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Stimaţi participanţi și oaspeţi ai Expoziţiei Internaţionale Specializate
„INFOINVENT-2017”,
În acest an, Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” a ajuns la
cea de-a XV-a ediţie, ﬁind una aniversară. Misiunea primordială a evenimentului, unic în Republica Moldova, este de a susţine și de a promova activitatea
inovaţională, de a atrage noi investiţii în economia naţională. Prin organizarea
acestei expoziţii, AGEPI și-a propus să formeze un loc de întâlnire a inventatorilor, mediului de cercetare cu oamenii de afaceri, întreprinzători, interesaţi
să pună în practică rezultatele cercetării și creativităţii. Astfel, evenimentul
din anul curent reunește instituţii și întreprinderi, inventatori și antreprenori, specialiști în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale din Republica
Moldova, România, Portugalia, Croaţia, Cehia, Coreea de Sud, Japonia, Emiratele Arabe Unite etc. De asemenea, la ediţia din acest an a EIS „INFOINVENT”
ne sunt alături Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, Organizaţia
Europeană de Brevete, Federaţia Internaţională a Asociaţiei Inventatorilor și
reprezentanţi ai oﬁciilor naţionale de proprietate intelectuală de peste hotare.
Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” oferă cadrul necesar pentru promovarea rezultatelor muncii cercetătorilor și inventatorilor,
precum și stabilirea parteneriatelor în vederea implementării inovaţiilor protejate, produselor și tehnologiilor noi. Pentru vizitatorii interesaţi, expoziţia
este un instrument real de informare în domeniul proprietăţii intelectuale. În
calitate de organizatori, punem la dispoziţie diferite manifestări cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali, titularilor de drepturi de proprietate
intelectuală, reprezentanţilor mediului de afaceri, inventatorilor, pe teme ce
vizează promovarea obiectelor de proprietate industrială, a produselor şi
tehnologiilor noi, stimularea activităţii inovaţionale, schimbului de informaţii
tehnico-ştiinţiﬁce şi normativ-legislative etc.

Lilia BOLOCAN,
Director general al AGEPI

Evenimentul în întregime cuprinde un spectru larg de lucrări. Astfel, la
standurile informaţionale sunt expuse invenţii, creaţii ale tinerilor, proiecte
inovaţionale și de transfer tehnologic, soiuri de plante, design industrial,
produse și servicii inovative, industrii culturale și creative.
Sperăm ca eforturile depuse de participanţi și organizatori să contribuie
efectiv la familiarizarea publicului larg cu avantajele protecţiei juridice a
invenţiilor și a altor obiecte de proprietate industrială în beneﬁciul autorilor și
al titularilor de drepturi.
Urez tuturor celor care au contribuit la desfăşurarea acestui eveniment important pentru Republica Moldova – partenerilor, participanţilor
și vizitatorilor – mult succes în activitatea zilnică şi eﬁcienţă maximă la
EIS „INFOINVENT-2017”.
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Dear participants and guests of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2017”,
This year, the International Specialized Exhibition “INFOINVENT” reached its ﬁfteenth edition,
being an anniversary one. The primary mission of the event, unique in the Republic of Moldova, is
to support and promote innovative activity, to attract new investments in the national economy. By
organizing this exhibition, AGEPI has set out to create a meeting place for inventors, the research
environment with businessmen, entrepreneurs, interested in putting into practice research and creativity results. Thus, this year’s event brings together institutions and enterprises, inventors and entrepreneurs, specialists in intellectual property protection ﬁeld from the Republic of Moldova, Romania,
Portugal, Croatia, Czech Republic, South Korea, United Arab Emirates, etc. Also at this year’s edition of
the ISE “INFOINVENT” are the World Intellectual Property Organization, European Patent Organization,
International Federation of the Inventors’ Association, and representatives of the national intellectual
property oﬃces from abroad.
The International Specialized Exhibition “INFOINVENT” provides the necessary framework for
promoting the results of the work of researchers and inventors, as well as establishing partnerships
to implement protected innovations, new products and technologies. For the interested visitors, the
exhibition is a real tool for information in the ﬁeld of intellectual property. As organizers, we provide various events with the participation of national and international experts, holders of intellectual
property rights, representatives of the business environment, inventors on topics related to the promotion of industrial property objects, new products and technologies, the stimulation of innovative
activity, the exchange of technical-scientiﬁc and normative-legislative information, etc.
The event fully encompasses a wide range of works. Thus, on the information stands are exhibited inventions, creations of young people, innovative and technology transfer projects, plant varieties,
industrial design, innovative products and services, cultural and creative industries.
We hope that the eﬀorts made by the participants and organizers will eﬀectively contribute to
familiarizing the general public with the advantages of legal protection of inventions and other industrial property objects for the beneﬁt of authors and right holders.
I wish all those who have contributed to the conduct of this event important for the Republic of
Moldova – partners, participants and visitors – much success in the daily activity and maximum efﬁciency at ISE “INFOINVENT-2017”.
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Stimaţi participanţi, vizitatori, oaspeţi ai expoziţiei „INFOINVENT”!
Timpul în care trăim se distinge prin dominarea tehnologiilor în toate
sferele vieţii. În ultimele decenii progresul tehnico-ştiinţiﬁc a atins astfel de culmi,
încât se pare că nu mai poate ﬁ conceput ceva nou. Totuşi, se găsesc încă oameni inventivi, care fac descoperiri geniale, cu atât mai mult că, mai există rezerve
neexplorate în multe domenii, în aşteptarea realizărilor de impact.
În Republica Moldova există toate semnele că ştiinţa naţională are viitor.
Şi C.I.E. „Moldexpo” îşi aduce aportul la cauza de promovare a potenţialului
ştiinţiﬁc naţional, ﬁind unul dintre partenerii expoziţiei „INFOINVENT” pe parcursul tuturor celor 15 ediţii. În calitate de gazdă suntem bucuroşi să susţinem
savanţii, cercetătorii, inginerii inventatori, raţionalizatorii, creând condiţii decente pentru întrunirile şi disputele ştiinţiﬁce, schimburile de idei, întâlnirile de
afaceri. Forul inventatorilor permite autorilor să prezinte publicului specialist,
dar şi celui larg, cele mai proaspete invenţii sub aspectul noutăţii, importanţei
sociale, eﬁcienţei economice. La fel, expoziţia oferă oportunităţi şi instrumente
eﬁciente pentru comunitatea ştiinţiﬁcă, cum ar ﬁ crearea spaţiului informaţional
unic în domeniul inovaţional, lansările de know-how, grăbirea procesului de implementare şi aplicare în viaţă a invenţiilor.
Beneﬁciile sunt fructiﬁcate nu doar de inventatori, dar şi de întreaga societate.
Pentru că progresul tehnico-ştiinţiﬁc, alimentat permanent de căutări, experimente,
inovaţii, reprezintă dimensiunea saltului enorm al condiţiilor existenţei umane.

Arcadie Andronic,
Director general al
C.I.E. „Moldexpo” S.A.

În speranţa că invenţiile expuse îşi vor găsi aplicare în practică, servind
imbold pentru multe afaceri avantajoase, doresc participanţilor succese în promovarea noilor produse şi servicii, iar vizitatorilor – delectare şi sentimente de
admiraţie la atingerea de ceva nou.
Să ne revedem la ediţiile viitoare!
Dear participants, visitors, guests of the exhibition “INFOINVENT”!
The time we live in is distinguished by the dominance of technology in
all spheres of life. In the last few decades scientiﬁc and technical progress has
reached such a high point that it seems that something new cannot be conceived. However, there are still inventive people who make brilliant discoveries,
especially as because there are still unexplored reserves in many areas, waiting
for impact achievements.
There are all signs in the Republic of Moldova that national science has
a future. And the IEC “Moldexpo” is contributing to the promotion of national
scientiﬁc potential, being one of the partners of the exhibition “INFOINVENT”
during all 15 editions. As a host we are happy to support scientists, researchers,
inventive engineers, and rationalizers, creating decent conditions for scientiﬁc
meetings and disputes, exchanges of ideas, business meetings. The inventors’
forum allows authors to present to the specialist public, and also to the general
one, the latest inventions in terms of novelty, social importance, and economic
eﬃciency. The exhibition also provides eﬀective opportunities and tools for the
scientiﬁc community, such as the creation of a unique information space in the
ﬁeld of innovation, launches of know-how, speeding up of the process of implementation and application of inventions.
The beneﬁts are fructiﬁed not only by inventors, but by the whole society
as well, because technical-scientiﬁc progress, constantly fueled by searches, experiments, innovations, is the size of the enormous leap of the conditions of
human existence.
In the hope that the exhibited inventions will ﬁnd an application in practice, serving the impetus for many advantageous businesses, I wish participants
success in promoting new products and services, and visitors – delight and feelings of admiration for reaching something new.
Let us meet again at the future editions!
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Stimaţi oaspeţi
„INFOINVENT-2017”

și

participanţi

la

Expoziţia

Specializată

În acest an EIS „INFOINVENT” a ajuns la cea de-a XV-a ediţie, reprezentând
un for al proprietăţii intelectuale, care își propune an de an, susţinerea și promovarea creativităţii și atragerea investiţiilor în activitatea de inovare și transfer
tehnologic.
Misiunea majoră, care coagulează activităţile Agenţiei pentru Inovare și
Transfer Tehnologic, constă în realizarea practică a rezultatelor din sfera cercetaredezvoltare, inovare și transfer tehnologic în Republica Moldova prin susţinerea
continuă a transferului tehnologic în cadrul parteneriatelor dintre inovatori și oameni de afaceri.
Ştiinţa nu este accesibilă doar celor iniţiaţi, îi caută în permanenţă pe cei care
au curajul şi îndrăzneala să experimenteze, să cerceteze, să descopere.
Consider, că nivelul de dezvoltare al unui stat este determinat de motorul
inovării, fondurile alocate către cercetare-dezvoltare ﬁind principala sursă de
susţinere oferită.

