi 
frecvenţă comandată reglabilă. Lucrul mecanic produs de forţele mecanice generate de curenţii de scurtcircuit 
poate fi  utilizat pentru aplicaţii precum: standuri de încercări la şocuri mecanice şi vibraţii, dispozitive de 
acţionare pentru aparate de comutaţie, percutoare, vibratoare. Avantajele invenţiei: simplitate constructivă, 
fi abilitate ridicată, viteză mare de răspuns.

Summary of the invention: The invention relates to an electrical motor with motion of translation or oscillating motion, 
with limited course and controlled frequency. The work produced by the mechanical forces that are generated 
by the short-circuit current, may be used for the next applications: test stands for mechanical shocks and 
vibrations, actuation devices for switching equipment, strikers and vibrators. Advantages: constructional 
simplicity; service reliability; high speed of response.

D 48  Roată motoare de acţionare electromagnetică 
Autori: Pentiuc Radu, Cantemir Lorin, Mandici Leon, Mahalu George, Cernomazu Dorel

Brevet: RO 114390 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor electric liniar cu bobină mobilă în scurtcircuit cu aplicaţii în acţionările 
electrice cu destinaţii speciale. Motorul este constituit din două sisteme electromagnetice distincte care 
lucrează succesiv obţinându-se astfel o dublare a cursei elementului mobil activ al motorului. Avantajele 
invenţiei: creşterea domeniului de aplicare ca urmare a creşterii cursei elementului mobil activ.

Summary of the invention: The invention relates to a linear electric motor with coil cage mobile used in electric drives 
with special purpose. The engine particularities, it consists of two different electromagnetic systems working 
in succession thereby achieving a doubling of active mobile element race engine. The advantages of the 
invention: increased scope of the race because of higher active mobile element. 

D 49  Roată motoare de acţionare electromagnetică 
Autori: Pentiuc Radu, Cantemir Lorin, Mandici Leon

Brevet: RO 114521 

Esenţa invenţiei: Roata motoare de acţionare electromagnetică este o perfecţionare a brevetului 114390, care 
se utilizează în tracţiunea electrică, precum şi în alte domenii unde se solicită o gamă largă de viteze. 
Caracteristic este că indusul este prins pe partea inferioară a boghiului al cărui sistem de susţinere este 
alcătuit din două arcuri elicoidale şi o tijă şi care permite, în dreptul unui întrefi er axial, oscilaţii pe verticală 
ale indusului faţă de roată. Avantajele invenţiei: reglajul uşor al vitezei, gamă largă de viteze, utilizare în 
tracţiune electrică, elimină reductorul mecanic.

Summary of the invention: The invention refers to an electromagnetically operating wheel which is an improvement 
to the patent no. 114390 and which is used in electric traction as well as in other fi elds where a wide range 
of speeds is required. The electromagnetically operating wheel is characterized by the fact that the induced 
element is fastened on the lower side of the bogie which has the supporting system composed of two coiled 
springs and a rod, and which allows in front of an axial air gap, the occurrence of vertical oscillations to 
the inducer, against the wheel. The advantages of the invention: easy adjustment of speed, large range of 
speeds, use in electric traction, eliminates mechanical gearbox.

D 50  Sistem pentru măsurarea temperaturii corpurilor în mişcare
Autori: Milici Dan, Milici Mariana, Pentiuc Radu, Popa Cezar, Raţă Gabriela, Bobric Elena Crenguţa

Brevet: RO 117817 

Esenţa invenţiei: Sistemul de măsură permite monitorizarea temperaturii prin transmiterea informaţiei modulate 
provenită de la senzori între corpul în mişcare şi un echipament static prin intermediul unor condensatori 
de cuplaj cu armături concentrice. Avantajele invenţiei: posibilitatea de măsură punctiformă a temperaturii, 
prelevarea informaţiei de la un număr infi nit de senzori, scurtarea timpului de măsură, precizie ridicată.

Summary of the invention: The measuring system allows the transmission of temperature monitoring using the 
modulated information that is provided by the sensors between the rotating body and some static equipment, 
with the aid of concentrical armatures clutching condensers. Advantages: punctate measurement possibility, 
drawing information from a large number of sensors, short time of measurement, high resolution. 
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D 51  Releu magnetic de temperatură
Autori: Milici Dan, Milici Mariana

Brevet: RO 116127 

Esenţa invenţiei: Sistemul are la bază o bobină cu miez feromagnetic a cărui temperatură Curie se afl ă în apropie-
rea temperaturii ce urmează a fi  sesizată. Clapeta releului este acţionată prin modifi carea caracteristicilor 
magnetice ale miezului sub acţiunea temperaturii. Avantajele invenţiei: robusteţe în exploatare, simplitate 
constructivă, fi abilitate sporită, durată mare între etalonări, posibilitatea sesizării şi altor mărimi electrice prin 
intermediul temperaturii. 

Summary of the invention: The system is based on a ferromagnetic core coil where its Curie temperature is near the 
temperature that needs to be measured. The relay damper is actuated by the changes of the core magnetic 
characteristics under the temperature infl uence. Advantages: robustness in exploitation, constructional sim-
plicity, operational reliability, long intervals among gauging, measuring possibility of other electrical values 
using temperature. 

D 52  Micromotor asincron monofazat
Autor: Cernomazu Dorel

Brevet: RO 116235 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor asincron monofazat, cu poli ecranaţi comutabili cu unul sau mai multe 
rotoare-disc. Este reprezentat printr-un modul inductor şi un rotor-disc, iar pe coloanele miezului precizat este 
plasată o înfăşurare alcătuită din trei bobine concentrate, una în scurtcircuit şi două identice extreme, dintre 
care una reprezintă înfăşurarea alimentată, iar cealaltă înfăşurare, de ecranare, scurtcircuitata după caz. Cele 
două bobine extreme sunt prevăzute cu posibilitatea inversării rolurilor, în scopul reversării sensului de rotaţie.

Summary of the invention: The invention relates to a monophase asynchronous motor with multiple rotors, two 
rotation speeds and reversible rotation direction. The motor mainly consists of one or several inductor 
modules that act a disk rotor assembly. Each inductor module consists of an open E-shaped magnetic core 
where a three concentrated coils assembly is fi tted in; a feeding coil and two shielding coils, one is primary 
and the other is secondary.

D 53  Contact alunecător cu rolă 
Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Olariu Elena Daniela, Creţu Niculina, Gugoaşă Mihaela, Prisacariu Ilie 

Cerere: RO a 2007 00433 

Esenţa invenţiei: Invenţia este constituită dintr-o rolă de contact fi xată pe un ax conectat la o extremitate, 
prin intermediul unui cablu fl exibil la una din bornele înfăşurării secundare a transformatorului sau 
autotransformatorului reglabil. La cealaltă extremitate, în prelungirea axului, este montat un senzor de 
temperatură care îndeplineşte şi funcţia de actuator electromecanic cu parafi nă. Avantajele invenţiei: 
elimină pericolul supraîncălzirii contactului alunecător cu rolă şi asigură creşterea siguranţei în funcţionare a 
transformatoarelor şi autotransformatoarelor cu contact alunecător cu rolă.

Summary of the invention: According to this invention, the sliding contact consists in a graphite roller which maintains 
contact with the stripped surface of the adjustable winding. The contact is provided with a temperature 
sensor that is placed in the extension of the roller’s axle. The sensor is a paraffi n electromechanical actuator 
which, under the temperature’s infl uence and using a screw spindle and some fl exible bars, acts some 
springs that generate a pressure force, thus correlating the mode of operation and the contact conditions 
with the pressure force of the roller.

D 54  Motor electric cu turaţie redusă 
Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Ungureanu Constantin 

Cerere: RO a 2007 00545 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor electric capabil să dezvolte cupluri relativ mari, la turaţii mici, până la câteva 
rotaţii pe minut, în condiţiile alimentării la frecvenţă industrială şi fără a utiliza reductoare mecanice. Avantajele 
invenţiei: construcţie simplă; dimensiuni axiale reduse; funcţionare independentă de poziţia de montaj.
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Summary of the invention: The invention describes a motor that applies the electrical drives operating principle 
motors with rolling and fl exible rotor. The invention refers to an electrical motor capable to develop high 
torque at low speed, with only few rotations in a minute, fed through industrial frequency without reducing 
gear. The solution, entailed by this invention, combines the design characteristics of a rolling rotor motor with 
the ones of a fl exible rotor motor. It has a fl exible ferromagnetic rotor that is situated on a shaft and relies on 
two sliding bearings. Advantages: constructional simplicity, low cost, operational reliability.

D 55  Micromotor solar 
Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Ungureanu Constantin 

Brevet: RO 120997 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un micromotor electric solar, cu rotor rulant, cu întrefi er axial şi cu comutaţie 
prin celule fotovoltaice. Invenţia prezintă avantajul unei viteze de acţionare reduse la un cuplu activ relativ 
mare şi care elimină astfel necesitatea unui reductor.

Summary of the invention: The invention relates to a solar electric micromotor, stock rotor with axial and switching 
by photovoltaic cells. The invention has the advantage of a reduced driving speed in a relatively large active 
torque and thus eliminates the need for a reducer.

D 56  Micromotor solar 
Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Ungureanu Constantin, Tarnoveţchi Mihai 

Brevet: RO 119563 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un micromotor solar destinat transformării energiei solare în energie mecanică. 
Avantajele invenţiei: cuplu relativ mare şi o viteză de rotaţie redusă care elimină necesitatea utilizării unui 
reductor mecanic intermediar.

Summary of the invention: The invention relates to a solar micromotor with rolling rotor powered by pneumatic 
actuators that consist of a pneumatic recipient partially fi lled with volatile liquid. The pneumatic actuators act 
a disc rotor that rolls on a horizontal plane like a resting fi dget, using some rods. 

D 57 Manipulator pentru împachetarea miezurilor magnetice la transformatoarele 
electrice

Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon

Cerere: RO a 2006 00631 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un manipulator pentru împachetarea miezurilor magnetice la transformatoarele 
cu sudare cu şunt magnetic, prevăzut cu posibilitatea execuţiei cu număr variabil de tole pe strat. Este 
compus din: masă de împachetare, două straturi de casete destinate formării şi depozitării pachetelor de 
tole în poziţiile specifi ce straturilor pare şi impare, un sistem de transport al tolelor şi masa de împa che-
tare.

Summary of the invention: The invention is related to a manipulator for magnetic core packing in the case of the 
welding transformers with magnetic shunt, provided with the possibility of the execution of variable number 
of sheets on layer. The press key is composed of: a packing table, two sets of caissons destined to form and 
deposit the stacks of sheets in specifi c positions of even and odd layers, a transport system of the sheets 
between two sets of caissons and packing table.

D 58  Transformator pentru reglarea continuă a tensiunii în sarcină
Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Olariu Elena Daniela

Cerere: RO a 2008 00700 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un transformator pentru reglarea continuă a tensiunii în sarcină, caracterizat 
prin aceea că înfăşurarea secundară rotitoare este acţionată prin intermediul unui motor asincron integrat 
în construcţia transformatorului reglabil; motorul asincron trifazat menţionat este constituit dintr-un stator 
trifazat fi xat de jugul frontal superior al sistemului magnetic aferent transformatorului; în întrefi erul creat între 
statorul precizat şi extremitatea superioară a coloanei transformatorului se afl ă un rotor din aluminiu, montat 
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în prelungirea cilindrului electroizolant al înfăşurării secundare rotitoare; sub acţiunea câmpului magnetic 
învârtitor rotorul cilindric de tip „pahar” se roteşte şi antrenează în mişcarea de rotaţie înfăşurarea secundară 
mobilă a transformatorului reglabil.

Summary of the invention: The transformer for the continuous voltage control under load is characterized in that 
the revolving secondary is operated by dint of an asynchronous engine incorporate in construction variable 
transformer; the mentioned three-phase asynchronous engine is constituted by a three-phase fi xed stator of 
the frontal superior yoke of the afferent magnetic system of the transformer; in the air gap created between 
the stator and the upper extremity of the transformer’s column is found out a rotor from aluminum mounted 
in the extension of electrically insulating cylinder of revolving secondary; under the act of magnetic fi eld 
the cylindrical rotor is rotated and actuated on the rotational motion of the adjustable transformer mobile 
secondary’s.

D 59  Motor electric cu deplasare limitată
Autori: Cernomazu Dorel, Graur Adrian, Mandici Leon

Cerere: RO a 2008 00322 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor electric constituit din module de acţionare cu actuatoare electromecanice 
cu parafi nă, dispuse consecutiv prin intermediul unor tije de ghidaj şi acţionare. Actuatoarele electromecanice 
cu parafi nă sunt excitate de nişte baterii Peltier. Motorul poate fi  utilizat în acţionările electrice şi la dispozitivele 
de urmărire a soarelui. Avantajele invenţiei: cuplu ridicat, simplitate constructivă.

Summary of the invention: The invention relates to an electrical motor realized through some acting modules 
with electromechanical actuators with paraffi n arranged consecutively by means of some guiding rods 
and acting rods. Summed displacement of actuators excited by means of Peltier batteries can be found 
on an positioned active element using the guide rods and an acting rod at the end of the four modules. 
Applications: can be used in electrical drives and in sun tracking devices. Advantages: high power, 
constructional simplicity.

D 60  Motor asincron cu rotoare multiple
Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Olariu Elena Daniela

Cerere: RO a 2008 00729

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor asincron monofazat, cu poli ecranaţi comutabili, cu sens reversibil 
de rotaţie, cu două trepte de viteză şi cu cinci rotoare-disc. Motorul este gândit pe baza soluţiei Grosu, fi ind 
constituit, în principal, dintr-un ansamblu statoric cu trei coloane, patru module şi două juguri frontale. Pe 
ansamblul statoric descris este plasată o înfăşurare cu bobine comutabile. Motorul poate fi  realizat şi în 
varianta cu unul, două, trei sau patru rotoare. Avantajele invenţiei: simplitate constructivă, fi abilitate ridicată 
şi preţ de cost redus.

Summary of the invention: The invention describes a monophase asynchronous motor with reversible rotation di-
rection and two rotation speeds having switchable shielding poles and more disk-rotors. The asynchronous 
motor it realized in accordance with the well-known Grosu solution and it consists of four inductor modules 
and fi ve disk-rotors wherein each inductor module consists of an open E-shaped magnetic core having three 
identical coils. The motor can be realized with one, two, three, four or fi ve rotors and can be made with one 
or with more propellers.

D 61  Motor pas cu pas 
Autori: Jeder Mihaela, Olariu Elena Daniela, Creţu Niculina

Cerere: RO a 2007 00924 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor electric pas cu pas, cu rotor dublu, realizat pe principiul „cu roată şi 
clichet”, acţionat prin intermediul unor actuatoare electromecanice cu parafi nă. Actuatoarele electromecanice 
cu parafi nă sunt excitate prin intermediul unei baterii Peltier.

Summary of the invention: The invention relates to an electrical stepper motor, with double rotor, realized on “ratchet 
wheel” principle that is actuated through the electromechanical actuators with paraffi n. The electrical 
stepper motor is composed of two electromechanical actuators with paraffi n excited by a battery with Peltier 
elements.
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 UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI”, IAŞI (RO)

D 62  Echipament energetic autonom
Autori: Antohi Constantin Marin, Giurma Ion

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un echipament care permite comutarea rapidă în cazul deconectării accidentale 
a reţelei, la alimentarea cu energie electrică produsă de către acumulatori electrici, care permit alimentarea 
consumatorilor cu tensiune alternativă de 220 V, prin intermediul unui sistem de 3 invertoare. Acumulatorii 
sunt încărcaţi prin intermediul unui convertor cuplat la reţeaua de alimentare a clădirii sau la panourile solare 
montate în exteriorul acesteia.

Summary of the invention: The invention refers to an equipment allowing the rapid switching of electric energy 
produced by the electric cell accumulators, connected three inverters, allowing the consumers’ power supply 
with 220 V, in case that the electricity distribution network fails due to various reasons. The accumulators are 
charged by a converter coupled at the network or at a solar cell panel mounted outside a building.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI”, IAŞI (RO) 
SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA, IAŞI (RO)

D 63  Compozite fosforescente utilizabile în surse de iluminare cu efi cienţă energetică 
ridicată

Autori: Stan S. Corneliu, Sibiescu Doina, Roşca Ioan, Creţescu Igor, Ţuţulea D. Mihaela, Carja Gabriela

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la obţinerea unor noi compozite cu structură core-shell şi proprietăţi de fosfo res-
cenţă persistentă aplicabile în surse de iluminare cu efi cienţă energetică ridicată. Proprietatea de fosfores-
cenţă persistentă se obţine într-un compozit format din matricea polimerică de polietilentereftalat şi aluminat 
de stronţiu. 

Summary of the invention: Invention relates to a new approach in synthesis of long afterglow phosphorescent 
core-shell composites with potential applications in energy effi cient light sources. The long afterglow 
phosphorescence is obtained in a composite consisting of a poly-ethyleneterephtalate polymer matrix and 
strontium aluminate.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

D 64 Turbină eoliană cu ax orizontal
Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Sobor Ion, Ciupercă Radu, Sochireanu Anatol 

Brevet: MD 2431

Esenţa invenţiei: Turbina eoliană include un rotor cu trei pale cu profi l aerodinamic asimetric. Orientarea la vânt se efec tu-
ează prin intermediul unui servomotor. Puterea produsă la viteza nominală a vântului de 11 m/s este de 10 kW.

Summary of the invention: The wind turbine includes three blades rotor with aerodynamic asymmetric profi le. The 
wind orientation of the turbine is carried out by servomotor. The produced power of wind speed of 11 m/s 
constitutes 10 kW.

D 65 Turbină eoliană cu ax vertical
Autori: Bostan Ion, MD; Vişa Ion, RO; Dulgheru Valeriu, MD; Ciupercă Rodion, MD 

Brevet: MD 3817

Esenţa invenţiei: Pentru a mări efi cienţa de conversie a energiei eoliene la viteze V=2...5 m/s a fost elaborat un organ 
de lucru nou bazat pe acţiunea combinată a turbinelor Darreus şi elicoidală. Palele turbinei Darreus au profi l 
aerodinamic în secţiune normală. 

Summary of the invention: To increase the conversion effi ciency of wind energy at the speeds of V=2...5 m/s, a new 
wind-working element has been designed, based on the combined effect of the Darrieus and helical rotors. 
The Darreus turbine blades have an aerodynamic profi le in the normal section.
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D 66 Prototip industrial al microhidrocentralei pentru conversia energiei cinetice a apei 
în energie mecanică şi electrică

Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Bostan Viorel, Sochireanu Anatol, Ciobanu Oleg, Ciobanu Radu

Brevete: MD 3845, 3846

Esenţa invenţiei: Microhidrocentrala este destinată pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare a râului fără 
construirea barajelor. Efi cienţa înaltă de conversie este asigurată de profi lul hidrodinamic al palelor şi de 
reglarea lor în poziţii optime din punctul de vedere al conversiei energiei cinetice a apei. Sunt fabricate 2 
prototipuri industriale. 

Summary of the invention: Micro-hydropower station provides kinetic energy conversion of river water into mechanical or 
electrical energy without building barrages. Increased effi ciency is provided by blades aerodynamic profi le and 
their optimum position for effi cient conversion of water kinetic energy. Two industrial prototypes are fabricated. 

D 67 Instalaţie solară cu motor Stirling
Autori: Bostan Ion, MD; Vişa Ion, RO; Dulgheru Valeriu, MD; Dicusară Ion, MD; Ciobanu Oleg, MD; Ciobanu Radu, MD

Brevet: MD 3600 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la instalaţiile termoenergetice fără arderea combustibilului şi emisia de CO2, şi 
anume la instalaţiile de conversiune a energiei solare fără elemente fotovoltaice. Instalaţia solară cu motor 
Stirling include un concentrator solar cu oglinzi, un receptor de căldură cu elemente de termoemisie, un 
motor Stirling şi un generator electric.

Summary of the invention: The invention relates to the thermal power plants without fuel burning and CO2 produc-
tion, namely to plants for solar energy conversion without solar cells. The solar station with Stirling engine 
includes a solar concentrator with mirrors, a heat receiver with sunray heat-generating elements, a Stirling 
engine and an electric generator.

D 68 Ciclu de invenţii „Metode şi aparataj pentru măsurarea impedanţei”
Autori: Nastas Vitalie, Nicolaev Pavel 

Brevete: MD 3461, 3462, 3463, 3578, 3689, 3919, 3933, 3949

Cereri:  MD a 2008 0003, s 2008 0032

Esenţa invenţiei: Ciclul conţine zece invenţii, între care: trei convertoare de impedanţă şi admitanţă pentru reproducerea 
impedanţelor etalon cu diferite caractere, două metode şi un dispozitiv pentru măsurarea componentelor 
impedanţei, precum şi patru dispozitive pentru măsurarea rezistenţei elementelor din conductor izolat în 
operaţiile tehnologice ale procesului de producţie. 

Summary of the invention: The cycle contains ten inventions, including: three impedance and admittance converters 
for reproduction of the standard impedances with different characters, two methods and a device for 
measuring the impedance components, and also, four devices for measuring the resistance of components 
from isolated wire in the technological operations of its production process. 

D 69 Aparat pentru terapie cuantică
Autori: Dorogan Valerian, Vieru Stanislav, Caliman Andrei, Vieru Tatiana, Secrieru Vitalie, Munteanu Eugen, Dorogan 

Andrei

Brevet: MD 2737 

Esenţa invenţiei: Dispozitiv fi zioterapeutic, în baza diodei laser şi diodelor electroluminescente, cu emisie în infraroşu 
şi ultraviolet, pentru fi zioterapie şi acupunctură, cu largi posibilităţi funcţionale.

Summary of the invention: Physiotherapy device, based on laser diode and light-emitting diodes with infrared and 
ultraviolet emission for physiotherapy and acupuncture, possesses wide functional possibilities.

D 70 Fotoreceptori funcţionali
Autori: Dorogan Valerian, Vieru Stanislav, Vieru Tatiana, Dorogan Andrei 

Brevete: MD 1932, 1954, 2413
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Esenţa invenţiei: Fotoreceptorii posedă proprietăţi funcţionale lărgite datorită noilor principii de funcţionare, şi anume – 
fotosensibilitate selectivă şi modulată de factori exteriori.

Summary of the invention: The photoreceptors possess expanded functional properties due to new operating 
principles, namely – selective and modulated photosensitivity of the external factors.

 DAMASCHIN VALERIU

D 71  Dispozitiv pentru încălzirea apei 
Autor: Damaschin Valeriu

Cerere: MD a 2008 0280

Esenţa invenţiei: Instalaţie de încălzire a agentului termic. 

Summary of the invention: Installation for heating the thermal agent.
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 Secţiunea E. Vestimentaţie, textile, menaj, artizanat
Section E. Clothes, tissues, housekeeping, craftsmanship

 MUZEUL NAŢIONAL DE ETNOGRAFIE ŞI ISTORIE NATURALĂ

E 1  Noi modele de ţesături utilitar-decorative şi de ritual, piese vestimentare, modele 
de articole brodate, ţesute, croşetate 

Autori:  Postolachi Elena, Iarovoi Valentina, Spânu Tatiana

Esenţa invenţiei: Noi modele de ţesături utilitar-decorative; articole vestimentare ţesute, brodate; piese decorative 
croşetate.

Summary of the invention: New models of utilitarian-decorative fabrics, woven clothing articles, embroidered, 
crocheted decorative pieces.

 FRIPTU ION

E 2  Nave fl uviale şi maritime ale geto-dacilor şi ale Moldovei până în sec. XVII
Autor:  Friptu Ion 

Esenţa invenţiei: Sunt expuse 6 modele ale navelor şi corăbiilor geto-dacilor şi ale Moldovei, reconstruite de autor. 

Summary of the invention: There are exposed 6 models of Geto-Dacians and Moldovan vessels and boats, rebuilt 
by the author.

 NANI TATIANA

E 3  Obiecte de vestimentaţie executate în tehnica pâslei, ţesute decorativ 
Autor:  Nani Tatiana

Esenţa invenţiei: Realizarea obiectelor de vestimentaţie executate în tehnica pâslei, ţesute decorativ.

Summary of the invention: Making articles of clothing made in fulling technic, decoratively woven.
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 Secţiunea G. Construcţii, arhitectură, inginerie civilă, 
materiale, mobilier

 Section G. Buildings, architecture, civilian engineering,   
materials, furniture

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI (RO)

G 1  Soluţie organică ecologică pentru tratarea insectofungică a lemnului vechi pus în 
operă

Autori:  Sandu Ion, RO; Lupaşcu Tudor, MD; Luca Constantin, RO; Vasilache Viorica, RO; Hayashi Mikiko, JP; Vlad 
Fulga-Daniela, RO; Sandu Ioan-Gabriel, RO

Brevete:  MD 3681, RO 120975

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o soluţie organică ecologică pentru tratarea insectofungică a lemnului vechi 
pus în operă, îndeosebi la tratarea lemnului policrom, cum ar fi  icoanele statice şi mobile, catapetesmele, 
stranele, analoagele, tăbliile, lambriurile şi alte elemente structurale din lemn natural sau policrom utilizate 
ca ancadramente ornamentale.

Summary of the invention: The invention concerns an ecologic organic solution for the treatment against insects and 
fungal attack of the old wood-made artifacts, especially for the treatment of natural and polychrome wood, 
e.g. static and mobile icons, iconostasis, lecterns, panels, carvings and other structural elements used for 
decorative purposes (ornamental encadrements).

G 2 Metodă de conservare a lemnului îmbibat cu apă
Autori:  Sandu Ion, RO; Lupaşcu Tudor, MD; Sandu Irina Crina Anca, RO; Vasilache Viorica, RO; Sandu Ioan Gabriel, 

RO; Boţan Victor, MD; Sandu Andrei Victor, RO

Cerere: RO a 2009 00176

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de prezervare activă a lemnului vechi îmbibat cu apă. Procedeul 
se aplică atât la lemnul vechi umed extras din situri arheologice din sol, cât şi din ape de suprafaţă (lacuri, 
mări, oceane), cu diferite stări de conservare şi conţinut variabil de săruri impregnate provenite din sit şi 
constă în tratarea acestuia cu soluţii organice pe bază de petrol roşu de Câmpeni, ce conţine tanin 0,5% 
şi propolis 1%, în care se găsesc dispersate săruri cu capacitate deshidratantă mare, cum ar fi  clorura de 
calciu sic şi sulfatul de potasiu anhidru, în concentraţie de 10...30%.

Summary of the invention: The invention refers to a treatment procedure of old waterlogged wood from archaeological 
sites, found in soil or in ground waters, in order to dehydration, desalinization and structural consolidation. 
With this aim the wood is merged in organic solution based on red petroleum, dryied with calcium chloride 
sic and potassium sulfate sic.

G 3  Dispersie organică pentru fi xarea şi consolidarea frescelor, fi nisajelor 
şi a elementelor ornamentale vechi din marmură, beton şi mortar

Autori:  Sandu Ioan Gabriel, Dima Adrian, Sandu Ion, Ioan Carmen, Sandu Anca Irina Crina, Vasilache Maricica, 
Sandu Andrei Victor, Roibu Luminiţa, Roibu Laurenţiu Ovidiu

Brevete:  MD 3052; RO 122135

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o dispersie organică utilizată la fi xarea şi consolidarea frescelor, fi nisajelor şi a 
elementelor ornamentale vechi din marmură, beton şi mortar, obţinută sub forma unei dispersii submicronice 
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pe bază de alcool izopropilic, ce conţine hidroxid de calciu proaspăt preparat în mediu apos, plecând de la 
clorură de calciu şi hidroxid de sodiu, în prezenţa cetazolului, ca moderator de precipitare şi dispersare şi 
cu funcţie antimicotică.

Summary of the invention: The invention refers to an organic dispersion for consolidation of frescoes and ornaments 
from marble, concrete and mortars, made of isopropyl alcohol with calcium hydroxide prepared in water 
medium beginning of calcium chloride and sodium hydroxide, in presence of ketazol.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, IAŞI (RO)

G 4  Echipament pentru avertizarea situaţiilor critice în cazul alunecărilor de teren
Autori:   Giurma Ion, Antohi Constantin, Crăciun Ion, Hagan Marius

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un echipament pentru avertizarea prin semnale sonore a limitelor critice în 
cazul alunecărilor de teren, în prealabil programat, luând în considerare distrugerea care poate avea loc din 
momentul ruperii diferitelor straturi. 

Summary of the invention: The invention is related to the equipment for the adverting by high intensity sonorous 
alarm signals of some critical limits in case of the landslide, previously programmed, taking into considerati-
on the destruction that can occur from the moment of the different layers rupture.

ŞCHILIOV VLADIMIR 

G 5  Procedeu de identifi care a automobilului
Autori:  Mologen Vladimir, Caranfi l Victor, Colesnicenco Vladimir, Fotenco Vladimir, Şchiliov Vladimir

Brevete:  MD 3667, EA 009534

Esenţa invenţiei: Procedeul de identifi care a automobilului constă în faptul că înainte de punctul de control fl uxul 
de automobile cu mai multe benzi este organizat fără drept de a schimba banda de circulaţie, iar pe 
fi ecare bandă sunt create câte două canale informaţionale independente pentru recepţionarea informaţiei 
biometrice, de exemplu, a informaţiei recepţionate prin intermediul camerei video de pe semnele biometrice 
vizibile de pe panoul automobilului şi a informaţiei biometrice recepţionate printr-un radioreceptor de pe cipul 
fără contact, instalat de asemenea pe panoul automobilului. Identifi carea este realizată prin compararea 
datelor biometrice, iar în caz de necoincidenţă a informaţiei celor două canale independente automobilul 
este eliminat din fl ux pentru o identifi care suplimentară prin confruntarea cu biometria feţei posesorului 
automobilului şi compararea acesteia cu centrul de date.

Summary of the invention: The process for motor vehicle identifi cation consists in that before the checkpoint, the 
vehicle with more lanes is organized without the right of changing the driving lanes, and onto each driving lane 
there are created two independent information paths for obtaining the biometric information, for example, the 
information obtained with the help of video camera from the visible biometric signs installed onto the panel 
of the motor vehicle and the biometric information obtained over a radio set from the contactless chip, also 
installed onto the panel of the motor vehicle. The identifi cation is realized by comparing the biometric data 
and where the information of both above-mentioned independent paths does not coincide, the motor vehicle 
is detained for an additional identifi cation by comparing the motor vehicle possessor’s face biometry and its 
comparison with the central database.

G 6  Procedeu de identifi care a obiectului electroconductor care include imprimarea 
unui număr de identifi care

Autori:  Caranfi l Victor, Fotenco Vladimir, Şchiliov Vladimir, Şchiliov Dmitrii

Brevet:  MD 3389

Esenţa invenţiei: Procedeul, conform invenţiei, include imprimarea unui număr de identifi care, aplicarea mecanică pe 
obiect a unei grile informaţionale de coordonate, urmată de o descărcare electrică punctiformă între obiect, 
unul sau câţiva electrozi vibranţi din metale sau aliaje diferite, care se deplasează arbitrar în sistemul de 
coordonate al grilei şi sunt instalaţi deasupra ei şi un amestec de prafuri electroconductoare introdus opţional 
în interstiţiul dintre obiect şi electrod/electrozi. Totodată, pe parcursul prelucrării, parametrii descărcării 
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electrice pot fi  modifi caţi, imaginea obţinută a grilei sau a celor mai informative sectoare ale ei se scanează şi 
se păstrează în memoria calculatorului, iar identifi carea obiectului se realizează prin compararea numărului 
de identifi care şi a imaginii obţinute a grilei cu cele înregistrate anterior.

Summary of the invention: The process, according to the invention, includes imprinting onto the object of an 
identifi cation number, mechanical application of an information coordinate grid, followed by a point electric 
discharge between the object, one or several vibrating electrodes from different metals or alloys, which travel 
arbitrarily into the grid coordinate system and are installed above it and a mixture of current-conducting 
powders optionally introduced into the interstice between the object and the electrode/electrodes. At the 
same time, in the course of processing, the parameters of the electric discharge may be modifi ed, the 
obtained image of the grid or of the most informative sectors thereof are scanned and saved into the computer 
memory, and the object identifi cation is carried out by comparing the identifi cation number and the obtained 
image of the grid with those recorded earlier.
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 Secţiunea H. Medicină, farmacie, cosmetică, paramedical 
 Section H. Medicine, pharmacology, cosmetics, paramedical

 ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „ÎMPĂRĂŢIA UMANĂ”

H 1  Inhalator pentru substanţă pulverulentă
Autor:  Sîrbu Ştefan

Certifi cat pentru model de utilitate: MD 170

Esenţa invenţiei: Modelul de utilitate se referă la tehnica medicală, în special la dispozitivele de inhalare. Inhalatorul 
propus include corpul, în interiorul căruia este amplasat un container deschis pentru substanţa iniţială, la 
fundul căruia este situat un nod de mărunţire şi debitare a substanţei, executat în formă de placă dreptun-
ghiulară cu capetele teşite şi îndoite în direcţii opuse şi pus în mişcare de arborele unui motor electric, situat 
în corp sub container, în partea superioară corpul este dotat cu un capac demontabil, de formă cilindrică cu 
umeraşe, îmbinat cu un gât cu orifi ciu de ieşire, dotat cu un muştiuc, totodată raportul dintre înălţimea con-
tainerului şi înălţimea capacului constituie 1:(3…5), iar înălţimea containerului constituie 40…60 mm. 

Summary of the invention: The utility model relates to the medical engineering, in particular to the inhaling devices. 
The inhaler for pulverulent substance includes a body inside which there is placed an open container for the 
initial substance, at the bottom of which there is placed a substance milling and feeding assembly, made in 
the form of a rectangular plate with beveled and bent in opposite directions edges and actuated by the shaft 
of an electric motor, placed into the body under the container. In the upper part of the body it is equipped with 
a removable cover, made of cylindrical shape with arms and combined with a neck with an outlet equipped 
with a mouthpiece, at the same time the ratio between the container height and the cover height constitutes 
1:(3...5), and the height of the container constitutes 40...60 mm.

 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ 

H 2 Metodă de diagnostic al hepatitei virale B la copii de până la un an 
Autori:  Spînu Constantin, Vrînceanu-Beneş Angela, Iarovoi Petru, Popa Mariana

Brevet:  MD 34Y

Esenţa invenţiei: Este propus un algoritm pentru evidenţierea şi evaluarea marcherilor AgHBs, anti-HBc sum, anti-
HBc IgM în diferite variante cu testarea mamei la anti-HBc sum în cazul când copilul până la un an este 
pozitiv la anti-HBc sum, dar negativ la AgHBs şi anti-HBc IgM. Algoritmul permite diferenţierea infecţiei cu 
virusul hepatitei B suportată în decursul vieţii şi hepatitei virale B cronice AgHBs negative prin transmiterea 
materno-fetală a anti-HBc sum (IgM) la copiii de vârsta menţionată.

Summary of the invention: In order to facilitate differential diagnosis of viral hepatitis B infectimon during the fi rst year 
of life, or viral hepatitis B HBsAg negative from passive transmission of anti-HBc (IgM) from mother to child 
there was proposed a diagnosis algorithm for testing the children with anti-HBc sum positive for presents of 
HBs Ag, anti-HBc sum, anti-HBc IgM and testing her mothers to presents of anti-HBc when the children is 
positive for anti-HBc, but negative for HBs Ag and anti-HBc IgM.
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H 3 Metodă de profi laxie specifi că a hepatitei virale B
Autori:  Vrînceanu-Beneş Angela, Spînu Constantin, Iarovoi Petru, Pîntea Victor 

Cerere:  MD s 2009 0108

Esenţa invenţiei: Prelungirea duratei de protecţie faţă de infecţia cu VHB prin fortifi carea memoriei imunologice, ad-
ministrându-se doza a patra de vaccin Hep B copiilor, vaccinaţi cu un curs complet din trei doze de vaccin 
Hep B în primele luni de viaţă, în momentul când titrul de anticorpi protectori (anti-HBs) este încă detectabil 
(> 10 mUI/ml). 

Summary of the invention: Represents the lengthening of the protection against VHB infection duration by streng-
thening the immunologic memory, by administering the fourth Hep B vaccine dose to children vaccinated 
with a complete course of three Hep B vaccine doses in the fi rst life months, in the moment when the pro-
tector antibodies titer (anti-HBs) is still detectable (> 10 mUI/ml). 

H 4 Metodă de profi laxie a infecţiilor respiratorii virale acute nongripale 
Autori:  Spînu Constantin, Spînu Igor, Scoferţa Petru, Roşca Angela, Chintea Pavel

Brevet:  MD 3770 

Esenţa invenţiei: Metoda propusă prevede utilizarea concomitentă a vaccinului antigripal şi a produsului autohton 
capsicozid cu acţiune imunomodulatoare şi antivirală nespecifi că, fapt ce contribuie la extinderea evidentă 
a spectrului de protecţie contra infecţiilor respiratorii virale acute de etiologie mixtă.

Summary of the invention: The offered method is based on simultaneous application of the infl uenza vaccines and 
native capsicoside phytodrug having antiviral and immunomodulatories properties that expands opportunities 
on prophylaxis and treatment of acute respiratory diseases of mixed etiology.

H 5 Metodă de tratament al infecţiei HIV/SIDA
Autori:  Spînu Constantin, Pîntea Victor, Cojuhari Liliana, Luca Lucia, Chintea Pavel, Spînu Igor 

Brevet:  MD 3446 

Esenţa invenţiei: Pacienţilor care nu au indicaţii la tratamentul antiretroviral li se aplică un remediu autohton cu multiple 
activităţi benefi ce (antivirală, imunomodulatoare, interferonogenă şi imunomediatoare – 5α-furostan-3β, 22, 
26-triol 3-[O-β-D-glucopiranozil (1→2)-β-D-glucopiranozil (1→4)-β-D-galactopiranozil]-26-O-β-D-glucopira-
nozid (Pacovirină) timp de 6 luni, în doză de 50 mg de 2 ori pe zi per os, care contribuie la reducerea simp-
tomatologiei clinice (astenie fi zică, cefalee, greţuri, anorexie, subfebrilitate) şi paraclinice, manifestată prin 
micşorarea semnifi cativă a încărcăturii virale şi reparaţia indicelui CD4/CD8 a statusului imun. 

Summary of the invention: The usage of Pacovirin leads to the improvement of clinical and paraclinical indices 
manifested especially by a signifi cant decreasing of the viral load to the increasing CD4/CD8 proportion. 
The product is practically free of counterindications, it is no toxic and has no cumulative effect, it is not 
teratogenic and allergenic, it can be administered during pregnancy and lactation periods. It is accessible 
to all the people of the society in order to increase the effi ciency of treatment with HIV/AIDS infection that 
manifests by acceleration of normalization of clinical and paraclinical indices in particular of the CD4/CD8 
immunological and maximal reducing of viral load (ARN HIV).

H 6 Mediu de cultivare a celulelor umane şi animale
Autori:  Spînu Constantin, Spînu Igor, Roşca Angela, Bîrcă Ludmila, Chintea Pavel, Cojuhari Lilia

Brevet:  MD 3569 

Esenţa invenţiei: Suplimentarea mediului standard de cultivare a celulelor umane şi animale cu un compus chimic original 
3-0-[β-D-glucopiranozil (1→2)]-[β-D-glucopiranozil (1→3)] – glucopiranozil (1→4)-β-D-galactopiranozil (1→
3)-β-D-glucopiranozil-[(25R)-5α-furostan-2α,3β, 22α, 26-tetraol]-26-0-β-D-glucopiranozil sporeşte evident 
de până la 4 ori concentraţia fi nală a celulelor cultivate în comparaţie cu metoda de referinţă.

Summary of the invention: The method is based on addition in a standard culture for cultivation of animal and 
humans cells the original chemical substance 3-0,-[β-D-glucopiranozil (1→2)]-[β-D-glucopiranozil (1→3)] 
glucopiranozil (1→4)-β-D-galactopiranozil (1→3)-β-D-glucopiranozil-[(25R)-5α-furostan-2α, 3β, 22α, 26-te-
traol]-26-0-β-D-glucopiranozil that results in increase in 4 times of fi nal concentration of cultivated cells in 
comparison with a usual method. 



INFOINVE NT-2009INFOINVE NT-2009

74

H 7  Tulpină de fungi Penicillium viride 2 CNMN-FD-09 pentru solubilizarea compuşilor 
insolubili ai elementelor radioactive

Autori:  Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Frunze Nina, Coreţchi Liliana, Spînu Constantin

Brevet:  MD 3657 

Esenţa invenţiei: Elaborarea unui procedeu biotehnologic nou de reducere a riscului de poluare a mediului ambiant, 
în baza utilizării microorganismelor nepatogene. Tulpina de fungi Penicillium viride 2 CNMN-FD-09 este 
utilizată pentru accelerarea degradării compuşilor radiotoxici din roci, minereuri, depozite de deşeuri şi alte 
locuri contaminate cu substanţe radioactive. Efi cienţa tulpinii faţă de analog constituie 116,1… 141,2%.

Summary of the invention: Elaboration of the new biotechnological method for environmental pollution risk reducing, 
on the base of nonpathogenic microorganisms Penicillium viride 2 CNMN-FD-09 is using for degradation ac-
celeration of radiotoxic compounds from rocks, ores, waste depositary and other radioactive contaminated 
places. The strain effectiveness constitutes 116.1… 141.2%.