Roman CHIRCA,
În acest context, cercetarea și dezvoltarea pentru Republica Moldova, la mo- Director general interimar al AITT
mentul actual, reprezintă o pârghie esenţială pentru crearea de valoare și dezvoltarea întreprinderilor autohtone.
Dear guests and participants at the “INFOINVENT 2017” Specialized
Exhibition
This year EIS “INFOINVENT” reached its ﬁfteenth edition, representing an
intellectual property forum, which aims to support and promote creativity and
attract investment in innovation and technology transfer.
The major mission, which coagulates the activities of the Agency for Innovation and Technology Transfer, consists in the practical realization of the results
from R & D, innovation and technological transfer in the Republic of Moldova
by continuously supporting the technological transfer within the partnerships
between innovators and businessmen.
Science is not only accessible to initiates; constantly it seeks always those
who have the courage and boldness to identify novelty, to search, to discover.
I believe that the level of development of a state is determined by the engine of innovation, the funds allocated to research and development being the
main source of support.
In this context, research and development for the Republic of Moldova, at
the moment, is an essential lever for the creation of value and the development
of indigenous enterprises.
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Programul Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2017”
Program of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2017”
MARŢI, 14 NOIEMBRIE
1200 – 1600 Pregătirea standurilor expoziţionale,
panourilor, modelelor funcţionale
Localul: Pavilionul central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
MIERCURI, 15 NOIEMBRIE
1000 – 1800 Program expoziţional
1100 – 1200 Inaugurarea festivă a EIS
„INFOINVENT-2017”
Localul: Pavilionul central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1200 – 1300 Vizitarea expoziţiei de către oaspeţii de
onoare
1330 – 1700 Conferinţa Inovaţională Internaţională cu
genericul „Proprietate Intelectuală – Inovaţii –
Calitatea Vieţii”, Sesiunea plenară
Localul: Casa Vinului, str. Ghioceilor 1,
C.I.E. „Moldexpo” S.A.
13 00 – 1600 Activitatea Comisiei de Experţi a EIS
„INFOINVENT-2017”
16 00 – 1700 Şedinţa Comisiei de Experţi
Localul: Sala de conferinţe, et. II, Pavilionul
central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
JOI, 16 NOIEMBRIE
1000 – 1800 Program expoziţional
1000 – 1700 Conferinţa Inovaţională Internaţională cu
genericul „Proprietate Intelectuală – Inovaţii –
Calitatea Vieţii”, Sesiunile I-IV
Localul: Casa Vinului, str. Ghioceilor 1,
C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1000 – 1100 Şedinţa Juriului Internaţional
Localul: Sala de conferinţe, et. II, Pavilionul
central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1100– 1200 Şedinţa Comisiei pentru decernarea
Medaliei de Aur şi a Trofeului OMPI
Localul: Sala de conferinţe, et. II, Pavilionul
central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1400 – 1800 Activitatea Comisiei de experţi:
perfectarea proceselor-verbale
şi imprimarea diplomelor
Localul: Sediul AGEPI
VINERI, 17 NOIEMBRIE
1000 – 1800 Program expoziţional
1000 – 1100 Bursa invenţiilor organizată de AITT
„Finanţarea întreprinderilor inovaţionale
în cadrul Programului HORIZON 2020”
Localul: Sala de conferinţe, et. II, Pavilionul
central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1100 – 1200 Ziua Informaţiei de Brevet
Localul: et. I, Pavilionul central,
C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1500 – 1700 Ceremonia festivă de premiere a laureaţilor
EIS „INFOINVENT-2017”
Localul: Pavilionul central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1700 – 1800 Coctail festiv pentru laureaţii EIS
„INFOINVENT-2017” (conform invitaţiilor)
Localul: Pavilionul central,
C.I.E. „Moldexpo” S.A.
SÂMBĂTĂ, 18 NOIEMBRIE
1000-1400 Program expoziţional
1100- 1300 Forul Industriilor Creative „De la idee la
business”
Localul: et. I, Pavilionul central,
C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1400
Închiderea ediţiei a XV-a a
EIS „INFOINVENT”
1400 – 1600 Demontarea standurilor expoziţionale,
panourilor, modelelor funcţionale

TUESDAY, NOVEMBER 14
1200 – 1600 Preparation of exhibition stands, panels,
functional models
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
WEDNESDAY, NOVEMBER 15
1000 – 1800 Exhibition Program
1100 – 1200 Festive inauguration of ISE
“INFOINVENT-2017”
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
1200 – 1300 Visitation of the exhibition by the guests
of honor
1330 – 1700 International Innovation Conference entitled
“Intellectual Property – Innovations –
Quality of Life”, Plenary Session
Venue: Wine House, 1, Ghioceilor str.,
IEC “Moldexpo” SA
1300 – 1600 Activity of the Commission of Experts
of the ISE “INFOINVENT-2017”
1600 – 1700 Meeting of the Commission of Experts
Venue: Conference Hall, 2nd ﬂoor, Central
Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
THURSDAY, NOVEMBER 16
1000 – 1800 Exhibition Program
1000 – 1700 International Innovation Conference
entitled “Intellectual Property –
Innovations – Quality of Life”, Sessions I-IV
Venue: Wine House, 1, Ghioceilor str.,
IEC “Moldexpo” SA
1000 – 1100 Meeting of the International Jury
Venue: Conference Hall, 2nd ﬂoor, Central
Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
1100– 1200 Meeting of the Commission for the award
of the Gold Medal and Trophy of the WIPO
Venue: Conference Hall, 2nd ﬂoor, Central
Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
1400 – 1800 Activity of the Commission of Experts:
drafting of minutes and printing of
diplomas
Venue: AGEPI headquarter
FRIDAY, NOVEMBER 17
1000 – 1800 Exhibition Program
1000 – 1100 Stock of inventions organized by AITT
“Financing Innovative Enterprises under
HORIZON 2020 Programme”
Venue: Conference Hall, 2nd ﬂoor, Central
Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
1100 – 1200 Patent Information Day
Venue: 1st ﬂoor, Central Pavilion,
IEC “Moldexpo” SA
1500 – 1700 Festive ceremony on the award of
laureates of ISE “INFOINVENT-2017”
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
1700 – 1800 Festive cocktail for laureates of ISE
“INFOINVENT-2017” (according to
invitations)
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
SATURDAY, NOVEMBER 18
1000- 1400 Exhibition Program
1100-1300 Forum of Creative Industries “From Idea
to Business”
Venue: 1st ﬂoor, Central Pavilion,
IEC “Moldexpo” SA
1400
Closing of the 15th edition of the
ISE “INFOINVENT”
1400 – 1600 Dismantling of exhibition stands, panels,
functional models

PROGRAM | PROGRAM
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Distincţii, diplome, premii ale Expoziţiei Internaţionale Specializate
„INFOINVENT-2017”
Distinctions, Diplomas, Awards of the International Specialized Exhibition
“INFOINVENT-2017”
• Medalia de aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietă•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ţii Intelectuale (OMPI) pentru Inventatori
Trofeul OMPI în domeniul proprietăţii intelectuale
pentru Întreprinderi
Premiul Guvernului Republicii Moldova „Inventator
remarcabil”
Premiul Mare al AGEPI „Invenţia anului”
Premiul AGEPI „Cea mai bună invenţie creată de un
tânăr inventator”
Premiul AGEPI „Cea mai bună invenţie creată de o
femeie inventator”
Premiul AGEPI „Cel mai de succes soi de plantă”
Premiul AGEPI „Cel mai reuşit design industrial”
Premiul AGEPI „Pentru cea mai reprezentativă participare la expoziţie”
Premiul AGEPI „Cea mai bună creaţie a tinerilor”
Trofeul AGEPI pentru inovare şi creativitate:
– pentru întreprinderea care deţine cel mai impunător portofoliu de obiecte de proprietate industrială înregistrate
– pentru instituţia de cercetare-dezvoltare care deţine cel mai impunător portofoliu de obiecte de
proprietate industrială înregistrate
Medalii de aur, argint, bronz acordate de AGEPI
Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Cea mai
bună implementare a unei invenţii”
Diploma şi Premiul AŞM „Cel mai ingenios elev inovator”
Premiul AITT „Cel mai bun proiect de transfer tehnologic al anului”
Premiul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova „Produs inovativ de succes al anului”
Diplome şi premii ale Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor „Inovatorul” din Moldova
Menţiuni ale saloanelor internaţionale de invenţii,
produse şi noi tehnologii
Alte distincţii şi premii

DISTINCŢII | DISTINCTIONS
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• World Intellectual Property Organization Gold
Medal for Inventors

• World Intellectual Property Organization IP Enterprise Trophy

• Award of the Government of the Republic of Moldova
“Outstanding Inventor”

• Grand Prix of AGEPI “Invention of the Year”
• AGEPI Award “Best Invention created by a Young
Inventor”

• AGEPI Award “Best Invention created by a Woman
Inventor”

• AGEPI Award “Most Successful Plant Variety”
• AGEPI Award “Most Successful Industrial Design”
• AGEPI Award “For the Most Representative Participation in the Exhibition”

• AGEPI Award “Best Creation of Youth”
• AGEPI Trophy for innovation and creativity:
– for the enterprise with the most impressive portfolio of registered industrial property objects

– for the research-development institution with the
•
•
•
•
•
•
•
•

most impressive portfolio of registered industrial
property objects
Gold, silver, bronze medals awarded by AGEPI
Award of the Academy of Sciences of Moldova “Best
Implementation of an Invention”
ASM Diploma and Award “Most Ingenious Innovative Pupil”
AITT Award “Best Technology Transfer Project of the
Year”
Award of the Chamber of Commerce and Industry
of the Republic of Moldova “Successful Innovative
Product of the Year”
Diplomas and awards of the Union of Inventors and
Rationalizers “Inovatorul” of Moldova
Mentions of the International Exhibitions of Inventions, New Products and Technologies
Other distinctions and awards
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Comitetul de organizare
al Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2017”
Organizing Committee
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2017”

Copreşedinţii Comitetului | Co-Chairs of the Committee
DUCA Gheorghe
BOLOCAN Lilia

academician, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM)
Academician, President of the Academy of Sciences of Moldova (ASM)
doctor în știinţe, director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)
Doctor of Science, Director General of the State Agency on Intellectual Property
of the Republic of Moldova (AGEPI)

Vicepreşedinţii Comitetului | Vice-Chairmen of the Committee
CHIRCA Roman
ANDRONIC Arcadie

director general interimar al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT)
Interim Director General of the Agency for Innovation and Technology Transfer (AITT)
director 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 ştiinţe, șef Direcţie promovare şi relaţii externe, AGEPI
Doctor of Science, Head of the Promotion and External Relations Department, AGEPI

Membrii Comitetului | Members of the Committee
BERLINSCHI Emilia
TIGHINEANU Ion
POPA Andrei

şef Secţie expoziţii, Centrul Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” S.A.
Head of the Exhibition Division, International Exhibition Center “MOLDEXPO” SA
academician, prim-vicepreşedinte al AŞM
Academician, Prime Vice-President of ASM
director general adjunct, AGEPI
Deputy Director General, AGEPI
Reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
Representative of the Ministry of Economy and Infrastructure of the Republic
of Moldova
Reprezentantul businessului din Republica Moldova
Representative of business in the Republic of Moldova

COMITETUL DE ORGANIZARE | ORGANIZING COMMITTEE
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Juriul internaţional
al Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2017”
International Jury
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2017”
Preşedintele de onoare al Juriului | Honorary Chairman of the Jury
VINCENT Jean-Luc

preşedinte al Expoziţiei Internaţionale de Invenţii de la Geneva, Elveţia
Chairman of the International Exhibition of Inventions in Geneva, Switzerland

Preşedintele Juriului | Chairman of the Jury
DUCA Gheorghe

academician, preşedinte al AŞM
Academician, President of ASM

Vicepreşedinţii Juriului | Vice-Chairmen of the Jury
TIGHINEANU Ion
BOLOCAN Lilia
CHIRCA Roman

academician, prim-vicepreşedinte al AŞM
Academician, Prime Vice-President of ASM
doctor în știinţe, director general al AGEPI
Doctor of Science, Director General of AGEPI
director general interimar al AITT
Interim Director General of AI T T

Secretarul Juriului | Secretary of the Jury
LUPAN Aurelia

doctor în știinţe, specialist coordonator, Direcţia brevete, AGEPI
Doctor of Science, Coordinator Specialist, Patent Department, AGEPI

Membrii Juriului | Members of the Jury
POPA Andrei
IUSTIN Viorel
GUŞAN Ala
LISAC Lidia

RĂULEŢ Ion

director general adjunct, AGEPI
Deputy Director General, AGEPI
doctor în știinţe, șef Direcţie brevete, AGEPI
Doctor of Science, Head of Patent Department, AGEPI
șef adjunct Direcţie brevete, AGEPI
Deputy Head of Patent Department, AGEPI
consultant principal, Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Chief consultant, Directorate for Policy Coordination and External Assistance, State
Chancellery of the Republic of Moldova
consultant principal, Direcţia politici economice şi mediu de afaceri, Ministerul
Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
Chief consultant, Economic Policy and Business Environment Department, Ministry
of Economy and Infrastructure of the Republic of Moldova

STRÎMBEANU Aliona șef Direcţie arte, învăţământ artistic și industrii culturale, Ministerul Educaţiei,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Head of Arts, Artistic Education and Cultural Industries Department,
Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova

JURIUL INTERNAŢIONAL | INTERNATIONAL JURY
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Reprezentantul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii
Moldova
Representative of the Ministry of Health, Labor and Social Protection of the Republic
of Moldova
Reprezentantul C.I.E. „Moldexpo” S.A.
Representative of IEC "Moldexpo" SA
IAŢCHEVICI Vadim
şef Secţie Transfer Tehnologic, AITT
Head of Technology Transfer Division, AITT
TODERAŞ Ion
academician, director al Institutului de Zoologie al AŞM
Academician, Director of the Institute of Zoology of ASM
LUPAŞCU Tudor
membru corespondent, director al Institutului de Chimie al AŞM
Corresponding Member, Director of the Institute of Chemistry of ASM
ŞERBAN Dormidont Institutul de Fizică Aplicată al AȘM
Institute of Applied Physics of the ASM
CHIPER Carolina
șef Direcţie evenimente de Afaceri, Târguri și Expoziţii, Camera de Comerţ
și Industrie a Republicii Moldova
Head of Business Events, Fairs and Exhibitions Department, Chamber of Commerce
and Industry of the Republic of Moldova
Reprezentanţi ai saloanelor internaţionale de invenţii, produse şi tehnologii noi,
ai instituţiilor şi organizaţiilor de peste hotare participante la EIS „INFOINVENT”,
desemnaţi de către Comitetul de organizare
Representatives of international exhibitions of inventions, new products and
technologies, of the foreign institutions and organizations participating in the ISE
“INFOINVENT”, appointed by the Organizing Committee
SANDU Andrei Victor Prof. as. Dr., Preşedinte al Forumului Inventatorilor Români, Iaşi, România
Ass. Prof., Dr., Chairman of the Romanian Inventors Forum, Iasi, Romania
TITU Mihai Aurel
Prof. univ., dr. hab., Director al Centrului European PATLIB al OSIM-EPO din Sibiu,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România
Univ. Prof., Dr. Hab., Director of the European PATLIB Center of OSIM-EPO in Sibiu,
“Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania
BOTĂU Dorica
Prof. univ. dr., Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timișoara, România
Univ. Prof., Dr. Hab., University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
of Banat “King Mihai I of Romania” from Timisoara, Romania
LOPES Fernando
Președinte al SCIENCE INVENTARIUM, Portugalia
Maldonado
President of INVENTARIUM SCIENCE, Portugal
CHANG Moonsuk
Președinte al Societăţii Internaţionale de Inovare și Abilităţi Avansate din Toronto,
Canada
Chairman of the Toronto International Society Of Innovation & Advanced Skills,
Canada

JURIUL INTERNAŢIONAL | INTERNATIONAL JURY
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Comisia de experţi
a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2017”
Commission of Experts
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2017”
Preşedintele Comisiei de experţi | Chairman of the Commission of Experts
POPA Andrei

director general adjunct, AGEPI
Deputy Director General, AGEPI

Vicepreşedinţii Comisiei de experţi | Vice-Chairmen of the Commission of Experts
IUSTIN Viorel
GAMANJI Ana

doctor în știinţe, șef Direcţie brevete, AGEPI
Doctor of Science, Head of Patent Department, AGEPI
şef Secţie Logistică şi Expoziţii, AITT
Head of Logistics and Exhibition Division, AITT

Secretarul Comisiei de experţi | Secretary of the Commission of Experts
LUPAN Aurelia

doctor în știinţe, specialist coordonator, Direcţia brevete, AGEPI
Doctor of Science, Coordinator Specialist, Patent Department, AGEPI

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts
Compartimentul I: INVENŢII, SOIURI DE PLANTE ŞI DESIGN INDUSTRIAL
Part I: INVENTIONS, PLANT VARIETIES AND INDUSTRIAL DESIGN
Membrii Comisiei de experţi – reprezentanţi ai AGEPI | Members of the Commission of Experts –
Representatives of AGEPI
ANDREEV Svetlana
CAISÎM Natalia
CERNEI Tatiana
COLESNIC Inesa
GHIŢU Irina
GROSU Petru
GROSU Viorel
GUȘAN Ala

specialist categoria I, Direcţia brevete
1st category specialist, Patents Department
specialist categoria I, Direcţia brevete
1st category specialist, Patents Department
specialist categoria II, Direcţia brevete
2nd category specialist, Patents Department
specialist coordonator, Direcţia brevete
Coordinator Specialist, Patent Department
specialist categoria II, Direcţia brevete
2nd category specialist, Patents Department
specialist coordonator, Direcţia brevete
Coordinator specialist, Patents Department
specialist categoria I, Direcţia brevete
1st category specialist, Patents Department
şef adjunct Direcţie brevete
Deputy Head of Patents Department

COMISIA DE EXPERŢI | COMMISION OF EXPERTS
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LEVIŢCHI Simion

doctor în ştiinţe, şef Direcţie mărci şi design industrial
Doctor of Science, Head of Trademarks and Industrial Designs
Department

LEVIŢCHI Svetlana

şef Secţie examinare, Direcţia brevete
Head of Examination Division, Patents Department

ROTARU Julieta

specialist categoria I, Direcţia mărci şi design industrial
1st category specialist, Trademarks and Industrial Designs Department

ŞAITAN Alexandru

şef Secţie desene şi modele industriale, Direcţia mărci şi design industrial
Head of Industrial Designs Division, Trademarks and Industrial
Designs Department

Membrii Comisiei de experţi – Reprezentanţi ai Secţiilor de Ştiinţe ale AŞM | Members of the Commission
of Experts – Representatives of Science Divisions of ASM
GULEA Aurelian

academician, coordonator al Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte a AŞM
Academician, Coordinator of the Natural and Exact Sciences Department of ASM

TRONCIU Vasile

doctor, Universitatea Tehnică a Moldovei
Doctor, Technical University of Moldova

TAGADIUC Olga

doctor habilitat, coordonator al Secţiei Ştiinţe Medicale a AŞM
Dr. Hab., Coordinator of the Medical Sciences Department of ASM

GAINA BORIS

academician, coordonator al Secţiei Ştiinţe Agricole a AŞM
Academician, Coordinator of the Agricultural Sciences Department of ASM

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts
Compartimentul II: PROIECTE INOVAŢIONALE ŞI DE TRANSFER TEHNOLOGIC
Part II: INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER PROJECTS
BADÂR Iurie

doctor în ştiinţe, şef Secţie instruire, Direcţia promovare și relaţii
externe, AGEPI
Doctor of Science, Head of Training Division, Promotion and External
Relations Department, AGEPI

BODRUG Viorica

specialist categoria II, Direcţia promovare și relaţii externe, AGEPI
2nd category specialist, Promotion and External Relations Department, AGEPI

IAŢCHEVICI Vadim

şef Secţie Transfer Tehnologic, AITT
Head of Tehnology Transfer Division, AITT

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts
Compartimentul III: CREAŢIA TINERILOR
Part III: CREATION OF YOUTH
ȘPAC Viorica

şef adjunct Direcţie promovare și relaţii externe, AGEPI
Deputy Head of Promotion and External Relations Department, AGEPI
CRÎJANOVSCHI Rodica specialist coordonator, Direcţia promovare și relaţii externe, AGEPI
Coordinator specialist, Promotion and External Relations Department, AGEPI

VERMEIUC Lilia
PULBERE Victoria

specialist coordonator, Direcţia mărci şi design industrial, AGEPI
Coordinator specialist, Trademarks and Industrial Design Department, AGEPI
șef Secţie mărci naţionale, Direcţia mărci şi design industrial, AGEPI
Head of National Trademarks Division, Trademarks and Industrial Design
Department, AGEPI

COMISIA DE EXPERŢI | COMMISION OF EXPERTS
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PĂGÂNU Victor

consultant principal, Direcţia Învăţământ preuniversitar a Ministerului Educaţiei,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Chief consultant, Pre-University Education Department of the Ministry of Education,
Culture and Research of the Republic of Moldova

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts
Compartimentul IV: PRODUSE ŞI SERVICII INOVATIVE
Part IV: INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES
MOGOL Natalia

CHEPTENE Ana
MIHAI Adela

MORARU Victor

MOGA Alexandru

doctor în ştiinţe, şef adjunct Direcţie mărci şi design industrial, AGEPI
Doctor of Science, Deputy Head of Trademarks and Industrial Design Department,
AGEPI
specialist categoria I, Direcţia juridică, AGEPI
1st category specialist, Law Department, AGEPI
specialist categoria I, Secţia economie, contabilitate şi audit,
Direcţia Management Intern, AGEPI
1st category specialist, Economy, Accounting and Audit Division, Internal Management Department, AGEPI
dr. hab., coordonator al Secţiei de Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM
Dr. Hab., Coordinator of the Social and Economical Sciences Department of ASM
Reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
Representative of the Ministry of Economy and Infrastructure of the Republic
of Moldova
expert evaluator, Departamentul servicii de expertiză, certiﬁcare şi suport
afaceri, Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova
evaluator expert, Expertise, Certiﬁcation and Business Support Services
Department, Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldov

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts
Compartimentul V: INDUSTRII CULTURALE ŞI CREATIVE
Part V: CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES
BONDARESCO Patricia șef Direcţie drept de autor, AGEPI
RUSU Eugeniu
DĂNILĂ Aurelian
ŢÎGANAŞ Ion

Head of Copyright Department, AGEPI
şef Secţie gestiune colectivă, Direcţia drept de autor, AGEPI
Head of Collective Management Division, Copyright Department, AGEPI
doctor în ştiinţe, coordonator al Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte a AŞM
Doctor of Science, Coordinator of the Humanities and Arts Department of ASM
doctor în ştiinţe, mandatar autorizat
Doctor of Science, Authorized Attorney

STRÎMBEANU Aliona șef Direcţie arte, învăţământ artistic și industrii culturale, Ministerul Educaţiei,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Head of Arts, Artistic Education and Cultural Industries Department, Ministry
of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova

COMISIA DE EXPERŢI | COMMISION OF EXPERTS

14

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova
State Agency on Intellectual Property
of the Republic of Moldova
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 40-05-00, 40-05-92, 40-05-93
Fax: +373 22 44-01-19
e-mail: oﬃce@agepi.gov.md
http://www.agepi.gov.md
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este o instituţie publică aﬂată în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităţilor în domeniul protecţiei juridice
a proprietăţii intelectuale.
Prin intermediul AGEPI vă puteţi proteja eﬁcient proprietatea intelectuală (PI):
• mărci de produse și de servicii, invenţii, desene și modele industriale, indicaţii geograﬁce,
specialităţi tradiţionale garantate, denumiri de origine, soiuri de plante, topograﬁi ale circuitelor
integrate;
• opere literare, artistice, știinţiﬁce, programe pentru calculator, alte obiecte ale dreptului de autor
și drepturilor conexe.
AGEPI eliberează titluri de protecţiei a obiectelor de PI, informează și oferă consultaţii juridice ce ţin
de protecţia și realizarea drepturilor de PI, editează Buletinul Oﬁcial de Proprietate Intelectuală (BOPI) și
revista de proprietate intelectuală ”Intellectus”, promovează și popularizează proprietatea intelectuală,
organizează atestarea mandatarilor autorizaţi, cursuri de instruire și perfecţionare a specialiștilor în domeniu, acordă servicii de prediagnoză a PI și alte servicii aferente.
Serviciile AGEPI sunt prestate conform Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008, ceea
ce garantează calitate în conformitate cu standardele internaţionale.
***
State Agency on Intellectual Property (AGEPI) is a public Institution subordinated to the Government, responsible for promoting and implementing activities in the ﬁeld of legal protection of intellectual property.
Through AGEPI you can eﬀectively protect your intellectual property (IP):
• Product and service of trademarks; inventions, industrial designs; geographical indications;
traditional guaranteed specialties; appellations of origin; plant varieties, topographies of integrated circuits;
• Literary, artistic, scientiﬁc works, computer programs and other objects of copyright and related rights.
AGEPI issues titles of protection of IP objects, informs and provides legal consultations relating to
the protection and enforcement of IP rights, publishes the Oﬃcial Bulletin of Intellectual Property (BOPI)
and the journal of intellectual property “Intellectus”, promotes and popularizes intellectual property, organizes the attestation of patent attorneys, training and retraining courses for specialists in the ﬁeld,
provides IP pre-diagnosis services and other related services.
Agency’s services are provided according to the Quality Management System ISO 9001: 2008,
which ensures quality according to international standards.
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Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A.
International Exhibition Center “Moldexpo” SA
Centrul Internațional de Expoziții ”MOLDEXPO” S.A.
str. Chioceilor,1, MD-2008, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 810-462, 810-416; Fax: (+373 22) 74-74-20