H 8  Metodă de tratament al dereglărilor imunităţii celulare la persoanele expuse la 
radiaţii ionizante

Autori:  Bahnarel Ion, Coreţchi Liuba, Spînu Igor, Spînu Constantin, Bîrcă Ludmila, Vutcariov Vasile, Chintea Pavel, 
Coreţchi Liliana

Brevet:  MD 27Y

Esenţa invenţiei: Administrarea produsului de origine naturală Pacovirina-plus în algoritmul tratamentului medical al 
persoanelor expuse la radiaţii ionizante a demonstrat: ameliorarea indicilor de sănătate, manifestată prin 
diminuarea sindroamelor astenic, dispeptic şi depresiv; restabilirea coraportului CD4/CD8 şi a activităţii 
antioxidante prin optimizarea parametrilor ALAT şi ASAT cu diminuarea activităţii de oxidare peroxidică a 
lipidelor.

Summary of the invention: Inclusion of the Pacovirin-plus in the medical treatment algorithm of the radiation exposed 
patients, demonstrates the improvement of the health indices, manifested through the signifi cantly decrea-
sing of asthenia, dyspeptic and depressive syndromes. Restoration of the CD4/CD8 ratio and antioxidant 
activity through the return to norm limits of ALAT and ASAT parameters with the diminishing of the activity of 
lipids peroxide oxidation. 

 CENTRUL STOMATOLOGIC „FALA – DENTAL”

H 9 Compoziţie şi remediu medicamentos pentru tratarea afecţiunilor parodonţiului 
(variante)

Autori:  Fala Valeriu, Burlacu Valeriu, Rudic Valeriu, Fala Valentina 

Brevete:  MD 3904, 3905 

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la medicină, şi anume la stomatologie, în particular la producerea preparatelor 
medicamentoase cu acţiune prelungită pentru tratamentul afecţiunilor parodonţiului şi al leziunilor mucoasei 
cavităţii bucale. 

Summary of the invention: The inventions refer to medicine, namely to dentistry, particularly to the production of 
medicinal preparations of durable action for treatment of parodentium affections and of lesions of tunica 
mucosa of mouth.

H 10 Gumă de mestecat (variante)
Autori:  Fala Valeriu, Parii Angela, Fala Valentina, Rudic Valeriu

Brevete:  MD 3612, 3856, 3857, 3877, 3900, 3901, 3937

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la producerea gumelor de mestecat curativoprofi lactice, utilizate pentru îngrijirea 
dinţilor şi a cavităţii bucale.

Summary of the invention: The inventions refer to the production of therapeutic-prophylactic chewing gum used for 
dental and oral cavity care.
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H 11  Pastă de dinţi (variante) 
Autori:  Fala Valeriu, Burlacu Valeriu, Fala Valentina, Burlacu Victor, Rudic Valeriu

Brevete:  MD 3554, 3590, 3591, 3618, 3801, 3903, 3926

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la stomatologie, şi anume la o substanţă curativoprofi lactică pentru îngrijirea 
dinţilor şi a cavităţii bucale şi poate fi  utilizată pentru profi laxia şi tratamentul complex al cariei, afecţiunilor 
infl amatoare ale gingiilor, parodonţiului şi stomatitelor.

Summary of the invention: The inventions refer to dentistry, namely to a curative-prophylactic substance for dental 
and oral cavity care and may be used for prophylaxis and complex treatment of caries, infl ammatory disea-
ses of gingivae, parodentium and stomatitis.

H 12 Elixir pentru dinţi (variante)
Autori:  Fala Valeriu, Fala Valentina, Parii Angela, Rudic Valeriu 

Brevet:  MD 3701

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la stomatologie, şi anume la substanţele igienice pentru îngrijirea cavităţii bucale.

Summary of the invention: The invention refers to dentistry, namely to hygienic substances for oral cavity care.

H 13 Metodă de tratament al parodontitei migratoare 
Autori:  Fala Valeriu, Cazacu Igor, Nistor Lilian, Guban Liviu, Căldare Roman, Fala Valentina

Brevet:  MD 3938

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, şi anume la stomatologie şi este destinată pentru tratamentul 
parodontitei migratoare. Metoda de tratament al parodontitei migratoare constă în aceea că preliminar se 
înlătură depunerile dentare, se tratează dinţii atacaţi de carie şi complicaţiile ei, se schimbă plombele care 
au margini suspendate, se restabilesc punctele de contact, se pregătesc pungile parodontale, se efectuează 
intervenţia chirurgicală cu lambou.

Summary of the invention: The invention refers to medicine, namely to dentistry and is meant for treating the migratory 
periodontitis. The method for treating the migratory periodontitis consists in that there are preliminarily 
removed the dental deposits, it is carried out treatment of teeth affected by caries and complications thereof, 
there are changed the fi llings, having overhanging margins, there are restored the contact points, there are 
prepared the periodontal pockets, it is carried out the surgical fl ap operation.

 FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI (RO)

H 14 Pansament compozit cu nanofi bre funcţionalizate cu metale nobile
Autori: Hagiu Bogdan Alexandru, Ţura Vasile, Balau-Mindru T., Sandu Ion, Balau-Mindru I., Sandu Andrei Victor

Cerere:  RO a 2008 00293 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un pansament compozit cu nanofi bre funcţionalizate cu metale nobile, specializat 
în regenerarea tegumentelor acoperite cu păr, prin stimularea proliferării celulelor stem ale foliculilor piloşi.

Summary of the invention: The invention consist in a composite dressing with functionalized nanofi bers with noble 
metals, specialized in the regeneration of the hair-covered skin, by stimulation of proliferation of STEM cells 
of hair follicles.

H 15 Dispozitiv pentru recuperarea din paraplegie 
Autori: Chirazi Marin, Anton Ionuţ, Neculăeş Marius 

Cerere:  RO a 2009 00138 

Esenţa invenţiei: Dispozitivul constă dintr-un sistem culisabil cu fi xarea membrelor inferioare la nivelul gambelor sau 
al genunchilor, care permite efectuarea mişcărilor de abducţie şi aducţie, precum şi de fl exie şi extensie a 
coapselor faţă de trunchi. Aceste mişcări solicită grupele musculare afectate de paraplegie, având ca efect 
recuperarea centrilor nervoşi.
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Summary of the invention: The device is made from a sliding system with the inferior members fastened at the 
shank or knee level. This provides the performing of abduction and adduction movement and also fl exion 
and extension of thighs against the body. These movements solicit the muscles groups that are affected by 
paraplegia, having as effect the recovery of neural centers.

H 16 Pudră cu capacitate hemostatică, antiseptică, cicatrizantă şi regenerativă
Autori: Hagiu Bogdan Alexandru, Sandu Andrei Victor, Ţura Vasile, Sandu Ioan Gabriel, Mungiu Ostin Costel, Sandu 

Ion

Cerere:  RO a 2009 00178 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o pudră funcţionalizată cu argint nanostructural, specializat în stimularea proli-
ferării celulelor stem ale foliculilor piloşi, biocompatibil adecvat tratării rănilor/plăgilor deschise sau arsurilor. 
Pudra are o mare capacitate hemostatică, antiseptică, cicatrizantă şi regenerativă, deoarece utilizează ca 
suport matricial pulbere de fi brină farmaceutică 64...71%, amestecată mecanic cu sulfamidă 0,5...1,0%, lac-
toză 25...30% şi carbonat de magneziu 3...5%, anhidru şi proaspăt sintetizat chimic, în care se introduce prin 
pulverizare într-un ciclon de sedimentare în contracurent argint coloidal superfi n, cu caracteristicile 99,95% 
şi 10...80 nm, în concentraţie de 10...20 ppm.

Summary of the invention: The invention consists in a powder functionalized with silver nanostructure, by stimulation 
of proliferation of STEM cells of hair follicles. It is biocompatible and treats open wounds and burns. The 
powder has a high styptic, antiseptic, healing and regenerative capacity, because uses as support pharma-
ceutical fi brin mixed with sulphamide, lactose and calcium carbonate. After that coloidal silver (99.95% and 
10...80 nm particles size) is pulverized at a concentration of 10 to 20 ppm.

 ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.С. СКОВОРОДЫ (UA)

H 17 Формування жiночного тiла у всiх вiкових перiодах 
Авторы: Галашко Максим, Суббота Н.П. 

Сущность изобретения: Розроблена программа формування жiночного тiла iз впливом на його проблемнi 
частини у всiх вiкових перiодах з урахуванням анатомоморфологiчних i фiзiологiчних особливостей 
будови i функцii органiв i систем органiзму, ручовоi активносi, збiльшенням ваги у порiвняннi iз 
iдеальною i недостатнiми фiзичними навантаженнями на окремi групи м’язiв, зниженням iмунiтету, 
порушенням обмiну речовин, необхiднiстю пiдготовки до виконання репродуктивноiï i вiдновлення у 
пiсляпологовому перiодi, а також з метою покращення i змiцнення здоров’я, залучення до здорового 
способу життя. 

 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE 
ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, IMSP

H 18 Metodă de tratament al proceselor hiperplaziei endometrului 
Autori:  Eţco Ludmila, Rotaru Anatol, Chiriac Ala

Brevet:  MD 3505

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la ginecologie, şi este destinată pentru tratamentul proce-
selor hiperplastice ale endometrului. Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că în ziua a 9-a…a 13-a a 
ciclului menstrual se efectuează testarea prin electroacupunctură cu biorezonanţă cu aplicarea electrozilor 
cu plăci pe palmele şi tălpile pacientei, aplicarea electrozilor magnetici pe regiunile suprapubiană şi sacrală, 
şi acţiunea asupra pacientei cu unde electromagnetice de la 1 până la 1000 Hz şi densitatea fl uxului de 
putere de 1.0…1.2 mW/cm2, se determină frecvenţa de biorezonanţă a undelor, care duce la apariţia efec-
telor biologice. Apoi, timp de 17 min, se acţionează cu unde având frecvenţa determinată asupra regiunii 
organelor bazinului mic cu alternarea perioadelor de excitare de 3 s şi de relaxare de 1 s, după care se face 
înregistrarea câmpului electromagnetic al pacientei prin intermediul inductorilor magnetici pe un purtător 
inert timp de 3 min cu obţinerea unei substanţe medicamentoase bioenergetice, care se administrează în 
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cantitate efi cientă pe parcursul a 2…3 săptămâni de 1…3 ori pe zi sublingual. Cursul de tratament include 
3…4 proceduri cu un interval de 2…3 săptămâni. 

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to gynecology, and is meant for treatment 
of endometrium hyperplastic processes. The method, according to the invention, consists in that on the 
9-th...13-th day of the menstrual cycle it is carried out the electroacupuncture bioresonance testing with 
application of electrode plates onto the palms and soles of the patient. Application of magnetic electrodes 
onto the suprapubic and sacral regions and action upon the patient with electromagnetic waves from 1 up to 
1000 Hz and the power fl ow density of 1.0...1.2 mW/cm2 is determined by the wave bioresonance frequen-
cy, leading to the appearance of biological effects. Then during 17 min, it is acted with waves having the 
determined frequency upon the small pelvis organs region with alternation of excitation period of 3 s and 
relaxation period of 1 s. Afterwards it is made the registration of the patient electromagnetic fi eld by means 
of magnetic inductors onto an inert carrier during 3 min with obtaining of a bioenergetic therapeutic agent, 
administered in effi cient quantity during 2...3 weeks 1...3 times a day sublingually. The course of treatment 
includes 3...4 procedures with an interval of 2...3 weeks.

H 19 Metodă de tratament al afecţiunilor infl amatorii cronice ale organelor genitale 
feminine

Autori:  Eţco Ludmila, Rotaru Anatol, Chiriac Ala

Brevet:  MD 3646

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, şi anume la ginecologie, şi poate fi  folosită pentru tratamentul fe-
meilor care suferă de afecţiuni infl amatorii cronice ale organelor genitale. Metoda, conform invenţiei, constă 
în aceea că în ziua a 9-a…a 13-a a ciclului menstrual se efectuează testarea prin electroacupunctură cu 
biorezonanţă cu aplicarea electrozilor cu plăci pe palmele şi tălpile pacientei, aplicarea electrozilor magnetici 
pe regiunile suprapubiană şi sacrală, şi acţiunea asupra pacientei cu unde electromagnetice de la 1 până la 
1000 Hz şi densitatea fl uxului de putere de 1,0…1,2 mW/cm2, se determină frecvenţa de biorezonanţă a un-
delor, care duce la apariţia efectelor biologice. Apoi, timp de 17 min, se acţionează cu unde având frecvenţa 
determinată asupra regiunii organelor bazinului mic cu alternarea perioadelor de excitare de 3 s şi de relaxa-
re de 1 s, după care se face înregistrarea câmpului electromagnetic al pacientei prin intermediul inductorilor 
magnetici pe un purtător inert timp de 3 min cu obţinerea unei substanţe medicamentoase bioenergetice, 
care se administrează în cantitate efi cientă pe parcursul a 2…3 săptămâni de 1…3 ori pe zi sublingual, seria 
de tratament incluzând 3…6 proceduri cu un interval de 3 săptămâni. De asemenea, în decurs de o lună 
se administrează Lymphomyosot câte 7…10 picături de 2 ori pe zi cu 20 min înainte de masă per os şi 
Traumeel S câte 2,0…2,2 ml de 2 ori pe săptămână intramuscular.

Summary of the invention: The invention refers to medicine, in particular to genecology, and can be used for trea-
ting women suffering from chronic infl ammatory diseases of genital organs. The method, according to the 
invention, consists in that on the 9-th…13-th day of menstrual cycle it is carried out the electroacupuncture 
bioresonance testing with application of plate electrodes on the palms and soles of the patient. Application 
of magnetic electrodes on the sacral and suprapubic regions and action on the patient with electromagnetic 
waves from 1 up to 1000 Hz and power fl ux density of 1.0…1.2 mW/cm2 is determined by the wave bioreso-
nance frequency leading to the appearance of biological effects. Then, during 17 min, it is acted with waves 
having determined frequency on the region of small pelvis organs with alternation of excitation period of 3 s 
and relaxation period of 1 s, afterwards it is carried out recording of patient electromagnetic fi eld by means 
of magnetic inductors onto an inert carrier during 3 min with obtaining of a bioenergetic therapeutic agent 
which is sublingually administered in effi cient quantity during 2…3 weeks 1…3 times a day, the course of 
treatment includes 3…6 procedures with an interval of 3 weeks. Also, during one month it is administered 
Lymphomyosot 7…10 drops 2 times a day 20 min before meals per os and Traumeel S 2.0…2.2 ml 2 times 
a week intramuscularly.

H 20 Metodă de tratament al mastopatiei difuze
Autori:  Eţco Ludmila, Rotaru Anatol, Chiriac Ala, Zarbailov Natalia

Brevet:  MD 3678

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la metodele de tratament al mastopatiei difuze. Metoda, 
conform invenţiei, constă în aceea că iniţial pe parcursul a 5…6 săptămâni se prescrie o dietă macrobiotică 
cu limitarea grăsimilor şi a proteinelor animale, totodată pe parcursul primelor 7…10 zile se administrează 
un sorbent de 3 ori pe zi în cantitate efi cientă cu 1 oră înainte de masă per os, după aceasta pe fondul di-
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etei se administrează un probiotic de 2-3 ori pe zi în timpul mesei în cantitate efi cientă pe parcursul a 3…4 
săptămâni. După fi nisarea dietei, în ziua a 9-a…a 13-a a ciclului menstrual, se efectuează testarea prin elec-
troacupunctură cu biorezonanţă cu aplicarea unor electrozi cu plăci pe palmele, tălpile pacientei şi aplicarea 
unor electrozi magnetici pe glandele mamare, se acţionează asupra pacientei cu unde electromagnetice de 
1…1000 Hz şi densitatea fl uxului de putere de 1,0…1,2 mW/cm2, se determină frecvenţa de biorezonanţă a 
undelor, care duce la apariţia efectelor biologice. Apoi, timp de 17 min, se acţionează cu unde de frecvenţă 
determinată asupra regiunii glandelor mamare cu alternarea perioadelor de excitare de 3 s şi de relaxare 
de 1 s, după care se face înregistrarea câmpului electromagnetic al pacientei prin intermediul unor inductori 
magnetici timp de 3 min pe un purtător inert, care se administrează în cantitate efi cientă pe parcursul a 2…3 
săptămâni de 1-3 ori pe zi sublingual. Seria de tratament cu unde electromagnetice include 2…3 şedinţe la 
un interval de 3 săptămâni. 

Summary of the invention: The invention refers to medicine, namely to the method of diffuse mastopathy treat-
ment. The method, according to the invention, consists in that initially during 5…6 weeks it is prescribed a 
macrobiotic diet with limitation of animal fats and proteins, at the same time during the fi rst 7…10 days it is 
administered a sorbent 3 times a day in an effi cient quantity 1 hour before meals per os, afterwards against 
the diet background it is administered a probiotic 2-3 times a day at meal-times in an effi cient quantity during 
3…4 weeks. After fi nishing the diet on the 9-th…13-th day of menstrual cycle it is carried out the electroacu-
puncture bioresonance testing with application of plate electrodes onto the palms, soles of the patient and 
application of magnetic electrodes onto the mammary glands, it is acted on the patient with electromagnetic 
waves of 1…1000 Hz and the power fl ux density of 1.0…1.2 mW/cm2, it is determined the wave bioresonan-
ce frequency, leading to the appearance of biological effects. Then, during 17 min, it is acted with waves of 
revealed frequency on the mammary gland region with alternation of excitation period of 3 s and of relaxation 
period of 1 s, afterwards it is carried out recording of the patient’s electromagnetic fi eld by means of magnetic 
inductors during 3 min onto an inert carrier, which is administered in an effi cient quantity during 2…3 weeks 
1-3 times a day sublingually. The course of treatment with electromagnetic waves includes 2…3 procedures 
with an interval of 3 weeks.

 INSTITUTUL DE CHIMIE AL A.Ş.M.

H 21  Procedee de obţinere a preparatelor medicamentoase noi din materie primă 
vegetală şi produse sintetice şi utilizarea acestor preparate

Autori: Şepeli Felix, Şepeli Diana, Macaev Fliur, Cuşnir Anatolie

Brevete: MD 1574, 1647, 2326, 2448, 2823, 2905, 2906

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la procedeele de obţinere a preparatelor medicamentoase noi pentru 
tratarea patologiilor aparatului locomotor, a unui şir de maladii stomatologice şi cardiovasculare.

Summary of the invention: New pharmaceutical preparations for treatment of locomotors apparatus pathologies, a 
series of stomatologic and cardiovascular diseases.

 INSTITUTUL DE CHIMIE AL A.Ş.M.
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU”

H 22 12-hidroperoxi-8α,12-epoxi-11-bishomodroman pentru utilizare în tratamentul 
afecţiunilor micotice 

Autori:  Vlad Pavel, Cucicova Caleria, Arîcu Aculina, Prisacari Viorel, Dizdari Ana, Rudic Valeriu, Muşet Gheorghe, 
Savin Angela, Proca Ludmila, Goncear Veaceslav

Brevete:  MD 2639, 3358

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la compuşi organici din şirul terpenic, în particular la homodrimanii ce posedă activitate 
antimicotică. Esenţa invenţiei constă în aceea că 12-hidroperoxi-8α,12-epoxi-11-bishomodrimanul poate fi  
utilizat în tratamentul afecţiunilor micotice. Rezultatul invenţiei constă în sporirea activităţii anti micotice.
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Summary of the invention: The invention relates to the organic compounds of the terpenic series, in particular to 
homo-drimanes possessing anti-mycotic activity. Summary of the invention consists in that 12-hydro-peroxy-
8α,12-epoxy-11-bishomodrimane may be used in treating mycotic infections. The result of the invention 
consists in increasing the anti-mycotic activity. 

 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL A.Ş.M.

H 23 Metodă de determinare a duratei maximal admisibile a efortului fi zic
Autori:  Furdui Teodor, Ciochină Valentina

Brevet:  MD 3552

Esenţa invenţiei: Metoda constă în determinarea în stare de repaus, apoi la efort fi zic, peste fi ecare 3 min a 
frecvenţei contracţiilor cardiace, frecvenţei respiraţiei, tensiunii arteriale sistolice şi diastolice, după care 
datele se înregistrează grafi c cu stabilirea direcţiei vectorului pentru fi ecare indice şi se determină timpul în 
care direcţiile stabilite ale vectorilor diferă între ele, care corespunde duratei maximal admisibile a efortului 
fi zic.

Summary of the invention: The method consists in determining at rest, then during the physical activity, every 3 min 
the cardiac beat rate, the respiration rate, the systolic and diastolic arterial pressure, afterwards the obtained 
data are graphically recorded with establishment of vector direction for each index and it is determined the 
time when the established directions of the vectors differ between them, corresponding to the maximum 
permissible duration of physical activity.

H 24 Metodă de determinare a stării bacteriocenozei intestinale la copiii de vârstă 
fragedă

Autori:  Velciu Aliona, Timoşco Maria

Brevet:  MD 3718

Esenţa invenţiei: Metoda include determinarea conţinutului cantitativ al microorganismelor din genul Lactobacillus 
în conţinutul intestinal la copiii de 1-3 ani şi aprecierea stării bacteriocenozei intestinale. În funcţie de con-
ţinutul cantitativ al microorganismelor din genul Lactobacillus, exprimat în valoarea logaritmului zecimal al 
cantităţii de celule microbiene vii la 1g de conţinut intestinal, se apreciază starea sanogenă, intermediară 
sau patologică.

Summary of the invention: The method includes determination of the quantitative content of microorganisms of 
Lactobacillus genus in the intestinal content and determination of the intestinal bacteriocenosis state. At 
the same time, the bacteriocenosis state is determined by the quantitative content of microorganisms from 
Lactobacillus genus expressed in the value of decimal logarithm of the living microbial cells amount in 1 g of 
intestinal content, according to which it is assessed the sanogenic, intermediate and pathologic state.

H 25 Metodă de atenuare a stresului emoţional
Autori:  Lacusta Victor, Vudu Lorina

Brevet:  MD 3447

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se efectuează respiraţia dirijată care include 6 acte de respiraţie pe minut, 
începând cu o inspiraţie profundă pe nas cu durata de 4 s, care trece imediat în expiraţie profundă lentă pe 
gură pe parcursul a 6 s, apoi trece imediat în faza de inspiraţie. Concomitent se efectuează automasarea 
ambilor lobuli auriculari timp de 1...2 min, după care urmează o pauză de 1...2 min, ciclul se repetă de 3...5 
ori pe parcursul a cel puţin 10 min.

Summary of the invention: The method of mental stress reduction consists in that it is carried out the controlled 
respiration, including 6 respiratory movements per minute, beginning with a deep breath through nose with 
a duration of 4 seconds, which immediately turns to a slow deep expiration through mouth with a duration 
of 6 seconds, which immediately turns to the inspiration phase. Concomitantly, it is carried out the auto 
massage of both auricular lobules during 1...2 min, afterwards there follows an interval of 1...2 min, the cycle 
is repeated 3...5 times during at least 10 min. 
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H 26  Mediu pentru crioconservarea spermei de om
Autori:  Borociuc Gheorghe, Roşca Nicolae, Balan Ion, Cazacov Iulia, Bucarciuc Melania

Brevet:  MD 58Y

Esenţa invenţiei: Mediul pentru crioconservarea spermei de om conţine citrat de sodiu, glucoză, gălbenuş de ou, 
glicerină, acid folic şi apă bidistilată în următorul raport al componentelor: citrat de sodiu 1,1...1,4 g, glucoză 
3,6...4,4 g, gălbenuş de ou 24,0...28,0 ml, glicerină 3,8...4,2 ml, acid folic 0,005...0,015 g şi restul, până la 
100 ml, apă bidistilată. 

Summary of the invention: The human semen cryoconservation medium comprises sodium citrate, glucose, egg 
yolk, glycerin, folic acid and bidistiled water in the following component ratio: sodium citrate 1.1...1.4 g, 
glucose 3.6...4.4 g, egg yolk 24.0...28.0 ml, glycerin 3.8...4.2 ml, folic acid 0.005...0.015 g, bidistilled water 
the rest, up to 100 ml. 

 INSTITUTUL ONCOLOGIC, IMSP

H 27  Metodă de diagnostic al cancerului endometrial
Autori:  Sofroni Dumitru, MD; Guţu Lilian, MD; Tenner Katja, DE; Cernîi Anatolie, MD; Todiraş Mihail, MD; Bader 

Michael, DE 

Brevete:  MD 3222, 3244, 3499, 3616

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii a pus în evidenţă importanţa determinării nivelului ARN-ului mesager pentru enzi-
ma triptofanhidroxilaza 1, ce participă în sinteza serotoninei din triptofan, în diagnosticul şi aprecierea tacticii 
de tratament al cancerului endometrial.

Summary of the invention: The inventions are linked to measuring the ARN level for the tryptophanhydroxilas 1 
enzime taking part in the synthesis of serotonin from triptofan in diagnosis of endometrial cancer. It can be 
considered as a tumor marker and used in endometrial cancer treatment management.

H 28  Metodă de tratament al molei hidatiforme 
Autori:  Casian Neonila, Sofroni Dumitru, Bulat Iurie, Roşca Sergiu, Guţu Lilian

Cereri:  MD s 2009 0075, s 2009 0076

Esenţa invenţiei: A fost elaborată o metodă de tratament diferenţiat la pacientele cu MH pentru efi cientizarea tria-
jului femeilor şi efectuarea unui tratament efi cient pentru fi ecare formă morfologică de molă hidatiformă în 
parte. Metoda contribuie la micşorarea numărului de recidive, evitarea complicaţiilor la distanţă, cum sunt 
sterilitatea, insufi cienţa ovariană etc. după efectuarea curelor de chimioterapie şi, totodată, la micşorarea 
termenului de spitalizare.

Summary of the invention:  An algorithm of women patients with HM was elaborated, depending on the morpholo-
gical form of disease and blood ß-HCG dynamic. It permits the stratifi cation of patients that will necessitate 
chemotherapy treatment, as well identifi cation of a supplementary women contingent for which the chemo-
therapy treatment could be avoided. The proposed HM treatment approach gives the opportunity to plan the 
pregnancy one year in advance.

 INSTITUTUL ONCOLOGIC, IMSP 
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL A.Ş.M.

H 29  Metode de tratament al plăgii postoperatorii după mastectomie 
Autori:  Jovmir Vasile, Ţâbârnă Gheorghe, Darii Valentina, Rotaru Anatol, Rotaru Dorin

Brevete:  MD 3557, 3589

Esenţa invenţiei: Aparatele folosite au fost elaborate şi construite în cadrul proiectului 07.408.05.10PA din cadrul 
Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Moderne al A.Ş.M., iar elaborarea metodelor de tratament şi 
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implementarea lor s-au efectuat la Institutul Oncologic. Metodele de tratament brevetate permit ameliorarea 
tratamentului postoperatoriu al pacientelor operate pentru cancer mamar după radio- şi chimioterapie.

 Summary of the invention: The used devices were developed and designed within the project 
07.408.05.10PA of the Institute of Electronic Engineering and Modern Technologies of Academy of Science 
of Moldova and the elaboration of the treatment methods and their implementation were carried out with the 
Oncological Institute. The patented methods of treatment permit to ameliorate the postoperative treatment 
of the operated patients suffering from mammary cancer after radio- and chemotherapy.

 IНСТИТУТ ПАТОЛОГIÏ ХРЕБТА ТА СУГЛОБI
IМ. ПРОФ. М.I. СИТЕНКА АМН УКРАÏНИ, ХАРКIВ (UA)
ДП ЗАО «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦИЯ» САНАТОРIЙ 
«ЮВIЛЕЙНИЙ», СЛОВ’ЯНСК, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. (UA)

H 30 Спосiб лiкування хворих на остеоартроз суглобiв кiнцiвок 
Авторы: Моколiнець В.I., Яковленко О.В., Гращенкова Т.М., Тондiй О.Л., Кушакова Н.I., Хорешко В.В. 

Патент:  UA 21654 

Сущность изобретения: Спосiб лiкування хворих на остеоартроз суглобiв кiнцiвок шляхом грязьових аплiкацiй 
на зону уроженого суглоба та на сегментарний вiддiл хребта, которий вiдповiдає зонi сегментарної 
iннервацiї ураженого суглоба, через день, який вiдрiзняеться тим, що в перший день лiкування 
застосовують грязьову аплiкацiю з температурою лiкуваноï грязi 33-36ºС на зону дистального вiддiлу 
ураженоï кiнцiвки за типом чобiтка, на другий день лiкування застосовують грязьову аплiкацiю з 
температурою грязi 36-38ºС на зону сегментароного вiддiлу хребта, який вiдповiдає зонi сегментароï 
iннервацiï ураженого суглоба, на третiй день лiкування процедуру не виконують, а починаючи з 
четвертого дня лiкування грязьовi аплiкацiï виконують через день, в один день – на зону ураженого 
суглоба з температурою грязi 33-36ºС, а потiм чере день – на зону сегментарного вiддiлу хребта 
з температурою грязi 36-38ºС i на дистальний вiддiл кiнцiвки за типом чобiтка, на боцi ураженого 
суглоба з температурою лiкувальної грязi 33-36ºС, тривалiсть кожного сеансу лiкування – 15 хвилин, 
курс лiкування 11-12 процедур.

Summary of the invention: The treatment method for patients with osteoarthrosis joints by means of mud application 
to the areas of the damaged joint and to segment part of spine, corresponding to the zone of segment 
innervations of the impaired joint in a day which differs by the fact that in the fi rst day of treatment there is 
implemented the mud application with the temperature of therapeutic mud of 33-36ºС to the zone of distal 
part of damaged limb on the ”high boot-like” type, to the second day of treatment there is used the mud 
application with the mud temperature of 36-38ºС to the zone of segment part of spine, corresponding to the 
zone of segment innervations of the impaired joint, to the third treatment day the procedure is not carried-out, 
and starting from the fourth treatment day the mud applications are performed in a day, one day to the zone 
of damaged joint with mud temperature of 33-36ºС and to the distal part of limb on the “high boot-like” type, 
on the side of the damaged joint with the temperature of therapeutic mud of 36-38ºС and to the distal part of 
limb on the “high boot-like” type, on the side of the damaged joint with the temperature of therapeutic mud of 
33-36ºС, the duration of each treatment session is 15 minutes, the treatment course is 11-12 procedures. 

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

H 31 Антирубцовые материалы (пластыри, губки, сетки, силиконовые повязки)
Автор:  Левченко Владимир Анатольевич

Патент:  RU 2310475

Сущность изобретения: Создан новый материал для быстрозаживляющего и антирубцового действия ран 
различного происхождения.

Summary of the invention: The new material for fast healing and against cicatricial action of wounds of a various 
origin is created. 
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H 32 Имплантаты нового поколения (стенты, сердечные клапаны, 
кардиостимуляторы, коленные суставы)

Автор:  Левченко Владимир Анатольевич

Патент:  RU 2282583 

Сущность изобретения: Создан материал для пожизненной имплантации (исключающий реимплантацию и 
повторное протезирование). 

Summary of the invention: The material for lifelong implantation (excluding reimplantation and repeated prosthetics) 
is created.

H 33 Бактерицидное медицинское покрытие (перевязочные материалы, 
мединструменты и др.)

Автор:  Левченко Владимир Анатольевич

Заявка:  RU 2007 118567

Сущность изобретения: Разработан новый бактерицидный медицинский материал, не имеющий аналогов в мире.

Summary of the invention: The new bactericidal medical material not having analogues in the world is developed.

 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU”

H 34 Metodă de diagnostic al defi citului neuropsihomotor la sugarii care au suportat 
leziuni perinatale hipoxic-ischemice ale creierului

Autori:  Hadjiu Svetlana, Pădure Galina

Cerere:  MD s 2009 0147 

Esenţa invenţiei: În serul sangvin se determină factorul neurotrofi c ciliar CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor) şi factorul 
neurotrofi c al creierului BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) şi în cazul în care concentraţia factorului 
neurotrofi c ciliar CNTF este egală cu 3,2...4,6 pg/ml, iar concentraţia factorului neurotrofi c al creierului BDNF 
este egală cu 388…486 pg/ml, se diagnostichează defi citul neuropsihomotor din cadrul leziunilor hipoxic-
ischemice şi traumatice ale sistemului nervos central la sugari. 

Summary of the invention: Diagnostic method of sucker’s neuropsychomotor defi cit having perinatal hypoxic-
ischemic injuries of brain determines ciliary neurotrophic factor CTNF and brain derived neurotrophic factor 
BDNF in the sanguine serum. If the concentration of the ciliary neurotrophic factor CTNF is tantamount to 
3.2…4.6 pg/ml, and the brain derived neurotrophic factor BDNF concentration tantamount to 388…486 
pg/ml, there will be diagnosed neuropsychomotor defi cit from the part of sucker’s hypoxic-ischemic and 
traumatic injuries of the nervous system.

H 35  Dispozitiv pentru efectuarea encefalogramei la făt 
Autori:  Hadjiu Svetlana, Olaru Tamara 

Brevet:  MD 3882

Esenţa invenţiei: Dispozitivul pentru efectuarea encefalogramei la făt conţine un portelectrod cu găuri, nişte electrozi 
fi xaţi în găurile portelectrodului şi uniţi prin conductoare cu aparatele de înregistrare. Portelectrodul este 
executat în formă de placă elastică dintr-un material dielectric biologic inert, iar găurile în el sunt amplasate 
în corespundere cu parametrii antropometrici ai craniului fătului. Pe perimetrul portelectrodului poate fi  fi xată 
o panglică continuă adezivă. 

Summary of the invention: The contrivance contains a port electrode with holes, some electrodes fi xed in the 
port electrode’s holes and wired to the recording appliance. The port electrode has a plastic plate shape 
and it’s made of dielectric biologically inert material and the holes are located in correspondence to the 
anthropometrical parameters of fetus cranium. A continuous adhesive ribbon can be fi xed on the port 
electrode’s perimeter. 
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H 36  Metodă de pronosticare a evoluţiei dezvoltării sistemului nervos central la făt
Autori:  Hadjiu Svetlana, Olaru Tamara, Iliciuc Ion 

Brevet:  MD 3883

Esenţa invenţiei: Metoda de pronosticare a evoluţiei dezvoltării sistemului nervos central la făt presupune ca din a 
20-a săptămână de graviditate să se efectueze encefalografi a fătului. Dezvoltarea SNC este normală când 
se depistează o activitate bioelectrică din banda de unde delta (0,5...3 oscilaţii/s) şi unde teta (4...5 osci-
laţii/s) cu amplitudinea de 10...20 μW. Dacă undele sunt polimorfe aplatizate cu amplitudinea de până la 
10 μW, se constată o suferinţă hipoxică intrauterină la făt. Dacă se depistează suppression-burst, există 
riscul apariţiei unei malformaţii cerebrale. Dacă sunt prezente descărcări de unde lente bilaterale din benzile 
de unde delta-teta înregistrate cu amplitudine mai mare de 40 μW, există riscul apariţiei epilepsiei la făt. 

Summary of the invention: Diagnostic for using fetus encephalogram, starting with the 20th gestational week, 
foresees carrying out the fetus’ encephalography, further analysis and if the bioelectrical activity of delta 
waves is 0.5...3 oscillations/s and that of theta waves is 4...5 oscillations/s with an amplitude of 10...20 μW, 
a normal development of central nervous system is expected. If the waves are polyform fl attened with the 
amplitude up to 10 μW that points a fetus hypoxic intrauterine ailment, there exists a risk of cerebral mal-
formation in case of detection of suppression-burst. A risk of epilepsy exists if there are discharges of lent 
bilateral beta and theta waves with the amplitude exceeding 40 μW.

H 37 Metodă de tratament al enurezisului neurogen la copii
Autor:  Hadjiu Svetlana

Brevet:  MD 3906

Esenţa invenţiei: Pacientului i se administrează preparatele Nevroheel, Berberis-Homaccord, Reneel şi Sabal-Ho-
maccord timp de 1…3 luni, Cerebrum Compositum N, Tonico-Injeel, Solidago Compositum S şi Traumeel S 
o dată pe săptămână în regiunea punctelor biologic active corespunzătoare, în decurs de 5…10 săptămâni. 
Se efectuează masajul relaxant, limitarea consumului lichidelor după ora 18...19 etc. Seria de tratament se 
repetă de 2…3 ori peste 2…4 luni.

Summary of the invention: This method involves the administration of such medicines as Nevroheel, Berberis-
Homaccord, Reneel and Sabal-Homaccord during 1…3 months, Compositum N, Tonico-Injeel, Solidago 
Compositum S and Traumeel S once per week in the region of suiting active biological points during 5…10 
weeks. There is executed the relaxing massage, the liquid limitation after 6…7 pm. The treatment successi-
on repeats 2…3 times after 2…4 months.

H 38 Metodă de tratare a encefalopatiei perinatale la copii de vârstă fragedă 
Autori:  Hadjiu Svetlana, Iliciuc Ion 

Brevet:  MD 3312

Esenţa invenţiei: Se administrează preparatul Cerebrum Compositum intramuscular de 2 ori pe săptămână timp de 
5-10 săptămâni şi maturinolul: la vârsta de 1 lună x 30 picături pe zi, la 2 luni x 1,5 ml pe zi, la 3 luni x 3 ml 
pe zi, la 4…6 luni x 6 ml pe zi. Copiii de asemenea primesc cure de masaj relaxant şi kinetoterapie.

Summary of the invention: Method of perinatal encephalopathy treatment to tender age children. This method invol-
ves the administration of Cerebrum Compositum - intramuscular 2 times per week during 5-10 weeks; and 
Maturinol - at the age of 1 month x 30 drops per day, of 2 months x 1.5 ml per day, of 3 months x 3 ml per 
day, of 4…6 months x 6 ml per day. The children receive also treatment of relaxing massage and kinezio-
therapy.

H 39 Metodă de tratament conservativ al herniilor de disc 
Autor:  Hadjiu Svetlana

Brevet:  MD 3359

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se efectuează gimnastică medicală cu corecţia poziţională a dereglă-
rilor discogene, apoi masaj curativ segmentar clasic paravertebral prin metoda de cruţare. De asemenea, 
timp de 2-3 luni, de 2 ori pe săptămână, în regiunea punctelor biologic active se administrează preparatele 
Lymphomyosot, Gallium-Heel, China-Homaccord, Spascupreel, Discus Compositum, Colocynthis-Homac-
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cord, Traumeel S, Coenzyme Compositum, Ubichinon Compositum, totodată, într-un punct biologic activ se 
administrează un singur preparat. 

Summary of the invention: This method includes medical gymnastic with positional correction of discogen disorders, 
then curative segmentary classic paravertebral massage by ruth methodology. Also, there is administrated 
such medicines as: Lymphomyosot, Gallium-Heel, China-Homaccord, Spascupreel, Discus Compositum, 
Colocynthis-Homaccord, Traumeel S, Coenzyme Compositum, Ubichinon Compositum, which are introdu-
ced in the region of active biological points, during 2…3 months 2 times per week, there is administrated only 
one medicine in one active biological point.

H 40  Metodă de tratament al hiperchineziilor la copii
Autor:  Hadjiu Svetlana

Brevet:  MD 3803

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că pacientului în decurs de 1-2 luni i se administrează preparatele 
Gelsemium-Homaccord, Nervoheel, Spascupreel (per os), începând cu a doua săptămână se introduc 
preparatele Cerebrum Compositum N, Traumeel S, Placenta Compositum, Coenzyme compositum, 
Ubichinon Compositum de 1-2 ori pe săptămână în regiunea punctelor biologic active timp de 5 săptămâni, 
fi ecare preparat se administrează pe 3-5 puncte. Tratamentul poate fi  repetat de 2-3 ori pentru atingerea 
unui efect stabil. 

Summary of the invention: This method consists in that during 1-2 months the patient takes Gelsemium-Homaccord, 
Nervoheel, Spascupreel (per os), starting with the second week of treatment and for a period of 5 weeks 
the concoctions Cerebrum Compositum N, Traumeel S, Placenta Compositum, Coenzyme Compositum, 
Ubichinon Compositum are administered once or twice per week in the region of biologically active points, 
each concoction is administered on 3-5 points. The treatment may be repeated 2-3 times in order to reach 
a stable effect. 

H 41  Metodă de tratament al leziunilor organice ale sistemului nervos central la sugari
Autor:  Hadjiu Svetlana

Brevet:  MD 3341

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că pacientului i se administrează preparatele Cerebrum Compositum, 
Spascupreel, Traumeel S în decurs de 5…10 săptămâni, de 2 ori pe săptămână, intramuscular, la o serie 
de tratament de 5…10 injecţii; Coenzyme Compositum, Ubichinon Compositum, Placenta Compositum in-
tramuscular, o dată pe săptămână, la o serie de tratament de 3…5 injecţii. Seria de tratament se repetă de 
2…3 ori peste 2…4 luni.

Summary of the invention: This method consists in the administration of such medicines as: Cerebrum Compositum, 
Spascupreel, Traumeel S, during 5...10 weeks, 2 times per week – intramuscular, in one series of treatment 
of 5...10 injections; Coenzyme Compositum, Ubichinon Compositum, Placenta Compositum intramuscular 
1 time per week, in one series of treatment 3...5 injections. The treatment repeats 2...3 times after 2...4 
months.