Centrul Internaţional de Expoziţii «Moldexpo» - organizator al celor mai mari expoziţii internaţionale de diferite
profile cu participarea companiilor autohtone și străine.
- Membru plenipotenţiar al Asociaţiei Mondiale a Industriei de Expoziţii (UFI);
- Membru plenipotenţiar al Alianţei Tîrgurilor din Europa Centrala (CEFA);
- Membru plenipotențiar al Asociației Organizatorilor de Tîrguri Agricole din Europa (EURASCO);
- Membru al Uniunii Expoziţiilor și Tîrgurilor din Rusia (UETR);
“Moldexpo” este un complex expoziţional modern, care contribuie prin intermediul manifestărilor expoziţionale la realizarea proiectelor naţionale, favorizează extinderea relaţiilor economice și comerciale dintre mai multe ţări.
Complexul este localizat pe un teritoriu cu suprafața de 24,2 ha și dispune de spaţii expoziţionale specializate de circa
5000 m.p. pe interior, 10000 m.p. – pe exterior, precum și infrastructură și reţele edilitare moderne. Anual, în pavilioanele
centrului, se desfășoară peste 50 de expoziţii, tîrguri și alte evenimente.
Obiectivele principale ale „Moldexpo”:
- Organizarea și desfășurarea manifestărilor expoziţionale în ţară și peste hotare;
- Organizarea și desfășurarea conferinţelor, seminarelor, prezentărilor, programelor de afaceri etc.;
- Elaborarea și realizarea acţiunilor promoţionale;
- Elaborarea, design-ul, proiectarea și montarea standurilor expoziţionale;
- Darea în chirie a spaţiilor și echipamentului expoziţional.
Междунардный выставочный центр «Moldexpo» - организатор крупнейших международных выставок
различного профиля с участием отечественных и иностранных компаний
- Полноправный член Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI);
- Полноправный член Центрально-Европейского Выставочного Альянса (CEFA);
- Полноправный член Европейской Ассоциации организаторов сельскохозяйственных выставок (EURASCO);
- Ч лен Российского Cоюза выставок и ярмарок (РСВЯ);
“Moldexpo” - современный выставочный комплекс Республики Молдова, способствующий развитию торговли со
всеми странами мира, реализации национальных проектов, расширению экономических связей между странами
и продвижению отечественных товаров посредством выставочно - ярмарочных мероприятий.
Располагает: 5000 кв.м. закрытой и 10000 кв.м. открытой выставочной площади, при общей террvитории комплекса
в 24,2 га, с современной инфраструктурой и инженерно-техническим оснащением. Ежегодно в павильонах и на
территории Центра проводятся свыше 50 выставок, ярмарок и других мероприятий.
Главными направлениями деятельности Международного Выставочного Центра „Moldexpo” являются:
- Организация и проведение выставочных мероприятий в стране и за рубежом.
- Организация и проведение конференций, семинаров, презентаций, деловых программ и т.д.
- Разработка и реализация рекламных акций.
- Разработка, дизайн, проектирование и монтаж выставочных стендов.
- Аренда выставочных площадей, оборудования и инвентаря.
The International Exhibition Center MOLDEXPO is the organizer of most important international specialized
exhibitions with domestic and international participation.
- Member of the Global Association of the Exhibition Industry (UFI);
- Member of the Central European Fair Alliance (CEFA);
- Member of the European Federation of Agricultural Exhibitions and Show Organisers (EURASCO);
- Member of the Russian Union of Exhibitions and Fairs (RUEF);
MOLDEXPO is a modern exhibition complex promoting the development of trade with all countries of the world, the implementation of national projects, the expansion of economic ties between the countries and the promotion of domestic
goods through exhibition events.
The total area of MOLDEXPO fairgrounds is of 24,2 ha, with 5,000 sq m indoor and 10000 sq m outdoor exhibiting area,
with modern pavilions and a developed infrastructure. Annually more than 50 exhibitions, fairs and other events are held
on the fairgrounds of MOLDEXPO
The main activities of International Exhibition Center MOLDEXPO are:
- Organizing and holding exhibitions and fairs at home and abroad;
- Organizing conferences, seminars, presentations, business programs etc.;
- Development and implementation of advertising campaigns;
- Development, design, engineering and installation of exhibition stands;
- Rental of exhibition space, equipment and inventory.
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Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Agency for Innovation and Technology Transfer
Str. Mioriţa nr. 5,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Tel. /Fax: +373 22 88-25-60
e-mail: aitt@aitt.md
www.aitt.md

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) este principala instituţie naţională a cărei
activitate de bază vizează transformarea rezultatelor cercetărilor ştiinţiﬁce în practică, prin introducerea în circuitul economic a noi produse, servicii sau procese, care corespund necesităţilor şi cerinţelor
pieţei. Agenţia serveşte interesului public prin facilitarea implementării rezultatelor din sfera cercetării,
coordonarea procesului de creare a infrastructurii de inovare, acordarea de asistenţă specializată în
acest domeniu, promovarea rolului inovării în dezvoltarea durabilă şi diseminarea culturii de inovare.
Monitorizarea activităţii Parcurilor Ştiinţiﬁco-Tehnologice şi a Incubatoarelor de Inovare, coordonarea implementării proiectelor de inovare şi transfer tehnologic ﬁnanţate din bugetul de stat,
sporirea gradului de receptivitate a tehnologiilor şi a proceselor inovative de origine autohtonă în
cadrul mediului de afaceri, precum şi a societăţii şi promovarea rezultatelor acestora prin participarea
la expoziţiile naţionale şi internaţionale, au fost principalele direcţii de activitate ale AITT de la fondarea sa în anul 2004.
În cei 13 ani de activitate s-a reușit contribuirea la implementarea cu succes a peste 200 de
proiecte de transfer tehnologic în diferite domenii de activitate, participarea și organizarea a peste
100 de evenimente de promovare și susţinere a inovaţiilor.
***
The Agency for Innovation and Technology Transfer (AITT) is the main national institution whose
core activity is to transform the results of scientiﬁc research into practice by introducing in the economic circuit new products, services or processes that meet the needs and requirements of the market. The Agency serves the public interest by facilitating the implementation of research results, coordinating the creation of innovation infrastructure processes, providing specialized assistance in this
ﬁeld, promoting the role of innovation in sustainable development and disseminating the innovation
culture.
Since its foundation in 2004, the main functions of AITT has been monitoring the activity of the
Science and Technology Parks and the Innovation Incubators, coordinating the implementation of the
innovation and technology transfer projects funded from the state budget, increasing the receptivity of innovative technologies and promoting the technology transfer results through national and
international exhibitions.
In the 13 years of activity, AITT has contributed to the successful implementation of over 200
technology transfer projects in various ﬁelds of activity as energy eﬃciency, new materials, biomedicine and biotechnologies. At the same time, AITT grants special attention towards international cooperation, implementing, promoting and supporting innovation results through over 100 organized
events.
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Oﬁciul European de Brevete
European Patent Oﬃce
European Patent Oﬃce
80298 Munich, Germany
www.epo.org
Contact: Customer Services
e-mail: info@epo.org

Oﬁciul European de Brevete (OEB) este o instituţie responsabilă de procesarea cererii unitare
de brevet european depuse de inventatorii şi companiile particulare, care doresc să obţină protecţia
invenţiilor pe teritoriul a 42 de ţări ale Europei, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.
În calitate de Oﬁciu de Brevete din spaţiul european, OEB susţine inovaţia, competitivitatea şi
progresul economic pe teritoriul Europei prin acordarea serviciilor de înaltă calitate şi eﬁcienţă, în
conformitate cu prevederile Convenţiei Brevetului European.
De asemenea, OEB acordă publicului larg, acces gratuit la bazele de date de brevete pe care le
administrează. Acestea conţin mai mult de 90 mil. de documente de brevet din întreaga lume, acoperind toate domeniile tehnologice, și invenţiile create pe parcursul sec. al XIX-a și până în prezent.
Totodată, bazele de date respective constituie o sursă de inspiraţie tehnică și informaţii pentru inovatori, ingineri şi cercetători din întreaga lume, oferind şi informaţii valoroase de ordin juridic, cum ar ﬁ,
de exemplu, durata de validitate a brevetului.
Oﬁciul European de Brevete facilitează accesul gratuit la următoarele baze de date pentru
cercetări documentare în domeniul brevetelor:
•

Espacenet - http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html

•

European Patent Register and Register Alert - http://www.epo.org/searching/free/register.html

•

European Publication Server - https://data.epo.org/publication-server/?lg=en

Pentru orice întrebări sau mai multe informaţii, vă invităm la discuţii cu experţii Oﬁciului European de Brevete la standul publicitar al OEB.
***
The European Patent Oﬃce (EPO) provides a uniform application procedure for individual inventors and companies seeking patent protection in up to 42 countries including the Republic of
Moldova.
As the patent oﬃce for Europe, it supports innovation, competitiveness and economic growth
across Europe through a commitment to high quality and eﬃcient services delivered under the European Patent Convention.
The EPO also makes its patent databases available to the public. These contain more than 90
million patent documents from around the globe, covering all areas of technology and inventions
stretching from the 19th century to today. The databases are a source of technical inspiration and
information for innovators, scientists and engineers the world over, and also contain valuable legal
information on a patent`s validity.
The European Patent Oﬃce makes available the following free databases for patent research:
•

Espacenet http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html

•

European Patent Register and Register Alert http://www.epo.org/searching/free/register.html

•

European Publication Server https://data.epo.org/publication-server/?lg=en

If you have any questions or need more information, we invite you to speak to the EPO specialists
at the EPO stand.
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Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
World Intellectual Property Organization

4, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
Tel. +41 22 338 9111
www.wipo.int
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) este forumul global pentru politică,
servicii, informaţii și cooperare în domeniul proprietăţii intelectuale. În calitate de agenţie specializată
a Naţiunilor Unite, OMPI acordă asistenţă celor 191 de state membre în dezvoltarea unui cadru juridic
internaţional echilibrat în domeniul proprietăţii intelectuale (PI), întru satisfacerea nevoilor societăţii
aﬂate în continuă evoluţie. Aceasta oferă servicii de consultanţă în afaceri pentru obţinerea drepturilor de proprietate intelectuală în mai multe ţări și soluţionarea litigiilor; acordă asistenţă prin
desfășurarea unor programe de consolidare a capacităţii pentru a permite ţărilor în curs de dezvoltare să obţină beneﬁcii de pe urma utilizării proprietăţii intelectuale; totodată, oferă acces liber la
informaţiile ce ţin de domeniul proprietăţii intelectuale conţinute în băncile de date unice.
Întreprinderile și inovatorii au nevoie de modalităţi simple și rentabile pentru protecţia propriilor invenţii, mărci și modele şi desene industriale pe teritoriul mai multor ţări. OMPI oferă o gamă
largă de servicii în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale la nivel transfrontalier și soluţionării
litigiilor în afara instanţelor judecătorești. Acestea includ:
•

Sistemul internaţional de brevete PCT;

•

Sistemul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor;

•

Sistemul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor și modelelor industriale;

•

Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI.