H 42  Metodă de tratament al tulburărilor neurologice la copiii 
cu leziuni hipoxic-ischemice perinatale 

Autori:  Hadjiu Svetlana, Spînu Constantin 

Cerere:  MD s 2009 0146

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se administrează preparatul medicamentos Pacovirină în doza zilnică 
pentru copii de la vârsta de 1 lună...3 ani, de la ¼ până la 1½ pastile, per os, timp de 1 lună. Doza zilnică 
se repartizează pentru 1-3 administrări pe zi, seria de tratament incluzând 2-3 cure repetate cu întrerupere 
de 2 luni.

Summary of the invention: This method consists in the administration of the concoction Pacovirin in daily dosage 
for the children at the age of 1 month…3 years, from ¼ to 1½ pastille, per os, during 1 month. The daily 
dosage is distributed for 1-3 receptions per day, the treatment repeats 2-3 times with the periodicity of 2 
months. 
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H 43  Metodă de tratament al paraliziei faciale
Autor:  Hadjiu Svetlana 

Brevet:  MD 3927

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se administrează: pastile Bryaconeel şi Engystol N, picături 
Lymphomyosot şi Gallium-Heel timp de o lună per os; subcutanat – preparatele Traumeel S în primele 3 
zile, apoi Cerebrum Compositum N, Gelsemium-Homaccord, Aconitum-Homaccord, Echinacea compositum 
S de 2 ori pe săptămână, 7…10 injecţii la o cură, Coenzyme compositum şi Ubichinon Compositum o dată 
pe săptămână la o serie de tratament de 2…4 injecţii. 

Summary of the invention: This method consists in the administration: of the pastilles Bryaconeel and Engystol N, the 
drops Lymphomyosot and Gallium-Heel during 1 month per os; subcutaneously – the preparations Traumeel S 
in the fi rst 3 days, then Cerebrum Compositum N, Gelsemium-Homaccord, Aconitum-Homaccord, Echinacea 
compositum S 2 times per week, 7...10 injections, Coenzyme compositum and Ubichinon Compositum once 
a week on a course of treatment for 2...4 injections.

H 44  Metodă de tratament al paraliziei plexului brahial la copii
Autor:  Hadjiu Svetlana 

Brevet:  MD 3940

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se administrează Bryaconeel şi Nervoheel timp de o lună; Cinnamo-
mum-Homaccord N, Lymphomyosot şi Gallium-Heel N, timp de o lună în picături; Traumeel S zilnic primele 
3 zile, apoi local o dată pe săptămână se administrează Cerebrum Compositum N, Gelsemium-Homaccord, 
Ferrum-Homaccord, Circulo-Injeel, la o serie de tratament de 7…10 injecţii, de asemenea Coenzyme com-
positum şi Ubichinon Compositum o dată pe săptămână, la o serie de tratament de 4 injecţii. 

Summary of the invention: Treatment method of child’s paralysis brachial plexus. This method consists in the 
administration of Bryaconeel and Nervoheel during 1 month; Cinnamomum-Homaccord N, Lymphomyosot 
and Gallium-Heel N in drops during 1 month; Traumeel S daily fi rst 3 days, then local 1 time per week 
Cerebrum Compositum N, Gelsemium-Homaccord, Ferrum-Homaccord, Circulo-Injeel, 7...10 injections on 
a course of treatment. Also Coenzyme compositum and Ubichinon Compositum once a week 4 injections 
on a course of treatment.

H 45 Metodă de tratament al paraliziei cerebrale la copii 
Autor:  Hadjiu Svetlana 

Brevet:  MD 3361

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că pacientului cu paralizie cerebrală în decurs de 1-2 luni, de 2 ori pe săp-
tămână pe punctele biologic active i se aplică preparatele Coenzyme Compositum, Ubichinon Compositum, 
Spascupreel, Cerebrum Compositum, Placenta Compositum, Arteria Heel (fi ecare preparat separat pe 4-5 
puncte), repetând alternarea lor timp de 3 săptămâni. Apoi, în următoarele 3 săptămâni aceste preparate în 
aceeaşi consecutivitate se aplică pe alte puncte biologic active. Seria de tratament se repetă de 2…3 ori pe 
an, peste 2…4 luni.

Summary of the invention: This method involves the administration of such medicines as: Coenzyme Compositum, 
Ubichinon Compositum, Spascupreel, Cerebrum Compositum, Placenta Compositum, Arteria Heel on the 
active biological points during 1-2 months 2 times per week (each medicine is separated on 4-5 points), by 
repeating their alternation during 3 weeks. Then, in the next 3 weeks these medicines are introduced in the 
same way on the other active biological points. After 2...4 months the course of the treatment repeats 2...3 
times per year.

H 46 Metodă de acces pentru intervenţie chirurgicală endoscopică 
la discurile intervertebrale 

Autori:  Lisii Dan, MD; Borovic Eduard, MD; Palii Vadim, RO

Brevet:  MD 63Y 

Cerere:  MD s 2009 0093 
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Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se efectuează o incizie a ţesuturilor moi de 1…2 cm în regiunea pa-
ravertebrală, se mobilizează discul, după care se introduce un dispozitiv telescopic cu marginile de lucru 
tăietoare formând un orifi ciu pentru deschiderea cavităţii discului, apoi pe dispozitiv se îmbracă un dilatator 
de formă tronconică cu diametrul superior de 15...20 mm, inferior de 25...30 mm şi grosimea peretelui de 
2 mm, care se introduce în orifi ciul format cu diametrul mai mic, apoi prin dilatator se introduc instrumentele 
de lucru.

Summary of the invention: This method consists in that it is carried out an incision of the soft tissues of 1...2 cm in 
the paravertebral region, it is mobilized the disk, afterwards it is introduced a telescopic device with cutting 
working edges forming an orifi ce for opening the disk cavity. Then on the device it is put a dilator in the form 
of truncated cone with the upper diameter of 15...20 mm, the lower one of 25...30 mm and the wall thickness 
of 2 mm, which is introduced into the formed orifi ce with the smaller diameter, then through the dilator there 
is introduced the working instrument.

H 47  Metodă de osteosinteză transpedunculară a vertebrelor
Autori:  Lisii Dan, MD; Borovic Eduard, MD; Palii Vadim, RO

Brevet:  MD 64Y

Cerere: MD s 2009 0093

Esenţa invenţiei: Metoda constă în accea că se efectuează tomograma computerizată a locului afectat, se determină 
pe tomogramă distanţa dintre pedunculii vertebrei şi unghiurile de deviere a pedunculilor de la axa sagitală, 
apoi în baza măsurărilor se stabilesc locurile de proiecţie a pedunculilor, unde se introduc şuruburi sub 
unghiurile determinate, totodată capurile şuruburilor se fi xează cu ajutorul unei plăci.

Summary of the invention: This method consists in that it is carried out the computer tomogram of the affected place, 
it is determined on the tomogram the distance between the vertebra peduncles and the angle of peduncle 
deviation from the sagittal axis, then on the basis of measurements there are established the peduncle 
projection places, where there are introduced screws at the determined angles, the caps of the screws being 
fi xed by means of a plate.

H 48  Complecşi ai cuprului cu proprietăţi antistafi lococice
Autori:  Prisacari Viorel, Samusi Nina, Ţapcov Victor

Brevet:  MD 195 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la procedeul de obţinere a substanţelor organice noi – tiosemicarbazonaţii cuprului 
cu liganzi micşti, care posedă o activitate antistafi lococică pronunţată. Substanţele obţinute sunt de 4-24 de 
ori mai active decât analogul lor structural (furacilina), iar toxicitatea este mai mică de 5,2-9 ori. Procedeul 
de obţinere este simplu, puţin costisitor, substanţele iniţiale sunt accesibile. 

Summary of the invention: The invention represents new organic substances of copper tiosemicarbazonates with low 
toxicity (5.2-9 times then its structure analogues) and evidenced antibacterial activity to staphylococcus. It 
is 4-24 times more active then its structure analogues. The process of obtaining is simple. Initial substances 
are available.

H 49  Complecşi ai cobaltului cu acţiune antimicrobiană
Autori:  Prisacari Viorel, Samusi Nina, Ţapcov Victor

Brevet:  MD 675 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la două substanţe noi sintetizate în baza combinaţiilor complexe interne ale 
cobaltului, care manifestă activitate fungicidă şi bactericidă faţă de microorganismele grampozitive şi 
gramnegative. Substanţele obţinute sunt de 16-40 de ori mai active în comparaţie cu analogul lor structural 
(furacilina), iar toxicitatea este de 11,3-11,8 ori mai mică. Procedeul de obţinere este simplu, substanţele 
iniţiale sunt accesibile.

Summary of the invention: The invention relates to 2 synthesized substances with low toxicity and evidenced 
fungicide and bactericide activity to a large spectrum of gram-positive and gram-negative microorganisms. 
The presented compounds being of about 16-40 times more active than the prototype (furacilinum). The 
toxicity of the presented compounds is 11.3-11.8 times smaller than the prototype. 
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H 50 Complecşi de cupru ca inhibitori de bacterii şi fungi
Autori:  Prisacari Viorel, Ţapcov Victor, Buraciov Svetlana, Bârcă Maria, Gulea Aurelian

Brevet:  MD 1812 

Esenţa invenţiei: Compuşi coordinativi noi din clasa tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie, biologic activi, 
care manifestă activitate pronunţată atât bactericidă, faţă de bacteriile grampozitive şi gramnegative, cât şi 
fungicidă. Compuşii pot fi  aplicaţi în medicina umană şi veterinară în calitate de preparate antibacteriene şi 
antifungice cu spectru larg de acţiune biologică, precum şi în calitate de ingrediente pentru obţinerea mediilor 
nutritive selective. Activitatea antibacteriană este mai înaltă de 16-1042 de ori faţă de microorganismele 
grampozitive şi de 16-517 ori faţă de microorganismele gramnegative, în comparaţie cu furacilina, iar 
activitatea antifungică este de 0,4-1,1 ori mai înaltă în comparaţie cu nistatina.   

Summary of the invention: The class of new tiosemicarbazonates coordination compounds of biologically active 
transition metals, which manifest pronounced bactericidal activity against the gram-positive and gram-
negative bacteria, and the fungicide. They may fi nd application in veterinary medicine as antibacterial and 
antifungal preparations with broad biological spectrum, as well as ingredients to achieve selective nutrient 
media. Antibacterial activity is higher by 16-1042 times the gram-positive microorganisms and from 16 to 517 
times the gram-negative microorganisms, compared with furacilin and antifungal activity is 0.4 to 1.1 times 
higher compared with nistatin. 

H 51  Complecşi interni de cupru(II) cu acţiune antimicrobiană şi antimicotică 
Autori:  Prisacari Viorel, Ţapcov Victor, Buraciov Svetlana, Bârcă Maria, Gulea Aurelian

Brevet:  MD 2003 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un grup de compuşi coordinativi noi din clasa tiosemicarbazonaţilor metalelor de 
tranziţie, biologic activi, care manifestă atât activitate bactericidă pronunţată faţă de bacteriile grampozitive 
şi gramnegative, cât şi fungicidă. Activitatea compuşilor este mult mai înaltă în comparaţie cu furacilina şi 
nistatina, utilizate în practica medicală. Totodată, toxicitatea compuşilor prezentaţi este de circa 8 ori mai 
joasă în comparaţie cu toxicitatea furacilinei. Procedeul de obţinere a compuşilor este simplu, substanţele 
iniţiale sunt accesibile, ecologic inofensive, randamentul constituie 82%.

Summary of the invention: The invention relates to a group of the class of new coordination tiosemicarbazonates 
compounds of transition metals, biologically active, showing marked bactericidal activity against gram-
positive and gram-negative bacteria and fungicides. The activity of compounds is much higher compared 
with furacilin and nistatin used in medical practice. However, the toxicity of the presented compounds is 
about 8 times lower compared with furacilin toxicity. The procedure for obtaining the compounds is simply 
declared, the initial substances are available, environmentally safe yield is 82%.

H 52  Complecşi chelaţi ai cuprului(II) activi faţă de microorganismele grampozitive 
Autori:  Prisacari Viorel, Samusi Nina, Ţapcov Victor, Buraciov Svetlana, Gulea Aurelian

Brevet:  MD 2258 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un grup de complecşi interni din clasa aroilhidrazonaţilor metalelor de tranziţie 
cu proprietăţi antibacteriene pronunţate faţă de bacteriile din genul Staphylococcus şi Streptococcus. Acti-
vitatea bactericidă este de 2-1042 de ori mai înaltă în funcţie de tipul microorganismelor, în comparaţie cu 
furacilina.

Summary of the invention: The invention relates to a group of internal complex aroilhidrazonation transition me-
tal class with pronounced antibacterial properties against bacteria like Staphylococcus and Streptococcus. 
Bactericidal activity is 2 to 1042 times higher depending on the type of microorganisms, compared with 
furacilin.

H 53  Complecşi chelaţi ai cuprului(II) – inhibitori ai creşterii şi multiplicării fungilor 
levurici şi miceliari

Autori:  Prisacari Viorel, Dizdari Ana, Samusi Nina, Ţapcov Victor, Gulea Aurelian

Brevet:  MD 2325 
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Esenţa invenţiei: Compuşii declaraţi manifestă activitate fungicidă faţă de toate tulpinile de Aspergillus fumigatus, 
Aspergillus niger, Penicillium şi Candida albicans, care depăşeşte de 1,6-52,2 ori caracteristicile analogice 
ale nistatinei.

Summary of the invention: The claimed compounds show fungicidal activity against all strains of Aspergillus fumi-
gatus, Aspergillus niger, Penicillium and Candida albicans, which exceed 1.6-52.2 times analogical charac-
teristics of nistatin.

H 54  Complecşi de cupru cu proprietăţi antibacteriene
Autori:  Prisacari Viorel, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor, Buraciov Svetlana, Spînu Stela, Bejenari Natalia

Brevet:  MD 3124 

Esenţa invenţiei: Noii complecşi organici de cupru cu tiosemicarbazonaţi şi sulfanilamide manifestă acţiune 
antibacteriană pronunţată faţă de un spectru larg de microorganisme grampozitive şi gramnegative. 
Complecşii declaraţi sunt de 2-4000 de ori mai activi în comparaţie cu sulfanilamidele tradiţionale, au 
toxicitatea >4000 mg/kg şi fac parte din clasa compuşilor cu toxicitate joasă.

Summary of the invention: The invention represents new organic substances mixed legands of copper 
tiosemicarbazonates and sulfanilamides, with low toxicity and evidenced antibacterial activity to a large 
spectrum of gram-positive and gram-negative microorganisms. It is 2-4000 times more active then its 
structure analogues. The toxicity of the presented compounds is >4000 mg/kg and belongs to the class of 
compounds with low toxicity.

H 55  Remediu cu acţiune antibacteriană şi antifungică 
Autori:  Prisacari Viorel, Corcodel Virginia, Colţun Maricica, Dizdari Ana

Cerere:  MD a 2009 0022

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină şi farmacie, în special la remedii naturale şi prezintă un ulei eteric obţi-
nut din planta medicamentoasă Rosmarinus offi cinalis L. care posedă un spectru larg de acţiune antifungică 
şi antibacteriană faţă de microorganismele grampozitive şi gramnegative. Invenţia poate fi  aplicată pe larg 
în obţinerea preparatelor medicamentoase antifungice şi antibacteriene.

Summary of the invention: The invention relates to medicine and pharmacy, especially the essential oil remedies 
and presents naturals obtained from Rosmarinus offi cinalis L. Herbal medicine which possesses a broad-
spectrum antifungal and antibacterial action against gram-positive and gram-negative microorganisms. The 
invention may fi nd wide application in obtaining antifungal and antibacterial medicinal preparations.

H 56  Remediu cu acţiune antibacteriană selectivă 
Autori:  Prisacari Viorel, Stanciu Oxana, Cibotaru Alexandru, Dizdari Ana

Cerere:  MD a 2009 0023

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la obţinerea unui remediu antibacterian natural cu acţiune selectivă din materie 
primă vegetală (Acorus colamus L.), care poate fi  utilizat în producerea preparatelor medicamentoase anti-
bacteriene cu acţiune pronunţată faţă de microorganismele grampozitive.

Summary of the invention: The invention relates to obtaining a natural remedy with antibacterial action from selective 
plant raw material (Acorus colamus L.), which may fi nd wide use in the manufacture of medicinal preparati-
ons with rendered antibacterial action against gram-positive microorganisms.

H 57  Metodă de apreciere a rezultatului tratamentului chirurgical al glaucomului primar 
cu unghi deschis

Autori:  Borovic Djina, Bendelic Eugen, Lisii Leonid, Horneţ Vladimir, Borovic Ecaterina

Brevet:  MD 3796

Esenţa invenţiei: Metodа revendicată constă în colectarea lacrimii din unghiul extern al fantei palpebrale, determinarea 
activităţii prekallikreinei, kallikreinei şi a raportului dintre ele înainte de operaţie şi peste o lună după operaţie. 
În cazul în care activitatea kallikreinei descreşte cu 10…14%, iar raportul prekallikreină/kallikreină creşte cu 
5…17% faţă de indicii determinaţi înainte de operaţie, se apreciază rezultat pozitiv al tratamentului chirurgical.
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Summary of the invention: The claimed method consists in the tear sampling from the external angle of palpebral 
fi ssure, determining the prekallikrein, kallikrein activity and the ratio between them before operation and within 
a month after operation. When the kallikrein activity decreases by 10...14% and the prekallikrein/kallikrein 
ratio increases by 5...17% in respect of indexes determined before operation, it is estimated positive result 
of the surgical treatment.

H 58  Metodă de apreciere a rezultatului tratamentului chirurgical al glaucomului 
primar cu unghi deschis

Autori:  Borovic Djina, Bendelic Eugen, Lisii Leonid, Horneţ Vladimir, Borovic Ecaterina

Brevet:  MD 3797

Esenţa invenţiei: Metodа revendicată constă în colectarea lacrimii din unghiul extern al fantei palpebrale, determinarea 
activităţii enzimei de conversie a angiotensinei înainte de operaţie şi peste o lună după operaţie. În cazul 
în care activitatea enzimei de conversie a angiotensinei descreşte cu 22…24% faţă de indicele determinat 
înainte de operaţie, se apreciază rezultat pozitiv al tratamentului chirurgical, iar când activitatea enzimei de 
conversie a angiotensinei nu descreşte faţă de indicele determinat înainte de operaţie până la valoarea normei 
fi ziologice, care constituie 31,10±0,78 μM/min/l, se apreciază rezultat negativ al tratamentului chirurgical.

Summary of the invention: The claimed method consists in the tear sampling from the external angle of palpebral 
fi ssure, determining the angiotensin converting enzyme activity before operation and within a month after 
operation. When the angiotensin converting enzyme activity decreases by 22...24% in respect of the 
index determined before operation, it is estimated a positive result of the surgical treatment, and when 
the angiotensin converting enzyme activity does not decrease in respect of the index determined before 
operation up to the physiological norm level, constituting 31.10±0.78 μM/min/l, it is estimated a negative 
result of the surgical treatment.

H 59  Metodă de tratament chirurgical endoscopic al concha bullosa
Autori:  Maniuc Mihail, Ababii Polina 

Brevet:  MD 3379 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la otorinolaringologie şi poate fi  utilizată pentru tratamentul 
chirurgical endoscopic al concha. Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează sub ghidajul endosco-
pului incizia mucoasei şi a lamelei osoase a cornetului nazal, se decolează mucoasa din regiunea inciziei, se 
înlătură porţiunea laterală a lamelei osoase a cornetului, apoi se remodelează cornetul nazal prin aplicarea 
şi fi xarea mucoasei în regiunea porţiunii lamelei osoase înlăturate, după care se aplică un tamponament 
hemostatic nazal.

Summary of the invention: Summary of the invention consists in that under endoscopic control is made the incision 
of mucosa and of the bone lamella of concha nasalis, it is detached the mucosa from the incision region, 
it is removed the lateral portion of the bone lamella of concha, then it is remodeled the concha nasalis by 
application and fi xation of mucosa in the region of the removed bone lamella portion, afterwards it is applied 
a nasal hemostatic tamponade.

H 60 Lamă histologică şi metodă de obţinere a frotiului din cultura celulară 
Autori:  Nacu Viorel, Ciobanu Pavel, Mocan Elena, Nacu Ludmila, Secrieru Viorelia 

Certifi cat pentru model de utilitate: MD 192

Esenţa invenţiei: Lama histologică este executată de formă dreptunghiulară şi conţine două elemente de susţinere în 
formă de arc cu raza de 5…10 mm, unite rigid, perpendicular pe suprafaţa lamei la capetele ei, totodată, ea 
este executată cu o lăţime de 5…20 mm, o lungime de 10…50 mm şi o grosime de 0,2…0,9 mm. Metoda 
de obţinere a frotiului din cultură celulară din fl aconul pentru cultivarea celulelor prevede centrifugarea şi 
cultivarea, plasarea pe fundul fl aconului a 3-10 lamele cu extragerea lor, fi xarea şi colorarea frotiului. 

Summary of the invention: The histological glass slide is made rectangular, includes two supporting elements in the 
form of arch with the radius of 5…10 mm, joined rigidly, perpendicular onto the surface of the histological 
glass slide ends, at the same time it is made of a width of 5…20 mm, a length of 10…50 mm, and a thickness 
of 0.2… 0.9 mm. Method of cell culture smear obtaining from fl acon for cell cultivation contains next steps: 
centrifugation and cultivation, fi xation on fl acons bottom of 3-10 smear glasses, with the next fi xing and 
staining the smear. 
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H 61  Metodă de tratament al hemoragiilor uterine hipotonice postnatale
Autori:  Friptu Valentin, Ghicavîi Victor, Cardaniuc Corina, Todiraş Mihail, Guţu Lilian, Surguci Mihail, Stratu Ecaterina

Brevet:  MD 3645

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se administrează un preparat ce conţine prostaglandine Misoprostol 
400 μg per rectum, iar suplimentar se administrează intra- sau paracervical o soluţie ce conţine 0,02 g de 
bromură de S-etilizotiouroniu dizolvată în soluţie fi ziologică.

Summary of the invention: Summary of the invention consists in that it is administered a preparation containing 
prostaglandins Misoprostol 400 μg per rectum, and supplementary it is administered intra- or paracervically 
a solution containing 0.02 g of S-ethylisothiouronium bromide dissolved in physiological solution.

H 62 Metodă de pronosticare a stării posttraumatice la pacienţii cu leziuni ale fi catului 
şi/sau splinei

Autori:  Beschieru Eugeniu, Ghidirim Gheorghe, Beschieru Traian, Rojnoveanu Gheorghe, Jucovschi Constantin

Brevet:  MD 3469

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la traumatologie şi este destinată pentru aprecierea calităţii 
asistenţei medicale acordate pacienţilor cu leziuni ale fi catului şi/sau splinei. Metoda de pronosticare a stării 
posttraumatice la pacienţii cu leziuni ale fi catului şi/sau splinei constă în aceea că se determină următorii 
indici: starea generală (SG) a pacientului la internare, valoarea tensiunii arteriale sistolice (TAS), frecvenţa 
pulsului (FP), indicele Algover (IA), datele de laborator, care includ numărul de eritrocite (NE), numărul de 
leucocite (NL), precum şi gravitatea leziunilor anatomice (LA), numărul de organe lezate (NOL) şi caracterul 
traumatismului (CT). Apoi datele obţinute se apreciază pornind de la anumite valori şi se calculează funcţia 
discriminantă (F) după formula: F=0,98•SG+0,20•TAS–0,57•FP+IA+0,48•NE+0,53•NL+2,31•LA+1,61•NOL
+0,06• CT–11,75 şi în cazul în care F<0 se pronostichează o stare cu şanse de supravieţuire, iar când F≥0 – 
stare nefavorabilă cu risc de deces.

Summary of the invention: The invention refers to medicine, namely to traumatology and is meant for determining 
the quality of medical aid provided to patients with liver and/or spleen injuries. The method of predicting 
the posttraumatic state to patients with liver and/or spleen injuries consists in that there are determined the 
following data: general state of the patient during hospitalization (SG), value of the systolic arterial pressure 
(TAS), pulse frequency (FP), Algover index (IA), laboratory data, including the number of erythrocytes (NE), 
the number of leukocytes (NL), as well as the gravity of anatomic injuries (LA), the number of injured organs 
(NOL) and the traumatism character (CT). Then the obtained data are appreciated starting from certain 
values and it is calculated the discriminate function (F) according to formula: F=0.98•SG +0.20•TAS–0.57
•FP+IA+0.48•NE+0.53•NL+2.31•LA+1.61•NOL+0.06•CT–11.75 and where F<0 it is predicted a state with 
chances of survival, and where F≥0 – an unfavorable state with mortality risk.

H 63 Metodă de tratament al amigdalitei cronice decompensate 
Autori:  Ababii Ion, Sandul Alexandru, Nacu Viorel, Găină Stela, Friptu Valentin, Anghelici Gheorghe, Revenco 

Tatiana, Mocan Elena

Brevet:  MD 3498

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se efectuează anestezia locală cu soluţie de lidocaină de 1% şi o preme-
dicaţie intravenoasă cu soluţie de atropină, apaurină şi omnopon, apoi se înlătură amigdalele palatine prin 
decolare extracapsulară, iar polul inferior al amigdalelor se rezecă cu o ansă rece, în fi ecare lojă amigdali-
ană se infi ltrează câte 1 ml de celule alogene obţinute din sânge ombilical. După înlăturare se efectuează 
hemostaza cu un adeziv fi brinic, ce conţine fi brinogen, aprotinină, trombină şi clorură de calciu în soluţie 
de NaCl de 0,9% în următorul raport al componentelor, la 1 ml: fi brinogen(mg) 15…30, aprotinină (UIK) 
250…1000, trombină (UI) 25…100, clorură de calciu (mMol) 15…30.

Summary of the invention: This method consists in that it is carried out the local anesthesia with 1% lidocaine solu-
tion and the intravenous premedication with atropine, apaurine and omnopon solution, then there are remo-
ved the palatine tonsils by extracapsular separation, and the lower pole of the tonsils is resected with a cold 
snare, into each pharyngeal tonsil niche it is infi ltrated 1 ml of allogenic cells obtained from unbilical blood. 
After removal, it is carried out the hemostasis with a fi brin adhesive containing fi brinogen, aprotinin, thrombin 
and calcium chloride in 0.9% NaCl solution in the following component ratio, to 1 ml: fi brinogen (mg) 15…30, 
aprotinin (KIU) 250…1000, thrombin (IU) 25…100, calcium chloride (mMol) 15…30.
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H 64 Preparat uterotonic pentru tratamentul hemoragiilor uterine 
în cazul miomului uterin 

Autori:  Barkan Refael, IL; Ghicavîi Victor, MD

Brevet:  MD 3592 

Esenţa invenţiei: Utilizarea dietilfosfatului de S-etilizotiouroniu în calitate de preparat uterotonic pentru tratamentul 
hemoragiilor uterine în cazul miomului uterin.

Summary of the invention: Using diethylphosphate of S-ethylisothiouronium as uterotonic preparation for treating 
uterine hemorrhages in case of hysteromyoma.

H 65 Preparat pentru tratamentul algodismenoreei 
Autori:  Barkan Refael, IL; Ghicavîi Victor, MD

Brevet:  MD 3644 

Esenţa invenţiei: Utilizarea dietilfosfatului de S-etilizotiouroniu în calitate de preparat analgezic pentru tratamentul 
algodismenoreei primare şi secundare.

Summary of the invention: Using diethylphosphate of S-ethylisothiouronium as analgesic preparation for treatment 
of primary and secondary algodismenorrhea.

H 66 Remediu medicamentos nazal cu acţiune anticongestivă
Autori:  Ghicavîi Victor, MD; Barkan Refael, IL 

Brevet:  MD 3619

Esenţa invenţiei: Remediul medicamentos conţine dietilfosfat-S-etilizotiouroniu, ulei de mentă, ulei de eucalipt, ulei 
de brad alb, polietilenglicol 400, nipagin, nipazol, soluţie-tampon de fosfat cu pH4 şi apă distilată în următorul 
raport al componentelor: dietilfosfat-S-etilizotiouroniu 10 g, ulei de mentă 0,4 g, ulei de eucalipt 1ml, ulei de 
brad alb 1ml, polietilenglicol 400 50 ml, nipagin 0,2 g, nipazol 0,4 g, soluţie-tampon de fosfat 50 ml şi apă 
distilată – până la 1000 ml.

Summary of the invention: The medicamentous remedy contains diethylphosphate-S-ethylisotiouronium, menthe oil, 
eucalypti oil, oil of white fi r tree, polyethylenglycol 400, nipagin, nipazol, tampon phosphate pH4 solution, and 
sterilized water in the follow ratio of the components: diethylphosphate-S-ethylisotiouronium 10 g, menthe oil 
0.4 g, eucalypti oil 1ml, oil of white fi r tree 1ml, polyethylenglycol 400 50 ml, nipagin 0.2 g, tampon phosphate 
pH4 solution 50 ml, and sterilized water until 1000 ml. 

H 67 Metodă de prevenire a procesului aderenţial intraabdominal postoperator 
Autori:  Ghicavîi Victor, Ostrofeţ Constantin, Nemerenco Octavian

Brevet:  MD 3526

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că după intervenţia chirurgicală, până la efectuarea laparografi ei, se 
administrează în cavitatea peritoneală 2....8 ml de ulei nerafi nat steril din seminţe de struguri. 

Summary of the invention: This method consists in that after the surgical intervention before carrying out the 
laparography there are administered into the peritoneal cavity 2....8 ml of sterile unrefi ned grape stone oil.

H 68 Utilizarea remediului antibacterian în terapia plăgilor şi combustiilor
Autori:  Gonciar Veaceslav, Cerlat Sergiu, Lupaşcu Tudor

Cerere:  MD s 2009 0180 

Esenţa invenţiei: Pentru prima dată se propune utilizarea enotaninurilor hidrosolubile extrase din seminţe de struguri 
în calitate de remediu în tratamentul plăgilor şi combustiilor.

Summary of the invention: The summary of the invention consists in the fact that for the fi rst time there was proposed 
to use hydrolysable enotanin, the grape seeds extract, in treatment of wounds and burns.
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H 69 Metodă de inducere a parodontitei
Autori:  Granciuc Gheorghe, Gudumac Valentin, Nastas Ion

Brevet:  MD 3527

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina experimentală şi poate fi  utilizată la modelarea proceselor patologice 
în parodonţiu, cercetarea patogenezei, elaborarea metodelor de diagnostic, tratament şi monitorizare a 
efi cacităţii terapiei aplicate. Problema pe care o rezolvă invenţia constă în elaborarea unei metode fi ziologice 
de modelare a parodontitei experimentale la animalele de laborator, care permite de a reduce frecvenţa şi 
gradul de manifestare a complicaţiilor sub formă de dispersii şi tulburări metabolice majore.

Summary of the invention: The invention relates to experimental medicine and can be used in modeling of pathological 
processes of the periodontium, studies of their pathogenesis, elaboration of diagnostic procedures, new 
methods of treatment and of monitoring the effi ciency of the applied therapy. The invention solves the 
problem of developing a physiological method for modeling of experimental periodontitis in laboratory 
animals and allowes to reduce the frequency and degree of the complications like dyspepsia and major 
metabolic abnormalities.

H 70 Metodă de recoltare a probelor de sânge de la animalele de laborator
Autori:  Nastas Ion, Gudumac Valentin

Brevet:  MD 3395

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o metodă de recoltare a probelor de sânge de la animalele mici de laborator, 
necesare pentru efectuarea investigaţiilor hematologice, citologice şi coagulologice, utilizată în medicina 
experimentală la modelarea proceselor patologice şi monitorizarea lor. Metoda propusă asigură recoltarea unei 
cantităţi mai mari de sânge, o calitate mai bună a sângelui recoltat prin excluderea formării microcheagurilor, 
reducerea gradului de hemoliză şi hipercatecolaminemie, a pericolului apariţiei hemoragiilor, a termenelor 
de epitelizare a plăgii aplicate.

Summary of the invention: The invention relates to a method for blood sampling from small laboratory animals 
required for hematological, cytological and blood clotting assays used in experimental medicine during 
modeling and monitoring pathological processes. The proposed method ensures the collection of a larger 
quantity of blood, a better quality of the collected blood by excluding the formation of the microclots, reduces 
the hemolysis and hypercatecholaminemya; reduces the danger of bleeding apperance and the term of the 
wound epithelization.

H 71 Remediu medicamentos antivirotic şi antiherpetic sub formă de gel
Autori:  Rudic Valeriu, Diug Eugen, Melnic Sergiu, Nicolau Gheorghe, Godoroja Pavel, Uncuţa Diana, Parii Angela, 

Melnic Liliana

Brevet:  MD 2671

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la farmacologie şi poate fi  utilizată pentru tratamentul 
maladiilor locale de etiologie virală, în particular pentru tratamentul herpesului.

Summary of the invention: The invention refers to medicine, particularly to pharmacology and to a method for 
treating viral local diseases, particularly herpes simplex. 

H 72 Metodă de tratament al stomatitei herpetice de grad mediu şi grav
Autori:  Uncuţa Diana, Rudic Valeriu, Godoroja Pavel, Lupan Ion, Parii Angela

Brevet:  MD 3724

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la stomatologie şi poate fi  utilizată pentru tratamentul 
stomatitei herpetice de grad mediu şi grav. 

Summary of the invention: The invention refers to medicine, particularly to dentistry and to a method for treating 
herpetic stomatitis of medium and severe degree. 
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H 73 Metodă de preparare a materialului de suturare
Autori:  Chiroşca Ludmila, Kiroshca Alla, Topor Boris, Turchin Radu

Brevet:  MD 3677

Esenţa invenţiei: Se prepară fâşii din două straturi din tunicile măduvei spinării de la animalele vertebrate, din arah-
noidă şi pia mater, se sterilizează formalină de 0,5%, se impregnează la temperatura de 20...25°C, timp 
de 5...7 min, cu o soluţie ce conţine nitrat de argint, formalină de 0,5%, soluţie de amoniac de 25% şi apă 
distilată, în următorul raport al componentelor la 100 ml: nitrat de argint 5,0 g; formalină de 0,5% 5,0 ml; 
soluţie de amoniac de 25% 22,0...24,0 ml; apă distilată restul, după care materialul preparat se conservă în 
alcool de 96°.

Summary of the invention: There are prepared double-layer strips from vertebrate spinal marrows tunics, from ara-
chnoids and pia mater, they are sterilized in 0.5% formalin, impregnated at the temperature of 20...25°C, 
during 5...7 min, with a solution containing silver nitrate, 0.5% formalin, 25% ammonia solution and distilled 
water, in the following component ratio to 100 ml: silver nitrate 5.0 g; 0.5% formalin 5.0 ml, 25% ammonia 
solution 22.0...24.0 ml; distilled water the rest, afterwards the prepared material is stored in 96° alcohol.

H 74 Dispozitiv pentru determinarea fracturilor nazale
Autor:  Hîţu Dumitru

Brevet:  MD 1502

Esenţa invenţiei: Dispozitivul pentru determinarea fracturilor nazale include un dispozitiv de fi xare şi un bloc indicator. 
Dispozitivul de fi xare conţine o curea ce se fi xează pe cap cu o consolă fi xată rigid de ea, cu care este unit 
mobil un dispozitiv de fi xare a tijei, executat ca o pereche de plăci amplasate paralel, unite prin intermediul 
unui şurub de strângere, între care este fi xat articulat capătul tijei. Blocul indicator include scara raportorului 
cu ac indicator, dotat cu şurub de blocare, şi este montat pe o placă de sprijin, care este amplasată pe tijă cu 
posibilitate de a se deplasa de-a lungul tijei. Rezultatul constă în posibilitatea de a stabili obiectiv şi veridic 
diagnosticul fracturilor dorsum nasi. 

Summary of the invention: The device for determination of nasal fractures includes a fi xing device and an indicator. 
The fi xing device comprises a belt that is fi xed on the head with a bracket rigidly fi xed to it, to which is mo-
vable connected a rod fi xing device, made as a parallel placed pair of plates, fastened by means of a clamp, 
between which is articulately fi xed the rod end. The indicator includes the protractor scale with a pointer, 
provided with a screw stopper and is mounted on the support bar, which is placed in the rod with the possi-
bility of displacement therealong. The result consists in the possibility of objective and correct diagnostic of 
the dorsum nasi fractures.

H 75 Dispozitiv de fi xare a septului nazal şi oaselor nazale
Autor:  Hîţu Dumitru

Brevet:  MD 1755

Esenţa invenţiei: Dispozitivul revendicat conţine o curea pentru cap cu o consolă fi xată rigid de ea, cu care este unit 
mobil un dispozitiv de fi xare a tijei, executat ca o pereche de plăci amplasate paralel, unite printr-un şurub 
de strângere. În dispozitivul de fi xare a tijei este fi xat prin articulaţie un capăt al tijei. Capătul opus al tijei 
este executat în formă de L, cu el fi ind unită perechea de plăci în formă de L cu posibilitatea de modifi care a 
distanţei dintre părţile libere ale plăcilor şi tijă. 

Summary of the invention: The proposed device contains a head belt with a rigidly fi xed arm to which the bar holder 
is movably connected and is executed in the form of a parallel situated plates pare, fastened by a clamp. Into 
the bar holder it is articulated the bar end. The opposite bar end is L-shaped and the L-shaped plates pare is 
connected thereto with opportunity to change the distance between the free plates sides and the bar. 

H 76 Dispozitiv şi metodă de determinare a locului abordului chirurgical în fracturile 
arcadei zigomatice

Autor:  Hîţu Dumitru

Brevet:  MD 3744
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Esenţa invenţiei: Dispozitivul pentru determinarea locului abordului chirurgical în fracturile arcadei zigomatice este 
constituit dintr-o tijă metalică cilindrică cu o lungime de 4,0 cm şi diametrul de 0,2 cm, la mijlocul căreia 
este fi xată rigid, perpendicular o altă tijă metalică, cu acelaşi diametru şi lungimea de 0,5 cm. Metoda de 
determinare a locului abordului chirurgical în fracturile arcadei zigomatice constă în aceea că în regiunea 
fracturii se fi xează de pielea feţei dispozitivul revendicat, totodată tija de lungime mai mare se aplică de-a 
lungul arcadei zigomatice, iar cu tija de lungime mai mică se apasă pe regiunea fracturii, unde se stabileşte 
proeminenţa fragmentului fracturat şi se determină locul pentru abordul chirurgical.

Summary of the invention: The device for determining the site of surgical intervention in the zygomatic arch fractures 
consists of a cylindrical metal rod having a length of 4.0 cm and a diameter of 0.2 cm, in the middle of which 
it is rigidly, perpendicularly fi xed another metal rod with the same diameter and a length of 0.5 cm. The me-
thod for determining the site of surgical intervention in the zygomatic arch fractures consists in that in the 
fracture’s region it is fi xed to the face skin the claimed device, at the same time the rod of a greater length is 
applied along the zygomatic arch, and the rod of a smaller length is pressed on the fracture’s region where it 
is established the prominence of the fractured fragment and it is determined the site of surgical invention.

H 77 Dispozitiv şi metodă de drenare a procesului infecţios
Autori:  Hîţu Dumitru, Şcerbatiuc Dumitru, Vlas Vasilii

Cereri:  MD s 2009 0070, s 2009 0187

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la chirurgia oro-maxilo-facială. Problema pe care o rezolvă constă în elaborarea 
unui dispozitiv şi a unei metode noi de tratament chirurgical al proceselor infecţioase. Dispozitivul de drenare a 
proceselor infecţioase este executat în formă de tub din latex cu lungimea de 8-10 cm, cu 4-6 orifi cii în centrul 
lui, repartizate uniform, cu diametrul de 0,3 cm. Aplicarea tubului din latex este mai puţin traumatică, permite 
evidenţa în dinamică a infl amaţiei, contribuie la vindecarea mai operativă, mai estetică şi mai economă.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, namely to the oro-maxillo-facial surgery, and is provi-
ded to drain infectious processes, more specifi cally, such as adenofl egmon. The scope of the invention is 
to develop a new device and a method of the surgical treatment of the infectious processes. The device for 
draining the infectious processes is manufactured of the latex tube with 4-6 holes uniformly distributed in its 
center, with the diameter of 0,3 cm. The result consists in that using of the latex tube is less traumatic, allows 
evidence of the infl ammation in dynamic, faster healing, is much more aesthetic and more economic.

H 78  Metodă de determinare a localizării fracturii oaselor nazale 
şi dispozitiv de realizare a ei

Autori:  Hîţu Dumitru, Şcerbatiuc Dumitru

Brevet:  MD 1680

Esenţa invenţiei: Pe dorsum nasi şi pe vârful nasului se fi xează o placă în formă de L cu marcări roentgen contras-
tante. Apoi se efectuează radiografi a, iar pe clişeul radiografi c după marcările roentgen contrastante, se 
determină distanţa dintre vârful nasului şi locul fracturii oaselor nazale. 

Summary of the invention: On the dorsum nasi and on the tip of nose it is fi xed an L-shaped plate with radiopaque 
markers. Afterwards, it is made the radiography and on the radiograph, according to the radiopaque mar-
kers, it is determined the distance between the tip of nose and the nasal bone fracture. 