OMPI cooperează cu oﬁciile, utilizatorii și alte părţi interesate în domeniul proprietăţii intelectuale întru dezvoltarea instrumentelor, serviciilor, standardelor, bazelor de date și platformelor comune
aferente domeniului de PI. Această infrastructură tehnică este concepută pentru acordarea asistenţei
instituţiilor de proprietate intelectuală în colaborarea mai eﬁcientă și asigurarea unor servicii de calitate către utilizatori; pentru oferirea accesului liber la cunoștinţele conţinute în sistemul de PI pentru
inovatori și solicitanţii de informaţii la nivel mondial. Aceasta include:
•

Standarde și clasiﬁcări comune în domeniul proprietăţii intelectuale;

• Baze de date ce oferă, la nivel mondial, acces gratuit la datele ce ţin de proprietatea
intelectuală și tehnologiile informaţionale, precum sunt bazele de date PATENTSCOPE, Global Brand,
Global Design și baza de date terminologică WIPO Pearl;
• Reţelele centrelor de suport al inovaţiilor tehnologice TISC și gestionarea colectivă a drepturilor de autor la nivel mondial.
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***
The World Intellectual Property Organization (WIPO) is the global forum for intellectual
property policy, services, information and cooperation. A specialized agency of the United Nations,
WIPO assists its 191 Member States in developing a balanced international intellectual property (IP)
legal framework to meet society’s evolving needs. It provides business services for obtaining IP rights
in multiple countries and resolving disputes; it delivers capacity-building programs to help developing countries beneﬁt from using IP; and it provides free access to unique knowledge banks of IP
information.
Businesses and innovators need easy, cost-eﬀective ways to protect their inventions, brands and
designs in multiple countries. WIPO oﬀers a range of global services for protecting IP across borders,
and for resolving IP disputes outside the courts. These include:
•

The PCT International Patent System

•

The Madrid International Trademark System

•

The Hague International Design System

•

The WIPO Arbitration and Mediation Center

WIPO cooperates with IP oﬃces, users and other stakeholders to develop shared IP tools, services, standards, databases and platforms. This technical infrastructure is designed to help IP institutions collaborate more eﬀectively and deliver more eﬃcient services to their users; as well as enabling
innovators and information-seekers worldwide to freely access the knowledge contained in the IP
system. It includes:
•

Common IP standards and classiﬁcations;

• Free global databases of IP and technology information, such as PATENTSCOPE, the Global
Brand Database, the Global Design Database, and the WIPO Pearl terminology database;
• Technology innovation support center (TISC) networks and the global collective management of copyright.
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Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 22-15-52, 23-84-10
Fax: +373 22 24-44-25, 23-84-10
e-mail: camera@chamber.md, expo@chamber.md
http://www.chamber.md
Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) este o organizaţie independentă, care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova, atât în ţară, cât și peste hotare, ﬁind o
organizaţie unică de acest fel. Având ca scop promovarea mediului de afaceri din Republica Moldova,
îndeosebi a membrilor săi, valoriﬁcarea capacităţilor acestora, modernizarea economiei și dezvoltarea
societăţii, prin furnizarea de suport specializat, CCI este un partener de încredere în dezvoltarea businessului autohton.
Pentru ca serviciile și activităţile Camerei să ﬁe mai accesibile și rapide, sistemul cameral este
format din 10 ﬁliale: Bălţi, Cahul, Edineţ, Hâncești, Orhei, Râbniţa, Soroca, Tighina, Ungheni și UTA
Găgăuzia, care, la rândul lor, au mai multe reprezentanţe în regiunile deservite.
În ﬁecare an, Camera de Comerţ și Industrie organizează activităţi menite să promoveze și susţină
mediul de afaceri din ţară. Astfel:
• organizează misiuni, forumuri economice, expoziţii, concursuri, atât în ţară, cât și peste hotare,
și asigură participarea antreprenorilor moldoveni la evenimente internaţionale;
• organizează seminare, traininguri, cursuri pe teme actuale, derulează proiecte de instruire, inclusiv cu implicarea experţilor de peste hotare. CCI prestează un nou serviciu, disponibil la ﬁecare
ﬁlială a Camerei: consultanţă privind procedurile de participare la achiziţiile publice;
• oferă servicii de broker vamal, expertiză, evaluare și certiﬁcare a mărfurilor, eliberează carnete ATA;
• participă, în calitate de reprezentant al businessului, la realizarea mai multor proiecte pentru
îmbunătăţirea mediului de afaceri, în acest context, pe lângă CCI activează trei Comitete sectoriale în
domeniul servicii, agricultură și industrie;
• în vederea soluţionării litigiilor comerciale pe cale amiabilă, pe lângă CCI a RM activează Curtea
de Arbitraj Comercial Internaţional și Centrul de Mediere.
În prezent, Camera de Comerţ şi Industrie a RM are cca 1100 de membri – întreprinderi care îşi
desfăşoară activitatea în toate sferele economiei naţionale. Registrul membrilor CCI, precum şi toate
activităţile, noutăţile CCI, dar și alte informaţii utile pentru agenţii economici pot ﬁ accesate pe pagina
web a CCI: www.chamber.md.
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***
The Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova (CCI RM) is a non-governmental, autonomous and independent organization, activating in accordance with the Law of the Republic of Moldova No. 393-XIV of May 13th 1999 and representing the interests of the business community in the Republic of Moldova. The major objective of the Chamber of Commerce and Industry of
the Republic of Moldova is to support the business community in the country and to create a favorable
environment for business development, as well as to represent the interests of its members in relation
with governmental authorities and foreign business communities.
Among other speciﬁc objectives of the Chamber are:
• Promotion of trade and industry both at national and international levels and supporting
economic operators of the Republic of Moldova in their relations with public authorities of the country
and international business support organizations.
• Participation in the elaboration of normative acts referring to the interests of the business
community or aimed at removing obstacles and restrictions in market economy operations which are
not stipulated by public laws.
• Promoting the development of various types of business activity taking into account the interests of all economic agents, branches of national economy and speciﬁc territories of the country.
• Oﬀering assistance in ﬁnding business contacts for the representatives of entrepreneurial
activity and oﬀer support in establishing an eﬃcient cooperation with state authorities.
• Organizing the vocational training and improving professional skills of entrepreneurs in the
country.
• Providing businessmen with necessary information and consultations on diﬀerent economic
and commercial issues.
•

Creating a favorable image of the Republic of Moldova on international level.

With its head oﬃce located in Chisinau, the Chamber of Commerce and Industry of the Republic
of Moldova has 9 regional branches and 1 representation oﬃce in Transnistria. The CCI RM is active
member in a number of leading international organizations, among which International Chamber of
Commerce Worldchambers Federation and Central European Chamber of Commerce Initiative.
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Camera de Comerţ şi Industrie Moldo-Italiană
Italian Chamber of Commerce în Moldova

Camera di Commercio e Industria Moldo-Italiana (C.C.I-MD) este Camera de Comerţ Italiană în
Moldova, înﬁinţată în 2007 din iniţiativa antreprenorilor din Italia și Moldova în urma creşterii constante a interschimbului comercial dintre aceste două ţări, şi din necesitatea de a oferi un suport considerabil întreprinderilor implicate într-o fază importantă de dezvoltare a relaţiilor comerciale, economice şi culturale.
Ambiţia Camerei de Comerţ și Industrie Moldo-Italiene constă în oferirea unei platforme care să
ﬁe în stare să suporte în mod activ şi să satisfacă exigenţele companiilor membre, precum şi să presteze propriile servicii tuturor întreprinderilor, organizaţiilor şi asociaţiilor străine interesate să intre pe
piaţa din Moldova.
C.C.I-MD este recunoscută de Guvernul Italian prin Decret Ministerial și face parte din circuitul
mondial al Asociaţiei Camerelor de Comerţ Italiene în Străinătate (CCIE) – ASSOCAMERESTERO –
o structură complexă actualmente compusă din 76 de Camere Italiene în 50 de ţări ale lumi, care
promovează dezvoltarea schimburilor comerciale în lume.
Activitatea Camerei este focalizată pe asistenţa întreprinderilor, oferind o gamă largă de servicii:
de la informaţii comerciale la asistenţă legală, de la crearea parteneriatelor între companii și organizaţii
la întâlnirile B2B și la organizarea misiunilor economice în Italia.
C.C.I-MD beneﬁciază, de asemenea, de o reţea selecţionată de consultanţi specializaţi, în stare să
asiste antreprenorii la ﬁecare pas de dezvoltare a companiei.
Camera di Commercio e Industria Moldo-Italiana îşi desfăşoară activitatea în sediul său de pe bd.
Stefan cel Mare 171/1, și poate ﬁ contactată la tel. 022 855600 sau la adresa de email info@ccimd.md.
***
Camera di Commercio e Industria Moldo-Italiana (CCI-MD), the Italian Chamber of Commerce
in Moldova was founded in 2007, at the initiative of Italian and Moldovan entrepreneurs, following
the steady growth of commercial relations between the two countries, and the need to provide a
considerable support for enterprises involved in an important stage of development of commercial,
economic and cultural relations.
The ambition of the CCIMD is to provide a platform that is able to actively support and meet the
requirements of member companies and to provide its own services to all foreign enterprises, organizations and associations interested in entering the Moldovan market.
CCI-MD is recognized by the Italian Government through a Ministerial Decree and is part of the
World Association of Italian Chambers of Commerce Abroad - ASSOCAMERESTERO - a complex structure currently comprised of 76 Italian Chambers in 50 countries of the world.
The Chamber's work focuses on business support, oﬀering a wide range of services: from commercial information to legal assistance, from creating partnerships between companies and organizations to B2B meetings and economic missions in Italy.
C.C.I-MD also beneﬁts from a select network of specialized consultants able to assist entrepreneurs at every step of development of a company.
Camera di Commercio e Industria Moldo-Italiana has its oﬃce on bd. Stefan cel Mare 171/1, and
can be contacted at 022 855600 or by email at info@ccimd.md.
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Camera de Comerţ şi Industrie Italo-Moldavă (CCIM)
Camera di Commercio Italo-Moldava (CCIM)