H 79 Metodă de hemostază conservativă a hemoragiilor gastrointestinale
Autor:  Taran Anatolie 

Brevet:  MD 1249

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la chirurgie şi traumatologie şi poate fi  utilizată în tratamentul 
hemoragiilor gastrointestinale la pacienţii cu arsuri. Rezultatul tehnic constă în stoparea hemoragiilor capilare 
şi prevenirea traumatismului secundar al eroziunilor şi ulcerelor gastrointestinale.

Summary of the invention: The invention relates to the medicine, in particular, to surgery and traumatology and can 
be used for treatment of gastrointestinal hemorrhages to the burned patients. The technical result consists in 
stopping the capillary hemorrhages and in preventing the secondary traumatism of gastrointestinal erosions 
and ulcers. 
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H 80 Dispozitiv şi metodă de tratament al cataractei senile 
Autor:  Jeru Ion

Brevet:  MD 3475 

Esenţa invenţiei: Dispozitivul include o seringă cu ac executat din două segmente, unul proximal cu lungimea de 
9 mm este îndoit sub un unghi de 135º faţă de axa longitudinală a seringii, iar unul distal cu lungimea de 
3 mm este perpendicular pe axa menţionată. 

Summary of the invention: The device for senile cataract treatment includes a syringe with needle made of two 
segments, one proximal of a length of 9 mm is bent at an angle of 135º with respect to the longitudinal axis 
of the syringe, and one distal of a length of 3 mm is perpendicular to said axis.

H 81 Dispozitiv şi metodă de tratament al cataractei senile 
Autor:  Jeru Ion

Brevet:  MD 3676 

Esenţa invenţiei: Dispozitivul pentru tratamentul cataractei senile este format din două plăci metalice cu lăţimea de 
2 mm, unite între ele sub un unghi de 135°, una din plăci are lungimea de 30 mm, iar a doua – de 7 mm. Me-
toda constă în aceea că se efectuează o incizie a conjunctivei în regiunea limbului la nivelul orei 10.00…14.00 
şi a corneei în aceeaşi regiune la nivelul orei 11.00…13.00, se deschide camera anterioară, se efectuează 
capsulorexisul anterior la nivelul orei 11.00, se înlătură nucleul şi masele cristalinului, se introduc 0,3 ml aer 
steril în camera anterioară. Apoi se introduce dispozitivul menţionat cu placa mai mică în camera anterioară, şi 
anume pe suprafaţa anterioară a irisului. Pe suprafaţa plăcii se lunecă cristalinul artifi cial şi se implantează în 
camera anterioară, după care dispozitivul se înlătură, se suturează corneea şi conjunctiva, se administrează 
subconjunctival un preparat steroid, un antibiotic şi se aplică un pansament monocular aseptic.

Summary of the invention: The device for treating the senile cataract consists of two metal plates of a width of 
2 mm, connected between them at an angle of 135°, one of the plates with a length of 30 mm, and the 
second one – of 7 mm. The method of treating the senile cataract consists in that it is made an incision of 
conjunctiva in the limb region at the level of 10.00…14.00 o’clock and of cornea in the same region at the 
level of 11.00…13.00 o’clock, it is opened the anterior chamber, it is carried out the anterior capsulorhexis 
at the level of 11.00 o’clock, it is removed the nucleus and masses of lens, it is introduced 0.3 ml of sterile 
air into the anterior chamber. Then it is introduced the device defi ned in the fi rst clam with the smallest plate 
into the anterior chamber, namely onto the anterior surface of iris. Over the surface of said plate it is slipped 
the artifi cial lens and it is implanted into the anterior chamber, afterwards the device is removed, it is sutured 
the cornea and conjunctiva, it is administered in the subconjuctival space a steroid preparation, an antibiotic 
and it is applied a monocular aseptic dressing. 

H 82 Metodă de tratament al cataractei traumatice 
Autor:  Jeru Ion

Brevet:  MD 3502 

Esenţa invenţiei: Se efectuează o incizie a conjunctivei şi a corneei în regiunea limbului la nivelul orei 12.00, se 
deschide camera anterioară, se înlătură nucleul şi masele cristalinului. Cu un fi r de sutură se fi xează 
picioruşul superior al unui cristalin artifi cial, apoi el se implantează în camera anterioară, se aplică o sutură 
în regiunea unghiului camerei anterioare la nivelul orei 12.00 şi o sutură pe scleră la acelaşi nivel, după care 
capetele fi rului se leagă. Apoi se suturează corneea şi conjunctiva.

Summary of the invention: It is made an incision of the conjunctiva and the cornea in the limb region at the 12.00 
o’clock level, it is opened the anterior chamber, it is removed the nucleus and the lens bulk. With retention 
suture it is fi xed the superior pedicle of the artifi cial lens, then it is implanted into the anterior chamber, it is 
applied a suture in the region of the anterior chamber angle at the 12.00 o′clock level and a suture onto the scle-
ra at the same level, afterwards the thread ends are tied. Then it is sutured the cornea and the conjunctiva. 

H 83 Metodă de înlăturare a dislocării cristalinului artifi cial 
Autor:  Jeru Ion

Brevet:  MD 5Y
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Esenţa invenţiei: Se administrează, concomitent, subconjunctival 0,3 ml de soluţie de Mezaton 1%, intravenos 2,0 ml 
de Furosemid şi per os 0,25 mg de Diacarb, apoi peste 30 min în condiţii obscure la iluminarea directă a 
corneei cu oftalmoscopul se aplică o presiune cu microspatula în regiunea limbului, şi anume pe meridianul 
dislocării ansei cristalinului până la repoziţia ei sub iris, după care se administrează subconjunctival o pică-
tură de soluţie de Pilocarpină 1%. 

Summary of the invention: It is concomitantly administered subconjunctivally 0.3 ml of 1% Mezaton solution, intra-
venously 2.0 ml of Furosemide and per os 0.25 mg of Diacarb, then within 30 min in obscure conditions at 
direct illumination of cornea with the ophthalmoscope it is pressed with the microspatula on the region of 
limb, namely on the meridian of dislocation of the lens ansa up to its reposition under the iris, afterwards it is 
administered subconjunctivally a drop of 1% Pilocarpine solution.

H 84 Metodă de tratament al cataractei senile 
Autor:  Jeru Ion

Brevet:  MD 9Y 

Esenţa invenţiei: Se efectuează anestezia locală şi regională, se fi xează muşchiul rect superior, se incizează conjunctiva 
la nivelul limbului, apoi se incizează corneea, se efectuează capsulorexisul anterior, se înlătură nucleul 
cristalinului, se efectuează lavajul maselor cristaliniene, se implantează cristalinul artifi cial în camera anterioară, 
se efectuează două iridotomii la nivelul orelor 11.00 şi 13.00, iar prin iridotomia de la nivelul orei 11.00 se 
trece ansa picioruşului superior al cristalinului artifi cial pentru fi xarea lui, apoi se suturează corneea, se reface 
camera anterioară prin introducere de ser fi ziologic steril, se suturează conjunctiva. În spaţiul subconjunctival 
se introduce un antibiotic şi un preparat corticosteroid şi se eliberează muşchiul rect superior. 

Summary of the invention: It is carried out the local and regional anesthesia, it is fi xed the superior rectus muscle, 
it is incised the conjunctiva at the level of limb, then it is incised the cornea, it is carried out the anterior 
capsulorhexis, it is removed the nucleus of lens, it is carried out lavage of lens masses, it is implanted the 
intraocular lens into the anterior chamber, there are carried out two iridotomies at the level of 11.00 and 
13.00 o’clock, and through the iridotomy at the level of 11.00 o’clock it is passed the intraocular lens superior 
peduncle ansa for its fi xation, then it is sutured the cornea, it is restored the anterior chamber by introduction 
of sterile physiological saline, it is sutured the conjunctiva. In the subconjunctival space it is administered an 
antibiotic and a corticosteroid preparation and it is released the superior rectus muscle.

H 85 Metodă de tratament al stărilor depresive anxioase rezistente
Autor:  Cărăuşu Ghenadie

Brevet:  MD 17Y 

Esenţa invenţiei: Metoda de tratament al stărilor depresive anxioase rezistente constă în administrarea intramusculară 
a amitriptilinei, în prima zi câte 20 mg la 9.00 şi 9.30, câte 40 mg la 10.30, câte 50 mg la 12.30, câte 60 mg 
la 17.30 şi 21.00, în ziua a 2…4-a se administrează câte 40 mg la 9.00, câte 60 mg la 12.00, câte 70 mg la 
17.30 şi câte 80 mg la 21.00, iar în următoarele 5…10 zile câte 70 mg la 9.00, câte 80 mg la 14.00 şi câte 
100 mg la 21.00. 

Summary of the invention: The method for treating stable anxious depressive states consists in the intramuscular 
administration of amitriptyline, on the fi rst day 20 mg at 9.00 and 9.30, 40 mg at 10.30, 50 mg at 12.30, 60 mg 
at 17.30 and 21.00, on the 2-nd...4-th day it is administered 40 mg at 9.00, 60 mg at 12.00, 70 mg at 17.30 
and 80 mg at 21.00, and on the next 5...10 days 70 mg at 9.00, 80 mg at 14.00 and 100 mg at 21.00. 

H 86 Metodă de tratament al depresiilor melancolice rezistente 
Autor:  Cărăuşu Ghenadie

Brevet:  MD 18Y

Esenţa invenţiei: Metoda de tratament al depresiilor melancolice rezistente constă în administrarea clomipraminei 
intramuscular, în prima zi câte 25 mg la orele 9.00 şi 9.30, câte 50 mg la 10.30, la 12.30, la 17.30 şi la 
21.00, în ziua a 2-a…4-a se administrează câte 50 mg la 9.00 şi 12.00 şi câte 75 mg la 17.30 şi 21.00, iar în 
următoarele 5…10 zile câte 75 mg la 9.00 şi 12.00 şi câte 100 mg la 21.00. 

Summary of the invention: The method for treating resistant melancholic depressions consists in the intramuscular 
administration of clomipramine, on the fi rst day 25 mg at 9.00 o’clock and at 9.30, 50 mg at 10.30, at 12.30, 
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at 17.30 and at 21.00, on the 2-nd...4-th day it is administered 50 mg at 9.00 and 12.00 and 75 mg at 17.30 
and 21.00, and on the next 5...10 days 75 mg at 9.00 and 12.00 and 100 mg at 21.00.

H 87 Metodă de reendoprotezare a articulaţiei şoldului cu proteză fără ciment 
Autori:  Croitor Gheorghe, Darciuc Mihail, Beţişor Alexandru, Croitor Petru, Gherghelejiu Alexandru, Croitoru 

Roman

Brevet:  MD 3183 

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că preliminar se prelevă o autogrefă din aripa osului iliac care se fărâmiţează, 
se elimină endoproteza deteriorată a şoldului şi ţesuturile neviabile, granulaţiile şi cicatricele din regiunea 
cotilului şi a porţiunii proximale a osului femural. Se modelează feţele laterală, superioară şi medială ale 
marginii cotilului, se instalează o alogrefă osoasă corticală, începând de la vârful defectului cotilului până la 
ramura superioară a pubisului şi a doua alogrefă osoasă corticală, începând de la vârful defectului cotilului 
până la corpul ischionului şi se fi xează. Apoi alogrefele osoase instalate se modelează după componentul 
acetabular al endoprotezei şoldului, regiunea cotilului se umple cu autogrefa fărâmiţată şi se tasează, după 
care se instalează componentele acetabular şi femural ale endoprotezei noi.

Summary of the invention: The claimed method consists in that preliminarily it is drawn an autogenous graft from 
the wing of ilium which is grinded, there are removed the damaged hip endoprosthesis and the devitalized 
tissues, granulations and scars in the region of the cotyloid cavity and the proximal portion of the femoral 
bone. There are modeled the lateral, upper and medial faces of the cotyloid cavity’s margin, it is installed an 
osseous cortical allogenic graft, beginning from the top of the cotyloid cavity defect up to the higher branch 
of pubic bone and the second osseous cortical allogenic graft, beginning from the top of the cotyloid cavity 
defect up to the body of ischium and they are fi xed. Then, the installed osseous allogenic grafts are modeled 
in imitation acetabular component of the hip endoprosthesis, the region of the cotyloid cavity is fi lled with the 
grinded allogenic graft and is rammed, afterwards there are installed the acetabular and femoral components 
of the new endoprosthesis.

H 88 Fixator pentru tratamentul luxaţiilor porţiunii acromiale a claviculei 
Autori: Croitor Gheorghe, MD; Nacu Viorel, MD; Iliin Alexandr, RU; Collerov Mihail, RU; Croitoru Roman, MD; 

Bajurea Nicolae, MD

Brevet:  MD 3553 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la ortopedie şi traumatologie. Fixatorul pentru tratamentul luxaţiilor porţiunii 
acromiale a claviculei este executat din sârmă dintr-un material cu memoria formei şi constă din două 
porţiuni rectilinii unite printr-o îmbinare elastică de formă arcuită, totodată capătul unei porţiuni este curbat 
în plan orizontal, iar capătul porţiunii opuse este curbat în plan vertical.

Summary of the invention: The invention refers to orthopedics and traumatologies. The fi xator for treating the clavicle 
acromial extremity dislocations is made of wire of a material with form memory and consists of two rectilinear 
portions joined by an elastic connection of arched shape, at the same time the end of one portion is curved 
in horizontal plane and the end of the opposite portion is curved in vertical plane.

H 89 Metodă de reendoprotezare a articulaţiei şoldului cu proteză cimentată 
Autori:  Darciuc Mihail, Croitor Gheorghe, Beţişor Alexandru, Darciuc Dumitru, Croitoru Roman

Brevet:  MD 3355 

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se înlătură endoproteza instabilă a articulaţiei şoldului şi ţesuturile 
neviabile, granulaţiile şi masele sclerozate din regiunea acetabulară şi partea proximală a femurului. Se 
împrospătează şi se modelează suprafeţele pereţilor cavităţii cotiloide, se reconstruieşte cavitatea cotiloidă 
cu ajutorul alotransplantelor osoase corticale, totodată un alotransplant se plasează de la vârful defectului 
cavităţii cotiloide până la coloana anterioară a ei, al doilea de la vârful defectului cavităţii cotiloide până la 
coloana posterioară a ei, iar între ele se plasează al treilea alotransplant şi se fi xează. Apoi alotransplantele 
osoase instalate se modelează după componenta acetabulară a endoprotezei articulaţiei şoldului, iar între 
ele se plasează alotransplante mici. În cavitatea cotiloidă reconstruită se fi xează un inel de ranfort, se 
efectuează fi xarea cu ciment a unei cupe din polietilenă şi asamblarea componentelor noii endoproteze.

Summary of the invention: This method consists in that there are removed the unstable femoral endoprosthesis and 
the devitalized tissues, granulations and sclerotic masses from the acetabular region and the proximal part of 
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femoral bone. There are freshened and simulated the surfaces of the cotyloid cavity walls, it is reconstructed 
the cotyloid cavity with the help of bone cortical allografts, at the same time one allograft is installed from 
the apex of the cotyloid cavity defect up to its anterior column, the second allograft from the apex of the 
cotyloid cavity defect up to its posterior column, and between them it is installed the third allograft and they 
are fi xed. Then the installed bone allografts are simulated in imitation of acetabular component of the femoral 
endoprosthesis, and between them there are installed short allografts. Into the reconstructed cotyloid cavity 
it is fi xed a roborant ring, it is carried out the cement fi xation of a polyethylene cup and installation of the new 
endoprosthesis components.

H 90 Metodă de endoprotezare a articulaţiei coxofemurale
Autori:  Croitor Gheorghe, Nacu Viorel, Croitoru Petru, Croitoru Roman, Bajurea Nicolae

Brevet:  MD 3338 

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se efectuează incizia rectilinie a pielii pe o lungime de 12…16 cm de la 
spina iliacă posteroinferioară până la trohanterul mare femural, se secţionează pe straturi ţesuturile moi, se 
detaşează muşchii fesieri, se efectuează evidenţierea extracapsulară şi ligaturarea pachetului vasculonervos 
circumfl ex medial al femurului, se incizează capsula articulară, se secţionează colul femural şi se înlătură 
capul femural, se prepară fosa acetabulară, se fi xează componentul acetabular al endoprotezei, se prepară 
osul femural în regiunea proximă şi se fi xează componentul femural al endoprotezei, după care se unesc 
ambele componente ale endoprotezei. În trohanterul mare femural se execută 4 orifi cii prin care se suturează 
muşchii rotatori scurţi, iar celelalte ţesuturi moi se suturează pe straturi. 

Summary of the invention: The method consists in that it is carried out the rectilinear incision of skin 12…16 cm long 
from the posterior inferior iliac spine up to the hip greater trochanter, there are incised layer-by-layer the 
soft tissues, there are detached the gluteal muscles, it is extracapsularly defi ned and ligated the hip medial 
circumfl ex neurovascular fascicle, it is incised the articular capsule, it is incised the femoral neck and it is 
removed the femoral head, it is prepared the cotyloid cavity, it is fi xed the acetabular part of endoprosthesis, 
it is prepared the hip proximal part and it is fi xed the femoral part of endoprosthesis, then both parts of 
endoprosthesis are joined. Into the hip greater trochanter there are made four holes, through which there are 
sutured the short rotatory muscles, and the other soft tissues are sutured in layers.

H 91 Metodă de preparare a dinţilor sub faţete adezive, confecţionate 
prin metodă indirectă 

Autori:  Gorea Oleg, Nicolau Gheorghe

Brevet:  MD 2137 

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că pe suprafaţa vestibulară a dintelui se creează caneluri cu adâncimea 
de 0,5 mm, ce corespund graniţelor proximale ale faţetei adezive, se înlătură smalţul suprafeţei vestibulare 
a dintelui la adâncimea de 0,3...0,6 mm. Totodată, în treimea ei medie se efectuează suplimentar o canelură 
transversală cu adâncimea de 0,5...0,8 mm şi lăţimea de 0,5...1,0 mm sau 1-2 cavităţi de retenţie cu 
diametrul de 0,5...1,0 mm şi adâncimea de 0,5...0,8 mm, situate pe axa longitudinală centrală a dintelui. 
Apoi se prelucrează marginea tăietoare a dintelui.

Summary of the invention: The method consists in that onto the tooth there are created grooves of a depth of 
0.5 mm, corresponding to the proximal borders of the adhesive facet, it is removed the enamel of the tooth 
vestibular surface at a depth of 0.3…0.6 mm. With that, additionally in the medial third thereof it is made 
a transversal groove of a depth of 0.5…0.8 mm and a width of 0.5…1.0 mm or 1-2 retention cavities of a 
diameter of 0.5…1.0 mm and a depth of 0.5…0.8 mm, disposed on the central longitudinal axis of the tooth. 
Then it is treated the cutting edge of the tooth.

H 92 Implant dentar demontabil
Autori:  Nicolau Gheorghe, MD; Gorea Oleg, MD; Gorea-Nicolau Artemisia, MD; Mariş Marius, RO 

Brevet:  MD 3117 

Esenţa invenţiei: Implantul dentar demontabil constă din părţile amovibilă şi intraosoasă. Partea amovibilă include 
un cap executat sub formă de sferă, un fus constituit din trei părţi: partea superioară executată sub formă 
de trunchi de con, partea de mijloc sub formă de hexaedru şi partea inferioară sub formă de proeminenţă 
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de sprijin inelară, pe axa centrală a căreia este amplasat un ştift, executat ca un şurub autofi letabil. 
Partea intraosoasă este executată ca un şurub autofi letabil cu trei caneluri longitudinale la capătul lui, 
amplasate echidistant una de alta şi cu un canal orb, în care este amplasată o garnitură elastică polimeră, 
având formă hexaedrică în regiunea gâtului părţii intraosoase şi formă conică în regiunea fi letată a ei. 
Gâtul părţii intraosoase este executat sub formă de trunchi de con. 

Summary of the invention: The removable dental implant consists of the removable and intraosseous parts. The 
removable part includes a head made in the form of ball, a neck, consisting of three parts: the upper part, 
made in the form of a truncated cone, the middle part – in the form of a hexahedron and the lower part – in 
the form of an annular supporting prominence, onto the central axis of which there is placed a pin, made 
in the form of a self-tapping screw. The intraosseous part is made in the form of a self-tapping screw with 
three longitudinal grooves onto its end, placed equidistantly from each other and with a blind channel, 
wherein there is placed an elastic polymeric insert, having hexagonal form in the region of the neck of the 
intraosseous part and conic form in the threaded region thereof. The neck of the intraosseous part is made 
in the form of truncated cone.

H 93 Metodă de implantare dentară
Autori:  Nicolau Gheorghe, MD; Rudic Valeriu, MD; Litvinov Serghei, RU; Gorea Oleg, MD; Gorea-Nicolau Artemisia, 

MD; Melnic Liliana, MD

Brevet:  MD 3118 

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că preliminar se decolează un lambou mucoperiostal trapezoidal cu baza 
la plica trecătoare, se formează patul receptor osos pentru introducerea implantului elicoidal, acesta se 
prelucrează cu soluţie de extract de Spirulina platensis şi se introduce în el implantul elicoidal. Spaţiul dintre 
implant şi pereţii patului receptor osos format se umple cu material de colagen-apatit, impregnat cu soluţie 
de extract de Spirulina platensis, după care plaga operatorie se închide cu lamboul mucoperiostal decolat 
care se suturează ermetic.

Summary of the invention: The invention refers to medicine, namely to the surgical dentistry. Summary of the 
invention consists in that it is preliminarily detached a trapezoid mucoperiosteal fl ap with the base at the 
transition plica, it is formed the bone bed for introduction of the helical implant, it is treated with solution of 
Spirulina platensis extract and it is introduced therein the helical implant. The space between the implant 
and the walls of the formed bed is fi lled with collagen-apatite material, impregnated with solution of Spirulina 
platensis extract, afterwards the operative wound is closed with the detached mucoperiosteal fl ap, which is 
tightly sutured.

H 94 Implant dentar demontabil
Autori:  Nicolau Gheorghe, MD; Gorea Oleg, MD; Gorea-Nicolau Artemisia, MD; Mariş Marius, RO

Brevet:  MD 3143 

Esenţa invenţiei: Implantul dentar demontabil constă din părţile amovibilă şi intraosoasă. Partea amovibilă include 
un cap executat sub formă de sferă, un fus, partea superioară a căruia este executată sub formă de 
trunchi de con, iar partea inferioară sub formă de proeminenţă de sprijin inelară, pe axa centrală a căreia 
este amplasat un ştift, dotat cu proeminenţe în trepte îndreptate în sus. Partea intraosoasă este executată 
ca un şurub autofi letabil cu trei caneluri longitudinale la capătul lui, amplasate echidistant una de alta şi 
cu un canal orb, dotat cu proeminenţe în trepte îndreptate în jos, şi având formă de hexaedru în regiunea 
gâtului părţii intraosoase şi formă conică în regiunea fi letată a ei. Totodată, gâtul părţii intraosoase este 
executat sub formă de trunchi de con. 

Summary of the invention: The removable dental implant consists of the removable and intraosseous parts. The 
removable part includes a head made in the form of a ball, a neck, the upper part of which is made in 
the form of a truncated cone and the lower part in the from of an annular supporting prominence, on the 
central axis of which there is placed a pin, equipped with stepped prominences oriented upwards. The 
intraosseous part is made in the form of a self-tapping screw with three longitudinal grooves onto its 
end, placed equidistantly from each other and with a blind channel, equipped with stepped prominences 
oriented downwards, and having the form of a hexahedron in the region of the neck of the intraosseous 
part and the form of a cone in the threaded region thereof. At the same time, the neck of the intraosseous 
part is made in the form of truncated cone.
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H 95 Metodă de sanare şi drenare a bursei omentale
Autori:  Ciutac Ion, Ghidirim Gheorghe

Brevet:  MD 3719 

Esenţa invenţiei: Metoda de sanare şi drenare a bursei omentale constă în aceea că se efectuează accese laparoscopice 
pentru laparoscop şi instrumentarul de lucru, apoi se fi xează curbura mare a stomacului cu ajutorul unui 
instrument, după care sub control laparoscopic se efectuează câte un acces cu ajutorul trocarului sub ambele 
reborduri costale, prin care se introduce câte un dren în cavitatea abdominală, apoi în regiunea fi xării curburii 
mari a stomacului se efectuează un acces microlaparotomic, prin care se exteriorizează marginea inferioară 
a curburii mari a stomacului cu ligamentul gastrocolic şi capetele distale ale drenurilor, apoi în ligamentul 
gastrocolic se efectuează o incizie, prin care se introduc capetele distale ale drenurilor, care se îndreaptă unul 
spre partea cefalică şi altul spre partea caudală a glandei pancreatice, apoi plăgile se suturează. 

Summary of the invention: The method for omental bursa sanitation and drainage consists in that there are made 
the laparoscopic approaches for laparoscope and working instrument, then it is fi xed the greater curvature 
of stomach by means of an instrument, afterwards under the costal margins, under laparoscopic control by 
means of a trocar it is made one approach, through which it is introduced a drain in the abdominal cavity, 
then in the greater curvature of stomach fi xation region is made a microlaparotomic approach, through which 
it is exteriorized the inferior margin of the greater curvature of stomach together with the gastrocolic ligament 
and the distal ends of drains, then in the gastrocolic ligament is made an incision, through which there are 
introduced the distal ends of drains, which are directed one towards the cephalic part and the other one 
towards the caudal part of the pancreas, then the wounds are sutured.

H 96 Metodă de efectuare a omentobursostomiei în tratamentul pancreatitei acute 
distructive

Autori:  Ciutac Ion, Ghidirim Gheorghe

Brevet:  MD 3766 

Esenţa invenţiei: Sub control laparoscopic curbura mare a stomacului cu ligamentul gastrocolic adiacent şi două 
capete distale ale tuburilor introduse în cavitatea abdominală preliminar sunt extraabdominizate. Sub control 
vizual cu tuburile se drenează bursa omentală, se montează omentobursostoma cu o sutură circulară, care 
ermetizează trocarul optic, pentru omentobursolaparoscopia în dinamică.

Summary of the invention: During laparoscopy the greater curvature of the stomach with gastrocolic ligament and 
two ends of the tubes introduced into the abdominal cavity are preliminary extraabdominized. Tubes are 
interned into the tester sac and an open pack of the lestar sac is made with a circular suture which seals the 
optic trocar for repeated exploration.

H 97 Metodă de colecistectomie laparoscopică
Autori:  Curlat Eugeniu, Ciutac Ion, Curlat Nicolae

Cerere:  MD s 2009 0048 

Esenţa invenţiei: Se deschide lumenul veziculei biliare, calculii sunt izolaţi în coşuleţ, se rezecă pereţii colecistului, 
se coagulează mucoasa peretelui restant al veziculei cu aplicarea unei suturi circulare pe craterul infundi-
bulocistic.

Summary of the invention: It is open the gallbladder lumen, there are isolated gallstones in the basket, it is made 
resection of the gallbladder walls, coagulation of the remnant gallbladder wall’s mucosa with circular suture 
on the infundebulocystic crater.

H 98 Metodă de diagnostic precoce al sindromului metabolic la copii
Autori:  Cerempei Ludmila, MD; Rimarciuk Galina, RU; Gudumac Valentin, MD; Cerempei Emil, MD; Ababii Maria, MD

Brevet:  MD 3468 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la diagnosticul sindromului metabolic la copii. Metoda, 
conform invenţiei, constă în aceea că în salivă se determină nivelul de colesterol, fosfolipide, glucoză şi în 
cazul în care nivelul colesterolului este 0,5…0,6 mMol/L, al fosfolipidelor 0,06…0,07 mMol/L şi al glucozei 
0,11…0,16 mMol/L se diagnostichează sindromul metabolic. 
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Summary of the invention: The invention refers to medicine, namely to the metabolic syndrome detection to children. 
The method, according to the invention, consists in that in the saliva it is determined the level of cholesterol, 
phospholipids, glucose and where the level of cholesterol is equal to 0.5…0.6 mMol/L, of phospholipids 
0.06…0.07 mMol/L and of glucose 0.11…0.16 mMol/L it is detected the metabolic syndrome. 

H 99 Metode endonazale de tratament al patologiilor rinosinusale
Autori:  Losîi Oleg, Edinac Eugen, Sandul Alexandru 

Brevete:  MD 1733, 2760

Esenţa invenţiei: După anestezia mucoasei nazale, introducerea ansei în cavitatea nazală, fi xarea polipului în ansă 
şi extragerea lui, se efectuează unirea duzei dispozitivului la aspiratorul electric, conectarea aspiratorului la 
sursa electrică cu aplicarea unei presiuni negative de 0,5-0,6 kg/cm² şi fi xarea polipului nazal de manşon.

Summary of the invention: After anesthesia of the nasal mucosa, it is carried out placing the ansa in nasal cavity, 
fi xing and removal of polyp, there is made union of a vacuum cleaner nozzle device to the electrical aspira-
tor, connection of the aspirator to the power source for applying a negative pressure of 0.5-0.6 kg/cm ² and 
nasal polyp fi xing to the sleeve.

 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE ,,N. TESTEMIŢANU” 
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ DE STOMATOLOGIE 
DIN REPUBLICA MOLDOVA 

H 100 Implant dentar şi cheie tubulară manuală pentru acesta
Autori:  Granciuc Gheorghe, Godoroja Pavel

Brevet:  MD 2379 

Esenţa invenţiei: Implantul dentar este executat în formă de şurub cu fi let spiralat, cu un capăt ascuţit şi un cap cu 
faţete, totodată capul este executat demontabil, este înzestrat cu o coadă fi letată şi se uneşte cu şurubul 
prin intermediul unei îmbinări fi letate.

Summary of the invention: Dental implant is made as a screw with a spiral thread, a tapering end and a faceted head 
matching the wrench, the screw providing the root part of the implant while the head serves as a crown.

H 101 Implant dentar supraperiostal 
Autori:  Granciuc Gheorghe, Godoroja Pavel, Granciuc Adrian, Granciuc Victoria

Brevet:  MD 8Y 

Esenţa invenţiei: Implantul include o carcasă metalică arcuită, având în secţiune transversală forma osului alveolar, pe 
carcasă sunt executate locaşe pentru dinţii respectivi, în marginea inferioară a carcasei sunt executate 4…5 cu-
pluri de găuri străpunse, o gaură din fi ecare cuplu este executată cu fi let, totodată, implantul este dotat cu 4…5 
şuruburi cu capetele fi letate pentru fi xarea carcasei de osul alveolar prin intermediul găurilor menţionate.

Summary of the invention: The proposed implant includes an arched metal carcass, having in cross-section the form 
of the alveolar bone, on the carcass there are made nests for the corresponding teeth, in the lower edge of 
the carcass there are made 4...5 pairs of through holes, one hole of each pair is made with thread, at the 
same time the implant is provided with 4...5 screws with threaded ends for carcass fi xation to the alveolar 
bone by means of said holes.

H 102 Implant dentar 
Autori:  Granciuc Gheorghe, Godoroja Pavel, Granciuc Adrian

Brevet:  MD 2668

Esenţa invenţiei: Noutatea invenţiei constă în aceea că în orifi ciul axial al şurubului, fi letul este executat pe o porţiune 
din lungimea orifi ciului, totodată, în peretele şurubului, pe lungimea care corespunde cu lungimea porţiunii 
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netede a orifi ciului axial, sunt executate orifi cii transversale amplasate între spirele fi letului spiralat al 
şurubului pe nivele şi în formă de şah. Cavitatea orifi ciului axial pe lungimea porţiunii netede este umplută 
cu preparat osteoregenerator. 

Summary of the invention: The novelty consists in that into the axial hole of the screw the thread is made onto a 
portion of the hole length, at the same time into the wall of the screw on the length corresponding to the 
length of the smooth portion of the axial hole there are made transversal holes which are arranged in tiers 
between the turns of the spiral thread of the screw in staggered order. The cavity of the axial hole on the 
length of its smooth portion is fi lled with osteoregenerating preparation.

H 103 Aduct al trifl uoracetatului de Zn cu γ-picolină
Autori:  Granciuc Gheorghe, Gulea Aurelian, Noviţchi Ghenadie

Brevet:  MD 662

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un nou compus chimic biologic activ – aduct al trifl uoracetatului de Zn cu g-pi-
colină, cu formula [Zn(CF3CO2)2(g-Pic2], care poate fi  utilizat în medicină, în special în parodontologie, pentru 
stimularea proceselor osteoregenerative în ţesuturile parodontale în cazul parodontitelor.

Summary of the invention: The invention relates to a new biochemical active combination-adduct of Zinkt rifl uoracetate 
with g-picolyn, of the formula [Zn(CF3CO2)2(g-Pic2], which can be applied in medicine, especially in paradontho-
logy, for the regenerative processes’ stimulation within the parandont’s tissues in paradontis.

H 104 Procedeu de osteointegrare implantară dentară la animalele experimentale
Autori:  Granciuc Gheorghe, Gudumac Valentin, Granciuc Victoria, Granciuc Adrian

Cerere: MD s 2009 0111

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la stomatologia experimentală şi poate fi  utilizată la 
cercetarea proceselor regenerării tisulare, integrării osoase a implantelor dentare, precum şi la aplicarea 
diverselor remedii curative noi pentru implantele dentare.

Summary of the invention: The invention refers to medical science, especially dentistry and could be used for 
researching the ostheoregnerative processes of peri-implant tissues and for the study of new medical 
compounds in implantology, as well.

 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU”
INSTITUTUL ONCOLOGIC, IMSP

H 105  Metodă de diagnostic al tumorilor glandei mamare
Autori:  Gavriliuc Ludmila, Vartician Ana, Godoroja Nadejda, Botnariuc Natalia 

Brevet:  MD 3717

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biochimia clinică şi poate fi  utilizată pentru diagnosticarea diferenţiată a 
hiperplaziilor dishormonale şi a cancerului glandei mamare. Prin metoda propusă se determină conţinutul 
glutationului redus (GSH), activitatea glutation-S-transferazei (GST), glutationreductazei (GR), gama-
glutamiltranspeptidazei (GGT) şi glucozo-6-fosfatdehidrogenazei (G6PDH) în plasma sângelui şi în salivă.

Summary of the invention: The invention refers to clinical biochemistry, and can be used for differential diagnostics of 
dyshormonal hyperplasiae and mammary cancer. Summary of the invention consists in that it is determined 
the content of the reduced glutathione (GSH), activity of glutathione-S-transferase (GST), glutathione 
reductase (GR), gamma-glutamyltranspeptidase (GGT) and glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6 
PDH) in the blood plasma and in saliva. 

H 106  Metodă de pronosticare a evoluţiei clinice a cancerului glandei mamare în stadiul I
Autori:  Botnariuc Natalia, Gavriliuc Ludmila, Ghidirim Nicolae

Cerere:  MD s 2009 0174
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biochimia clinică şi poate fi  utilizată pentru diagnosticarea diferenţiată a 
hiperplaziilor dishormonale şi a cancerului glandei mamare.

Summary of the invention: The invention refers to clinical biochemistry, and can be used for differential diagnostics 
of dyshormonal hyperplasiae and mammary cancer.

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

H 107 Inhibitori ai cancerului prostatei
Autori:  Gulea Aurelian, MD; Poirier Donald, CA; Roy Jenny, CA; Ţapcov Victor, MD

Brevet:  MD 3771

Cerere: MD a 2009 0055 

Esenţa invenţiei: Utilizarea tiosemicarbazonelor unor aldehide hidroxiaromatice în calitate de inhibitori ai activităţii 
enzimei 17b-HSD şi multiplicării celulelor cancerului prostatei.

Summary of the invention: Use of the thiosemicarbazones of some hydroxyaromatic aldehydes as inhibitors of 17b-
HSD enzyme activity and multiplication of prostate cancer cells.

H 108 Remediu fi toterapeutic pentru tratamentul diabetului zaharat
Autori:  Bacalov Iurie, Crivoi Aurelia

Brevet:  MD 3620

Esenţa invenţiei: Remediul fi toterapeutic pentru tratamentul diabetului zaharat include decoct din amestec de rădăcini 
de Arctium lappa şi Cichorium intybus, părţi aeriene de Polygonum aviculare şi de Onopordum acathium, 
componentele amestecului fi ind luate în următorul raport, g/L:

 Arctium lappa   22,0 – 27,5
 Cichorium intybus  5,0 – 7,5
 Polygonum aviculare  5,0 – 7,5
 Onopordum acathium  5,0 – 7,5
 Apă    restul. 

 Decoctul se administrează bolnavilor de diabet zaharat câte 150 ml, de 3 – 4 ori pe zi, cu 30 min înainte de 
masă. În urma administrării remediului fi toterapeutic revendicat, la bolnavii de diabet zaharat s-a observat o 
reducere a glicemiei de la 13,45 mMol/L până la 8,12 mMol/L.

Summary of the invention: Summary of the invention consists in that the agent for treating diabetes mellitus includes 
decoction of Arctium lappa and Cichorium intybus root mixture, aboveground parts of Polygonum aviculare 
and Onopordum acanthium, the mixture components being taken in the following ratio, g/L:

 Arctium lappa   22.0…27.5
 Cichorium intybus  5.0…7.5
 Polygonum aviculare  5.0…7.5
 Onopordum acanthium  5.0…7.5
 Water    the rest.

H 109 O nouă generaţie de preparate naturale antioxidante 
Autori:  Bulimaga Valentina, Rudic Valeriu, Efremova Nadejda, Zosim Liliana, Dencicov Lidia, Chiriac Tatiana, 

Elenciuc Daniela

Brevete:  MD 1008, 3128, 3129, 3752, 3781 

Esenţa invenţiei: Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor antioxidante din biomasa cianobacteriei 
Spirulina platensis cu un conţinut sporit de fi cocianină şi/sau enzimă – superoxiddismutaza (SOD).

Summary of the invention: The elaboration of procedures of obtaining the antioxidant preparations from ciano-
bacteria Spirulina platensis biomass with the high content of phycocianine and enzyme superoxiddis-
mutase (SOD).
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 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL A.Ş.M. 
INSTITUTUL DE CHIMIE AL A.Ş.M.

H 110 Noi tehnologii de obţinere a preparatelor anticancerigene şi imunostimulatoare 
Autori:  Bulimaga Valentina, Rudic Valeriu, Zosim Liliana, Djur Svetlana, Chiriac Tatiana, Elenciuc Daniela, Gulea 

Aurelian, Turtă Constantin, Şova Sergiu 

Brevete:  MD 3101, 3171, 3417, 3625 

Esenţa invenţiei: Elaborarea noilor tehnologii de obţinere a preparatelor cu acţiune anticancerigenă şi de fortifi care a 
răspunsului imun, obţinute în baza biomasei cianobacteriei Spirulina platensis.

Summary of the invention: The elaboration of new technologies of obtaining the preparations with anticancerogen 
and imunostimulatory properties obtained from the biomass of cianobactery Spirulina platensis.

 ANGHELICI GHEORGHE

H 111 Utilizarea diosminului pentru tratamentul cirozei hepatice avansate asociată cu 
insufi cienţă cardiacă

Autor:  Anghelici Gheorghe 

Cerere:  MD a 2009 0104 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la hepatologie şi poate fi  utilizată pentru tratamentul pacienţilor cu ciroză hepatică 
avansată asociată cu insufi cienţă cardiacă. În acest scop diosminul se administrează per os câte 600 mg de 
1…2 ori pe zi, timp de 1…3 luni.

Summary of the invention: The invention relates to hepatology and can be used for treatment of patients with advan-
cing hepatic cirrhosis associated with cardiac insuffi ciency. Summary of the invention consists in the use of 
Diosmine which is administered per os 600 mg, 1…2 times a day, during 1…3 months.

H 112 Utilizarea diosminului pentru tratamentul gastropatiilor portale în ciroza hepatică 
Autor:  Anghelici Gheorghe 

Cerere:  MD a 2009 0103 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la hepatologie şi poate fi  utilizată pentru tratamentul gastropatiilor portale la pa-
cienţii cu ciroză hepatică. În acest scop diosminul se administrează per os câte 600 mg o dată pe zi, timp 
de 2…4 săptămâni.

Summary of the invention: The invention relates to hepatology and can be used for treatment of portal gastropathies 
to patients with hepatic cirrhosis. Summary of the invention consists in the use of Diosmine which is admi-
nistered per os 600 mg, once a day, during 2…4 weeks.

H 113 Metodă de tratament al pleureziilor recidivante pe dreapta la pacienţii 
cu ciroză hepatică

Autor:  Anghelici Gheorghe 

Cerere:  MD s 2009 0158 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la hepatologie şi poate fi  utilizată pentru tratamentul pleureziilor recidivante pe 
dreapta la pacienţii cu ciroză hepatică. Metoda constă în aceea că se administrează tratamentul de bază 
al cirozei hepatice, iar suplimentar sub anestezie locală se efectuează o incizie orizontală de 4…5 cm în 
regiunea supraclaviculară dreaptă, se mobilizează vena jugulară internă şi unghiul venos drept, se prepară 
ductul limfatic toracic drept pe tot segmentul cervical cu eliberarea din aderenţe şi сu excizia parţială a 
pachetului limfatic prescalenic pentru decompresia ductului, după care pacientul efectuează câteva expiraţii 
forţate şi acte de tuse pentru restabilirea circulaţiei limfatice, apoi se suturează prima fascie cervicală şi 
pielea. 
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Summary of the invention: The invention relates to hepatology and can be use for treating right recurrent pleurisies 
to patients with hepatic cirrhosis. The method consists in that it is prescribed the base treatment of the 
hepatic cirrhosis, and additionally under local anesthesia there is made a horizontal incision of 4…5 cm 
in the right supraclavicular region, it is mobilized the internal jugular vein and the right venous angle, it is 
prepared the right thoracic lymphatic duct along the full cervical segment with the release from adhesions 
and with partial excision of the prescalene lymphatic fascicle for duct decompression, afterwards the patient 
takes several forced expirations and cough acts for restoration of the lymphatic circulation, then it is sutured 
the fi rst cervical fascia and the skin.

H 114 Metodă de reactivare a limfocirculaţiei prin ductul toracic la pacienţii 
cu ciroză hepatică cu ascită refractară

Autor:  Anghelici Gheorghe 

Cerere:  MD s 2009 0189 

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că sub anestezie locală se efectuează o incizie orizontală de 4…5 cm în 
regiunea supraclaviculară stângă, se secţionează fasciile cervicale I…IV, se mobilizează vena jugulară internă 
şi unghiul venos stâng, se separă ductul limfatic toracic în regiunea unghiului venos stâng, se mobilizează 
ductul limfatic toracic pe tot segmentul cervical cu eliberarea din aderenţe, se mobilizează ramurile limfatice 
aferente, se prepară una din ramuri, care are un diametru mai mare, prin care se introduce o sondă butonată 
cu diametrul de 1...3 mm în lumenul ductului limfatic toracic, apoi temporar se strânge cu ajutorul unei clame 
porţiunea terminală a ductului limfatic toracic şi cu ajutorul unei seringi se introduce sub presiune retrograd 
o soluţie anestetică cu umplerea lumenului porţiunii cervicale a ductului, restul ramurilor limfatice aferente 
se secţionează şi se ligaturează, iar după restabilirea limfocirculaţiei se eliberează porţiunea terminală a 
ductului limfatic toracic. Plaga se suturează pe straturi. În calitate de soluţie anestetică se utilizează soluţie 
de lidocaină de 2 sau 10% în cantitate de 5...10 ml. 

Summary of the invention: This method consists in that under the local anesthesia it is made a horizontal incision of 
4…5 cm in the left supraclavicular region, there are sectioned the I…IV cervical fasciae, it is mobilized the 
internal jugular vein and the left venous angle, it is separated the thoracic lymphatic duct in the region of the 
left venous angle, it is mobilized the thoracic lymphatic duct along the full cervical segment with release from 
adhesion, there are mobilized the afferent lymphatic branches, it is prepared one of the branches, having the 
greatest diameter, through which it is introduced a bulbous-end probe with the diameter of 1…3 mm into the 
lumen of the thoracic lymphatic duct, then it is temporarily pressed with the help of a clip the terminal part of the 
thoracic duct and with the help of a syringe it is retrogradely introduced under pressure an anesthetic solution 
with fi lling of the lumen cervical duct, the other afferent lymphatic branches are sectioned and legated, and af-
ter restoration of lymphocirculation it is released the terminal portion of the thoracic lymphatic duct. The wound 
layers are sutured. As an anesthetic solution is used 2 or 10% lidocaine solution in quantity of 5...10 ml.

 BODRUG NICOLAE

H 115 Metodă de tratament al pancreatitei cronice în faza de acutizare 
Autori:  Bodrug Nicolae, Rudic Valeriu, Butorov Ion, Antonova Natalia, Ţiberneac Maia, Istrate Viorel, 

Başcanschi Valeria 

Brevet:  MD 3478 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la gastroenterologie şi poate fi  utilizată în tratamentul pancreatitei cronice în faza 
de acutizare.

Summary of the invention: The invention relates to gastroenterology and can be used for the treatment of chronic 
pancreatitis in exacerbation.

H 116 Metodă de tratament al hepatitei virale cronice C
Autori:  Bodrug Nicolae, Rudic Valeriu, Butorov Ion, Antonova Natalia, Ţiberneac Maia, Istrate Viorel, 

Scorpan Anatolie 

Brevet:  MD 3477 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la hepatologie şi este destinată pentru tratamentul hepatitei virale cronice C. 
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Summary of the invention: The invention relates to hepatology and can be used for the treatment of chronic viral hepatitis C.

 BUŞMACHIU ION

H 117 Metode de tratament al ocluziei distale 
Autori:  Buşmachiu Ion, Godoroja Pavel, Lupan Ion, Buşmachiu Andrei, Mânăscurtă Ghenadie, Railean Silvia, Iluţă Ion 

Brevete:  MD 2950, 3699, 3700 

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la ortodonţie şi sunt destinate pentru tratamentul ocluziei distale. 

Summary of the invention: The inventions refer to medicine, namely to orthodontics and are meant for treating the 
distal occlusion. 

H 118 Dispozitive ortodontice pentru tratamentul ocluziei distale 
Autori:  Buşmachiu Ion, Godoroja Pavel, Lupan Ion, Buşmachiu Andrei, Mânăscurtă Ghenadie, Railean Silvia, Iluţă Ion

Brevete:  MD 2874, 2902, 2951, 2974 

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la medicină, în particular la ortodonţie şi ortopedia dentofacială.

Summary of the invention: The inventions refer to medicine, in particular to orthodontics and dent facial orthopedics. 

 DORUC ANDREI

H 119 Procedeu de crioaplicare cu monitorizarea integrală a temperaturii zonelor supuse 
distrucţiei

Autor:  Doruc Andrei, Ţâbârnă Gheorghe, Suceveanu Vasile, Doruc Serghei, Ţâbârnă Andrei

Brevet:  MD 3352 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la oncologie şi poate fi  aplicată pentru crioaplicare cu monitorizarea integrală a 
valorilor de temperatură ale ţesuturilor biologice afectate de tumori. Conform procedeului propus, se intro-
duc 1…4 termocupluri pe marginile tumorii, apoi ele împreună cu termocuplul de referinţă se conectează 
prin intermediul unui amplifi cator la un dispozitiv de recepţie ce funcţionează cu ajutorul unui program pentru 
recepţionarea, prelucrarea şi afi şarea concomitentă pe ecran a datelor de temperatură de la termocupluri. 
Аpoi pe tumoare se aplică un agent criogen, după care în perioada întregului proces de distrucţie se în-
registrează concomitent schimbarea valorilor de temperatură, iar în funcţie de temperatura înregistrată de 
fi ecare termocuplu se determină necesitatea de a continua acţiunea agentului criogen asupra ţesutului în 
zona respectivă a termocuplului pentru distrucţia lui completă. 

Summary of the invention: The invention refers to oncology and may be used for cryoapplication with integral 
monitoring of temperature values of the tumor-affected biological tissues. Summary of the method consists 
in that there are introduced 1…4 thermoelectric converters on the tumor margins, then they together with 
the comparison converter are connected by means of an amplifi er to a receiving apparatus, functioning 
with the help of a program for reception, processing and concomitant output on the screen of temperature 
data of the thermoelectric converters. Afterwards, on the tumor is applied a cryogen, then during the entire 
destruction process it is concomitantly registered the temperature value change, and depending on the 
registered temperature from each thermoelectric converter it is determined the necessity of continuing the 
cryogen action on the tissue in the corresponding zone of the converter for complete destruction thereof.

H 120 Metodă de tratament preoperator al cancerului laringian 
Autor:  Doruc Andrei, Darii Valentina, Ţâbârnă Gheorghe, Postolache Alexandru

Brevet:  MD 3204 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la oncologie şi poate fi  aplicată pentru tratamentul preoperator al pacienţilor cu 
cancer laringian. Conform metodei propuse, se efectuează radioterapia cu o doză de 2 Gy la o şedinţă, 
seria de tratament fi ind de 40 Gy, totodată se efectuează suplimentar hipertermia ţesutului tumoral cu unde 
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electromagnetice cu o frecvenţă de 915 mHz, la o temperatură de 42,0…42,5°C, expoziţia fi ind de 60 min, 
de 2…3 ori la seria de tratament.

Summary of the invention: The invention refers to oncology and may be used for preoperative treatment of patients 
with laryngeal cancer. Summary of the invention consists in that it is carried out the radiotherapy with a 
dose of 2 Gy to a setting, the treatment cure being of 40 Gy, at the same time it is additionally carried out 
the tumoral tissue hyperthermia with electromagnetic waves of a frequency of 915 mHz, at a temperature of 
42.0…42.5°C, the exposure being of 60 min, 2…3 times to the treatment cure.

H 121 Metodă de tratament al cancerului cutanat şi al buzei inferioare 
Autor:  Doruc Andrei, Ţâbârnă Gheorghe, Ţâbârnă Andrei, Doruc Serghei

Brevet:  MD 3095 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la oncologie şi poate fi  utilizată pentru tratamentul tumorilor maligne ale pielii şi buzei 
inferioare. Conform metodei propuse, se efectuează criodistrucţia tumorii cu 3…4 aplicaţii, cu o temperatură de 
minus 196°C, apoi tumoarea se supune acţiunii undelor ultrascurte discontinue cu o frecvenţă de 8 Hz timp de 
30 min, după aceasta cu unde ultrascurte continue cu o frecvenţă de 16 Hz timp de 30 min.

Summary of the invention: The invention refers to oncology and may be used for treatment of malignant tumors 
to the skin and lower lip. Summary of the invention consists in that it is carried out cryodestruction of the 
tumor with 3…4 applications, at a temperature of minus 196°C, then the tumor is subjected to the action of 
discontinuous ultrashort waves with a frequency of 8 Hz during 30 min, afterwards with continuous ultrashort 
waves with a frequency of 16 Hz during 30 min.

H 122 Metodă de plastie a ţesuturilor moi ale regiunii piloase a capului după înlăturarea 
tumorilor maligne masive 

Autor:  Doruc Andrei

Brevet:  MD 4Y

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la oncologie şi chirurgie şi poate fi  aplicată pentru plastia ţesuturilor moi ale regiunii 
piloase a capului după înlăturarea tumorilor maligne masive ale pielii capului. Conform metodei propuse, 
după înlăturarea tumorii se efectuează pansamente timp de 28…30 de zile pentru regenerarea plăgii, apoi 
pe toată suprafaţa osului cranian dezgolit în periost şi în placa corticală externă a osului se efectuează 
orifi cii cu diametrul de 2…3 mm, distanţa dintre orifi cii fi ind de 1,0…1,5 cm, se efectuează pansamente timp 
de 14…15 zile până la apariţia granulaţiilor din orifi ciile menţionate, după care se înlătură placa corticală 
externă a osului fără distrugerea granulaţiilor şi se efectuează pansamente până la epitelizarea defectului. 

Summary of the invention: The invention refers to oncology and surgery and can be used for plasty of soft tissues of 
the pilary part of the head after removal of malignant tumors of the skin of head.The method consists in that 
after removal of the tumor there are carried out dressings during 28…30 days for regeneration of the wound, 
then over the entire surface of the denuded cranial bone in the periosteum and in the external cortical plate of 
the bone there are made holes with a diameter of 2…3 mm, the distance between the holes being of 1,0…1,5 cm, 
there are carried out dressings during 14…15 days up to the appearance of granulations through the mentio-
ned holes, afterwards it is removed the external cortical plate of bone without injury of granulations and there 
are carried out dressings up to the epithelization of the defect.

 GRIGORIEV VLADIMIR

H 123 Metodă de diagnosticare a gradului de dereglare a corelaţiilor ocluzale 
ale dinţilor

Autori:  Grigoriev Vladimir, Postolachi Alexandru, Şcerbatiuc Dumitru, Postolachi Ilarion, Nicolau Gheorghe 

Brevet:  MD 3308 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la stomatologie şi este destinată investigaţiilor arcadelor dentare. Metoda constă 
în aceea că se efectuează radiografi a digitală a maxilarelor, prelucrarea datelor şi aprecierea densitometrică 
a lamelei corticale a dinţilor frontali în trei regiuni: regiunea cervicală, a treimii mediane a rădăcinii şi regiunea 
apexului rădăcinii. 
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Summary of the invention: The invention refers to dentistry and is meant for dentition investigations. The method 
consists in that it is carried out the digital radiography of the upper and lower jaws, data processing, 
densitometric appraisal of the cortical plate of the frontal teeth in three regions: the cervical region, of the 
middle one-third of root and the region of root apex.

 HURMUZACHE VIOREL

H 124 Depărtător de plagă 
Autori:  Hurmuzache Viorel, Hurmuzache Artur, Groppa Stanislav, Glavan Iulian, Zapuhlîh Grigore, Burunsus Vasile, 

Marina Ion, Moroz Petru, Nagacevschi Leonid, Capusteanschii Alexandru

Brevet:  MD 3587 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la utilajul medical, în special la instrumentele chirurgicale. Depărtătorul de plagă 
include două plăci amplasate paralel cu posibilitatea deplasării reciproce cu ajutorul unui mecanism de 
distanţare. Plăcile sunt executate cu marginile laterale pliate în interior, în partea inferioară a plăcilor sunt 
executate la centru decupări semiovale. Mecanismul de distanţare conţine un bulon, fi xat rigid cu un capăt 
de prima placă, şi este îmbinat cu o piuliţă de reglare amplasată într-o consolă de reazem. Pe părţile laterale 
ale plăcilor sunt montate nişte tije de ghidare unite rigid cu un capăt de consolă, iar cu celălalt – de a doua 
placă, totodată prima placă este executată cu posibilitatea deplasării de-a lungul tijelor de ghidare, care trec 
prin nişte urechi, executate pe marginile laterale ale primei plăci.

Summary of the invention: The invention refers to the medical engineering, in particular to the surgical instruments. 
The retractor includes two plates installed in parallel with the possibility of mutual displacement with the help 
of an expansible mechanism. The plates are made with the lateral margins bent inside, in the lower part of 
the plates there are made in the center semi-oval cutouts. The expansible mechanism contains a bolt, having 
one end rigidly fi xed to the fi rst plate, and it is coupled with an adjusting nut placed into a support bracket. 
On the lateral parts of the plates there are installed guide bars, having one end rigidly joined with the bracket 
and the other one with the second plate, the fi rst plate being made with the possibility of displacement along 
the guide bars, passing through eye rings, made onto the lateral margins of the fi rst plate.

H 125 Instalaţie pentru prelucrarea funcţională a articulaţiei umărului
Autori:  Hurmuzache Viorel, Hurmuzache Artur, Hurmuzache Eduard, Glavan Iulian, Groppa Stanislav, Zapuhlîh 

Grigore, Burunsus Vasile, Marina Ion, Moroz Petru, Beţişor Alexandru, Timirgaz Valeriu

Brevet:  MD 3357 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnica medicală şi poate fi  utilizată în traumatologie la prelucrarea funcţională 
după traumarea umărului, braţului, antebraţului, la antrenamente pentru prelucrarea articulaţiilor, întărirea 
muşchilor.

Summary of the invention: The invention refers to the medical equipment and may be used in traumatology in 
the functional development in case of fracture of shoulder, elbow, forearm, at trainings for development of 
articulations, reinforcement of muscles.

H 126 Dispozitiv pentru protezarea discului intervertebral
Autori:  Hurmuzache Viorel, Hurmuzache Artur, Glavan Iulian, Groppa Stanislav, Zapuhlîh Grigore, Burunsus Vasile, 

Marina Ion

Brevet:  MD 3267 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la neurochirurgie, traumatologie şi ortopedie şi poate fi  utilizată pentru prote-
zarea discului intervertebral după traume sau alte patologii. Dispozitivul propus constă din două pahare 
cilindrice fi xate coaxial, cu un interstiţiu între ele şi cu posibilitatea de a se deplasa axial unul faţă de altul. 
Pentru fi xarea coaxială marginile paharelor sunt rebordate respectiv sub un unghi de 45° fi ecare cu asigu-
rarea etanşeităţii necesare, iar paharul cu diametrul mai mare este dotat cu o supapă pentru introducerea 
unui gaz inert în interiorul paharelor. Pe suprafeţele de sprijin de pe fundurile paharelor sunt executaţi 
ghimpi de fi xare.

Summary of the invention: The invention refers to neurosurgery, traumatology and orthopedics and may be used 
for intervertebral disk replacement after traumas and other pathologies. The device consists of two coaxially 
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fi xed cylindrical glasses and with an interstice between them and with the possibility of axial displacement 
about each other. For coaxial fi xation the edges of the glasses are expanded respectively at an angle of 45° 
each with the provision of the required seal, and the glass with the greater diameter is equipped with a valve 
for inert gas introduction inside the glasses. On the bearing surfaces onto the glass bottoms there are made 
fi xing studs.

 ISTRATI DINU

H 127 1.    Dispozitiv pentru extensia regiunii cervicale a coloanei vertebrale
2.    Cabină pentru hidromasaj 

Autor:  Istrati Dinu

Brevete:  MD 1937, 3501

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la utilajele medicale şi pot fi  aplicate în ortopedie şi vertebrologie pentru 
tratamentul patologiilor coloanei vertebrale. Dispozitivul pentru extensia regiunii cervicale include o bară 
orizontală şi una verticală, unite articulat la un capăt, bara verticală este fi xată rigid pe un suport cu rotile, de 
capătul liber al barei orizontale este unit prin intermediul a două arcuri de amortizare şi a unui dinamometru 
un semiinel metalic cu ansa Glisson. Aplicarea dispozitivului contribuie la micşorarea presiunii intradiscale şi 
a protruziei discale, mărirea spaţiului intervertebral, lichidarea compresiei radiculare.

Summary of the invention: The invention refers to medical equipment and can be applied in orthopedics and 
vertebrology, in treatment of vertebral column pathologies. The installation has a horizontal and vertical 
bars, which are connected by a rotational articulation; the vertical bar is rigidly fi xed to a rolling board, 
the free end of the horizontal bar is connected with a metallic semi-ring with Glisson’s loop through two 
amortization springs and a dynamometer. The problem that can be resolved with the help of the present 
invention is the relief of intervertebral pressure, intervertebral disk protrusion, enlargement of intervertebral 
space, suppression of radicular compression.

 ŞAVGA NICOLAI 

H 128 Metodă de tratament al displaziilor discurilor intervertebrale prin acces posterior 
transpedicular

Autor:  Şavga Nicolai 

Brevet:  MD 3697

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se efectuează examenul radiologic pentru stabilirea unghiului dintre 
axul longitudinal al vertebrei şi axul longitudinal al pediculului vertebral, apoi se efectuează intervenţia chi-
rurgicală în poziţia pacientului pe abdomen cu o rotire de 20…30° în decubit dorsal pe partea opusă, iar în 
regiunea paravertebrală se efectuează o incizie transversală pentru accesul la un singur disc intervertebral 
sau o incizie în formă de semicerc pentru accesul la mai multe discuri. Se efectuează o incizie a fasciei 
muşchilor superfi ciali ai spatelui, se deplasează în părţi muşchii superfi ciali şi profunzi ai spatelui fără incizia 
lor şi se determină localizarea pediculului corespunzător al vertebrei, acesta se mobilizează şi, în funcţie de 
unghiul stabilit, prin el se introduce în discul intervertebral un şurub, diametrul căruia este egal cu diametrul 
unui implant pregătit anterior. Şurubul se introduce de-a lungul axului longitudinal al pediculului sub un unghi 
de 5…20° faţă de axul longitudinal al vertebrei şi îndreptat cu vârful în sus sub un unghi de 10° faţă de axul 
longitudinal al pediculului, apoi se efectuează un examen radiologic de control intraoperator pentru stabilirea 
direcţiei şurubului, după care şurubul se înlătură, iar în canalul format se introduce implantul. Apoi plaga se 
suturează pe straturi. Implantul poate fi  din material osos, titan sau din ceramică. 

Summary of the invention: The method consists in that it is carried out the radiologic examination for establishment 
of angle between the longitudinal axis of vertebra and the longitudinal axis of pedicle of vertebra, then it 
is carried out the surgical intervention in the patient’s ventricumbent position with a rotation of 20…30° in 
dorsal decubitus opposite side and in the paravertebral region is made a transversal incision for access to a 
single intervertebral disk or an incision in the form of semicircle for access to more than one disk. It is made 
the incision of superfi cial muscles fascia of the back, there are displaced aside the superfi cial and profound 
muscles of back, without their incision and it is determined the site of the corresponding pedicle of vertebra, it 
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is mobilized and depending on the established angle, there is introduced through it into the intervebral disk a 
screw, the diameter of which is equal to the diameter of the earlier prepared implant. The screw is introduced 
along the longitudinal axis of the pedicle at an angle of 5…20° with respect to the longitudinal axis of vertebra 
and directed with the point upward at an angle of 10° about the longitudinal axis of pedicle, then it is carried 
out the radiologic intraoperative control examination for establishing the direction of the screw, afterwards 
the screw is removed, and into the formed channel is introduced the implant. Then the wound is sutured in 
layers. The implant may be of bony material, titanium or of ceramics.

H 129 Metodă de tratament al displaziilor discurilor intervertebrale la copii 
Autor:  Şavga Nicolai 

Brevet:  MD 3698

Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că se efectuează intervenţia chirurgicală în poziţia pacientului pe abdomen 
cu o rotire de 20…30° în decubit dorsal pe partea opusă, apoi în regiunea paravertebrală se efectuează o 
incizie transversală. Se efectuează incizia fasciei muşchilor superfi ciali ai spatelui, se deplasează în părţi 
muşchii superfi ciali şi profunzi ai spatelui, fără incizia lor şi se determină localizarea discului afectat, apoi, 
după mobilizarea lui din ambele părţi de la ligamente, se introduce prin discul afectat în partea lui posteri-
oară în plan transversal un dispozitiv din titan, care este format din două plăci unite între ele în formă de T, 
placa de o lungime mai mare are grosimea de 4…6 mm, capătul liber al ei având o margine tăietoare. La ca-
petele celeilalte plăci este executată câte o gaură străpunsă. După introducerea dispozitivului, capătul liber 
al plăcii cu lungimea mai mare se taie la nivelul corpului vertebrei, iar cu ajutorul găurilor străpunse ale plăcii 
menţionate dispozitivul se fi xează cu şuruburi de corpurile vertebrelor. Apoi plaga se suturează pe straturi. 

Summary of the invention: The method consists in that it is carried out the surgical intervention in the patient’s ven-
tricumbent position with a rotation of  20…30° in dorsal decubitus on opposite side, then in the paravertebral 
region is made a transverse incision. It is made the incision of superfi cial muscles fascia of back, there are 
displaced aside the superfi cial and profound muscles of back, without their incision and it is determined the 
site of the affected disk, then, after its mobilization on both sides from ligaments, it is introduced through 
the affected disk in its posterior part in transverse plane a device of titanium, consisted of two plates joined 
between them in the T-form, the plate of a greater length has a thickness of 4…6 mm, its free end having a 
cutting edge. At the ends of the other plate it is made a through hole. After the introduction of the device, the 
free end of the plate of a greater length is cut at vertebral body level, and with the help of the through holes 
of said plate the device is screwed to the vertebral bodies. Afterwards the wound is sutured in layers.

H 130 Dispozitiv pentru corecţia deformaţiilor scoliotice ale coloanei vertebrale 
Autor:  Şavga Nicolai 

Brevet:  MD 7Y

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la utilajul medical, în special la un dispozitiv ortopedic utilizat pentru corecţia 
deformaţiilor scoliotice ale coloanei vertebrale. Dispozitivul conţine un bulon pentru extensie cu capetele 
fi letate, porţiunea de mijloc este executată de formă hexagonală, la un capăt este executat fi let de stânga, 
iar la capătul opus fi let de dreapta, pe capetele fi letate este înşurubată câte o piuliţă, de care este fi xat rigid 
câte un cârlig. Bulonul pentru extensie poate fi  executat cu diametrul de 4…8 mm.

Summary of the invention: The invention refers to the medical equipment, particularly to an orthopedic device used 
for correction of scoliotic deformations of the vertebral column. The device comprises an extension screw 
with threaded ends, the middle part is made in the form of hexagon, on one end it is made the left thread and 
on the opposite end the right thread, on the threaded ends there is screwed a nut, to which it is rigidly fi xed 
a hook. The extension screw can be made with a diameter of 4…8 mm.

H 131 Metodă de tratament al proceselor displazice ale regiunii lombosacrale la copii
Autor:  Şavga Nicolai 

Brevet:  MD 66Y

Esenţa invenţiei: Se administrează intramuscular în regiunile paravertebrale Traumeel S, câte 2,2 ml în fi ecare zi, 
Zeel P, câte 2,2 ml peste o zi şi Discus Compositum, câte 2,2 ml peste o zi, de asemenea se efectuează 
distracţia coloanei vertebrale şi terapia manuală în fi ecare zi. Distracţia se efectuează în poziţie culcată pe 
spate a pacientului pe un detensor dotat cu nervuri transversale orientate în partea superioară spre partea 
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cefalică, iar în partea inferioară spre partea caudală, timp de 45 min, de două ori pe zi. Terapia manuală con-
stă din două etape, la prima etapă se efectuează mişcări pentru relaxarea muşchilor şi a tendoanelor regiunii 
lombosacrale în direcţia zonelor cu dereglări funcţionale, în timpul inspiraţiei, iar la a doua etapă – mişcări de 
mobilizare a coloanei vertebrale timp de 45 min. Ciclul de tratament constituie 10 zile.

Summary of the invention: Summary of the invention consists in that it is intramuscularly administered in the para-
vertebral regions Traumeel S, 2.2 ml daily, Zeel P, 2.2 ml in a day and Discus Compositum, 2.2 ml in a day, 
it is also carried out distraction of the vertebral column and the manual therapy every day. The distraction is 
carried out in the patient’s dorsal decubitus on a detensor, equipped with cross ribs, oriented in the upper 
part towards the cephalic part, and in the lower part towards the caudal part, during 45 min, twice a day. The 
manual therapy consists of two stages, in the fi rst stage there are made movements for relaxation of mus-
cles and tendons of the lumbosacral region towards the zones with functional disorders, during inspiration, 
and in the second stage - mobilization movements of the vertebral column, which are made during 45 min. 
The treatment course constitutes 10 days.

H 132 Dispozitiv pentru tratamentul deformării scoliotice a coloanei vertebrale la copii
Autor:  Şavga Nicolai 

Brevete:  MD 2278, 77Y

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnica medicală, în special la utilajul medical utilizat în traumatologie şi ortope-
die pentru tratamentul deformării scoliotice a coloanei vertebrale. Dispozitivul pentru tratamentul deformării 
scoliotice a coloanei vertebrale include două tije de ghidare paralele, pe care sunt montate elemente de fi xa-
re a vertebrelor şi elemente de strângere a tijelor. Fiecare element de strângere a tijelor include un bulon de 
strângere cu capetele fi letate, porţiunea de mijloc a căruia este executată de formă hexagonală, la un capăt 
este executat fi let de stânga, iar la capătul opus fi let de dreapta, fi xând tijele prin intermediul unor noduri de 
îmbinare. Fiecare element de fi xare a vertebrei constă dintr-un şurub cu cap de formă cilindrică, din partea 
laterală a căruia este executată o decupare arcuită pentru fi xarea de tijă, capul şurubului este executat cu 
o porţiune de capăt cu fi let având un diametru mai mic, în care este executat un şliţ, şurubul este dotat, de 
asemenea, cu un cuzinet cilindric, în care sunt executate două decupări arcuite pe marginea lui inferioară 
sub un unghi de 45° faţă de axa lui şi cu o piuliţă la porţiunea de capăt a capului şurubului pentru strângerea 
cuzinetului, totodată elementele de fi xare a vertebrelor sunt executate cu posibilitatea glisării pe tije.

 Summary of the invention: The invention refers to the medical engineering, in particular to the medical 
equipment used in traumatology and orthopedics for treating the scoliotic deformation of vertebral column. 
The device for treatment of vertebral column scoliotic deformation includes two parallel guide rods, on which 
there are installed vertebra fi xation elements and rod tightening elements. Each rod tightening element inclu-
des a tightening stud with threaded ends, the middle portion of which is made of hexagonal form, on one end 
it is made the left thread, and on the opposite end the right thread, fi xing the rods by means of connecting 
nodes. Each vertebra fi xation element consists of a screw with a head of cylindrical form, on the lateral side 
of which it is made a scallop for fi xation to the rod, the screw head is made with an end part with thread of a 
smaller diameter, wherein it is made a slot, the screw is also equipped with a cylindrical insert, wherein there 
are made two scallops on its lower edge at an angle of 45° with its axis and a nut at the end portion of the 
screw head for insert clipping, at the same time the vertebra fi xation elements are made with the possibility 
of sliding on the rods. 
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 Secţiunea I. Agricultură, noi soiuri de plante şi rase 
de animale, alimentaţie, băuturi
Section I. Agriculture, new plant varieties and animals 
breeds, nourishment, drinks

 „CARMEZ” S. A. 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

I 1  Procedeu de afumare la rece a produselor din carne
Autori: Brijatâi Petru, Bespaliuc Valentina, Semionova Tamara, Covaliov Victor, Covaliova Olga

Brevete:  MD 2372, 3263

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria cărnii, şi anume la un procedeu de afumare la rece a produselor din carne.

Summary of the invention: The invention relates to the meat industry, namely to a process for cold smoking of meat foods.

 INSTITUTUL DE CHIMIE AL A.Ş.M.
INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL A.Ş.M.

I 2  Galmet şi Trifenamid – preparate pentru utilizare în agricultura ecologică
Autori:  Ştefîrţă Anastasia, Toma Simion, Turtă Constantin, Bulhac Ion, Zubarev Vera, Vrabie Valeria, Melenciuc 

Mihai, Buceaceia Svetlana, Brînză Lilia

Brevete:  MD 2044, 3391

Esenţa invenţiei: Galmet şi Trifenamid sporesc energia de germinare a seminţelor de porumb şi plante leguminoase, 
stimulează creşterea şi dezvoltarea plantelor, ridică rezistenţa plantelor la secetă, măresc productivitatea şi 
rodnicia acestor culturi.

Summary of the invention: Galmet and Trifenamide increase the energy of maize seed germination and legume 
plants, stimulate plant growth and development, raise plant resistance to drought, and increase their pro-
ductivity and harvest.

 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL A.Ş.M.

I 3 Extragerea concomitentă a concentratului proteico-mineral şi a produsului ce 
conţine lactuloză la prelucrarea electrofi zică a produselor lactate secundare

Autori: Bologa Mircea, Bologa Alexandru, Sprincean Elvira, Stepurina Tatiana, Policarpov Albert 

Cerere: MD s 2009 0065

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria lactatelor şi este destinată pentru procesarea zerului (produselor 
lactate secundare), având ca scop extragerea simultană a conţinutului concentratului proteico-mineral şi a 
lactulozei, ce posedă proprietăţi bifi dogene, cu reducerea concomitentă a consumului de energie.

Summary of the invention: The invention concerns the dairy industry and is intended for whey processing (secondary 
milk products) which purpose is simultaneous allocation of a protein-mineral concentrate and lactulose which 
possesses bifi dogenics properties, with simultaneous energy consumption decreasing.
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 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL A.Ş.M.

I 4 Adaos alimentar
Autori:  Strutinschi Teodor, Petreanu Mariana

Brevet:  MD 3879

Esenţa invenţiei: Adaosul alimentar include borhot de sfeclă, tărâţe de grâu şi făină din seminţe de struguri în 
următorul raport al ingredientelor, % mas.: borhot de sfeclă 20...30, tărâţe de grâu 20...50, făină din seminţe 
de struguri 30...50.

Summary of the invention: The food additive includes beet-chips, wheat bran and grapestone meal in the following 
ingredient ratio, mass %: beet-chips 20...30, wheat bran 20...50, grapestone 30...50.

 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR 
AL A.Ş.M.

I 5 Procedeu de micropropagare a gerberei in vitro 
Autori:  Călugăru Tatiana, Malinoc Angelica, Dascaliuc Alexandru 

Brevet:  MD 3219 

Esenţa invenţiei: Se propune un procedeu de micropropagare a gerberei in vitro. 

Summary of the invention: The process gerbera’s micro propagation in vitro was proposed. 

I 6 Procedeu de micropropagare a plantelor de Rhodiola rosea L. in vitro 
Autori:  Călugăru Tatiana, Dascaliuc Alexandru 

Brevet:  MD 3375 

Esenţa invenţiei: Procedeu de micropropagare a plantelor de Rhodiola rosea L. in vitro. 

Summary of the invention: The process micro propagation of Rhodiola rosea L. in vitro was proposed. 

I 7 Procedeu de obţinere a compoziţiei de antioxidanţi din rizomi şi rădăcini 
de Rhodiola rosea

Autori:  Ivanova Raisa, Dascaliuc Alexandru 

Brevet:  MD 3835 

Esenţa invenţiei: Procedeul include o extracţie preliminară cu apă purifi cată la temperatura de 18...24°C şi separarea 
precipitatului prin centrifugare. Din precipitat se efectuează extracţia substanţelor fenolice cu soluţie de 
60...70% de alcool etilic şi separarea compoziţiei obţinute de antioxidanţi prin centrifugare. 

Summary of the invention: The process includes provisional extraction with purifi ed water at 18…24°C and separation 
of the precipitate by centrifugation. From the precipitate it is carried out extraction of phenol substances with 
60…70% of ethyl alcohol and separation of the obtained composition from antioxidants by centrifugation.

I 8 Procedeu de cultivare a castraveţilor 
Autori:  Ştefîrţă Anastasia, Barbă Nicanor, Brînză Lilia, Robu Ştefan, Melenciuc Mihai, Buceaceia Svetlana 

Brevet:  MD 3438 

Esenţa invenţiei: Invenţia constă în tratarea seminţelor înainte de semănat şi a aparatului foliar al plantelor în timpul 
creşterii vegetative cu soluţie apoasă de 5-tioureidosalicilat de amoniu în concentraţie de 0,0001-0,0005%, 
cu un consum total de preparat de 1,0-5,0 g/ha.
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Summary of the invention: The process Cucumis sativus L. plants cultivation includes treatment of seeds before 
sowing and plants during growing phases with the aquatic solution of 5-tioureidosalicilic-NH4 in 0,0001-
0,0005% concentration. 

I 9 Grâu comun de toamnă, soiul Moldova 5
Autori:  Buiucli Petru, Veveriţă Efi mia, Jacotă Anatol, Rotaru Silvia, Chirtoacă Ilie, Gore Andrei 

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 275

Esenţa invenţiei: Productivitatea 50,0-55,0 q/ha. Este rezistent la factorii biotici şi abiotici.

Summary of the invention: The productivity is 50.0-55.0 q/ha. It is resistant to abiotic and biotic factors.

I 10 Grâu durum de primăvară, soiul Arnăut 7
Autori:  Buiucli Petru, Rotaru Silvia, Gore Andrei, Veveriţă Efi mia, Jacotă Anatol, Chirtoacă Ilie 

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 480

Esenţa invenţiei: Sticlozitate înaltă (aprox. 100%). Productivitatea este de 32,0-42,0 q/ha. Este rezistent la factorii 
biotici şi abiotici. 

Summary of the invention: Highly-glassy (aprox. 100%). The productivity is 32.0-42.0 q/ha. It is resistant to abiotic 
and biotic factors.

I 11 Grâu comun de toamnă, soiul Moldova 11
Autori: Buiucli Petru, Veveriţă Efi mia, Rotaru Silvia, Chirtoacă Ilie, Gore Andrei

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 482

Esenţa invenţiei: Productivitatea 53,0-57,5 q/ha. Este rezistent la factorii biotici şi abiotici.

Summary of the invention: The productivity is 53.0-57.5 q/ha. It is resistant to abiotic and biotic factors.

I 12 Triticale de toamnă, soiul Ingen 33
Autori:  Buiucli Petru, Veveriţă Efi mia, Jacotă Anatol, Rotaru Silvia, Gore Andrei

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 397

Esenţa invenţiei: Productivitatea 55,0-60,0 q/ha. Este rezistent la factorii biotici şi abiotici. Sticlozitate înaltă 95-100%.

Summary of the invention: The productivity is 55.0-60.0 q/ha. It is resistant to abiotic and biotic factors. Highly-glassy 
95-100%.

I 13 Triticale de toamnă, soiul Ingen 93
Autori:  Buiucli Petru, Veveriţă Efi mia, Jacotă Anatol, Rotaru Silvia, Cotelinicova Ludmila, Gore Andrei, 

Lupaşcu Galina 

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 120.1

Esenţa invenţiei: Productivitatea 50,0-55,0 q/ha. Este rezistent la factorii biotici şi abiotici.

Summary of the invention: The productivity is 50.0-55.0 q/ha. It is resistant to abiotic and biotic factors.

I 14 Grâu comun de toamnă, soiul Auriu 273
Autori:  Buiucli Petru, Cotelinicova Ludmila, Veveriţă Efi mia, Leatamborg Svetlana, Palii Andrei, Ceban I., Parfentiev I.

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 257.1

Esenţa invenţiei: Productivitatea 55,0-58,0 q/ha. Este rezistent la factorii biotici şi abiotici.

Summary of the invention: The productivity is 55.0-58.0 q/ha. It is resistant to abiotic and biotic factors.
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I 15 Grâu comun de toamnă, soiul Gordeiforme 333
Autori:  Buiucli Petru, Veveriţă Efi mia, Jacotă Anatol, Rotaru Silvia, Gore Andrei, Palii Andrei

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 119.1

Esenţa invenţiei: Soiul Gordeiforme 333 este mai productiv decât Coral Odesskii în medie cu 9,0 q/ha. Este rezistent 
la factorii biotici şi abiotici.

Summary of the invention: The Gordeiforme 333 variety is more productiv than the Coral Odesskii variety in average 
of 9.0 q/ha. It is resistant to abiotic and biotic factors.

I 16 Compus ce reprimă creşterea şi dezvoltarea fungilor Fusarium oxysporum
Autori:  Şveţ Stepan, Chintea Pavel, Lupaşcu Galina, Saşco Elena

Brevet: MD 2717

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un compus care poate fi  utilizat pentru protecţia plantelor 
contra fuzariozei radiculare. În calitate de compus ce reprimă creşterea şi dezvoltarea fungilor Fusarium 
oxysporum este propusă 3-O-{[α-L-ramnopiranozil(1→3)]-[β-D-glucopiranozil(1→2)]-β-D-glucopiranozidă}-
[(25R)-furost-5-en-3β,22a,26-triol]-26-O-β-D-glucopiranozidă.

Summary of the invention: The invention refers to agriculture, namely to a compound that may be used for plant 
protection from fusariose root rot. As compound inhibiting the growth and development of Fusarium oxysporum 
fungi is proposed 3-O-{[a-L-rhamnopyranosyl(1→3)]-[b-D-glucopyranosyl(1→2)]-b-D-glucopyranoside}-
[(25R)-furost-5-en-3β,22a,26-triol]-26-O-β-D-glucopyranoside.

I 17 Regulator nou pentru creşterea şi dezvoltarea strugurilor şi merelor
Autori:  Chirilov Alexandru, Toma Simion, Chintea Pavel, Bujoreanu Nicolae, Chirilova Eleonora, Şveţ Stepan

Brevete: MD 2892, 2924, 3609

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, în special la pomicultură şi viticultură şi constă în elaborarea unui 
nou procedeu de tratare a mărului şi a viţei-de-vie.

Summary of the invention: The invention relates to agriculture, in particular to fruit growing and viticulture. The result 
of the invention consists in a process for apple-tree and vine treatment with a new biologically active sub-
stance from the class of steroid glycosides and may be applied in agriculture. 

I 18 Procedeu de tratare a seminţelor de ardei gras înainte de semănat
Autori: Chintea Pavel, MD; Maşcenco Natalia, MD; Balaşova Natalia, RU; Balaşova Irina, RU; Cozar Elena, RU; 

Bespalco Lesea, RU; Jacotă Anatol, MD

Brevet:  MD 3437 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, în particular la un procedeu de tratare a seminţelor de ardei gras. 
Procedeul de tratare a seminţelor de ardei gras înainte de semănat include înmuierea lor timp de 10 ore în 
soluţie apoasă de 0,001% de glicozide furostanolice, obţinute din seminţe de Physalis leguminosae L. prin 
extragere cu metanol de 50%.

Summary of the invention: The invention refers to agriculture, in particular to a process for treatment of sweet pep-
per seeds. The process for presowing treatment of sweet pepper seeds includes soaking thereof during 
10 hours into 0.001% aqueous solution of furostanolic glycosides obtained from Physalis leguminosae L. 
seeds by extraction with 50% methanol.

I 19 Glaucium fl avum Cr. (mac galben), soiul Agat 
Autori: Gonceariuc Maria, Butnăraş Violeta, Balmuş Zinaida, Maşconţeva Svetlana, Cotelea Ludmila

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 499 

Esenţa invenţiei: Soi cu productivitate înaltă, rezistent la secetă, ger, iernare, boli. Exploatarea plantaţiei – 3 ani. 

Summary of the invention: The variety possesses high productivity, is resistant to the draught, cold, wintering, disea-
ses. The exploitation of the plantation constitutes 3 years. 
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I 20 Coriandrum sativum L. (coriandru), soiul Aromat
Autori: Gonceariuc Maria, Butnăraş Violeta, Balmuş Zinaida, Maşconţeva Svetlana, Cotelea Ludmila, Botnarenco 

Pantelemon, Ciudac Serghei
Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 500 

Esenţa invenţiei: Soi cu productivitate înaltă, rezistent la secetă, ger, iernare, boli. Exploatarea plantaţiei – 3 ani. 