Camera de Comerţ Italo-Moldavă a fost constituită în 2005 în Italia de un grup de oameni de
afaceri italieni, care activau de ceva timp în Moldova, cu denumirea de A.C.I.M. – Asociaţia pentru
Comerţ Italo-Moldavă.
În 2008 A.C.I.M. a fost recunoscută oﬁcial de Guvernul Italian în calitatea sa de Cameră de Comerţ
Italo-Moldavă. În iulie 2010, CCIM a obţinut înregistrarea oﬁcială în Republica Moldova a propriului Sediu de Reprezentanţă.
Pe lângă sediul central al CCIM la Bologna, Camera este prezentă în Italia cu două Sedii de
Reprezentanţă: unul la Treviso pentru Regiunile Veneto și Friuli Venezia Giulia, celălalt la Ascoli Piceno
pentru Regiunile Marche și Abruzzo.
Scopul principal al activităţii Camerei de Comerţ Italo-Moldave este promovarea și intensiﬁcarea relaţiilor comerciale, ﬁnanciare, culturale și relaţiilor de colaborare economico-tehnică între întreprinderile italiene și întreprinderile din Moldova în toate sectoarele economice: industrie, comerţ,
agricultură, sectorul terţiar.
În cei doisprezece ani de activitate Camera de Comerţ Italo-Moldavă a însoţit în Republica
Moldova sute de companii, dintre care multe și-au început apoi propria activitate în ţară, a participat
la numeroase expoziţii cu standuri colective și individuale, a organizat misiuni, a participat la numeroase proiecte, ca lider și ca partener.
CCIM are încheiate acorduri de colaborare cu Camerele de Comerţ din diferite orașe ale Italiei și
organizează evenimente dedicate oportunităţilor de afaceri și de investiţii pentru companiile italiene
din Moldova, în colaborare cu Camerele de Comerţ din aceste orașe. CCIM oferă asociaţilor și întreprinderilor interesate servicii de consultanţă și asistenţă juridică, ﬁscală, societară, informaţii economice
și comerciale.
Date de contact:
Sediu în Italia: Viale XII Giugno n.2 - 40124 Bologna
Sediu în Moldova: Str. Tighina 49/3, of.34, Chișinău, MD-2001
tel.: +373 22 929005; mob.: +373 68 477002
info@cameraitalomoldava.it
rappresentanza@cameraitalomoldava.it
www.cameraitalomoldava.it
***
La Camera di Commercio Italo-Moldava viene costituita nel 2005 in Italia, da un gruppo di
imprenditori italiani, da tempo operanti nella Repubblica Moldova, allora denominata A.C.I.M. - Associazione per il Commercio Italo-Moldavo.
Nel 2008 l’A.C.I.M. ottiene il riconoscimento uﬃciale da parte del Governo Italiano come Camera
di Commercio Italo-Moldava. Nel luglio 2010 la Camera di Commercio Italo-Moldava, ACIM ottiene la
Registrazione uﬃciale in Moldova della propria Sede di Rappresentanza.
Oltre la Sede centrale della CCIM che si trova a Bologna, la Camera è presente in Italia con due
Sedi di Rappresentanza: una a Treviso per le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, l’altra ad Ascoli
Piceno per le Regioni Marche e Abruzzo.
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Lo scopo principale della Camera di Commercio Italo-Moldava è promuovere ed intensiﬁcare
le relazioni commerciali, ﬁnanziarie, culturali ed i rapporti di collaborazione economico-tecnica
tra imprese italiane ed imprese moldave dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato,
dell'agricoltura, delle attività ausiliarie e del terziario.
In dodici anni di attività la Camera di Commercio Italo-Moldava ha accompagnato centinaia di
aziende in Moldova, molte delle quali hanno poi avviato una propria attività nel Paese, ha partecipato
a numerose Fiere con stand collettivi ed individuali, organizzato missioni, partecipato a vari progetti
ed iniziative sia come leader che come partner.
La CCIM ha degli accordi di collaborazione con le Camere di Commercio di varie città italiane e
organizza Giornate Paese dedicate alle opportunità di business e di investimento per le imprese italiane in Moldova, in collaborazione con le Camere di Commercio di queste città. La CCIM oﬀre ai soci
ed alle aziende interessate servizi di consulenza ed assistenza legale, ﬁscale, societaria, informazione
economica e commerciale.
Contatti:
Sede in Italia: Viale XII Giugno n.2 - 40124 Bologna
Sede in Moldova: Via Tighina 49/3, uﬀ.34, Chisinau, MD-2001
tel: +373 22 929005; mob: +373 68 477002
info@cameraitalomoldava.it
rappresentanza@cameraitalomoldava.it
PEC: presidenza@pec.cameraitalomoldava.it
www.cameraitalomoldava.it
***
Итало-молдавская торговая палата (CCIM) была основана в 2005 году в Италии группой
итальянских предпринимателей, работающих в Республике Молдова, в то время под названием
A.C.I.M. – Итало-молдавская торговая ассоциация.
В 2008 году A.C.I.M. получает официальное признание Итальянского Правительства в
качестве Итало-молдавской торговой палаты. В июле 2010 года Итало-молдавская торговая
палата официально регистрирует свое Представительство в Молдове.
Помимо головного офиса в Болонье, у CCIM в Италии есть еще два Представительства: одно
в Тревизо для Областей Венето и Фриули-Венеция-Джулия, другое в Асколи-Пичено, для Марке
и Абруццо.
Основная цель Итало-молдавской торговой палаты – продвижение и укрепление
торговых, финансовых, культурных связей и техническо-экономического сотрудничества между
итальянскими и молдавскими предприятиями разных отраслей: промышленности, торговли,
ремесленничества, сельского хозяйства, сферы обслуживания.
За двенадцать лет своей деятельности Итало-молдавская торговая палата сопроводила
сотни компаний в Молдове, многие из которых затем открыли собственные предприятия в
Молдове, приняла участие в многочисленных выставках c коллективными и индивидуальными
стендами, организовывала деловые визиты, участвовала в различных проектах, как в качестве
руководителя, так и в качестве партнера.
CCIM заключила соглашения о сотрудничестве с торгово-промышленными палатами
различных городов Италии и организует мероприятия для итальянских предприятий,
интересующихся возможностями бизнеса и инвестирования в Молдове, в сотрудничестве с
торгово-промышленными палатами этих городов. CCIM предоставляет заинтересованным
компаниям консалтинговые услуги в юридической, налоговой, экономической сфере,
экономическую и коммерческую информацию.
Контактная информация:
Офис в Италии: Viale XII Giugno n.2 - 40124 Bologna
Офис в Молдове: Str. Tighina 49/3, of.34, Chisinau, MD-2001
tel.: +373 22 929005; mob.: +373 68 477002
info@cameraitalomoldava.it
rappresentanza@cameraitalomoldava.it
www.cameraitalomoldava.it
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Camera de Comerţ Americană din Moldova (AmCham Moldova)
American Chamber of Commerce in Moldova (AmCham Moldova)
45B Puskin Str., 3rd ﬂoor, MD-2005,
Chisinau, Republic of Moldova
Tel.: +373 22 211 781
Fax: +373 22 211 782
info@amcham.md
www.amcham.md
About AmCham Moldova: AmCham Moldova is a nongovernmental and non-proﬁt association
of private business in Moldova. As member of the 125 American Chambers of Commerce network
from across the world, AmCham Moldova aims to promote American commerce and investments in
Moldova, the cooperation with the Republic of Moldova Government and leaders of business community for the development of a more favorable business climate for commerce and foreign investment in Moldova. Now, AmCham counters 118 members, representing 34 industries of the national
economy.
Chisinau International Court of Commercial Arbitration operates under the aegis of AmCham
Moldova.
***
Despre AmCham Moldova: AmCham Moldova este o asociaţie nonguvernamentală, non-proﬁt
a businessului privat din Moldova. În calitate de membru al reţelei de 125 de Camere de Comerţ Americane din întreaga lume, AmCham Moldova are drept misiune promovarea comerţului şi investiţiilor
americane în Moldova, colaborarea cu Guvernul Republicii Moldova şi liderii comunităţii de afaceri
pentru dezvoltarea unui climat de afaceri mai favorabil pentru comerţ şi investiţii străine în Moldova. Actualmente, AmCham numără circa 118 membri, care reprezintă 34 de industrii din economia
naţională.
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional din Chișinău este o instituţie permanentă de arbitraj,
fără personalitate juridică, instituţionalizată ca organ permanent pe lângă Asociaţia Patronală „Camera de Comerţ Americană din Moldova” (AmCham Moldova).
***
Об AmCham Moldova: AmCham Moldova – неправительственная, некоммерческая
ассоциация частного бизнеса в Молдове. AmCham Moldova входит в сеть из 125 американских
торговых палат по всему миру и видит свою миссию в продвижении американских инвестиций
и торговли в Молдове, сотрудничестве с правительством Республики Молдова и лидерами
бизнес-сообщества с целью развития более благоприятного делового климата для торговли
и иностранных инвестиций в Молдове. В настоящее время AmCham насчитывает около 118
членов, представляющих 34 отрасли народного хозяйства.
Международный коммерческий арбитражный суд Кишинэу является постоянным
арбитражным органом, без образования юридического лица, институционализированным
в качестве постоянного органа при Патронажном объединении «Американская торговопромышленная палата в Молдове» (AmCham Молдова).
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Camera Bilaterală de Comerţ și Industrie Republica Moldova - România
Bilateral Chamber of Commerce and Industry Republic of Moldova Romania

Camera Bilaterală de Comerţ și Industrie Republica Moldova – România este o organizaţie
autonomă, neguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică, de utilitate publică, destinată
reprezentării, apărării și susţinerii intereselor membrilor săi și ai celorlalţi operatori economici din
Republica Moldova și România, pentru dezvoltarea comerţului și industriei, agriculturii și serviciilor
corespunzător cerinţelor economiei de piaţă.
Camera Bilaterală de Comerţ și Industrie Republica Moldova – România nu lucrează numai cu și numai pentru membrii săi, ci se adresează întregii comunităţi de afaceri din Republica Moldova și România.
În calitate de reprezentant al mediului de afaceri, Camera Bilaterală de Comerţ și Industrie Republica Moldova – România dorește să se implice activ în asigurarea unui mediu de afaceri stabil, coerent și transparent, favorabil dezvoltării durabile a economiei, inclusiv prin promovarea unor iniţiative
legislative beneﬁce pentru mediul de afaceri.
Pentru a vă pune în practică ideile și a vă materializa planurile de afaceri, în sprijinul dumneavoastră
vine o echipă puternică, care vă va oferi o gamă largă de servicii la nivel european, adaptate perfect
cerinţelor pieţei. Fie că doriţi să iniţiaţi o afacere, ﬁe că aveţi deja o afacere și doriţi să va extindeţi, ﬁe că
sunteţi un investitor străin și doriţi să deschideţi o sucursală sau reprezentanţă în Republica Moldova
sau România, Camera este lângă dumneavoastră!
Noi vă ajutăm să evitaţi birocraţia, vă oferim informaţii de calitate și vă ajutăm să vă promovaţi
produsele și serviciile și să dezvoltaţi noi parteneriate de afaceri.
***
The Bilateral Chamber of Commerce and Industry Republic of Moldova - Romania is an autonomous, non-governmental, apolitical organization with legal personality, of public utility, intended to
represent, defend and support the interests of its members and other economic operators in the Republic of Moldova and Romania.
The Bilateral Chamber of Commerce and Industry Republic of Moldova - Romania does not only
work with and only for its members, but it addresses to the entire business community in the Republic
of Moldova and Romania.
As a business representative, the Bilateral Chamber of Commerce and Industry Republic of
Moldova - Romania wishes to be actively involved in ensuring a stable, coherent and transparent business environment favorable to the sustainable development of the economy, including through the
promotion of legislative initiatives beneﬁcial to business environment.
In order to put your ideas into practice and materialize your business plans, a strong team will
come to your support and will oﬀer you a wide range of services at European level, tailored to the
needs of the market. Whether you want to start a business, whether you already have a business and
want to expand, or whether you are a foreign investor and want to open a branch or representative in
Moldova or Romania, the Chamber is next to you!
We help you avoid bureaucracy, provide you with quality information, and help you promote
your products and services and develop new business partnerships.

27

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017

Junior Achievement Moldova, A.O.