Summary of the invention: The variety possesses high productivity, is resistant to the draught, cold, wintering, 
diseases. The exploitation of the plantation constitutes 3 years. 

I 21 Salvia sclarea L. (şerlai, salvie), soiul Ambra Plus 
Autori: Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 501 

Esenţa invenţiei: Soi timpuriu cu productivitate înaltă, rezistent la secetă, ger, iernare şi boli, pretabil pentru 2 
tehnologii de procesare. 

Summary of the invention: Early variety possesses high productivity, is resistant to the draught, cold, wintering, 
suitable for 2 processing technologies.

 INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL A.Ş.M. (IIETI)

I 22  Stand de laborator pentru testarea compoziţiilor pirotehnice antigrindină 
Autori:  Zasaviţchi Efi m, MD; Şeptiţchi Anatolie, MD; Caraghenov Daniil, MD; Kim Nicolai, RU; Garaba Ion, MD; 

Potapov Evghenii, MD 

Brevet: MD 3898

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul analizei materialelor prin intermediul determinării parametrilor fi zici 
ai lor, şi anume la un stand de laborator pentru testarea compoziţiilor pirotehnice antigrindină. Standul 
de laborator pentru testarea compoziţiilor pirotehnice antigrindină conţine o boxă de aerosol, o cameră 
noroasă termostatică, aparataj de înregistrare şi un tunel aerodinamic amplasat în faţa boxei de aerosol. 
Tunelul aerodinamic cu o gură tehnologică pentru introducerea/scoaterea rachetei antigrindină este dotat 
cu un sistem pentru fi xarea rachetei, cu un sistem de aprindere a compoziţiei pirotehnice a acesteia pentru 
obţinerea aerosolului, un ventilator de presiune înaltă, un sistem de spintecare şi amestecare a fl uxului de 
aerosol şi un sistem de prelevare a probelor de aerosol. Sistemul de prelevare a probelor include o sondă 
amplasată în zona celei mai efi ciente amestecări a aerosolului şi un sistem de conducte ce unesc tunelul 
aerodinamic cu boxa de aerosol.

Summary of the invention: The invention relates to the fi eld of material analysis by determining their physical 
parameters, namely to a laboratory bench for testing the antihail pyrotechnic compositions. The laboratory 
bench for testing the antihail pyrotechnic compositions comprises an aerosol box, a thermostatic cloud 
chamber, recording equipment and a wind tunnel installed in front of the aerosol box. The wind tunnel with 
a manufacturing hole for introduction/drawing out of the antihail rocket is equipped with a rocket fi xation 
system, a rocket pyrotechnic composition ignition system for aerosol obtaining, a high-pressure fan, an 
aerosol fl ow sparging and mixing system and an aerosol sampling system. The aerosol sampling system 
includes a probe, placed in the aerosol most effective mixing zone and a pipe manifold joining the wind 
tunnel with the aerosol box.

 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII 
ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ (IŞPBZMV)

I 23  Tip de elită de ovine (Ovis aries L.) Karakul Moldovenesc
Autori:  Buzu Ion, Evtodienco Silvia, Tentiuc Semion, Maşner Oleg, Liuţcanov Piotr, Scripnic Alexandru, Zelinschii 

Nicolai, Nazarco Nina, Prozorovschii Ion, Moroz Piotr



INFOINVE NT-2009INFOINVE NT-2009

117

Brevet:  MD 3825

Esenţa invenţiei: Tipul nou de ovine Karakul Moldovenesc este creat prin încrucişarea ovinelor de rasa autohtonă 
Ţuşca cu ovinele de rasa Karakul pur asiat cu reproducerea ulterioară „în sine” a genotipurilor obţinute. 
Animalele sunt bine dezvoltate, cu constituţia robustă, exteriorul tipic karakulului. Capul alungit cu profi lul 
convex, urechile lungi şi atârnând în jos, gâtul lung şi puternic, spinarea dreaptă sau puţin convexă, 
coada lată formată în kurdiuk cu vârful în formă de „S”, picioarele puternice cu aplomb corect. Majoritatea 
berbecilor sunt ciuţi sau cu rudimente mici de coarne, iar oile fără coarne şi cu glanda mamară bine 
dezvoltată. Avantajele tipului nou constau în depăşirea ponderii pielicelelor de calitatea I în medie cu 
49,4% şi în depăşirea masei corporale a berbecilor în medie cu 50,5%, iar a oilor cu 22,7%.

Summary of the invention: The new type of sheep Moldovan Karakul is created by crossing sheep of native 
breed Tsushka with Asian pure-bred Karakul sheep with subsequent “in itself” reproduction of the obtained 
genotypes. The animals are well developed; possess a solid constitution and the exterior typical of Karakul. 
The head is elongated with convex profi le, long and loppy ears, the neck is long and strong, the back is 
straight or slightly convex, the tail is broad in the form of fatty tail with S-shaped tip, and the legs are 
strong and straight. Most of rams are hornless or with rudimentary horns, the ewes are all hornless and 
with well developed udder. The advantages of the new type consist in exceeding the yield of fi rst-rate fells 
on average by 49.4% and in exceeding the live weight of rams on average by 50.5% and of ewes - by 
22.7%.

I 24  Tip de elită de ovine (Ovis aries L.) Ţigaie Moldovenesc
Autori:  Buzu Ion, Dovbuş Feodosia, Maşner Oleg, Liuţcanov Piotr, Buboc Elena, Radionov Vladimir, 

Arnautov Stepan, Darie Grigore, Rusandu Nicolae, Camenşcic Semion, Cereseu Svetlana, Scripnic Maria, 
Babenco Valentin

Brevet:  MD 3440

Esenţa invenţiei: Tipul de elită de ovine (Ovis aries L.) Ţigaie Moldovenesc este creat prin încrucişarea ovinelor 
de rasa Ţigaie de tip indigen, crescute pentru lână şi lapte, cu tipurile intrarasiale Ţigaie de Crimeea 
şi Ţigaie de Priazov cu reproducerea ulterioară „în sine” a genotipurilor obţinute. Animalele au lână 
semifină în formă de cojoc, capul şi extremităţile având jar de culoare albă, cap proporţional, urechi 
de lungime medie, puţin atârnate. Corpul este potrivit de lung, constituţia robustă, osatura densă 
şi copitele puternice, membrele puternice şi uscăţive. Berbecii au coarne mari în formă de spirală 
sau sunt fără coarne. Tineretul este precoce. Ovinele tipului de elită Ţigaie Moldovenesc depăşesc 
cerinţele standardului după producţia de lână în medie cu 46,8%, după greutatea corporală vie cu 32% 
şi după producţia de lapte cu 57%.

Summary of the invention: The top stud-type sheep (Ovis aries L.) Moldovan Tsigai is created by crossing 
native milk-wool type Tsigai sheep with the Crimean and Triazovsky intrabreed types of Tsigai sheep 
with further “in itself” reproduction of the obtained genotypes. The animals have fleece semifine wool, 
the head and the extremities wool being of white colour, proportional head, ears of average length, 
slightly hanging. The body is long enough, sound constitution, strong skeleton and hoofs, strong and 
bony legs. The rams are horned with big helical horns or hornless. The lambs are forward. The top 
stud-type sheep Moldovan Tsigai exceed the standard requirements in clipping by 46.8%, in live weight 
by 32% and in milk production by 57%.

I 25  Metodă de tratament al dicroceliozei la ovine
Autori:  Bondari Lidia, Coşman Sergiu

Brevet:  MD 3802

Esenţa invenţiei: Metoda de tratament al dicroceliozei la ovine include administrarea perorală a fenbendazolului în 
amestec cu nutreţurile concentrate. Fenbendazolul se amestecă preventiv cu un premix mineralo-vitaminic 
şi se administrează în doză de 20,0 g/cap pe zi timp de 7 zile, după care se administrează premixul mineralo-
vitaminic în amestec cu nutreţurile concentrate, timp de 23 de zile. Rezultatul invenţiei constă în sporirea 
efi cacităţii tratamentului, normalizarea funcţiei hematopoietice a fi catului şi a metabolismului proteic.

Summary of the invention: The method for treating dicroceliosis to sheep includes the peroral administration of 
phenbendazole in the mixture with the concentrated fodders. The phenbendazole is preliminarily mixed with 
a mineral-vitaminic premix and is administered in a dose of 20.0 g/head a day during 7 days, afterwards it 
is administered the mineral-vitaminic premix in the mixture with the concentrated fodders during 23 days. 
The result of the invention consists in increasing the effi ciency of treatment, normalization of hematopoietic 
function of the liver and of protein metabolism.
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 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE FITOTEHNIE

I 26 Porumb, hibridul Porumbeni 198 MRf
Autori:  Maticiuc V., Caraivanov Gh., Micu V., Koterneak V., Mîrza V., Partas E., Garbur I., Frunze I., Guţanu C., 

Bejenari I., Rotari A., Ciobanu V., Iurcu A., Ştirbu V.

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 352, 2005

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu de porumb zaharat, timpuriu, FAO 180. Bobul galben. În faza de maturitate tehnică 
conţine 13,1% proteină, 14,3% glucide, 21,8% dextrine, 34,8%  amidon. Posedă calităţi gustative înalte. 
Producţia de ştiuleţi comerciali (cu pănuşi) în faza de maturitate tehnică – 10,0-12,0 t/ha. Dispune de un ritm 
intens de creştere la etapa iniţială. Tolerant la boli şi dăunători. Omologat în Republica Moldova şi în Rusia 
pentru utilizare în industria alimentară în stare proaspătă şi conservată.

Summary of the invention: Early single cross hybrid of maize, FAO 180. The grain is yellow, with an average content 
of 13.1% protein, 14.3% sugar, 21.8% dextrin and 34.8% starch at the picking maturity phase. Is characteri-
zed by good taste. Yield of ears at the picking maturity phase reaches 10.0-12.0 t/ha. Is characterized by fast 
seedling growth. Is approved in the Republic of Moldova and Russia for use in food industry.

I 27 Porumb, hibridul Porumbeni 341 MRf
Autori:  Maticiuc V., Caraivanov Gh., Micu V., Koterneak V., Mîrza V., Partas E., Garbur I., Frunze I., Guţanu C., 

Bejenari I., Rotari A., Ciobanu V., Iurcu A., Mihailenco X. 

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 351, 2005

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu de porumb zaharat, cu epoca de maturitate mijlocie, FAO 340. Bobul galben. În faza 
de maturitate tehnică conţine 17,5% proteină, 14,4% glucide, 10,1%  dextrine, 44,8%  amidon. Calităţi gus-
tative bune. Producţia de ştiuleţi comerciali (cu pănuşi) în faza de maturitate tehnică – 13,0-15,0 t/ha. Dispu-
ne de un ritm intens de creştere la etapa iniţială. Tolerant la boli şi dăunători. Recoltare mecanizată. Omologat 
în Republica Moldova şi în Belarus pentru utilizare în industria alimentară în stare proaspătă şi conservată.

Summary of the invention: Early-medium single cross hybrid of maize, FAO 340. The grain is yellow, with an average 
content of 17.5% protein, 14.4% sugar, 10.1% dextrin and 44.8% starch at the picking maturity phase. Is 
characterized by good taste. Yield of ears at the picking maturity phase reaches 13.0-15.0 t/ha. Fast seeding 
growth. Tolerant to diseases and pests. Is suitable for mechanized harvesting. Is approved in the Republic 
of Moldova and Byelorussia for use in food industry.

I 28 Porumb, hibridul Porumbeni 222 МRf
Autori:  Mîrza V., Micu V., Caraivanov Gh., Ştirbu V., Iurcu A., Partas E., Ciobanu V., Garbur I., Frunze I., Guţanu C., 

Gribincea V., Maticiuc V., Koterneak V.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 397, 2006

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu modifi cat de porumb, timpuriu, FAO 220. Bobul dentat-semidentat, oranj, cu MMB 
210-250 g. Conţine 10,7% proteină, 3,7% grăsimi, 70,4% amidon. Producţia de boabe – 8,0-9,0 t/ha, a 
masei pentru însilozare – 35,0-40,0 t/ha. Tolerant la tăciune, se caracterizează printr-o intensivă creştere la 
etapa iniţială, rezistent la temperaturi scăzute de primăvară, la căderea şi frângerea tulpinilor. Omologat în 
Republica Moldova şi în Rusia pentru cultivare pentru boabe.

Summary of the invention: Early modifi ed single cross hybrid of maize, FAO 220. The grain is semident, deep-orange, 
with an average content of 10.7% protein, 3.7% oil and 70.4% starch, 1000 kernel weight is 210-250 g. Grain 
yield reaches 8.0-9.0 t/ha, silage yield is 35.0-40.0 t/ha. Is characterized by fast seedling growth. Resistant 
to cool spring conditions and lodging. Average drought resistance. Tolerant to diseases and pests. Registe-
red in the Republic of Moldova and Russia for grain cultivation.

I 29 Porumb, hibridul Porumbeni 293 MRf 
Autori:  Mîrza V., Vanicovici V., Micu V., Bejenari I., Caraivanov Gh., Garbur I., Frunze I., Guţanu C., Ştirbu V., 

Partas E., Ciobanu V., Maticiuc V.

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 398, 2006

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu modifi cat de porumb, cu epoca mijlocie, FAO 300. Bobul dentat, roşu, cu MMB 270-280 g.
 Conţine 11,1% proteină, 4,5% grăsimi, 70,2%  amidon. Producţia de boabe este de 9,0-10,0 t/ha, a masei 
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pentru însilozare – 38,0-42,0 t/ha. Rezistent la căderea şi frângerea tulpinilor, tolerant la boli şi dăunători. Este 
predispus la formarea a câte doi ştiuleţi la o plantă. Omologat în Republica Moldova şi în Rusia pentru cultivare 
pentru boabe. 

Summary of the invention: Early-medium modifi ed single cross hybrid of maize, FAO 300. The grain is dent, red, 
with an average content of 11.1% protein, 4.5% oil and 70.2% starch, 1000 kernel weight is 270-280 g. Grain 
yield reaches 9.0-10.0 t/ha, silage yield is 38.0-42.0 t/ha. Resistant to drought and lodging. Tolerant to disea-
ses and pests. Prolifi c hybrid (is able to produce more than one ear per plant). Registered in the Republic of 
Moldova and Russia for grain cultivation. 

I 30 Porumb, hibridul Porumbeni 342 MRf
Autori:  Maticiuc V., Micu V., Bejenari I., Guţanu C., Partas E., Ciobanu V., Garbur I., Frunze I., Rotari A., Iurcu A., 

Mîrza V., Koterneak V.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 370, 2006

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu de porumb, semitardiv, zaharat, FAO 400. Bobul galben. În faza de maturitate teh-
nică conţine 14,37%  proteină, 13,41% glucide, 18,59% dextrine, 36,65% amidon. Calităţi gustative bune. 
Producţia de ştiuleţi comerciali (cu pănuşi) în faza de maturitate tehnică – 15,0-17,0 t/ha. Are un ritm intens 
de creştere la etapa iniţială. Rezistenţă la căderea şi frângerea tulpinilor. Tolerant la boli şi dăunători. Pre-
tabil la recoltarea mecanizată. Omologat în Republica Moldova pentru utilizare în industria alimentară în 
stare proaspătă şi conservată.

Summary of the invention: Medium-late single cross hybrid of maize, FAO 400. The grain is yellow, with an average 
content of 14.37% protein, 13.41% sugars, 18.59% dextrin and 36.65% starch at the picking maturity pha-
se. Is characterized by good taste. Yield of ears at the picking maturity phase reaches 15.0-17.0 t/ha. Fast 
seeding growth. Tolerant to diseases and pests. Is suitable for mechanized harvesting. Registered in the 
Republic of Moldova for use in food industry both fresh and conserved.

I 31 Porumb, hibridul Porumbeni 375 AMRf
Autori:  Gorceacov V., Pritula G., Vanicovici N., Micu V., Bejenari I., Frunze N., Guţanu C., Partas E., Ciobanu V., 

Garbur I., Frunze I., Ştirbu V.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 399, 2006

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu modifi cat, cu epoca de maturitate mijlocie, FAO 380. Bobul dentat, galben, cu MMB 
280-300 g. Conţine 11,8% proteină, 3,9% grăsimi, 70,1% amidon. Producţia de boabe este de 10,0-
12,0 t/ha, a masei de însilozare – 40,0-45,0 t/ha. Rezistent la căderea şi frângerea tulpinilor, tolerant la boli 
şi dăunători. Omologat în Republica Moldova pentru cultivare pentru boabe şi siloz.

Summary of the invention: Medium modifi ed single cross hybrid of maize, FAO 380.The grain is dented, yellow, with 
an average content of 11.8% protein, 3.9% oil and 70.1% starch, 1000 kernel weight is 280-300 g. Grain yield 
reaches 10.0-12.0 t/ha, silage yield is 40.0-45.0 t/ha. Resistant to lodging and drought. The resistance to cool 
conditions is above the average. Tolerant to diseases and pests. Registered in the Republic of Moldova for grain 
and silage use. 

I 32 Porumb, hibridul Porumbeni 176 MRf 
Autori:  Musteaţa S., Borozan P., Nujnaia L., Ştirbu V., Partas E., Ciobanu V., Garbur I., Guţanu C., Frunze I., Micu V., 

Bejenari I., Iurcu A.

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 0001089, 2006

Esenţa invenţiei: Hibrid triliniar de porumb, timpuriu, FAO 170. Bobul de tip semisticlos, galben, cu MMB 230-250 g. 
Conţine 11,4% proteină, 3,9% grăsimi, 69,8% amidon. Producţia de boabe – 9,0-10,0 t/ha, a masei de însilo-
zare – 50,0-56,0 t/ha. Rezistent la temperaturi scăzute de primăvară, secetă, căderea şi frângerea tulpinilor. 
Tolerant la boli şi dăunători. Omologat în Republica Moldova şi în Belarus pentru cultivare pentru boabe.

Summary of the invention: Early three-way cross hybrid of maize, FAO 170. The grain is semidented, yellow, with an 
average content of 11.4% protein, 3.9% oil and 69.8% starch, 1000 kernel weight is 230-250 g. Grain yield 
reaches 9.0-10.0 t/ha, silage yield is 50.0-56.0 t/ha. Resistant to lodging and drought. Tolerant to diseases 
and pests. Fast grains dry down. Registered in the Republic of Moldova and Byelorussia for grain use.
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I 33 Porumb, hibridul Porumbeni 331 MRf
Autori:  Vanicovici N., Mîrza V., Gorceacov V., Pritula G., Micu V., Caraivanov Gh., Garbur I., Frunze I., Guţanu C., 

Ştirbu V., Rotari A., Partas E., Bejenari I., Ciobanu V.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 443.4, 2007

Esenţa invenţiei: Hibrid triliniar de porumb, cu epoca de maturitate mijlocie, FAO 330. Bobul dentat, galben-des-
chis, cu MMB 265-270 g. Conţine 10,6% proteină, 4,4% grăsimi, 70,7% amidon. Producţia de boabe – 9,0-
11,0 t/ha, a masei pentru însilozare – 40,0-45,0 t/ha. Rezistent la secetă, boli şi dăunători. Omologat în 
Republica Moldova pentru cultivare pentru boabe şi siloz.

Summary of the invention: Early-medium three-way cross hybrid of maize, FAO 330. The grain is dented, yellow, 
with an average content of 10.6% protein, 4.4% oil and 70.7% starch, 1000 kernel weight is 265-270 g. Grain 
yield reaches 9.0-11.0 t/ha, silage yield is 40.0-45.0 t/ha. Tolerant to diseases and pests. Registered in the 
Republic of Moldova for grain and silage use.

I 34 Porumb, hibridul Porumbeni 397 MRf
Autori:  Maticiuc V., Koterneak V., Caraivanov Gh., Micu V., Mîrza V., Partas E., Garbur I., Frunze I., Guţanu C., 

Bejenari I., Rotari A., Ciobanu V.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 444.5, 2007

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu de porumb, semitardiv, FAO 390. Bobul de consistenţă sticloasă, oranj-închis, cu MMB 
280-300 g. Conţine 11,5% proteină, 5,8% grăsimi, 70,3% amidon, 4,9 mg/kg carotină. Producţia de boa-
be – 8,0-10,0 t/ha. Rezistent la secetă, o rezistenţă mijlocie la căderea tulpinilor. Tolerant la boli şi dăunători. 
Omologat în Republica Moldova pentru cultivare pentru boabe. Se recomandă pentru utilizare în industria 
alimentară (făină, crupe, amidon), la nutriţia animalelor şi pentru pregătirea furajelor combinate. 

Summary of the invention: Medium-late single cross hybrid of maize, FAO 390. The grain is fl int, deep-orange, with 
an average content of 11.5% protein, 5.8% oil and 70.3% starch, 4.9 mg/kg carotene, 1000 kernel weight 
is 280-300 g. Grain yield reaches 8.0-10.0 t/ha. Resistant to lodging and drought. Tolerant to diseases and 
pests. Registered in the Republic of Moldova for grain production for food (fl our, groats, fl akes) and animal 
feed purposes.

I 35 Porumb, hibridul Porumbeni 262 MRf
Autori:  Mîrza V., Micu V., Bejenari I., Koterneak V., Vanicovici N., Maticiuc V., Partas E., Ciobanu V., 

Caraivanov Gh., Ştirbu V., Iurcu A., Garbur I., Frunze I., Guţanu C., Gribincea V., Rotari A., Criucicov O.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 489, 2008

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu modifi cat de porumb, timpuriu, FAO 260. Bobul dentat, galben-portocaliu, cu MMB 290-
300 g. Conţine 11,5% proteină, 5,0% grăsimi, 69,2% amidon. Producţia de boabe – 9,7-11,0 t/ha, a masei pentru 
însilozare – 35,0-40,0 t/ha. Se caracterizează prin rezistenţă înaltă la secetă în faza de umplere a boabelor, la că-
derea şi frângerea tulpinilor, la boli şi dăunători. Omologat în Republica Moldova pentru cultivare pentru boabe.

Summary of the invention: Early modifi ed single cross hybrid of maize, FAO 260. The grain is dented, yellow-orange, with 
an average content of 11.5% protein, 5.0% oil and 69.2% starch, 1000 kernel weight is 290-300 g. Grain yield 
reaches 9.7-11.0 t/ha, silage yield is 35.0-40.0 t/ha. It is characterized by high resistance to drought in the grain 
fi lling stage, the fall and breaking strain. Tolerant to diseases and pests. Registered in the Republic of Moldova 
for grain use.

I 36 Porumb, hibridul Porumbeni 394 MRf
Autori:  Maticiuc V., Koterneak V., Mîrza V., Micu V., Ştirbu V., Bejenari I., Partas E., Iurcu A., Garbur I., Frunze I., 

Guţanu C., Rotari A., Criucicov O.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 485, 2008

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu de porumb, semitardiv, pentru fl oricele, FAO 390. Bobul de consistenţă sticloasă, galben-
oranj, cu MMB 150-160 g. Conţine 10,3% proteină, 4,0% grăsimi, 72,1% amidon. Capacitate de expandare a 
boabelor înaltă – 39,0-44,0 cm3/g, fl oricelele au formă de fl uture. Producţia de boabe 4,4-4,8 t/ha. Rezistent la 
secetă, tăciune şi fuzarioza ştiuleţilor. Posedă o rezistenţă mijlocie la căderea şi frângerea tulpinilor. Omologat 
în Republica Moldova pentru utilizare la producerea fl oricelelor (pop-corn) din boabe în industria alimentară.
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Summary of the invention: Medium-late single cross popcorn hybrid of maize, FAO 390. The grain is of the rice type, 
yellow-orange, with an average content of 10.3% protein, 4.0% oil and 72.1% starch, 1000 kernel weight is 
150-160 g. Grain popping expansion is 39.0-44.0 cm3/g. Grain yield reaches 4.4-4.8 t/ha. Resistant to lod-
ging and drought. Tolerant to diseases and pests. Registered in the Republic of Moldova for grain production 
for food industry (popcorn, fl akes).

I 37 Porumb, hibridul Porumbeni 461 MRF 
Autori:  Pritula G., Gorceacov V., Frunze N., Vanicovici N., Micu V., Ştirbu V., Bejenari I., Partas E., Ciobanu V., 

Garbur I., Frunze I., Guţanu C., Rotari A.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 486, 2008

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu de porumb, semitardiv, FAO 460. Bobul dent, galben, cu MMB 300-310 g. Conţine 
9,3% proteină, 4,1% grăsimi, 72,0% amidon. Producţia de boabe constituie 14,0-15,0 t/ha, a masei pentru 
însilozare – 40,0-50,0 t/ha. Rezistenţă înaltă la secetă, boli şi dăunători, căderea şi frângerea tulpinilor. Va-
lorifi că foarte bine agrofondurile înalte şi apa de la irigare. Omologat în Republica Moldova pentru cultivare 
pentru boabe şi siloz.

Summary of the invention: Medium-late single cross hybrid of maize, FAO 460. The grain is dented, yellow, the 
weight of 1000 kernel is 300-310 g. The average content of 9.3% protein, 4.1% oil and 72.0% starch. Grain 
yield reaches 14.0-15.0 t/ha, silage yield is 40.0-50.0 t/ha. Resistant to drought, diseases and pests. Has 
an excellent resistance to lodging. Responsive to high yield environment and irrigation. Registered in the 
Republic of Moldova for grain and silage use.

I 38 Tutun, soiul Jubileu M
Autori:  Petrova Elena, Grosu Anton, Negară Larisa, Calchei Elena

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 322.4, 2005

Esenţa invenţiei: Soi de tutun semitardiv, cu perioada de vegetaţie de 110-130 zile. Roada – 2,8-3,6 t/ha, randamen-
tul calităţilor de marfă – 90-95%. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: Semi-late variety of tobacco, the vegetation period is 110-130 days. The yield potential – 
2.8-3.6 t/ha, high quality material yield – 90-95%. Registered in the Republic of Moldova.

I 39 Tutun, soiul Moldavschi 237
Autori:  Petrova Elena, Grosu Anton, Negară Larisa, Calchei Elena

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 447, 2006

Esenţa invenţiei: Soi de tip Macrofoliu cu epoca semiprecoce. Perioada de vegetaţie în condiţiile Moldovei 100-
120 zile. Recolta la hectar este de 3,0-3,1 t, randamentul calităţilor superioare – 85-88%. Omologat în 
Republica Moldova.

Summary of the invention: Mid-early variety of tobacco the vegetation period in Moldova is 100-120 days. The yield 
potential – 3.0-3.1 t/ha, high quality material yield – 85-88%. Registered in the Republic of Moldova.

I 40 Tutun, soiul Virginia 263 
Autori:  Ecina Larisa, Grosu Anton, Şerban E.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 448, 2007

Esenţa invenţiei: Soi de tip Virginia cu epoca precoce. Perioada de vegetaţie în condiţiile Moldovei – 80-90 zile. Recolta 
frunzelor uscate constituie 2,5-2,6 t/ha. Randamentul calităţilor superioare – 85-90%. Omologat în Republica 
Moldova.

Summary of the invention: Early variety of tobacco, the vegetation period is 80-90 days. The dry leaves yield – 2.5-
2.6 t/ha, high quality material yield – 85-90%. Registered in the Republic of Moldova.

I 41 Grâu de toamnă, soiul Avantaj 
Autori:  Postolati A., Gaina L., Untilă I., Atanov L., Cornieţ S., Vronschih M., Magaleas B., Mazur L.
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Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 469, 2008

Esenţa invenţiei: Varietatea erythrospermum, soi intensiv semitimpuriu. Nivelul de producţie în anii de studiu în ogor 
negru şi semiogor a constituit 6,1 t/ha şi, respectiv, 7,3 t/ha. Conţinutul de gluten este de 24-28%, iar conţi-
nutul de proteină – 11-13%. Bob măşcat, MMB – 39,0-42,0 g. Posedă rezistenţă bună la secetă şi iernare. 
Gradul de atac de boli micotice mediu. Omologat în Republica Moldova din 2008.

Summary of the invention: Variety type – Erythrospermum, intensive, mid-early. The yield potential in the studied 
years is 6.1-7.3 t/ha. The gluten content is 24-28%, the protein content – 11-13%. The TKW is 39.0-42.0 g. It 
has hind lodging resistance. Frost and drought resistant. Registered in the Republic of Moldova from 2008.

I 42 Grâu de toamnă, soiul Avînt 
Autori:  Postolati A., Gaina L., Untilă I., Cornieţ S., Stavăr L., Atanov L., Mazur L., Gorea M.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 476, 2008

Esenţa invenţiei: Varietatea ferrugineum. Soi semiintensiv. Nivelul de producţie în anii studierii în ogor negru şi semi-
ogor a constituit 6,1-7,3 t/ha. Conţinutul de gluten este de 23-26%, iar conţinutul de proteină – 13-16%. Bo-
bul de mărime medie, MMB – 32,0-36,0 g. Rezistent la secetă, rezistenţă medie la boli micotice şi tăciunele 
tare. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: Variety type – ferrugineum, semi-intensive. The yield potential in the studied years is 6.1-
7.3 t/ha. The TKW is 32.0-36.0 g. The gluten content is 23-26% and the protein content – 13-16%. Frost, 
drought and fungus diseases resistant. Registered in the Republic of Moldova.

I 43 Grâu de toamnă, soiul Accent 
Autori:  Postolati A., Gaina L., Untilă I., Buga Iu., Taran M., Stavăr L., Magaleas B.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 468, 2008

Esenţa invenţiei: Varietatea erythrospermum. Aparţine grupului de soiuri semiintensive şi semitimpurii. Nivelul pro-
ducţiei în ogor negru şi semiogor a constituit 5,3 t/ha şi, respectiv, 6,3 t/ha. La precocitate aparţine grupului 
de soiuri semitimpurii. Rezistent la secetă şi iernare. Gradul de atac de boli micotice mediu. Conţinutul de 
gluten este de 24-30%, iar conţinutul de proteină – 12-15%. Bobul măşcat, MMB – 39,0-43,0 g. Omologat 
în Republica Moldova. 

Summary of the invention: Variety type – Erythrospermum, semi-intensive, mid-early. The yield potential in the 
studied years is 5.3-6.3 t/ha. The TKW is 39.0-43.0 g. The gluten content is 24-30%, the protein content – 
12-15%. Frost, drought ant fungus diseases resistant. Registered in the Republic of Moldova.

I 44 Grâu de toamnă, soiul Bţ 43-02
Autori:  Postolati A., Gaina L., Untilă I., Cornieţ S., Stavăr L., Mazur L., Gorea V.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 475, 2008

Esenţa invenţiei: Varietatea erythrospermum. Aparţine grupului de soiuri intensive şi semitimpurii ale culturilor de 
stepă. Nivelul de producţie în anii de studiu în ogor negru şi semiogor a constituit 7,2 t/ha şi, respectiv, 
6,2 t/ha. Conţinutul de gluten este de 23-29%, iar conţinutul de proteină – 11-12%. Bob de mărime medie, 
MMB – 33,0-40,0 g. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: Variety type – Erythrospermum, intensive, mid-early. The yield potential in the studied 
years is 6.2-7.2 t/ha. The TKW is 33.0-40.0 g. The gluten content is 23-29% and protein content – 11-12%. 
Frost, drought ant fungus diseases resistant. Registered in the Republic of Moldova.

I 45 Grâu de toamnă, soiul Podoima
Autori:  Postolati A., Gaina L., Untilă I., Ţurcan Iu., Gorea V., Taran M., Vronschih M., Mazur L.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 470, 2008

Esenţa invenţiei: Varietatea erythrospermum. Aparţine grupului de soiuri semiintensive şi semitimpurii ale culturilor 
de stepă. Nivelul de producţie în ogor negru şi semiogor a constituit 5,6 t/ha şi, respectiv, 4,7 t/ha. Conţinutul 
de gluten este de 27-31%, iar conţinutul de proteină – 14-15%. Bobul măşcat, MMB – 45,0-47,0 g. Omologat 
în Republica Moldova. 



INFOINVE NT-2009INFOINVE NT-2009

123

Summary of the invention: Variety type – Erythrospermum, semi-intensive, mid-early. The yield potential of produc-
tion in the studied years is 4.7– 5.6 t/ha. The TKW is 45.0-47.0 g. The gluten content is 27-31% and protein 
content – 14-15%. Frost, drought and fungus diseases resistant. Registered in the Republic of Moldova.

I 46 Grâu de toamnă, soiul Baştina (Bţ 9-04)
Autori:  Postolati A., Gaina L., Untilă I., Taran M., Atanov L., Stavăr L., Magaleas B., Zaiţev V.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 495, 2009

Esenţa invenţiei: Varietatea erythrospermum. Aparţine grupului de soiuri semiintensive şi semitimpurii ale culturilor 
de stepă. Nivelul producţiei în ogor negru şi semiogor a constituit 4,3 t/ha şi, respectiv, 3,4 t/ha. Conţinutul 
de gluten este de 25-27%, iar conţinutul proteinei – 11,5-12,5%. Calitate de panifi caţie bună. Bob măşcat, 
MMB – 40,0-45,0 g. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: Variety type – Erythrospermum, semi-intensive, mid-early. The yield potential in the studied 
years is 3.4-4.3 t/ha. The TKW is 40.0-45.0 g. The gluten content is 25-27% and protein content – 11.5-12.5%. 
It has high bread making quality. Frost, drought and fungus diseases resistant. Registered in the Republic of 
Moldova.

I 47 Orz de toamnă, soiul Bţ 14-02 
Autori:  Chişca M., Postolati A., Serchiziuc T., Magaleas B., Taran M., Mazur L., Vronschih M.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 496, 2009

Esenţa invenţiei: Varietatea parallelum. Se referă la grupul soiurilor semiintensive, semiprecoce. În timpul testării 
de concurs productivitatea soiului a constituit mai mult de 6,4 t/ha, depăşeşte după productivitate martorul 
Osnova cu 5,1 q/ha. MMB – 43,8 g. Rezistenţa la făinare şi helmintosporioză este la nivelul martorilor. Re-
zistenţa la secetă – medie. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: Variety type – Parallelum, semi-intensive, mid-early. The yield potential in the studied 
years is more than 6.4 t/ha. The TKW is 43.8 g. It has good lodging resistance. The helmintosporidium resis-
tance is on the witness level. The drought resistance is medium. Registered in the Republic of Moldova.

I 48 Mazăre, soiul Valexa 
Autori:  Vozian V., Cosovan A., Cudrin C.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 471, 2008

Esenţa invenţiei: Varietatea botanică contecstum, subspecia – contecsta-ecaducum. MMB – 238-279 g. Hilul este 
învelit cu rămăşiţa funiculului care este concrescut cu tegumentul. Soi semitimpuriu. Rezistent la scuturarea 
boabelor şi la căderea plantelor. Toleranţa la atacul bolilor principale este mai înaltă faţă de nivelul martorului 
(soiul Verde1). Producţia medie pe trei ani de studiu este de 2,6 t/ha, a depăşit standardul după producţia de 
boabe cu 110-115%. Cea mai înaltă producţie a fost de 4,0 t/ha. Conţinutul de substanţe proteice variază între 
22% şi 24%, colectarea proteinei brute de pe hectar constituie 440-774 kg. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: Contecstum botanical variety, subspecies - contecsta-ecaducum. MMB - 238-279 g. The 
variety is semi-early. Resistant to lodging and shattering of seeds. Tolerance to attack major diseases is higher 
compared to controls (variety Verde1). Average yield on three years of study is 2.6 t/ha, exceeds the standard 
on the production of grains with 110-115%. The highest production was 4.0 t/ha. The content of protein substan-
ces varies between 22% and 24% raw protein collection is 440-774 kg per hectare. Registered in the Republic 
of Moldova.

I 49 Soia, soiul Enigma
Autori:  Iacobuţa M., Vozian V., Pintilei N., Corobco V.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 474, 2008

Esenţa invenţiei: Soiul aparţine grupei de maturitate semiprecoce, MMB – 140-160 g. Posedă o rezistenţă foarte 
bună la cădere şi scuturarea boabelor. Rezistenţa la secetă – la acelaşi nivel cu cea a martorului. Tole-
rant la mană şi arsura bacteriană şi mai sensibil la virusul mozaic decât martorul. Conţinutul de substanţe 
utile în boabe variază, în proteină de la 36% la 40%, iar de grăsimi de la 18% la 20%. Producţia potenţi-
ală este de 4,0 t/ha. Depăşeşte producţia de boabe a soiului martor în medie cu 125-130%. Omologat în 
Republica Moldova.
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Summary of the invention: The variety is middle – ripened, matures during 110-115 days. It is resistant to lodging and 
shattering of seeds. The drought resistance is on the level of standard. The affection by diseases is middle. 
The protein content in grains is 36-40%, oil – 18-20%. The potential yield of seeds is 4.0 t/ha. Grain produc-
tion exceeds the control variety on average 125-130%. Registered in the Republic of Moldova.

I 50 Floarea-soarelui, hibridul HS-04-28
Autori:  Buciuceanu M., Petcovici I., Leşanu E., Vatavu M., Lungu E.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 472, 2008

Esenţa invenţiei: Hibrid simplu. Perioada de vegetaţie 106-108 zile. Înălţimea plantelor 160-195 cm, MMB 58,0-61,0 g. 
Grăsimi în seminţe absolut uscate 51-53%. Producţia medie de seminţe în cultura comparativă principală 
pentru trei ani a constituit 3,4 t/ha şi 1782 kg/ha ulei. Poate să ocupe 15-20% din suprafaţă, asigurând un 
venit de 1,2-1,5 mln lei anual. Posedă rezistenţă genetică la lupoaie, rezistenţă de câmp la rugină. Omologat 
în Republica Moldova.

Summary of the invention: Simple hybrid. Vegetative period – 106-108 days. Height of the plants is 160-195 cm. The 
content of oil in the dried seeds is 51-53%. The average productivity of seeds is 3.4 t/ha and 1782 kg/ha of 
oil. Registered in the Republic of Moldova. 

I 51 Floarea-soarelui, hibridul Ortac 
Autori:  Petcovici I., Lungu E., Buciuceanu M., Postolachi N.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 497, 2009
Esenţa invenţiei: Hibrid simplu. Perioada de vegetaţie este de 98-102 zile, înălţimea plantelor 150-170 cm, MMB –

45,0-55,0 g. Conţinutul de coji 19-23%, conţinutul de ulei în seminţe 49-53%. Producţia medie de seminţe în 
câmpul comparativ de concurs pentru trei ani a constituit 3,0 t/ha şi de ulei 1530 kg/ha. Poate să ocupe 10-
12% de suprafaţă, asigurând un venit de 0,9-1,2 mln lei anual. Hibridul posedă rezistenţă genetică la lupoaie, 
rezistenţă de câmp la fomopsis şi putregaiul alb la tulpină şi calatidiu. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: Single hybrid. Vegetative period 98-102 days. Height of the plants – 150-170 cm. The 
TKW – 45.0-55.0 g. The content of oil is 49.0-53.0%. The average production of seeds is 3.0 t/ha. Registered 
in the Republic of Moldova. 

I 52 Sfeclă de zahăr, hibridul Scorpion
Autori:  Mihai V., Perju V., Botezatu M., Crivceanschii V., Hropotinschi P.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 473, 2008

Esenţa invenţiei: Hibrid monocarp diploid, tip normal – N. Producţia de rădăcini în medie pe trei ani este de 
50,1 t/ha, conţinutul de zahăr – 18% şi culesul de zahăr 9,0 t/ha. Sporul de producţie de zahăr în comparaţie 
cu martorul – 315 kg/ha. Producţia de seminţe este de 1,4-1,5 t/ha, facultatea germinativă a seminţelor de-
păşeşte 94%, cu o monocarpie de 97% şi cu masa a 1000 seminţe – 13,1 g. Hibridul este destinat pentru a 
fi  recoltat în epoci mai târzii decât hibridul omologat Vilia. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: Monocarp diploid hybrid, of N-type. Roots production of 3 testing years is in average 
50.1 t/ha, sugar content – 18% and sugar yield 9.0 t/ha. Seed production is 1.4 -1.5 t/ha with 97% of mono-
carp seeds and with TKW – 13.1 g. The hybrid is recommended for harvesting in mid late period in compa-
rison with the registered Vilia variety. Registered in the Republic of Moldova.

I 53 Sfeclă de zahăr, hibridul Vodolei
Autori:  Mihai V., Pîslari Iu., Crivceanschii V., Hropotinschi P.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 498, 2009

Esenţa invenţiei: Hibrid monocarp diploid, tip normal zaharat – NZ. Producţia de rădăcini în medie pe trei ani este de 
49,5 t/ha, conţinutul de zahăr – 18,5% şi culesul de zahăr 9,2 t/ha. Sporul de producţie de zahăr în compa-
raţie cu martorul – 300 kg/ha. Producţia de seminţe este de 1,6-1,8 t/ha, facultatea germinativă a seminţelor 
depăşeşte 95%, cu o monocarpie de 98% şi cu masa a 1000 seminţe – 13,5 g. Hibridul este destinat pentru 
a fi  recoltat în epoci mijlocii. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: Monocarp, diploid NZ-type hybrid. Roots yield of 3 testing years is in average 49.5 t/ha, 
sugar content – 18.5%, sugar production – 9.2 t/ha. The rise of sugar production compared with the witness – 
300 kg/ha. Seed production is in average 1.6 -1.8 t/ha, with 98% of monocarp seeds and with TKW – 13.5 g. 
Hybrid is recommended for cultivation for middle production. Registered in the Republic of Moldova.
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 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE 

I 54 Instalaţie de concentrare a produselor alimentare lichide prin congelare
Autori: Ivanov Leonid, Ţislinscaia Natalia, Bantîş Lina, Pisarenco Valentin 

Brevet:  MD 30Y

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la o instalaţie de concentrare a produselor 
alimentare lichide prin congelare. Instalaţia, conform invenţiei, include un rezervor, în interiorul căruia este 
amplasat un organ de lucru, conectat prin intermediul unor racorduri de debitare şi evacuare a agentului 
frigorifi c cu un sistem frigorifi c. Totodată, organul de lucru este constituit dintr-o cameră în formă de trunchi de 
con răsturnat cu suprafaţa interioară a pereţilor gofrată sau nervurată. În interiorul camerei este amplasată 
coaxial o ţeavă, în pereţii căreia sunt executate nişte canale, precum şi un colector inelar cu fantă în partea 
inferioară, conectat cu racordul de debitare a agentului frigorifi c şi amplasat în partea superioară a camerei cu 
posibilitatea debitării agentului frigorifi c pe suprafaţa interioară a pereţilor camerei, iar ţeava este amplasată 
în interiorul camerei cu interstiţiu.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, namely to an installation for concentration of 
liquid foodstuffs by freezing. The installation, according to the invention, includes a capacity, inside which 
it is placed a work member, connected by means of refrigerant coolant delivery and discharge branches to 
a refrigerating system. At the same time, the work member consists of a chamber in the form of reverse 
truncated cone with corrugated or ribbed inner surface of the walls. Inside the chamber it is coaxially placed 
a pipe, into the walls of which there are made channels, as well as an annular collector with clearance in the 
lower part, connected to the refrigerant coolant delivery branch and placed in the upper part of the chamber 
with the possibility of delivering the refrigerant coolant on the inner surface of the walls of the chamber, and 
the pipe is placed inside the chamber with clearance.

I 55 Ardei iute, soiul Amor 
Autori:  Focşa N., Botnari V., Bejenari I.

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 371, 2006 

Esenţa invenţiei: Soi cu precocitate mijlocie. Perioada de răsărire a plantelor până la maturitatea biologică – 148-150 
zile. Fructele – suspendate, cu masa de 30,0-45,0 g, slab pronunţate şi cu suprafaţa lucioasă, culoarea la 
maturitatea biologică – roşie. Potenţialul de producţie – 45,0-50,0 t/ha. Rezistent la atacul de verticilioză. Se 
recomandă pentru cultivare prin răsad. Este destinat pentru consum în stare proaspătă şi pentru industriali-
zare. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: Variety with medium precocity. The period of emergence of plants up to biological matu-
rity – 148-150 days. Fruits – suspended, with mass of 30.0-45.0 g, poorly pronounced and glossy surface, 
biological maturity color – red. Production potential – 45.0-50.0 t/ha. Resistant to verticiliosis attack. Recom-
mended for cultivation by seedling. It is intended for fresh consumption and industrialization. Registered in 
the Republic of Moldova.

I 56 Ardei gras, soiul semitimpuriu Caolin 
Autori:  Focşa N., Botnari V., Bejenari I., Iurcu A., Rotari A.

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 489, 2008 

Esenţa invenţiei: Perioada de la răsărire până la prima recoltare este de 110 zile, cea fi ziologică – 142 zile. Fructul 
de formă prismatică cu 3-4 muchii, de culoare crem în perioada coacerii de consum şi roşie la maturita-
tea biologică. Masa medie a fructului este de 145-155 g. Fructele conţin 8,6-9,6% substanţă uscată, 145-
170 mg% vitamina C şi 3,5-4,1% zahăr. Potenţialul de producţie – 25,0-40,0 t/ha. Seminţele în fructe consti-
tuie 1,0%. Soiul este rezistent la atacul de verticilioză şi alternarioză. Fructele se utilizează în stare proas-
pătă şi în industria alimentară. Omologat în Republica Moldova.

Summary of the invention: The period from emergence to harvest is 110 days, the physiological – 142 days. Fruit 
of prismatic form with 3-4 edges, cream-colored in red during ripening of consumption and biological matu-
rity. The average mass of the fruit is 145-155 g. Fruits contain 8.6-9.6% dry substance, and 145-170 mg% 
vitamin C and 3.5-4.1% sugar. Production potential – 25.0-40.0 t/ha. Seeds in fruits constitute 1.0%. Variety 
is resistant to attack verticiliosis and alternariosis. Fresh fruit is used in food industry. Registered in the 
Republic of Moldova.
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I 57 Procedeu de uscare a fructelor de măceş
Autori:  Ţislinscaia Natalia, Bernic Mircea, Lupaşco Andrei, Rotarenco Zinaida

Brevet:   MD 59Y

Esenţa invenţiei: Se prezintă procedeul de uscare a fructelor de măceş, care prevede uscarea în două etape, în 
prima etapă uscarea convectivă a fructelor, iar la a doua etapă se realizează încălzirea suplimentară în 
câmpul UHF, în care timpul uscării se reglementează cu ajutorul unor ecuaţii matematice pentru temperatura 
şi umiditatea în interiorul fructelor de măceş.

Summary of the invention: There is represented a process for drying fruits of eglantine, which provides drying in two 
stages, the fi rst stage – the convective drying of fruits and in the second stage it is carried out the additional 
heating in the UHF fi eld, where the temperature and humidity inside the fruits of eglantine is regulated during 
drying by means of mathematical equations.

I 58 Procedeu de prelucrare a seminţelor de struguri
Autori:  Iorga Eugen, Duca Gheorghe, Verbanov Vladimir, Soboleva Inesa, Nojac Elena, Crucirescu Diana

Brevet:  MD 51Y

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de prelucrare a seminţelor de 
struguri cu obţinerea uleiului şi a prafului alimentar de seminţe de struguri. Procedeul, conform invenţiei, 
prevede curăţarea seminţelor de impurităţi, uscarea la o temperatură de 50…60°C până la umiditatea de 
10…12%, presarea cu obţinerea uleiului şi şrotului, după care şrotul obţinut se mărunţeşte în două etape: în 
prima etapă la un zdrobitor cu ciocane până la dimensiunile de 1…2 mm, iar la a doua etapă la o moară cu 
valţuri până la dimensiunile de cel mult 90 μm cu separarea ulterioară printr-o sită cu dimensiunea ochiurilor 
de 80…90 μm. 

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, namely to a process for grape seed processing 
with obtaining of grape seed oil and food powder. The process, according to the invention, foresees cleaning 
of seeds from impurities, drying at the temperature of 50…60°C up to the humidity of 10…12%, pressing with 
obtaining of oil and oilcake, afterwards the obtained oilcake is milled into two stages. In the fi rst stage at a 
hammer mill up to the dimensions of 1…2 mm, and in the second stage at a roller-mill up to the dimensions 
of at most 90 μm with subsequent separation through a sieve with the aperture dimension of 80…90 μm.

I 59 Procedeu de obţinere a extractului de Stevia rebaudiana Bertoni
Autori:  Popel Svetlana, Parşacova Lidia, Pîrgari Elena, Colesnicenco Alexandra, Butnari Vladimir, 

Pujailo Evdochiea, Draganova Elena

Brevet:  MD 3525 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de obţinere a extractului de 
stevie. Procedeul, conform invenţiei, include mărunţirea frunzelor uscate până la dimensiunile de 3…7 mm, 
amestecarea cu apă în raport respectiv de 1:(8…15), infuzarea la temperatura de 80…85°C până la un 
conţinut de substanţe uscate în extract de 7,0…10,0% mas., separarea extractului, tratarea acestuia cu acid 
citric până la un pH de 3,2…4,0, cărbune activat în doză de 21…35 g/L cu agitarea şi menţinerea ulterioară 
în decurs de 2…3 ore, cu soluţie de 5% de gelatină în doză de 6,8…7,0 g/L şi suspensie de bentonit de 5% 
în doză de 0,10…1,75 g/L la agitare cu menţinerea ulterioară în decurs de 0,3…0,5 ore, fi ltrarea printr-un 
strat de perlit sau kieselgur şi concentrarea până la un conţinut de substanţe uscate de 48…50% mas.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, namely to a process for Stevie extract obtaining. 
The process, according to the invention, includes chopping of dry leaves up to 3...7 mm, mixing with water in 
the ratio of 1:(8...15) respectively, infusion at the temperature of 80...85°C up to a content of dry substances 
in the extract of 7,0...10.0 mass %. Separation of extract, treatment thereof with citric acid up to a pH of 
3.2...4.0, activated coal in a dose of 21...35 g/L with subsequent mixing and curing during 2...3 hours, 5% 
gelatin solution in a dose of 6.8...7.0 g/L and 5% bentonite suspension in a dose of 0.10...1.75 g/L at mixing 
with subsequent curing during 0.3...0.5 hours, fi ltration through a layer of perlite or kieselguhr and concen-
tration up to content of dry substances of 48...50 mass %.

I 60 Procedeu de fabricare a legumelor uscate ce conţin carotenoide
Autori:  Şleagun Galina, Cernîşev Serghei, Popa Maria, Bondarciuc Lidia 

Brevet:  MD 3611 
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de fabricare a legumelor 
uscate ce conţin carotenoide. Procedeul, conform invenţiei, include pregătirea prealabilă a legumelor, 
uscarea prin sufl are cu aer cald cu menţinerea temperaturii constante a produsului de cel mult 64°C până 
la umiditatea de 30…6%, după care legumele uscate se tratează prin pulverizare cu o suspensie apoasă 
de 1…4% de antioxidant ce conţine un amestec de tocoferoli naturali, ascorbilpalmitat şi un purtător în 
formă de amestec de mono- şi digliceride ale acizilor graşi şi esteri de glicerină cu acid diacetil-tartric şi 
cu acizi graşi, componentele antioxidantului fi ind luate în raport respectiv de 20:20:60, totodată tratarea 
se efectuează din calculul 200…1200 mg de antioxidant la 1 kg de legume uscate, după care legumele 
se ambalează.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, namely to a process for producing dried carotinoid-
containing vegetables. The process, according to the invention, includes the preliminary preparation of 
vegetables, drying by hot air blowing with maintenance of the constant temperature of the product of at most 
64°C up to the humidity of 30…6%. Afterwards the dried vegetables are treated by spraying with 1…4% 
aqueous suspension of antioxidant, containing a mixture of natural tocopherols, ascorbylpalmitate and a 
carrier in the form of mixture of mono- and diglycerides of the fat acids and glycerine esters and diacetyl-
tartatic and fat acids. The antioxidant components being taken in the ratio respectively of 20:20:60, at the 
same time the treatment is carried out based on 200…1200 mg of antioxidant per 1 kg of dried vegetables; 
afterwards the vegetables are packed up.

I 61 Pateu din leguminoase
Autori:  Podogova Marina, Nicolaeva Diana, Linda Liudmila, Caragia Vavil, Sarandi Tatiana, Juc Vera

Brevet:  MD 3585 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un pateu din leguminoase, care poate fi  utilizat 
la fabricarea unor produse culinare, aşa ca pârjoalele, perişoarele, colţunaşii. Pateul din leguminoase, 
conform invenţiei, conţine un component pe bază de leguminoase, şi anume făină extrudată de leguminoase, 
un component cu conţinut de legume cu adaos de fi cat sau de carne, sau de ciuperci, adaosuri gustative 
şi apă. Rezultatul constă în obţinerea unui pateu din leguminoase cu valoare biologică înaltă şi reducerea 
timpului de fabricare a acestuia.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, namely to a paste of legumes that can be 
used in the production of culinary products, such as cutlets, meat-balls, pelmeny. The paste of legumes, 
according to the invention, comprises a component on base of legumes, namely extruded fl our of legumes 
with addition of liver or meat, or mushrooms, fl avor additives and water. The result consists in obtaining a 
paste of legumes with high biological value and in reducing the production time thereof.

I 62 Procedeu de obţinere a sucului din tulpini de sorg zaharat
Autori:  Pîrgari Elena, Iorga Eugen, Popel Svetlana, Dichina Alla

Brevet:  MD 3571 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de obţinere a sucului din tulpini 
de sorg zaharat. Procedeul, conform invenţiei, include presarea tulpinilor de sorg mărunţite în prealabil, 
separarea sucului, acidularea acestuia cu acid citric până la pH-ul de 3,9…4,1, încălzirea până la temperatura 
de 95…98°C cu expunere timp de 2…5 min, răcirea până la temperatura de 15…25°C, după care sucul se 
tratează consecutiv cu următorii reagenţi: bentonită, kieselsol, gelatină şi cărbune activat cu menţinere în 
decurs de 20…30 min după introducerea fi ecărui reagent, se fi ltrează şi se concentrează. 

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, namely to a process for obtaining juice from 
sweet sorghum stems. The process, according to the invention, includes pressing of the preliminarily 
chopped sorghum stems, separation of juice, acidulation thereof with citric acid up to the pH of 3.9…4.1, 
heating up to the temperature of 95…98°C with exposure during 2…5 min, cooling up to the temperature 
of 15…25°C. Afterwards the juice is treated consecutively with the following reagents: bentonite, kieselsol, 
gelatine and activated coal with maintenance during 20…30 min, after introduction of each reagent it is 
fi ltered and concentrated.

I 63 Procedeu de obţinere a semifabricatului din năut
Autori:  Nicolaeva Diana, Podogova Marina, Linda Liudmila

Brevet:  MD 3409 
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de obţinere a semifabricatului din 
năut. Procedeul include curăţarea boabelor de năut de impurităţi mecanice, fărâmiţarea grosieră, umectarea 
până la umiditatea de 16…20%, extrudarea la presiunea de 30…40 MPa şi temperatura de 105…115°C timp 
de 20…30 s, mărunţirea şi ambalarea ermetică. Rezultatul invenţiei este micşorarea timpului de obţinere a 
produsului cu mărirea concomitentă a timpului de păstrare, majorarea capacităţii de sorbţie, de asimilare şi 
digerare a proteinelor din produsul obţinut.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, in particular to a process of obtaining half-
fi nished chick-pea. The process comprises cleaning of nut beans from mechanical impurities, the rough 
comminution, moistening up to the humidity of 16…20%, extrusion at the pressure of 30…40 MPa and the 
temperature of 105…115°C during 20…30 s, comminution and hermetic sealing. The result of the invention 
consists in decreasing the product obtaining time with the simultaneous increasing of the shelf life, increa-
sing the sorption activity, the assimilability and digestion of proteins from the obtained product.

I 64  Procedeu de obţinere a legumelor cu umiditate intermediară
Autori:  Banariuc Aliona, Bantîş Lina

Brevet:  MD 3467 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de obţinere a legumelor cu umidi-
tate intermediară. Procedeul de obţinere a legumelor cu umiditate intermediară include pregătirea legumelor, 
menţinerea lor în soluţie apoasă de conservant, deshidratarea prin sufl are cu aer şi ambalarea ermetică. No-
utatea invenţiei constă în aceea că în calitate de soluţie apoasă de conservant se utilizează soluţia ce conţine 
sorbat de potasiu 0,05%, benzoat de sodiu 0,06% şi acid citric 2,0%, în care legumele se menţin timp de 5...7 
min. În calitate de legume se utilizează tomate şi/sau ardei graşi roşii, şi/sau vinete, şi/sau ceapă.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, namely to a process for obtaining vegetables 
with intermediate humidity. The process for obtaining vegetables with intermediate humidity includes prepa-
ration of vegetables, maintenance thereof in the aqueous solution of conservant, dehydration by air blowing 
and hermetic sealing. Novelty of the invention consists in that as aqueous solution of conservant is used 
the solution containing potassium sorbate 0.05%, sodium benzoate 0.06% and citric acid 2.0%, wherein the 
vegetables are maintained during 5…7 min. As vegetables are used tomatoes and/or red sweet pepper, 
and/or eggplants, and/or onion.

I 65  Procedeu de obţinere a produsului de desert pe bază de prune uscate
Autori:  Şleagun Galina, Nicolaeva Diana, Bondarciuc Lidia, Popa Maria

Brevet:  MD 3376 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de obţinere a produsului de desert 
pe bază de prune uscate. Procedeul include pregătirea prunelor uscate, umplerea lor cu umplutură, aşezarea 
în recipient, turnarea siropului şi închiderea ermetică a recipientului. Se foloseşte sirop cu o temperatură de 
60…75°C şi concentraţia substanţelor uscate solubile de 62…65%, obţinut cu utilizarea componentului lichid, 
componentului ce conţine zaharuri, acidului organic şi a conservantului, activitatea apei în produsul fi nit fi ind 
de 0,83…0,87. Rezultatul constă în îmbunătăţirea calităţii produsului fi nit, fructele îşi păstrează aspectul ex-
terior şi consistenţa specifi ce pentru prunele uscate parţial rehidratate, au o textură plăcută.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, namely to a process for obtaining a dessert 
product on base of dried plums. The process includes preparation of the dried plums, fi lling thereof with 
stuffi ng, placement into the container, pouring of the syrup and sealing-in of the container. It is used syrup 
with a temperature of 60...75°C and the concentration of soluble dry substances of 62...65%, obtained with 
utilization of the liquid component, sugar-containing component, organic acid and preservative. The water 
activity in the fi nished product is of 0.83...0.87. The result consists in improving the quality of the fi nished 
product, the fruits preserve their outward appearance and consistence specifi c to the partially reduced dried 
plums, have a pleasant texture.

I 66  Gem cu valoare calorică redusă
Autori:  Parşacova Lidia, Demcenco Lilia, Popel Svetlana

Brevet:  MD 3243 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, în particular la gemuri cu valoare calorică redusă, care 
pot fi  folosite pentru alimentarea bolnavilor cu diabet zaharat. Gemul cu valoare calorică redusă, conform 
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invenţiei, conţine materie primă vegetală, steviozidă, lactitol, pectină, aditiv proteic şi apă în următorul raport 
al ingredientelor, % mas.: materie primă vegetală 60,0…65,0; steviozidă 0,07…0,08; lactitol 10,0…12,0; 
pectină 1,2…1,4; aditiv proteic 2,0...3,8; restul apă.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, in particular to the low-caloric jams, which may 
be used for nourishment of patients with diabetes. The low-caloric jam, according to the invention, contains 
vegetable raw material, stevioside, lactitol, pectin, proteic additive and water in the following ingredients ratio, 
mass %: vegetable raw material 60.0…65.0; stevioside 0.07…0.08; lactitol 10.0…12.0; pectin 1.2…1.4; 
proteic additive 2.0…3.8; water the rest.

I 67  Brânzică pentru diabetici şi procedeu de obţinere a acesteia
Autori:  Popel Svetlana, Pîrgari Elena, Iorga Eugen

Brevet:  MD 3242 

Esenţa invenţiei: Brânzica pentru diabetici conţine brânză de vaci şi steviozidă, care se utilizează sub formă de praf 
cu fracţia masică de glicozide de 97…98% sau de extract apos de stevie cu fracţia masică de glicozide 
de 1,0…20,0%, componentele luându-se în următorul raport, % mas.: brânză de vaci 95,00…99,99; 
steviozidă calculată la substanţă uscată 0,01…0,05. Brânzica opţional poate conţine praf de coji de ouă 
în cantitate de 0,5% mas. şi vanilină 0,006% mas. sau arovanilon 0,001% mas. Procedeul de obţinere a 
brânzicii pentru diabetici include amestecarea brânzei de vaci cu steviozida sub formă de praf cu fracţia 
masică de glicozide de 97…98% sau sub formă de extract apos de stevie cu fracţia masică de glicozide 
de 1,0…20,0%, obţinut prin extragerea cu apă cu curăţarea şi concentrarea ulterioară. Amestecarea 
componentelor se efectuează timp de 5…10 min, amestecul obţinut se trece printr-o moară coloidală, se 
răceşte până la 8°C şi se ambalează. Opţional în amestec se adaugă praf de coji de ouă şi vanilină sau 
arovanilon. Rezultatul invenţiei este crearea brânzicilor pentru diabetici cu gust dulce natural, care pot fi  
utilizate şi pentru larg consum.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, namely to a composition of diabetic cheese 
curd and a process for obtaining thereof. The diabetic cheese curd contains curd and stevioside used in 
the form of powder with the mass fraction of glycosides of 97…98% or of aqueous stevia extract with the 
mass fraction of glycosides of 1.0…20.0%, the components being taken in the following ratio, mass %: curd 
95.00…99.99; stevioside, counting in dry substance 0.01…0.05. The cheese curd may optionally contain 
egg-shell powder in the quantity of 0.5 mass % and vanillin 0.006 mass % or arovanillon 0.001 mass % . The 
process for obtaining diabetic cheese curd includes curd mixing with stevioside in the form of powder with 
the mass fraction of glycosides of 97…98% or in the form of aqueous stevia extract with the mass fraction 
of glycosides of 1.0 …20.0%, obtained by aqueous extraction with subsequent cleaning and concentration. 
Mixing of components is carried out during 5…10 min; the obtained mixture is passed through a colloidal 
mill, cooled up to 8°C and packed. Optionally in the mixture, there may be added eggshell powder and 
vanillin or arovanillon.

I 68 Procedeu de obţinere a desertului de fructe uscate cu miez de nucă
Autori:  Şleagun Galina, Popa Maria, Ceapurin Victor 

Brevet:  MD 3140 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de obţinere a desertului de fructe 
uscate cu miez de nucă. Procedeul propus include pregătirea fructelor, umplerea fructelor fără sâmburi cu 
miez de nucă, aşezarea lor în ambalaj, turnarea şi ermetizarea. Totodată fructele umplute cu miez de nucă 
se usucă până la activitatea apei în ele de 0,6...0,7, turnarea se efectuează cu miere de albine, iar raportul 
dintre fructele umplute cu miez de nucă şi mierea de albine este de 1:(0,8...1,9). În calitate de fructe se 
utilizează prune şi/sau caise proaspete sau uscate. Miezul de nucă în prealabil se sortează, se divizează 
în sferturi şi se încălzeşte la temperatura de 83...85°C, timp de 10...15 min. Înainte de aşezare în ambalaj 
fructele uscate umplute cu miez de nucă se răcesc şi se taie de-a curmezişul.

Summary of the invention: The proposed process includes preparation of the fruits, fi lling of the stoneless fruits with 
kernel, placement thereof into the container, pouring and hermetic sealing. At the same time, the fruits fi lled 
with kernel are dried up to the water activity therein of 0.6…0.7, the pouring is carried out with bee honey, 
and the ratio between the fruits fi lled with kernel and the bee honey constitutes 1:(0.8…1.9). As fruits are 
used fresh or dried plums and/or apricots. The kernel is preliminarily sorted, divided into quarters and heated 
at the temperature of 83…85°C, during 10…15 min. Before placement into the container, the dried fruits 
fi lled with kernel are cooled and cut crosswise.
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I 69  Băutură nealcoolică (variante)
Autori:  Terentieva Galina, Stasiuc Stefania, Sarandi Tatiana, Juc Vera

Brevet:  MD 3115 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o băutură nealcoolică revendicată în 4 variante. Băutura, conform invenţiei, 
conţine în diferite rapoarte cantitative şi calitative următoarele componente: pireuri de morcov, sfeclă, do-
vleac, mere, tomate, piersici, coacăză neagră, prune, vişine, zmeură şi de cătină albă, precum şi zer de 
brânză nelimpezit, zahăr, acid citric, sare.

Summary of the invention: The invention refers to a nonalcoholic beverage claimed in 4 variants. The beverage, 
according to the invention, contains in different qualitative and quantitative ratios the following components: 
carrot, beet, pumpkin, apple, tomato, peach, black-current, and plum, sour cherry, raspberry and sea buck-
thorn sauces, as well as unqualifi ed cheese whey, sugar, citric acid, salt. The result consists in increasing 
the nutrient and biological value of the beverage.

I 70  Procedeu de concentrare a produselor alimentare lichide în fl ux continuu
Autori:  Ivanov Leonid, Ţislinscaia Natalia, Bantîş Lina, Pisarenco Valentin 

Brevet:  MD 13Y

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de concentrare a produselor ali-
mentare lichide în fl ux continuu. Procedeul, conform invenţiei, include debitarea produsului alimentar lichid, 
debitarea dioxidului de carbon lichid prin duza unui aparat ejector cu obţinerea unui fl ux bifazic din granule 
şi vapori de dioxid de carbon, interacţiunea produsului alimentar cu fl uxul bifazic, separarea produsului 
concentrat de granulele de dioxid de carbon acoperite cu gheaţă. Totodată produsul se debitează în locul 
secţiunii minime a unei duze Laval, instalată între camera de primire şi camera de amestecare a aparatului 
ejector, unde se produce interacţiunea acestuia cu fl uxul bifazic de dioxid de carbon.

Summary of the invention: The invention relates to the food industry, namely to a process for concentration of liquid 
foodstuffs in continuous fl ow. The process, according to the invention, includes feeding of the liquid food-
stuff, feeding of the liquid carbonic acid gas through the nozzle of an ejection apparatus with obtaining of a 
two-phase fl ow from granules and carbonic acid gas vapors, interaction of the foodstuff with the two-phase 
fl ow. Separation of the concentrated product from the carbonic acid gas granules covered with ice. At the 
same time, the product is fed in the place of minimum section of a Laval nozzle, installed between the inlet 
chamber and the mixing chamber of the ejection apparatus, where its interaction with the two-phase fl ow of 
the carbonic acid gas takes place.

I 71  Salată din topinambur conservată (variante)
Autori:  Chischina Anastasia, Cuzneţova Galina, Suvorova Galina, Juc Vera

Brevet:  MD 3201 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, în special la tehnologia producerii salatelor conservate din 
topinambur. Salata din topinambur conservată, conform variantei 1, conţine topinambur, morcov, ceapă, varză 
murată, ulei vegetal, acid citric sau acetic, piper negru, ienibahar, foaie de dafi n, sare şi apă. Salata, conform 
variantei 2, conţine topinambur, morcov, ceapă, verdeaţă de pătrunjel şi mărar, ulei vegetal, acid citric sau 
acetic, sare şi apă. Salata, conform variantei 3, conţine topinambur, ceapă, usturoi, verdeaţă de pătrunjel şi 
mărar, ulei vegetal, acid citric sau acetic, sare şi apă. Salata, conform variantei 4, conţine topinambur, ceapă, 
varză proaspătă, verdeaţă de pătrunjel şi mărar, ulei vegetal, acid citric sau acetic, sare şi apă.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry, in particular to the canned Jerusalem artichoke 
salad production technique. The canned Jerusalem artichoke salad, according to the fi rst variant, contains 
Jerusalem artichoke, carrot, onion, sauerkraut, vegetable oil, acetic or citric acid, black pepper, Jamaica 
pepper, bay leaf, salt and water. The salad, according to the second variant, contains Jerusalem artichoke, 
carrot, onion, parsley and dill green, vegetable oil, acetic or citric acid, salt and water. The salad, according 
to the third variant, contains Jerusalem artichoke, onion, garlic, parsley and dill green, vegetable oil, acetic 
or citric acid, salt and water. The salad, according to the fourth variant, contains Jerusalem artichoke, onion, 
fresh cabbage, parsley and dill green, vegetable oil, acetic or citric acid, salt and water.
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I 72  Procedeu de fabricare a sarmalelor moldoveneşti conservate
Autori:  Dichina Alla, Terentieva Galina, Caragia Vavil, Iuşan Larisa 

Brevet:  MD 33Y

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară şi poate fi  utilizată la fabricarea conservelor. Procedeul de 
fabricare a sarmalelor moldoveneşti conservate, conform invenţiei, include prelucrarea preliminară a legu-
melor, crupelor de porumb, care în prealabil se amestecă cu 5...7% ulei vegetal, se călesc, se blanşează în 
apă clocotită în raport de 1:3,5, respectiv, cu amestecare permanentă, se spală sub un jet de apă cu tempe-
ratura de 50...60°C până la eliminarea completă a sedimentului cu separarea apei, tăierea şi prăjirea în ulei 
vegetal a morcovului, cepei, rădăcinilor de pătrunjel şi de ţelină, amestecarea componentelor enumerate 
cu sare, verdeaţă şi piper negru, obţinând umplutura, pregătirea frunzelor de viţă-de-vie, învelirea în ele a 
umpluturii, obţinând sarmalele, pregătirea soluţiei de umplere, ambalarea în borcane a sarmalelor şi soluţiei 
de umplere, ermetizarea şi sterilizarea.

Summary of the invention: The invention refers to the food industry and can be used for the production of sealed 
food jars. The process for producing Moldavian preserved stuffed rolls in vine leaves, according to the in-
vention, includes the preliminary treatment of vegetables, cornmeal, which preliminarily is mixed with 5...7% 
of vegetable oil, are browned, blanched in boiling water in the ratio of 1:3.5, respectively, with permanent 
mixing, are washed under water jet with the temperature of 50...60°C up to the complete removal of the 
sediment and it is separated the water, cutting and frying in vegetable oil of the carrot, onion, parsley and 
celery roots, mixing of the enumerated components with salt, greens and black pepper, obtaining the stuf-
fi ng, preparation of the vine leaves, rolling therein of the stuffi ng, obtaining the stuffed rolls, preparation of 
the fi lling, prepacking in jars of the rolls and of the fi lling, sealing and sterilization.

I 73  Păr, soiul Socrovişce 
Autor:  Duşutina Xenia

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 341 

Esenţa invenţiei: Soi compatibil cu portaltoiul gutui, cu intrarea timpurie pe rod, fructele de calitate superioară, des-
tinate pentru consum în stare proaspătă, capacitatea de păstrare a fructelor în condiţii frigorifi ce este bună, 
perioada de consum – luna septembrie.

Summary of the invention: Compatible with quince rootstock variety, with early entry bearing, high fruit quality, inten-
ded for fresh consumption, keeping the fruit in cold conditions is good, period of consumption – September. 

I 74 Păr, soiul Vîstavocinaia 
Autor:  Duşutina Xenia

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 363 

Esenţa invenţiei: Soi compatibil cu portaltoiul de gutui, cu intrare timpurie pe rod, productiv, fructele de calitate bună, 
pentru consum în stare proaspătă, capacitatea de păstrare a fructelor în condiţii frigorifi ce este bună. Peri-
oada de recoltare a fructelor – sfârşitul lunii septembrie, perioada de consum – ianuarie.

Summary of the invention: Variety with good compatibility with quince rootstock, early fruit brining, high productivity, 
fruit of high quality, destination – desert, stability – very good, harvest period – end of September, consuming 
period – up to January.

I 75 Păr, soiul Noiabriscaia 
Autor:  Duşutina Xenia

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 320 

Esenţa invenţiei: Soi cu compatibilitatea bună cu portaltoi de gutui, productiv, cu intrare timpurie pe rod, fructele de 
calitate bună, destinate pentru consum în stare proaspătă, capacitatea de păstrare a fructelor în condiţii 
frigorifi ce este bună, perioada de recoltare – sfârşitul lunii septembrie începutul lunii octombrie, consum –
până în luna martie.
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Summary of the invention: Variety with good compatibility with quince rootstock, early fruit brining, high productivity, 
fruit of good quality, destination – desert, stability – good, harvest period – end of September-beginning of 
October, consuming period – up to March.

I 76  Prun, soiul Vengherka Krupnaia Sladkaia 
Autori: Hramov Eugeniu, Hramov Victoria 

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 251 

Esenţa invenţiei: Soi mijlociu; posedă rezistenţă complexă la boli şi dăunători; fructe transportabile la distanţe lungi, 
pretabile pentru consum în stare proaspătă, procesare industrială, inclusiv deshidratare.

Summary of the invention: Variety with medium period of ripening, good ability to transportations at long distances, 
fresh utilization and industrial processing, including dehydratation.

I 77  Prun, soiul Pamiati Costinoi 
Autori:  Hramov Eugeniu, Hramov Victoria, Juraveli Alexei, Leviţchi Liubovi

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 271 

Esenţa invenţiei: Soi cu coacere târzie, rezistent la boli, la ger; fructele sunt transportabile, de culoare albastru-închis, 
de formă ovală. 

Summary of the invention: Variety with late fruits maturation, resistant to diseases, resistant to frosts and cold, good 
ability to transportation; dark-blue fruits with oval form.

I 78  Prun, soiul Udlinionnaia
Autori: Hramov Eugeniu, Hramov Victoria, Leviţchi Liubovi

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 274 

Esenţa invenţiei:  Soi cu coacere târzie, rezistent la boli, la ger; fructele sunt transportabile, de culoare albastru-
închis, de formă alungit ovală. 

Summary of the invention: Variety with late fruits maturation, resistant to diseases, to frosts and cold, good ability to 
transportation, dark-blue fruits with oval prolonged form.

I 79 Cais, soiul Nadejda
Autori: Smîcov Vladimir, Isacova Maia, Şafi r Galina

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 740 

Esenţa invenţiei: Grupa de maturare medie, adaptabilitate înaltă la condiţiile de mediu; soi rezistent la secetă, ger, 
boli criptogamice; pentru consum proaspăt şi procesare industrială.

Summary of the invention: Medium group of maturation; high adaptability to environmental conditions; variety is 
resistant to drought, frosts and cold and cryptogammic diseases; destination of fruits: fresh utilization and 
industrial processing. 

I 80 Cais, soiul Detskii
Autori: Petrosian Aram, Smîcov Vladimir, Isacova Maia

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 741 

Esenţa invenţiei: Grupa de maturare medie, rezistenţă bună la boli şi dăunători, utilizare universală a fructelor.

Summary of the invention: Medium group of maturation, good resistance to diseases and pests, universal fruits 
utilization.

I 81 Cais, soiul Moldavschii olimpieţ
Autori:  Smîcov Vladimir, Isacova Maia, Şafi r Galina

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 739 
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Esenţa invenţiei: Maturarea fructelor: timpurie spre medie, atractivitatea înaltă a fructelor, rezistent la secetă, ger, 
majoritatea bolilor; utilizarea fructelor: consum în stare proaspătă şi procesare industrială.

Summary of the invention: Fruits maturation: early to medium, high fruits attractiveness, variety resistant to drought, 
frosts, main diseases, fruit utilization: fresh and industrial processed.

I 82  Piersic, soiul Moldavschii joltîi
Autor:  Socolova Sofi a 

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 299 

Esenţa invenţiei: Soi productiv, adaptabil condiţiilor din Republica Moldova, epoca de maturare a fructelor – mijlocie, 
fructe de calitate înaltă de destinaţie universală şi transportabilitate bună.

Summary of the invention: Productive variety, adaptive for conditions of the Republic of Moldova, medium period 
maturity, high quality of fruit with universal destination and good transportability.

I 83  Piersic, soiul Urojainîi joltîi
Autor:  Socolova Sofi a 

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 298 

Esenţa invenţiei: Soi înalt productiv, rezistent la condiţiile nefavorabile de iernare, epoca de coacere timpurie, calita-
tea fructelor înaltă, cu destinaţie universală şi transportabilitate bună.

Summary of the invention: High productive variety, high resistance to unfavorable conditions of winter, early period 
of maturity, high quality of fruit and universal destination and high transportability.

I 84 Gutui, soiul Auriu 
Autor:  Masiucova Olga

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 336 

Esenţa invenţiei: Recoltarea – sfârşitul lunii septembrie, fructele transportabile, se păstrează bine; destinate pentru 
industria prelucrării, pot fi  utilizate şi în stare proaspătă.

Summary of the invention: Harvesting – late September, fruits are transportable, well kept, provided for the processing 
industry, can be used fresh.

I 85  Gutui, soiul Cometa 
Autor:  Masiucova Olga

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 880 

Esenţa invenţiei: Recoltarea – sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, rezistenţă sporită la boli; păstrare 
pentru prelucrare în industria alimentară.

Summary of the invention: Harvesting – late September or early October, resistance to disease, storage for food 
processing.

I 86  Gutui, soiul Iantarnaia Moldavii 
Autor:  Masiucova Olga 

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 322 

Esenţa invenţiei: Soi cu termenul de recoltare – sfârşitul lunii septembrie; foarte productiv; fructe transportabile, se 
păstrează bine, destinate pentru procesare industrială. 

Summary of the invention: Variety, harvesting period – end of September, very productive, fruits transportable, well 
kept, intended for industrial processing.

I 87  Gutui, soiul Iujanca 
Autor:  Masiucova Olga

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 367 
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Esenţa invenţiei: Termenul de recoltare – decada a II-a şi a III-a ale lunii septembrie, fructe transportabile, se păstrează 
bine, pentru industrializare şi consum în stare proaspătă.

Summary of the invention: Harvesting period – the II and the III decade of September, fruits transportable, well kept, 
provided for industrialization and consumption for fresh.

I 88 Gutui, soiul Zarea 
Autor:  Masiucova Olga

Adeverinţă pentru soi de plantă:  MD 910 

Esenţa invenţiei: Soi târziu, fructe transportabile la distanţe lungi, păstrare îndelungată, utilizarea pentru procesare 
industrială.

Summary of the invention: Late variety, fruits available for long distance transportation, long storage, used for 
industrial processing.

I 89 Procedeu de fabricare a vinului spumant cu proprietăţi de spumare avansate
Autori:  Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Ponomariov Irina

Brevet: MD 3842

Esenţa invenţiei: Procedeul de fabricare a vinului spumant include cupajarea vinurilor materie primă tratate; adăuga-
rea acidului succinic în doză de 0,25...1,00 g/dm3 şi/sau a aminoacizilor triptofan şi/sau metionină în doză de 
0,01...0,1 g/dm3, prepararea amestecului fermentativ şi fermentarea secundară.

Summary of the invention: The process for production of the sparking wine includes blending of the treated wine 
stocks, addition of succinic acid in a dose of 0.25...1.00 g/dm3 and/or amino acids triptofane and/or metioni-
ne, each in a dose of 0.01...0.1 g/dm3, preparation of the fermenting mixture and secondary fermentation.

I 90 Compoziţie de lichior special amar
Autori:  Parasca Petru, Raileanu Mihail

Brevet:  MD 3452

Esenţa invenţiei: Compoziţia de lichior, conform invenţiei, conţine la 1000 dal de cupaj: macerate hidroalcoolice de 
ardei roşu 80...100, piper negru 25...35, mentă rece 15...20, cimbru de munte 25...30, ienibahar 30...40, 
soluţie hidroalcoolică de miere de albine (1:5) 80...100, caramel 5...8, alcool etilic şi apă dedurizată, până 
la tăria de 40% vol.

Summary of the invention: The composition of liqueur comprises for 1000 dal of hydroalcoholic blending: tinctures 
of red pepper 80...100, black pepper 25...35, brandy mint 15...20, perennial savory 25...30, Jamaica pepper 
30...40, hydroalcoholic solution of bee honey (1:5) 80...100, caramel 5...8, ethyl alcohol and softened water – 
the rest, up to the strength of 40 vol.%.

 INSTITUTUL DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE 
FIRMA DE PRODUCERE ŞI COMERŢ „ODIUS” SRL 

I 91 Procedeu de fabricare a pâinii de grâu şi secară
Autori:  Popel Svetlana, Draganova Elena, Parşacova Lidia, Demcenco Lidia, Draganov Dmitrii

Brevet:  MD 3551 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria de panifi caţie, şi anume la un procedeu de fabricare a pâinii de grâu 
şi secară cu adaosuri alimentare profi lactice. Procedeul, conform invenţiei, include prepararea concomitentă 
a opărelii prin opărirea făinii de grâu cu apă potabilă având temperatura de 95...97°C cu menţinere timp 
de 110…120 min şi a maielei prealabile prin amestecarea drojdiilor, apei, făinii de secară şi a aluatului 
dospit cu fermentarea ulterioară în decurs de 110…120 min. După aceasta se pregăteşte maiaua fi nală 
prin amestecarea opărelii cu maiaua prealabilă, făina de grâu şi de secară, malţul fermentat, coriandrul 
măcinat cu fermentarea ulterioară timp de 110…120 min, iar aluatul se pregăteşte prin amestecarea maielei 
fi nale, făinii de grâu şi de secară, drojdiilor, zahărului, sării, unui component cu conţinut de iod, a apei şi 
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fermentează până la aciditatea de 4,9…5,6°H. Aluatul obţinut se divizează, se lasă să dospească şi se 
coace. Rezultatul invenţiei este obţinerea pâinii cu aciditate joasă, miez elastic cu pori mici, cu conţinut sporit 
de substanţe biologic active şi cu termen de păstrare majorat.

Summary of the invention: The invention relates to the baking industry, in particular to a process for producing white-
rye bread with prophylactic food additives. The process, according to the invention, includes the concomitant 
preparation of the scald by scalding the wheat fl our with potable water having the temperature of 95…97°C 
with maintenance during 110…120 min and the preliminary leaven by mixing the yeast, water, rye fl our and 
leavened dough with subsequent fermentation during 110…120 min. Then, it is prepared the fi nal leaven 
by mixing the scald with the preliminary leaven, rye and wheat fl our, fermented malt, milled coriander with 
subsequent fermentation during 110…120 min. And the dough is prepared by mixing the fi nal leaven, the 
wheat and rye fl our, the yeast, the sugar, the salt, the iodine-containing component, the water and it is 
fermented up to the acidity of 4.9…5.6°H. The obtained dough is divided, leavened and baked. The result of 
the invention consists in obtaining bread with low acidity, elastic fi ne-pored crumb, and an increased content 
of biologically active substances and with long shelf life.