Junior Achievement este o asociaţie obştească, a cărei misiune constă în motivarea şi pregătirea
tinerei generaţii pentru a se aﬁrma cu succes în economia de piaţă.
Junior Achievement activează în Moldova din anul 1995 şi este membră a reţelei JA Worldwide
www.ja.org şi a Centrului Regional de la Bruxelles, JA-YE Europa www.ja-ye.org. JA Worldwide este cea
mai mare și cea mai dinamică organizaţie orientată spre educaţia economică și antreprenorială,
ﬁind prezentă în 123 de ţări.
De la înregistrarea organizaţiei la programele JA Moldova de formare antreprenorială au participat peste 190 000 de elevi și circa 1800 de profesori.
În cadrul programelor de educaţie economică oferite de Junior Achievement, profesorul şi elevul
învaţă prin acţiune. Prin activităţile de tip ”learning by doing” desfășurate la clasă și interacţiunea
cu consultanţii voluntari din comunitatea de afaceri, tinerii dobândesc competenţe esenţiale pentru viaţă, experienţe inedite, oportunitatea de a participa la competiţiile internaţionale din cadrul
programelor, apartenenţa la reţeaua globală educaţională și profesională. La ora actuală, oferta
educaţională a organizaţiei conţine 19 programe, pentru toate vârstele de la clasa a I-a la a XII-a.
Programele JA de educaţie economică cultivă o gândire aplicată la realitate, o atitudine pozitivă
faţă de viaţă, spiritul de iniţiativă și de implicare în viaţa comunităţii. Prin simulări la calculator sau în
clasă, jocuri de rol, scenarii, analiză de studii de caz, elevii învaţă experimentând roluri din viaţa reală:
consumator, angajat, antreprenor.
Programele JA Moldova pot ﬁ implementate în una din modalităţile:
- extracurricular (cerc),
- auxiliar la cursurile obligatorii,
- în cadrul orelor de dirigenţie,
- ora opţională.
Junior Achievement Moldova oferă:
PROFESORILOR:
• Instruire gratuită anuală (traininguri de formare și perfecţionare) profesorilor care sunt
implicaţi în cadrul programelor de educaţie economică și antreprenorială sau celor care vor să se implice în cadrul programelor JA Moldova;
• Schimb de experienţă cu partenerii europeni, deplasări în bază de proiect (toate cheltuielile
sunt suportate de către organizaţie);
• Suport didactic GRATUIT (manual, caietul elevului, ghidul profesorului, plicul profesorului,
jocuri, postere);
• Curriculum elaborat de către JA Moldova și avizat de către Ministerul Educaţiei al RM;
• Posibilitatea de a participa în cadrul evenimentelor organizate de către JA Moldova pentru
elevi, la nivel naţional și internaţional.
ELEVILOR:
• Oportunitatea de a participa la competiţiile internaţionale din cadrul programelor (simularea
online - TITAN, Competiţia Europeană Compania Anului)
• Apartenenţa la o reţea globală educaţională și profesională;
• Elevii dobândesc competenţe esenţiale pentru viaţă, experienţe inedite;
• Suport didactic contra plată la preţul de producere;
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• Oportunitatea de a participa la evenimentele naţionale dedicate tinerilor din program
(Competiţia Naţională Compania Anului, Olimpiada la Economie, Job Shadow Day, Innovation Camp,
întruniri cu reprezentanţii mediului de afaceri).
***
Junior Achievement is a non-governmental organization whose mission is to motivate and prepare the younger generation to assert a successful market economy.
Junior Achievement is activates in Moldova since 1995 and is a member of JA Worldwide www.
ja.org and of the Regional Centre in Brussels, JA-YE Europe www.ja-ye.org. JA Worldwide is the largest and most dynamic organization oriented to economic and entrepreneurial education, being
present in 123 countries.
From the organization’s registration, over 195,000 students and 1800 teachers attended the JA
Moldova programs of entrepreneurial training.
In economical education programs oﬀered by Junior Achievement the teacher and the pupils
learn by actions. By the activities of ”learning by doing” held in class and by the interaction with
volunteer consultants from business community, young people acquire essential skills for life, experience unique opportunities to participate in international competitions of the programs, belonging to
educational and professional global network. In present the organization’s educational oﬀer contains
19 programs for all the age levels from 1-12.
JA economic education programs cultivate thinking applied to reality, a positive attitude towards
life, sense of initiative and involvement in community life. Through computer simulations or in the
classroom, role play scenarios, doing case studies, students learn experiencing real life roles: consumer, employee, entrepreneur.
JA Moldova can be implemented in one of the following ways:
- Extracurricular,
- Auxiliary at compulsory courses,
- During the class at school,
- Optional class.
Junior Achievement Moldova oﬀers:
TEACHERS:
• Free annual trainings (trainings of formation and improvement) for teachers who are involved in economic and entrepreneurial education programs or those who want to be involved in JA
programs Moldova;
• Exchange of experience with European partners in project based travel (all expenses are paid
by the organization);
• FREE teaching support (books, pupil’s copybook, teacher’s guide, teacher’s envelope, games,
posters).
• Curriculum developed by JA Moldova and approved by the Ministry of Education of RM;
• The opportunity to participate in the events organized by JA Moldova for pupils nationally
and internationally.
PUPILS:
• The opportunity to participate in international competitions within the programs (online
stimulation titan, European Company of the Year Competition) ;
• Belonging to a global educational and professional network;
• Students acquire essential skills for life, unique experiences;
• Support for teachers;
• The opportunity to participate in national events for young people in the program (National
Company of the Year Competition, Economical contest, Job Shadow Day, innovation camp, Meetings
with business representatives).
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Lista exponatelor prezentate
la Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT-2017”
List of Exhibits prezented
in the International Specialized Exhibition ”INFOINVENT-2017”
COMPARTIMENTUL I: INVENŢII, SOIURI DE PLANTE ȘI DESIGN INDUSTRIAL
PART I: INVENTIONS, PLANT VARETIES AND INDUSTRIAL DESIGN

SECŢIUNEA A | SECTION A
Biotehnologie, chimie, tehnologii şi produse ecologice
Biotechnology, Chemistry, Technologies and Ecological Products

AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” AL AŞM
A1

TEHNOLOGIE PENTRU SPORIREA INDICILOR DE INCUBARE DE CALITATE
ŞI A CELOR DE CANTITATE AI OUĂLOR DE GĂINĂ

Autori:

Şibaeva Irina, Şibaev Alexandr

Brevet de scurtă durată: MD 1020
Esenţa invenţiei: Metoda constă în tratamentul ouălor de găină înainte de incubare cu câmp magnetic pulsat cu inducţie de 40…50 μT şi frecvenţă lent variabilă de la 1 la 10 Hz timp de 40 min.
Ca rezultat al acestui impact sporește eclozarea şi capacitatea de eclozare, crește greutatea
puilor şi scade mortalitatea embrionilor la diferite stadii de dezvoltare, totodată se reduce
mortalitatea păsărilor tinere.
Importanţa socio-economică: Dezvoltarea tehnologiilor ecologice și viabile economic pentru
producţia de produse alimentare.
Summary of the invention: The method consists in pre-incubation treatment of hen eggs with
pulsed magnetic ﬁeld with induction of 40…50 μT and continuously variable frequency
from 1 to 10 Hz for 40 minutes. As a result of this impact the hatchability and hatching rate
are increased, the weight of the chickens is growing, and decreases mortality of embryos at
diﬀerent stages of development, also mortality of young animals is reduced.

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A2

FUNGA RHIZOPUS STOLONIFER PENTRU BIODEGRADAREA COMPUŞILOR
NOCIVI AI COBALTULUI ŞI NICHELULUI
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Autori:

Coreţchi Liuba, Plavan Irina, Bahnarel Ion

Brevet: MD 4486
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biotehnologie şi protecţia mediului. Esenţa invenţiei constă în
elaborarea unui procedeu biotehnologic nou de reducere a riscului de poluare a mediului
ambiental, în baza utilizării microorganismelor nepatogene. Se propune funga Rhizopus
Stolonifer 67 CNMN-FD-18, ce posedă proprietăţi de biodegradare a compuşilor toxici ai cobaltului şi nichelului.
Importanţa socio-economică: Funga Rhizopus Stolonifer, datorită enzimelor pe care le conţine, are
importanţă biotehnologică în descompunerea/biodegradarea compuşilor toxici.
Summary of the invention: The invention relates to biotechnology and environmental protection.
The novelty consists in developing a new biotechnological process to reduce the risk of environmental pollution, based on the use of non-pathogenic microorganisms. It is proposed
fungus Rhizopus Stolonifer 67 CNMN-FD-18, which possesses the biodegradation of toxic
compounds of cobalt and nickel.

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI, IAȘI RO
DFR SYSTEMS SRL RO
A3

METODĂ DE OBŢINERE A UNUI ALIAJ BIOCOMPATIBIL PE BAZĂ DE COBALT

Autori:

Minciună Mirabela Georgiana, Vizureanu Petrică, Sandu Andrei Victor, Abdullah Mohd Mustafa Al Bakri, Salleh Mohd Arif Anuar Mohd

Brevet: MY PI 2016703192/2016
Esenţa invenţiei: Metodă de obţinere a unui aliaj pentru proteze dentare care conţine 50-60% cobalt;
20-30% crom; 4-10% siliciu; 4-8% molibden; <4% nichel; <0,5% mangan și <0,5% ﬁer, metoda cuprinzând etapele de eliminare a impurităţilor de suprafaţă din materiile prime; dozarea
unui lingou pe bază de cobalt și siliciu conform compoziţiei; încărcarea materialelor dozate
într-un cuptor cu arc electric; crearea unui mediu sărac în oxigen în cuptor.
Importanţa socio-economică: Un aliaj nou biocompatibil cu proprietăţi superioare.
Summary of the invention: A method of producing an alloy for dental prosthesis comprising 50-60%
cobalt; 20-30% chromium; 4-10% silicon; 4-8% molybdenum; <4% nickel; <0.5% manganese; and <0.5% iron, the method comprising the steps of removing surface impurities from
raw materials; dosing the a cobalt-based ingot and silicon according to the composition;
loading the dosed materials in an electric arc furnace; creating an oxygen-depleted environment in the furnace.

INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM
A4

PROCEDEU DE PURIFICARE A APELOR DE PROFUNZIME DE IONI DE AMONIU,
AMONIAC ŞI HIDROGEN SULFURAT

Autori:

Lupașcu Tudor, Ciobanu Mihail, Boţan Victor, Caţer Raisa

Brevet: MD 4435
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la procedee de puriﬁcare a apelor de profunzime de ioni de amoniu, amoniac şi hidrogen sulfurat. Procedeul, conform invenţiei, include tratarea apei cu hipoclorit de calciu în raport de 1…5 g la 5 litri de apă, la temperatura de 15°C, malaxarea timp
de 30 min şi ajustarea ulterioară a pH-ului până la 5,288,0, sedimentarea carbonatului de

SECŢIUNEA A | SECTION A

31

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017

calciu format timp de 30 min, după care stratul de apă limpede se ﬁltrează printr-o coloană
cu cărbune activ AG-3 la viteza de 8 m/oră.
Summary of the invention: Process for puriﬁcation of deep waters from ammonium, ammonia and
hydrogen sulﬁde ions. The process, according to the invention, comprises treatment of water with calcium hypochlorite in the ratio of 1...5 g per 5 liters of water, at a temperature of
15C, mixing for 30 min and subsequent bringing of pH to 5.28...8.0, precipitation of formed
calcium carbonate for 30 min, after which the clariﬁed layer is ﬁltered through a column
with activated charcoal AG-3 at a rate of 8 m/hour.

INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AŞM
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM
A5

PROCEDEU DE CULTIVARE A USTUROIULUI

Autori:

Ştefîrţă Anastasia, Botnari Vasile, Bulhac Ion, Brânză Lilia, Chilinciuc Alexei, Coropceanu Eduard,
Bouroş Polina

Brevet de scurtă durată: MD 1087
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, în particular la legumicultură, şi anume la un procedeu de cultivare a usturoiului.
Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea bulbilor înainte de plantare sau stropirea
plantelor de usturoi în timpul creşterii cu o soluţie apoasă de 0,000010,000001% a compusului coordinativ al seleniului tetraﬂuoroborat-[bis(dimetilglioximato)-(selenocarbamidă)1,4(selenelenocarbamidă)0,45-(selen-selen)0,15cobalt (III)], totodată înmuierea bulbilor se efectuează în decurs de 2 ore, iar stropirea plantelor  de 3 ori cu un interval de 2 săptămâni şi un
consum de 0,5 L/m2.
Summary of the invention: The method of garlic (Allium sativum L.) plants cultivation. The invention
relates to agriculture, in particular to vegetable growing, namely to a process for growing
garlic.
The process, according to the invention, involves soaking of cloves before planting or spraying of garlic plants during the vegetation period with 0.000010.000001% aqueous solution of coordinative compound of selenium: tetraﬂuoroborate-[bis(dimethylglyoximato)(selenocarbamide)1,4-(selenium-selenocarbamide)0,45-(selenium-selenium)0,15cobalt(III)],
wherein soaking of cloves is carried out for 2 hours, and spraying of plants  3 times with an
interval of 2 weeks and a consumption of 0.5 L/m2.
The technical result from use of the invention is: optimize plant growth and productivity;
decrease of lipid peroxidation; enhancing the activity of antioxidant enzymes protection;
assimilating pigments protection from oxidative destruction; the increase in value of food
by increasing the selenium content in the leaves and bulbs of garlic plants.

A6

AZOTAŢI DE 2,3BUTANDIONEBISISONICOTINOILHYDRAZONETRISAQUA
FIER III DIHIDRAŢI ŞI MEDIU NUTRITIV PENTRU CULTIVAREA TULPINII DE
FUNGI MICELIALI FUSARIUM GIBBOSUM CNMN FD12

Autori:

Bulhac I., Deseatnic-Ciloci A., Cuba L., Tiurina J., Bouroş P., Dragancea D., Clapco S.