 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL A.Ş.M.

I 92 Procedeu de hrănire complementară a animalelor sălbatice
Autori:  Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Ţurcanu Ion

Brevet:  MD 3639 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la producerea de nutreţuri şi poate fi  utilizată pentru hrănirea complementară a 
animalelor sălbatice. Hrănirea complementară se efectuează cu nutreţ pregătit din borhot de mere proaspăt, 
urzica-mare (Urtica dioica L.) uscată, recoltată în perioada de înfl orire, dispuse în straturi cu grosimea de 
15…20 şi, respectiv, de 8…10 cm. Totodată hrănirea se efectuează înainte de amiază în zilele când este 
îngheţ şi după-amiază în zilele fără îngheţ.

Summary of the invention: The invention relates to the feed industry and can be used for additional feeding of wild 
animals. The additional feeding is carried out with fodder prepared from fresh apple pulp; dried common 
nettle (Urtica dioica L.) harvested in the fl owering period, placed in layers with the thickness of 15…20 and, 
respectively, 8…10 cm. At the same time, the additional feeding is carried out in frosty days before noon, in 
frost-free days in the afternoon.

I 93 Procedeu de profi laxie şi tratament al knemidocoptozei galinaceelor 
Autori:  Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Chihai Oleg

Brevet:  MD 3422 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la parazitologie, în particular la un procedeu de profi laxie şi tratament al kne-
midocoptozei galinaceelor. Procedeul de profi laxie şi tratament al knemidocoptozei galinaceelor include 
administrareа subcutanat păsărilor a preparatului Ivomec: pentru profi laxie o dată în doză de 0,2 mg/kg 
masă vie, iar pentru tratament câte 0,2 mg/kg masă vie în trei reprize cu un interval de 7 zile. 

Summary of the invention: The invention relates to parasitology, in particular to a method of prophylaxis and treat-
ment of gallinaceae knemidokoptosis. The method of prophylaxis and treatment of gallinaceae knemidokop-
tosis includes subcutaneous administration to birds of the Ivomec preparation: for prophylaxis a single dose 
of 0.2 mg/kg of live weight, and for treatment 0.2 mg/kg of live weight three times with an interval of 7 days.

I 94 Dispozitiv pentru depunerea icrelor de peşti 
Autori:  Crepis Oleg, Usatîi Marin, Strugulea Oleg, Usatîi Adrian

Brevet:  MD 3875 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la piscicultură, în particular la un dispozitiv pentru depunerea icrelor de peşti. 
Dispozitivul constă din cadre dreptunghiulare cu plase întinse pe ele, pe care este repartizat uniform 
un substrat artifi cial. Cadrele sunt cuplate între ele consecutiv cu ajutorul unor elemente de cuplare cu 
posibilitatea rotirii în jurul axei de cuplare. Dispozitivul este dotat, de asemenea, cu două inele înzestrate cu 
fi xatoare pentru fi xarea cadrelor în poziţie verticală radial simetrică.



INFOINVE NT-2009INFOINVE NT-2009

136

Summary of the invention: The invention refers to pisciculture, particularly to a fi sh spawning device. The device 
consists of rectangular frames with nets stretched thereon, on which it is uniformly distributed an artifi cial 
substrate. The frames are consecutively joined between them with the help of connectives with the possibi-
lity of rotation around the axis of connection. The device is also equipped with two rings provided with locks 
for frame fi xation in vertical radial symmetric position.

I 95 Noi preparate în apicultură 
Autori:  Toderaş Ion, Rudic Valeriu, Derjanschi Valeriu 

Brevete:  MD 2416, 3158 

Esenţa invenţiei: Noi preparate în apicultură, ecologic pure, cu acţiune antivirală şi antimicotică. 

Summary of the invention: New remedies in apiculture. Two ecological products with an antiviral and antimicotic action.   

I 96 Procedeu de creştere a peştilor în policultură 
Autori:  Zubcov Elena, Zubcov Natalia, Pernai Vitalie 

Brevet:  MD 3408 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la piscicultură, şi anume la un procedeu de creştere a peştilor în policultură. Pro-
cedeul de creştere a peştilor în policultură include pregătirea heleşteului de îngrăşare, popularea lui în martie 
cu alevini de crap, sânger, novac şi cosaş, iar în prima decadă a lunii iulie cu alevini de chefal pelingas Mugil 
so-iuy Basilewsky, creşterea lor ulterioară în condiţii controlate timp de 3 ani cu iernarea peştilor în heleşteie de 
iernare şi popularea heleşteielor de îngrăşare în luna martie cu respectarea densităţii iniţiale a populării.

Summary of the invention: The invention relates to pisciculture, namely to a process for fi sh breeding in polyculture. 
The process for fi sh breeding in polyculture includes preparation of the fi nishing pond, population thereof in 
March with carp, silver carp, bighead carp and grass carp alevins, and in the fi rst ten-day period of July with 
Mugil so-iuy Basilewsky. Their breeding under controlled conditions during 3 years with fi sh wintering in hiber-
nating ponds and population of fi nishing ponds in March with maintenance of the population initial density.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

I 97 Procedeu de obţinere a coloranţilor alimentari din sfeclă
Autori: Carabulea Boris, Carabulea Octavian, Motriuc Svetlana, Carabulea Vera 

Esenţa invenţiei: Colorant roşu natural pentru utilizare în industria alimentară la fabricarea produselor solide şi lichide 
cu valoarea pH-ului mai mică de 4. Redă produselor alimentare o culoare roşie aprinsă. Se păstrează în sta-
re lichidă concentrată la temperatura 20-25oC şi umiditatea relativă a aerului până la 80%, timp de 2 ani.

Summary of the invention: Red natural colorant for usage in food industry in manufacturing of solid and liquid pro-
ducts with pH value less than 4. Gives the food products a bright red colour. Can be kept in concentrated 
liquid status for 2 years at the temperature of 20-25oC degrees and relative air humidity up to 80%.

I 98 Procedee de fabricare a produselor alimentare fortifi cate cu micronutrimente
Autori:  Sturza Rodica, Deseatnicov Olga, Curchi Diana, Ciobanu Corina, Motruc Natalia, Ciumac Jorj, Reşitca Vlad, 

Haritonov Svetlana, Popovici Cristina

Brevete:  MD 2895, 3091, 3200, 3336

Esenţa invenţiei: Tehnologii industriale noi de fabricare a produselor alimentare, fortifi cate cu micronutrimente defi -
citare: iod, fi er şi calciu. 

Summary of the invention: New industrial food fortifi cation technologies to prevent micronutrient defi ciencies: iodine, 
iron, calcium.
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 EREMIA NICOLAE 

I 99 Procedeu de creştere a tineretului taurin
Autori:  Eremia Nicolae, MD; Şumanschi Andrei, MD; Crasocico Petru, BY; Eremia Nina, MD; Dabija Tatiana, MD

Brevet: MD 2755 

Esenţa invenţiei: Procedeul constă în sporirea asimilării substanţelor biologic active şi în creşterea sporului zilnic al 
masei corporale a viţeilor.

Summary of the invention: Process consists in increasing of mastering of biologic active substances and in increa-
sing of daily body gain of calves.

I 100  Metodă de imunoprofi laxie a bursitei infecţioase aviare
Autori:  Eremia Nicolae, Starciuc Nicolae, Dabija Tatiana

Brevet: MD 2953 

Esenţa invenţiei: Metoda constă în sporirea masei şi rezistenţei fi ziologice a puilor şi în scăderea mortalităţii lor. 

Summary of the invention: The method consists in increasing the body weight and physiologic resistance of chick-
ens and decreasing their mortality. 

I 101 Procedeu de creştere a puilor broiler
Autori: Crasocico Petru, BY; Eremia Nicolae, MD; Glascovici Aleftina, BY; Gluşco Vasilii, BY; Hliustov Stanislav, BY; 

Plenina Ludmila, BY; Glascovici Maria, BY; Crasocico Pavel, BY; Eremia Nina, MD; Starciuc Nicolae, MD

Brevet:  MD 2896 

Esenţa invenţiei: Procedeul constă în creşterea sporului zilnic al masei corporale a puilor broiler şi în scăderea mor-
talităţii lor. 

Summary of the invention: The process consists in increasing the daily body gain of broilers and decreasing of their 
mortality. 

I 102 Procedeu de profi laxie a criptosporidiozei la puii broiler
Autori: Crasocico Petru, BY; Eremia Nicolae, MD; Eatusevici Anton, BY; Glascovici Aleftina, BY; 

Hliustov Stanislav, BY; Plenina Ludmila, BY; Carasev Nicolai, BY; Eremia Nina, MD

Brevet:  MD 2897 

Esenţa invenţiei: Procedeul constă în creşterea sporului zilnic al masei corporale a puilor broiler şi în scăderea mor-
talităţii lor. 

Summary of the invention: The process consists in increasing the daily body gain of broilers and decreasing of their 
mortality. 

I 103 Metodă de tratament al enteritelor viruso-bacteriene la viţei
Autori: Eremia Nicolae, MD; Crasocico Petru, BY; Juravleova Ecaterina, BY; Mihailova Iulia, MD

Brevet: MD 3360 

Esenţa invenţiei: Metoda constă în scăderea îmbolnăvirii viţeilor cu 40...50%, a mortalităţii cu 30% şi micşorarea 
duratei de tratament de două ori. 

Summary of the invention: The method consists in decreasing of calves sicknesses at the level of 40-50%, mortality 
decreasing with 30% and decreasing of treatment period to two times. 
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I 104 Propolis – tehnologie de obţinere şi condiţii tehnice
Autori: Eremia Nicolae, Dabija Tatiana, Eremia Nina

Standard moldovenesc:  272, 2009 

Esenţa invenţiei: Invenţia constă în elaborarea tehnologiei noi de obţinere a propolisului şi a condiţiilor tehnice. 

Summary of the invention: The invention consists in working out the new technology of propolis obtaining and tech-
nique conditions. 

I 105 Tip de albine Carpatice Moldoveneşti
Autori: Eremia Nicolae, Cebotari Valentina, Eremia Nina, Dabija Tatiana, Mihailova Iulia, Zagareanu Andrei 

Esenţa invenţiei: Elaborarea tipului nou de albine Carpatice Moldoveneşti. 

Summary of the invention: Working out of a new type of Carpatic Moldovenesti bees.
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LAUREAŢII CONCURSULUI NAŢIONAL „CEL MAI BUN ELEV INOVATOR”

LAUREATES OF THE NATIONAL COMPETITION „THE BEST PUPLE INNOVATOR”

1.  BERZAN Victor 
 Liceul Teoretic „Orizont”, Chişinău, 

Republica Moldova
 Tel.: (373 22) 74-15-10
 E-mail: vbsbey@gmail.com
 Title of the invention: VIR 7.1 (Visual Investigation 

Robot) 
 Summary of the invention: VIR 7.1 is a robot 

for remote visual investigation. It is controlled 
from computer by means of radio waves. 

2.   BONTA Alexandru
 Liceul „Nikolai Nekrasov”, or. Străşeni, 

Republica Moldova 
 Tel.: (373 237) 24-3-36, 079556869
 E-mail: frigomas@rambler.ru
 Title of the invention: Orthopedic seat with movable 

belt for 1-5 grader pupils
 Summary of the invention: The seat is made of 

metal. The cross-beam and the bottom of the seat are 
made from wood. The belt will be fi xed in accordance 
with the body size of the pupil.

 Title of the invention:  Pocket drill 
 Summary of the invention: The pocket drill consists 

of a battery, a motor, a fi xation and an on/off switch 
 Title of the invention: Chalk pouch-thimble
 Summary of the invention: The pouch-thimble may 

have different shapes. It may be made of silicone, 
and covered with texture; the chalk will be introduced 
inside of the pouch-thimble.

 Title of the invention: Movable bar for sport 
 Summary of the invention: Support bar is made 

of wood, is fi xed on the door frame or other available 
place. The movable bar which is assembled from 
hard wood may be used for sport purposes at the 
necessary height.

 Title of the invention: Clock and thermometer 
(2 in 1) intended for cosmic ships and boats

 Summary of the invention: Each digit of the panel 
has two parts (1/13, 2/14...-...12/24) and rotates 
around its axis. 12/24 digit has an edge that turns 
simultaneously the other digits that are united with 
each other. The thermometer is fi xed under the clock. 
The thermometer scale is calculated by the rate 
depression.

 Title of the invention: Nail support
 Summary of the invention: The central carcass 

consists of a cylinder, inside of which is placed a pivot. 
In the middle of the cylinder there is fi xed a protector 
made of rubber.

 Title of the invention: First-aid kit

 Summary of the invention: It is made of two layers 
of texture between which it is placed a cork layer.

3. IZMANA Ion 
 Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, s. Alcedar, 

r-nul Şoldăneşti, Republica Moldova
 Tel.: (373 272) 56-3-33, 068949719
 E-mail: ionizmana@mail.ru
 Title of the invention: Wind boiler room
 Summary of the invention: This installation 

transforms the mechanic work of the wind while 
the turbine rotates with oscillating motions of the 
compressor heat pump.

4.  MOISEI Daniela
 Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chişinău, 

Republica Moldova    
 Tel.: (373 22) 75-43-49, 069258500
 E-mail: danym@inbox.ru
 Title of the invention: Vertical lot
 Summary of the invention: The project „Vertical lot” 

represents an actual idea because such resources as 
air, water and soil must be rationally used. Republic of 
Moldova is a country which may propose advanced 
technologies that may lead to the raise of economy 
and national export. 

5.  ROTARI Dorel
 Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Chişinău, 

Republica Moldova
 Tel.: (373 22) 58-71-11
 E-mail: dorik1992@yahoo.com 
 Title of the invention: Device designed for rewinding 

and cutting the hygienic wipes
 Summary of the invention: Minimization of the risk 

of getting ill because of dirty hands.
 Title of the invention:  Speed limiter – Double action 

electricity generator 
 Summary of the invention: The device is intended 

for the streets with pretty intense traffi c in order to 
ensure a continuous and stable fl ow of electricity.

6.  SECĂREANU Ozana
 Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chişinău, 

Republica Moldova
 Tel.: (373 22) 29-51-02, 069239726
 E-mail: ozana_new@yahoo.com
 Title of the invention: Chute with wooden balls 
 Summary of the invention: This invention refers to a 

chute with wooden balls which is intended to be used for 
fun in kindergartens, schools and public places designed 
for children; it assures, as well, a good corporal 
massage provided by the wooden balls of the chute. 
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REZIDENŢII INCUBATORULUI DE INOVARE „INOVATORUL”

RESIDENTS OF THE INNOVATION INCUBATOR „INOVATORUL”

1.  „Azat-Su” SRL
 Denumirea proiectului: Tehnologia de stingere a 

incendiilor: autocisterna antiincendiară  
 Conducătorul proiectului: Afanasii Spatarenco
 Esenţa proiectului: Organizarea producerii şi 

comercializării autocisternelor antiincendiare în 
Republica Moldova conform tehnologiilor de inovare 
de stingere a incendiului, fapt ce permite lichidarea 
mai rapidă şi mai efi cientă a focarului incendiului cu 
mai puţine prejudicii pentru mediul ambiant. A fost 
stabilită colaborarea cu întreprinderi din Republica 
Coreea, antrenate în producerea şi comercializarea 
miniautocisternelor antiincendiare.  

***
 „Azat-Su” LLC
 Project title: Technique of putting out the fi re; Anti 

Incendiary Tankers 
 Project Coordinator: Afanasii Spatarenco
 The summary of the project consists in managing 

to produce anti incendiary tankers according to the 
innovative technologies of putting out the fi re and to 
comercialize them on the teritory of the Republic of 
Moldova, whose utilization will allow to quickly and 
efi ciently eliminating the outbreak of the fi re with less 
damage to the environment. There was established 
the cooperation with Corean entreprises specialized in 
the production and comercialization of anti-incendiary 
mini-tankers.

2.  „CredInfo” SRL
 Denumirea proiectului: Auditul sistemelor, 

tehnologiilor şi al securităţii informaţionale
 Conducătorii proiectului: Marin Prisăcaru, 

Valeriu Cernei
 Esenţa proiectului: „CredInfo” oferă un spectru 

complex de servicii în domeniul securităţii informaţiei, 
auditului şi consultanţei în tehnologiile informaţionale. 
Auditul sistemelor şi tehnologiilor informaţionale 
are scopul de a oferi certitudine rezonabilă 
managementului de vârf precum că riscurile 
generate de utilizarea TI în cadrul organizaţiei sunt 
adecvat conştientizate şi gestionate corespunzător. 
Implementarea Sistemului de Management al 
Securităţii Informaţiei, conform celor mai bune practici, 
metodologii şi standarde internaţionale în domeniu, 
precum şi conform specifi cului ramurii de activitate.  

***

 „CredInfo” LLC 
 Project title: Audit of systems, technologies and 

informational security
 Project Coordinators: Marin Prisăcaru, Valeriu Cernei
 The summary of the project: „CredInfo” offers a wide 

and diverse gamma of services in the fi eld of informa-
tion security, audit and consulting regarding the informa-
tional technologies. The audit of systems and informa-
tional technologies is intended to provide reasonable 
certainty for top management of the risks arising from 
the use of IT within the organization, these risks in such 
a way being adequately acknowledged and properly 
managed. There is intended the implementation of a 
System of Managing Information Security, the project 
following the best practices, methodologies and interna-
tional standards of the fi eld, taking into account as well 
the specifi city of the activity area.

3.  „Denvar Grup” SRL
 Denumirea proiectului: Elaborarea reţelelor turistice 

pe teritoriul Grădinii Botanice şi dotarea cu materiale 
informaţionale necesare

 Conducătorul proiectului: Zablovscaia Galina
 Esenţa proiectului: Implementarea tehnologiilor noi 

de educaţie şi recreare ecologică în cadrul reţelei 
turistice integrate. Determinarea rutei turistice în cadrul 
Grădinii Botanice, incluzând activităţi de educare 
ecologică şi recreare a populaţiei pentru fi ecare 
anotimp al anului. Organizarea excursiilor tematice şi 
sectoriale. Editarea materialelor informative, ilustrative 
şi distractive privind diversitatea plantelor.  

***
 „Denvar Grup” LLC
 Project title: Elaboration of turistic networks within 

the Botanical Garden; provision of necessary 
informative materials 

 Project Coordinator: Zablovscaia Galina
 The summary of the project consists in the 

implementation of new techniques of education and 
ecological rest in the limits of an integrated touristic 
network. There is intended to determine the touristic 
route of the Botanical Garden, including activities of 
education on ecological subjects and recreational 
activities for visitors which will differ from season to 
season. There will be provided thematic and sectoral 
tours and will be edited informative illustrative and 
entertaining materials on fl ora diversity.
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REZIDENŢII PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC „INAGRO”

RESIDENTS OF THE SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL PARK „INAGRO”

1.  „AGROFERM” SRL

 Denumirea proiectului: Elaborarea tehnologiei de 
cultivare a grâului, orzului, sorgului şi altor culturi 
agricole în regim ecologic în lunca Prutului la sudul 
Moldovei

 Conducătorul proiectului: Radu Cernei 

***
 „AGROFERM” LLC

 Project title: Elaboration of an ecological technique 
of cultivation wheat, barley, sorghum and other crops 
in the Prut Valey in the southern region of Moldova

 Project Coordinator: Radu Cernei

2.  „AKMEVEST” SC

 Denumirea proiectului: Testarea tehnologiilor 
inovaţionale de cultivare a speciilor rare de pomi 
fructiferi în condiţiile Republicii Moldova

 Conducătorul proiectului: Mehmet Akay 

***
 „AKMEVEST” C

 Project title: Testing innovative technologies of 
growing rare species of fruit trees in the Republic 
of Moldova

 Project Coordinator: Mehmet Akay

3.  „AVANT-BIOS” SRL

 Denumirea proiectului: Producerea instalaţiilor 
de epurare biologică a apelor reziduale pentru 
staţiile de canalizare cu pompe 

***
 „AVANT-BIOS” LLC

 Project title: Production of equipment for 
biological purifi cation of processed water which 
are intended to be used in sewage pump stations

4.  „BIOCHEMTECH” SRL

 Denumirea proiectului: Implementarea procedee-
lor performante de fabricare a feromonilor în siste-
mul metodelor biologice de protecţie a plantelor

 Conducătorul proiectului: Galina Covaleova 

***

 „BIOCHEMTECH” LLC

 Project title: Implementation of performant 
techniques into the process of pheromones’ 
fabrication according to the system of biological 
methods of plants’ protection

 Project Coordinator: Galina Covaleova

5.  „ECO-CONSULT” SRL

 Denumirea proiectului: Producerea preparatelor 
Funecol şi Pelecol pentru combaterea bolilor 
şi dăunătorilor conform cerinţelor agriculturii 
ecologice bazate pe tehnologii inovaţionale

 Conducătorul proiectului: Natalia Todiraş 

***
 „ECO-CONSULT” LLC

 Project title: Production of Funecol and Pelecol 
intended to combat peasts and deseases accor-
ding to the norms of ecological agriculture based 
on innovative technologies

 Project Coordinator: Natalia Todiraş

6.  „IZOMER” SRL

 Denumirea proiectului: Elaborarea şi implemen-
ta rea tehnologiei de neutralizare a sedimentelor 
cleioase de vinifi caţie cu conţinut de cianuri

 Conducătorul proiectului: Vladimir Nenno 

***
 „IZOMER” LLC

 Project title: Elaboration and implementation 
of neutralyzing technologies for wine viscous 
sediments which contain cyans

 Project Coordinator: Vladimir Nenno

7. „MOLDSUINHIBRID” ÎS

 Denumirea proiectului: Staţia de purifi care a 
dejecţiilor suine la ÎS „MOLDSUINHIBRID”

 Conducătorul proiectului: Grigore Darie

 Denumirea proiectului: Ameliorarea şi 
implementarea resurselor genetice performante de 
animale în unităţile de selecţie şi hibridare a suinelor

 Conducătorul proiectului: Vasile Harea 

***
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 „MOLDSUINHIBRID” SE

 Project title: Purifi cation station of 
pigs’ dejections on the teritory of SE 
„MOLDSUINHIBRID”

 Project Coordinator: Grigore Darie

 Project title: Improvement and implementation 
of performant animal genetic resources in units of 
selection and hybridization of pigs

 Project Coordinator: Vasile Harea

8.  „SEMINŢE AGRO” SRL

 Denumirea proiectului: Procesarea produselor 
ecologice pentru obţinerea crupelor şi uleiului de 
fl oarea-soarelui ecologice

 Conducătorul proiectului: Sergiu Smerecinschi 

***

 „SEMINŢE AGRO” LLC

 Project title: Processing ecological products in 
order to obtain ecological groats and sunfl ower oil

 Project Coordinator: Sergiu Smerecinschi

9.  „ŞANŢOVOI VITALIE” SRL

 Denumirea proiectului: Cultivarea şi producerea 
din fl oarea-soarelui, porumb, sorg şi rapiţă a 
uleiului tehnic şi biodieselului 

 Conducătorul proiectului: Vitalie Şanţovoi 

***
 „ŞANŢOVOI VITALIE” LLC

 Project title: Cultivation of sunfl ower, corn, 
sorghum and rapeseed; production of technical 
oil and biodiesel

 Project Coordinator: Vitalie Şanţovoi
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Lista participanţilor la EIS „INFOINVENT-2009”
List of participants in the ISE „INFOINVENT-2009”

Persoane juridice:

1. Харьковский национальный педагогический 
университет имени Г.С. Сковороды

 ул. Артёма № 29, индекс 61002, г. Харьков, 
Украина 

 Тел.: +380/57/719-74-66
 E-mail: Subbota@inbox.ru

2.  Научная школа причинности (Украина-
Россия-Бельгия-Эстония) 
а/я 36, индекс 99006, г. Севастополь, Украина 

 Teл.: +380/692-47-57-28, +380/975-29-69-92
 E-mail: laukar1@optima.com.ua

3. Национальный Аэрокосмический 
университет имени Н.В. Жуковского 
«Харьковский авиационный институт»

 ул. Чкалова № 17, индекс 61070, г. Харьков, 
Украина 

 Тел.: +380/57/719-74-66
 E-mail: Subbota@inbox.ru

4. Societatea Inventatorilor din România, Iaşi (RO)
 bd. Carol I nr. 3-5, cod 700506, Iaşi, România
 Tel.: (+40) 232/22-76-27
 Fax: (+40) 740/875892

5. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţanu”

 bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 165, MD-2004, 
 Chişinău, Republica Moldova 
 Tel.: 24-46-30, 24-17-82
 Fax: 24-23-44
 e-mail: usmfvprisacari@mail.md;  

usmfstiinta@mail.md 

6. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, 
Iaşi (RO)

 bd. Dimitrie Mangeron nr. 53A, cod 700050, Iaşi, 
România

 Tel.: +40-232-272636, +40-232-278628, 
+40-232-278683

 Fax: +40-232-278628
 E-mail: ccti@tuiasi.ro 
 http://www.ccti.tuiasi.ro 
    

Persoane  zice:
 
1. Arabadji Vasile
 str. Alba Iulia nr. 204, ap. 55, MD-2071, 
 Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 55-64-34, 069027057

2.  Chian Ghenadie
 str. Gheorghe Asachi  nr. 64, bloc 1, ap.107, 

MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 069138007 

3.  Covalenco Nicolae
 str. Albişoara nr. 78/3, MD-2005, 
 Chişinău, Republica Moldova
 Tel.: 29-29-87, 43-93-15 
 Fax: 32-18-17
   
4.  Ivanov Victor
 str. Griviţei nr. 19, MD-2028, Chişinău, 

Republica Moldova
 Tel.: 73-03-14, 079548800
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Lista expozanţilor 
la EIS „INFOINVENT-2009”

List of exhibitors 
in the ISE „INFOINVENT-2009”

 Secţiunea A. Protecţia mediului, tehnologii şi produse ecologic 
pure, securitate, salvare. Mijloace de transport, drumuri, lifturi, 
ambalaje, stocaj

 Section A. Environment protection, ecologic pure technologies 
and products, security, safety. Transports, roads, lifts, packing, 
stocking

 CHIAN GHENADIE      

A 1 Sistem şi procedeu de administrare centralizată a comenzilor de taxi

Autor: Chian Ghenadie

Brevet: MD 3983 

Esenţa invenţiei:   Invenţia se referă la domeniul prestării serviciilor de transport, şi anume la administrarea comenzilor 
de taxi pentru transportarea pasagerilor şi a mărfurilor.    

Summary of the invention: The invention relates to the  eld of rendering transport services, namely to the 
administration of taxi orders for freight and public conveyances.
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 Secţiunea C. Chimie, noi materiale şi biotehnologii
 Section C. Chemistry, new materials and biotechnology

 НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРИЧИННОСТИ 
(УКРАИНА–РОССИЯ–БЕЛЬГИЯ–ЭСТОНИЯ)

C 1 Технологии гармонизации зрения 
Изобретатели:  Гоч В.П., Гончаренко М.С., Самохвалов В.Г., Скоморовский Ю.М., Сергиенко А.Э., 

Смирнов А.Д., Горленко Н.В. (Украина-Бельгия) 

Патенты: UA 53178, 6000

Сущность изобретения: На основе понимания природы зрения и путей его гармонизации разработаны 
способы и устройства, в которых используется пиктографический резонанс. 

Summary of the invention: There are elaborated processes and devices using the pictographic resonance on the 
basis of understanding the nature of eyesight. 

C 2 Способ и устройства для получения биологически активной питьевой воды 
Изобретатели: Гоч В.П., Гончаренко М.С., Скоморовский Ю.М., Демьянов В.П., Карлов А.Г. (Украина) 

Патент на полезную модель: UA 21900

Сущность полезной модели: Созданы устройства, которые включают в себя в качестве составной части 
композиции пиктографических резонаторов, через которые можно пропускать воду для улучшения ее 
биологических качеств. Использование разработки возможно как в бытовых, так и в промышленных 
объемах.

Summary of the utility model: There are elaborated apparatuses comprising as a component compositions of the 
pictographic resonators through which it is possible to conduct the water in order to improve the biologic 
characteristics thereof. Utilization of the elaboration is possible both in household and in industrial volumes. 

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, IAŞI (RO)
SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA, IAŞI (RO)

C 3  Procedeu integral de ultra ltrare şi tratare cu ultrasunete a apelor reziduale
Autori: Teodosiu Carmen, Manea Liliana Rozemarie, Barjoveanu George, Bertea Andrei Petru, 

Musteret Corina Petronela, Cailean Daniela

Esenţa invenţiei: Procedeul include două etape: 1) tratarea cu ultrasunete a apelor reziduale ce conţin coloranţi în 
timpul căreia are loc distrugerea moleculelor coloranţilor; 2) ultra ltrarea în procesul căreia membranele 
UF reţin moleculele coloranţilor şi particulele în suspensie şi coloizii formaţi în procesul tratării ultrasonice. 
Procedeul asigură e cienţa reducerii şi înlăturării culorii compuşilor organici de până la 80% şi a particulelor 
în suspensie şi coloizilor de până la 98%.
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Summary of the invention: The method comprises two steps: 1) ultrasonication of the dye-containing wastewater 
during which the dye molecules are destroyed; 2) ultra ltration during which the UF membranes furthermore 
retain dye molecules and the suspended solids and colloids formed during ultrasonication. The method 
ensures color reduction and removal ef ciencies of organic compounds of up to 80% and of suspended 
solids and colloids of up to 98%.

 Secţiunea D. Energie, electricitate, electronică, telecomunicaţii,  
 tehnologii audio şi video; calculatoare, programe, echipamente,  
 birotică
 Section D. Energy, electricity, electronics, telecommunications,  
 audio-video technique; computers, programs, equipment,   
 logistics 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Н.В. ЖУКОВСКОГО «ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ИНСТИТУТ»

D 1       Передвижная автономная электростанция
Изобретатели: Кулик А.С., Суббота А.М., Симонов В.Ф., Бандура И.Н.

Патент:    UA 78143

Сущность изобретения: Передвижная автономная электростанция содержит преобразователи энергии ветра 
на базе ветроэнергетической установки, энергии солнца на базе солнечных батарей, аккумуляторы этой 
энергии, а также передвижную электроустановку на базе двигателя внутреннего сгорания. Перечисленные 
источники электроэнергии расположены на автомобиле. При этом ротор ветроэнергетической установки 
располагается  на конце вертикального телескопического гидроподъёмника за кабиной автомобиля и 
через редуктор соединён с электрогенератором, панели солнечных батарей присоединены к боковым 
поверхностям кузова и имеют механизмы установки по направлению к солнцу. Двигатель внутреннего 
сгорания с электрогенератором установлен на направляющих внутри кузова, под которым располагаются 
аккумуляторные батареи и распределительный щит.

Summary of the invention: The mobile self-contained power station comprises converters of wind energy on base 
of wind-driven electric plants, of solar energy on base of solar batteries, energy storage devices, as well as 
a mobile electrical installation on base of the internal combustion engine. The enumerated electric power 
sources are placed on a motor vehicle.

 COVALENCO NICOLAE 

D 2               Simulator
Autori: Covalenco Nicolae Petru, Covalenco Nicolae Nicolae

Brevet: MD 3886
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la sistemele cu ecrane video tridimensionale, în care utilizatorul dirijează imaginea. 
Simulatorul conţine un ecran în formă de semisferă cu  bre optice, pe care este proiectată segmentar 
imaginea de proiectoare sincronizate între ele, astfel încât imaginea să formeze un întreg. Proiectoarele 
sunt conectate la un calculator. De partea concavă a ecranului semisferic sunt amplasate detectoare ale 
mişcărilor corpului utilizatorului şi un detector acustic, conectate la calculatorul programat pentru asigurarea 
modi cării imaginii în funcţie de sunetele şi mişcările efectuate de utilizator.

Summary of the invention: The invention relates to the three-dimensional video screen systems where the user 
controls the image. The simulator comprises a  ber-optic screen in the form of hemisphere, onto which 
it is projected in segments the image by means of several projectors synchronized between them so that 
together they may form an integral image. The projectors are connected to a computer. On the concave 
part of the hemispherical screen there are installed user body movement transducers and a sound detector, 
connected to the computer, programmed for providing the image modi cation depending on the sounds and 
movements produced by the user. 

D 3  Procedeu şi dispozitive de înregistrare şi reproducere a imaginilor dinamice 
tridimensionale

Autor: Covalenco Nicolae Petru

Brevet: MD 3871

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la electrotehnică, în special la metodele şi dispozitivele de înregistrare şi 
reproducere a imaginilor dinamice tridimensionale. Procedeul de înregistrare şi reproducere a imaginilor 
dinamice tridimensionale constă în aceea că înregistrarea imaginii este efectuată prin rotirea unui dispozitiv 
de focalizare a ei pe capetele  brelor optice, plasate într-o ordine prestabilită, transmiterea ei la celelalte 
capete ale lor şi înscrierea informaţiei pe un purtător de memorie. Reproducerea imaginii este efectuată pe 
un ecran semisferic cu  bre optice, cu ajutorul unor proiectoare, prin citirea informaţiei de pe purtătorul de 
memorie, transformarea ei în imagini şi proiectarea lor pe ecran.

Summary of the invention: The invention relates to the electrical engineering, namely to methods and devices for 
recording and reproducing three-dimensional dynamic images. The method for recording and reproducing 
three-dimensional dynamic images consists in that the image recording is carried out by rotation of a device 
focusing the image on some ends of the optical  bers, arranged in a preset order, transmission to the 
other ends thereof and recording on a storage carrier. The image reproduction is carried out on a  ber-
optic hemispherical screen by reading the information on the storage carrier by means of some projectors, 
transformation thereof into image and projection on the screen. 

D 4       Mijloc de reclamă tridimensional iluminat 
Autori: Covalenco Nicolae Petru, Covalenco Nicolae Nicolae

Brevet: MD 3869

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un mijloc de reclamă tridimensional iluminat. Mijlocul de reclamă tridimensional 
iluminat, executat în formă de literă, cifră sau alt semn, include un perete anterior, un perete posterior şi 
pereţi laterali. Pe peretele posterior sunt montate nişte  xatoare, la care din interior sunt conectate surse de 
lumină, iar din exterior sunt conectate bare de suspendare care servesc în calitate de cleme ale sursei de 
curent continuu, totodată, barele de suspendare sunt executate cu posibilitatea amplasării lor pe peretele 
clădirii din exterior, din interior sau încadrate în el. Fixatoarele pot   executate în formă de conectoare, o 
parte a cărora este plasată pe peretele posterior al semnului, iar cealaltă parte este plasată pe barele de 
suspendare, sau în formă de radiatoare ale surselor de lumină. Rezultatul constă în simpli carea asamblării 
şi montării, precum şi în sporirea productivităţii muncii.

Summary of the invention: The invention relates to advertising, namely to an illuminated three-dimensional advertising 
means. The illuminated three-dimensional advertising means, made in the form of letter, number or other 
sign, includes a front wall, a rear wall and lateral walls, on the rear wall from the outside there are mounted 
clamps, to which on the inside there are connected light sources, and on the outside there are connected 
suspension bars, serving as direct current terminals, the suspension bars being made with the possibility 
of placement thereof on the wall of the building from the outside, on the inside or incorporated therein. The 
clamps may be made in the form of connectors, a part of which is placed on the rear wall of the sign and 
the other part is placed on the suspension bars, or in the form of radiators of the light sources. The result 
consists in simplifying the assembling and mounting, as well as in increasing the labor productivity.
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 IVANOV VICTOR

D 5 Turbină de abur de tip tambur  
Autor: Ivanov Victor

Brevet: MD 3892

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria energetică, şi anume la dispozitivele pentru obţinerea energiei electrice 
din energia aburilor şi poate   folosită pentru motoarele navale.

Summary of the invention: The invention relates to the power industry, namely to devices for obtaining electric power 
from steam power, and can be used for the naval engines.

D 6 Instalaţie eoliană universală  
Autor: Ivanov Victor

Brevet: MD 53Y

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul energeticii eoliene şi poate   utilizată pentru obţinerea energiei 
electrice şi mecanice din energia vântului.

Summary of the invention: The invention relates to the  eld of wind-power engineering and can be used for obtaining 
electric and mechanical power from wind power.  

 Secţiunea H. Medicină, farmacie, cosmetică, paramedical 
 Section H. Medicine, pharmacology, cosmetics, paramedical

 ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.С. СКОВОРОДЫ

H  1 Способ получения изолированных клеток печени
Изобретатели: Белоус А.М., Суббота Н.П., Петренко А.Ю., Сукач А.Н.
Патент:    UA 13693 
Сущность изобретения: Способ получения изолированных клеток печени (гепатоцитов) путём извлечения 

органа, перфузии, дезагрегации и отделения целевого продукта, в котором с целью повышения 
выхода жизнеспособных клеток с повышенной степенью сопряжения дыхания и фосфорилирования, 
дезагрегации подвергают предварительно измельчённую печень, а дезагрегацию проводят с помощью 
вибрации. Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в клеточной биологии, 
экспериментальной и клинической медицине. Целью является повышение морфофункциональной 
сохранности гепатоцитов, которые могут быть использованы, например, в аппарате «искусственная 
почка», как составляющие диффузионных сред (детоксикация организма, повышение иммунного 
статуса и др.). 

Summary of the invention: The process for obtaining the separate liver cells (hepatocytes) by the extraction of 
the organ, perfusion, desegregation and separation of the target product in which in order to raise the 
outcome of the viable cells of increased breathing and phosphorilation coupling degree, the precrushed 
liver is subjected to desegregation carried out by vibration. The invention refers to biotechnology and may 
be used in the cell biology, experimental and clinical medicine. The aim consists in raising the morpho-
functional hepatocytes safety which may be used e.g. in the “arti cial kidney” apparatus, as the diffusion 
media components (organism detoxication, raising the immune status etc.).  
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 НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРИЧИННОСТИ (УКРАИНА–РОССИЯ–
БЕЛЬГИЯ–ЭСТОНИЯ)

H  2 Способ гармонизации личности  по его имени
Изобретатели:  Гоч В.П., Липина Е.А. (Украина-Российская Федерация)

Свидетельствa Российского авторского общества:  RU 10062, 10063

Сущность изобретения: Разработана оригинальная диагностическая система для определения жизненных 
задач человека. 

Summary of the invention: There is elaborated a diagnostically system for determination of the human vital 
problems.

H  3  Экспресс-диагностика «Снежинка»
Изобретатели: Свиченская О.Н., Колерова Н.В. (Российская Федерация)
Свидетельство Российского авторского общества: RU 9173

Сущность изобретения: Разработана оригинальная тестово-корректиционная система для гармонизации 
жизненных процессов личности.

Summary of the invention: There is elaborated an original test-correction system for harmonization of the personality 
vital processes.

 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU”

H  4 Metode de diagnostic şi tratament în ORL 
Autori:  Ababii Ion, Maniuc Mihai, Gagauz Alexei, Romanciuc Diana

Brevete: MD 3182, 3249   

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la medicină, în special la otorinolaringologie şi pot   utilizate în diagnosticul şi 
tratamentul sinuzitelor paranazale cronice şi recidivante.

Summary of the invention: The inventions refer to medicine, in particular to otorhinolaryngology and may be used for 
diagnostic and treatment of chronic and recidivating paranasal sinusitis.

 ARABADJI VASILE

H 5 Saltele ortopedice pentru pat
Autor: Arabadji Vasile

Brevete: MD 3586, 3951

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la mobilă, în special la saltele ortopedice pentru paturi şi pot   utilizate pentru 
pro laxia şi tratamentul patologiilor coloanei vertebrale. 

Summary of the invention: The inventions relate to furniture, in particular to the orthopedic mattresses for beds and 
may be used for prophylaxis and treatment of vertebral column pathologies.
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H 6 Dispozitiv pentru pro laxia şi tratamentul patologiilor coloanei vertebrale
Autor: Arabadji Vasile

Brevet: MD 48Y

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnica medicală, în special la utilajul medical utilizat pentru pro laxia şi 
tratamentul patologiilor coloanei vertebrale.

Summary of the invention: The invention refers to the medical engineering, particularly to the medical equipment 
used for prophylaxis and treatment of vertebral column diseases.  

 НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРИЧИННОСТИ 
(УКРАИНА–РОССИЯ–БЕЛЬГИЯ–ЭСТОНИЯ)

I 1 Устройство для концентрации энергии
Изобретатели:   Гоч В.П., Селищев В.К. (Украина-Российская Федерация)

Патенты:  RU 36232; EA 007760

Сущность изобретения: Используя понимание формообразования и способов аккумулирования и излучения 
энергии разработано устройство для концентрации энергии, которое способствует созданию 
биоадекватной среды. Апробировано в области пищевой промышленности, гостиничного хозяйства. 
Снижает уровень негативного воздействия грызунов, насекомых-вредителей.

Summary of the invention: Using understanding of the form creation and of the processes of accumulation and 
radiation of the power, it is elaborated an apparatus for power concentration which contributes to biological 
appropriate medium creation. It is tested in food industry and hotel keeping  elds. It lowers the negative 
action of the gnawing animals, and pest insects.    

 Secţiunea I. Agricultură, noi soiuri de plante şi rase 
de animale, alimentaţie, băuturi
Section I. Agriculture, new plant varieties and animals 
breeds, nourishment, drinks
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