Brevet: MD 4509
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, şi anume la doi compuşi coordinativi
noi ai ﬁerului(III) şi două medii nutritive pentru cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium
gibbosum CNMN FD.
Conform invenţiei, se revendică compuşii coordinativi noi: [Fe(H2L1)(H2O)3](NO3)3·H2O (I) şi
[Fe(H2L2)(H2O)3](NO3)3·H2O (II) (unde H2L1 – 2,3-butandiona-bis(izonicotinoilhidrazonă) şi H2L2
– 2,3-butandiona-bis(nicotinoil-hidrazonă).

SECŢIUNEA A | SECTION A

32

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017

Totodată, se revendică mediile nutritive pentru cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium gibbosum CNMN FD12, care conţin făină de porumb, făină de soia, CaCO3, (NH4)2SO4,
azotat de (2,3-butandiona-bis(izonicotinoilhidrazonă)-tris-acua)ﬁer(III) dihidrat sau azotat
de (2,3-butandiona-bis(nicotinoilhidrazonă)-tris-acua)ﬁer(III) dihidrat şi apă.
Summary of the invention: 2,3-Butandione-bis(iso)nicotinoilhydrazone)-tris-aqua)iron(III)nitrate
dihydrates as stimulators of the synthesis of proteolitic enzymes in the mycelial fungus cultivation of the strain Fusarium gibbosum CNMN FD12. The essence of the invention consists in the synthesis of new coordination compounds of iron(III) with Schiﬀ bases, obtained
by condensation of 2,3-butandione with nicotinic or isonicotinic acid hydrazide and their
biological properties – capacity to act as stimulators of enzymogenesis in cultivation of
fungal strain Fusarium gibbosum CNMN FD12-produser of proteases, cellulases, xylanases.
The addition of coordination compounds to nutritive media for cultivation of micromycete
Fusarium gibbosum ensures the increasing of acid and neutral proteases synthesis by 16.4100.6% and 50.8-87.1% respectively.

A7

Z4,4DIMETIL14NITROFENIL21H1,2,4TRIAZOL1ILPENT1EN3
ONA  COMPUS CU ACŢIUNE ANTITUBERCULOASĂ ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE
A ACESTEIA

Autori:

Macaev Fliur, Zveaghinţeva Marina, Stângaci Eugenia, Pogrebnoi Serghei, Duca Gheorghe

Brevete: MD 4505, 4515, 4519
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la chimia farmaceutică şi poate ﬁ aplicată în extinderea efectivului
de remedii noi din clasa 1,2,4,-triazolului pentru tratamentul tuberculozei. Esenţa invenţiei
include sinteza (Z)-4,4-dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-onei
şi aplicarea ei în calitate de remediu antituberculos. Problema rezolvată de invenţie constă
în condensarea stereospeciﬁcă a cetonei 3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-on cu
4-nitrobenzaldehidă ce conduce la obţinerea compusului solicitat cu activitate antituberculoasă.
Summary of the invention: (Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-one –
compound with antituberculosis activity and the process of its obtaining. The invention refers to the pharmaceutical chemistry and can be applied in the development of new medicines with antituberculosis activity. The essence of the inventions includes the synthesis
of (Z)-4,4-dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-one and its use in
the development of new antituberculosis medicines. The problem solved by the invention
includes stereo speciﬁc condensation of ketone – 3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan2-on with 4-nitrobenzaldehyde to obtain desired compound with antituberculosis activity.

INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM
A8

UTILIZAREA CLORURII DE TRISTIOSEMICARBAZIDCOBALTIII ÎN CALITATE DE
INHIBITOR DE COROZIUNE A OŢELULUI ÎN APĂ

Autori:

Parşutin Vladimir, Şoltoian Nicolae, Cernîşeva Natalia, Covali Alexandr, Bologa Olga, Bulhac
Ion, Verejan Ana

Brevet: MD 4493
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul protecţiei oţelurilor de coroziune în apă şi poate ﬁ
utilizată pentru inhibarea coroziunii în sisteme închise din ţevi de oţel. Se propune utilizarea
în calitate de inhibitor al coroziunii oţelurilor în apă a compusului coordinativ de cobalt ce
conţine un derivat al hidrazinei – clorura de tris-(tiosemicarba-zid)cobalt(III) trihidrat cu formula [Co(thios)3]Cl3·3H2O, în care thios semniﬁcă tiosemicarbazida (H2N-C(=S)-NH-NH2), la o
concentraţie de 0,05-0,75 g/L. Rezultatul tehnic al soluţiei propuse este diminuarea esenţi-
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ală, comparativ cu utilizarea tiosemicarbazidei, a pierderilor cauzate de coroziune (până la
6,2 ori) şi prelungirea termenului de exploatare a ţevilor din oţel.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of metal protection from corrosion
in water and can be used to inhibit corrosion in closed systems of steel pipelines. Use of
the coordinative compound of cobalt with a hydrazine derivative – tris(thiosemicarbazide)
cobalt(III) trihydrate chloride of formula [Co(thios)3]Cl3·3H2O, where thios is thiosemicarbazide (H2N-C(= S)-NH-NH2) is proposed as an inhibitor of steel corrosion in water, at a concentration of 0.05…0.75 g/L. The technical result of the proposed solution is a signiﬁcant
reduction, in comparison with the use of thiosemicarbazide, of corrosion losses (up to 6.2
times) and an increase in the service life of steel pipelines.

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AŞM
A9

PROCEDEU DE TRATARE A GRÂULUI DE PRIMĂVARĂ

Autori:

Maşcenco Natalia, Borovskaia Alla, Ivanova Raisa, Şucanov Vladimir, Korîtico Larisa,
Poleacova Nadejda

Brevet de scurtă durată: MD 902
Esenţa invenţiei: Procedeul de tratare a grâului de primăvară include tratarea plantelor de grâu la
vegetaţie în faza de înfrăţire cu soluţie apoasă a compoziţiei naturale de glicozide (genistifoliozide), obţinute din plante sălbatice indigene Linaria genistifolia (L) Mill., fam. Scrophulariaceae în concentraţia de 5х10-4%, calculând volumul soluţiei de lucru 250 L/ha. Rezultatul
constă în sporirea rezistenţei grâului de primăvară faţă de agenţii ﬁtopatogeni Pyrenophora
teres Drechsler şi Fusarium spp., precum şi reducerea răspândirii şi gradului de dezvoltare a
bolilor fungice.
Importanţa socio-economică: Tratarea plantelor de grâu cu compoziţia de genistifoliozide în
concentraţie de 5х10-4% a redus răspândirea bolilor cu 15-17%, iar gradul de dezvoltare a
bolilor cu 5-10% înainte de faza de maturitate în lapte, precum şi a inhibat răspândirea bolilor cu 5-25%, iar dezvoltarea bolilor cu 5-7% înainte de coacerea deplină a boabelor.
Summary of the invention: The process for the treatment of spring wheat includes treatment of
the wheat during vegetation at the phase of twinning with the aqueous solution of natural
glycoside composition (genistifoliozide) obtained from native wild plants Linaria genistifolia
(L) Mill., Scrophulariaceae family in concentration of 5х10-4% calculating the volume of the
working solution as 250 L/ha. The result consists in increasing the spring wheat resistance
to phytopathogens Pyrenophora teres Drechsler and Fusarium spp. and reducing the spread
and development degree of fungal diseases.

A 10

PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR DE CEAPĂ COMUNĂ ÎNAINTE DE SEMĂNAT

Autori:

Gradinar Dmitrii, Borovskaia Alla, Maşcenco Natalia, Botnari Vasile, Gumaniuc Alexei,
Ciumac Petru

Brevet de scurtă durată: MD 1188
Esenţa invenţiei: Procedeul de tratare a seminţelor de ceapă comună include înmuierea înainte de semănat a seminţelor de ceapă comună timp de 15 min în soluţia apoasă de 0,01% a compozitei
de glicozide iridoidice, extrase din planta ﬂorei spontane Melampýrum nemorósum L. cu etanol de 60% la încălzire. Rezultatul constă în sporirea productivităţii cepei comune, ridicarea
conţinutului de vitamină C şi zahăr total, îmbunătăţirea calităţilor comerciale ale bulbilor.
Importanţa socio-economică: Utilizarea glicozidelor iridoidice pentru tratarea seminţelor de ceapă
comună înainte de semănat, asigură creşterea recoltei de 9…10 t/ha, apariţia mai rapidă şi
mai uniformă a plantelor, sporirea conţinutul de zahăr total, vitamină C, obţinerea calităţii
bulbilor cepei comune (uniformitate şi masă egală), care este foarte importantă în scopuri
comerciale.
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Summary of the invention: The process for the treatment of onion seeds includes soaking of onion
seeds before sowing for 15 minutes in solution of 0.01% of iridoid glycoside composition
extracted from the plant of spontaneous ﬂora Melampyrum nemorósum L. with 60% ethyl
alcohol at heating. The result consists in increasing of productivity of onions, rising in the
vitamin C content and total sugar, improving the commercial quality of the bulbs.

A 11

PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR DE MORCOV ÎNAINTE DE SEMĂNAT

Autori:

Borovskaia Alla, Maşcenco Natalia, Botnari Vasile, Gumaniuc Alexei, Vasilachi Iuliana, Poltavcenco Irina

Brevet de scurtă durată: MD 922
Esenţa invenţiei: Procedeul de tratare a seminţelor de morcov include înmuierea înainte de semănat a seminţelor de morcov timp de 15 min în soluţia de 0,01% a compoziţiei de glicozide
iridoidice, extrase din planta ﬂorei spontane Melampýrum nemorósum L. cu alcool etilic de
60%. Rezultatul constă în sporirea germinaţiei seminţelor de morcov în câmp deschis, care
asigură răsărirea şi creşterea uniformă a plantulelor, precum şi sporirea productivităţii.
Importanţa socio-economică: Utilizarea glicozidelor iridoidice pentru tratarea seminţelor de morcov înainte de semănat asigură creşterea recoltei de 6,0…7,0 t/ha.
Summary of the invention: The process for the treatment of carrot seeds includes soaking of carrot
seeds before sowing for 15 minutes in solution of 0.01% of iridoid glycoside composition
extracted from the plants of spontaneous ﬂora Melampyrum nemorósum L. with 60% ethyl
alcohol. The result consists in increasing of carrot seed germination in the ﬁeld which ensures uniform emergence and growth of seedlings as well as increases productivity.

A 12

PROCEDEU DE MICROPROPAGARE A PLANTELOR DE MENTHA GATTEFOSSEI IN
VITRO

Autori:

Călugăru-Spătaru Tatiana, Ciocârlan Nina, Cauş Maria, Dascaliuc Alexandru

Brevet de scurtă durată: MD 1091
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biotehnologie şi poate ﬁ utilizată pentru micropropagarea plantelor de Mentha gattefossei Maire în cultura in vitro. Rezultatul invenţiei constă în sporirea
coeﬁcientului de multiplicare de la aproximativ 4000 de plante în şase luni (cea mai apropiată soluţie) până la 150000 de plante (invenţia) de Mentha gattefossei Maire în aceeași perioadă de timp, datorită modiﬁcării conţinutului mediului nutritiv Murashige-Skoog. Aceste
modiﬁcări induc creşterea lăstarilor cu majorarea numărului de internoduri (ceea ce sporeşte coeﬁcientul potenţial de multiplicare).
Importanţa socio-economică: Specia este protejată la nivel internaţional, ﬁind inclusă în Lista Roșie
a IUCN (International Union for the Conservation of Nature) la categoria plantelor Near Threatened. Efectivul populaţiilor naturale este în continuă descreștere ca rezultat al colectării intensive în scopuri medicinale și ca sursă alimentară. Se exploatează, de asemenea, intensiv
și pentru extragerea uleiului volatil la nivel local și internaţional. Numărul redus de exemplare nu asigură materialul iniţial de înmulţire pentru o eventuală extindere în cultură pe
suprafeţe mai mari, precum și a materialului vegetal suﬁcient pentru studii chimice ulterioare. Acest fapt a implicat necesitatea elaborării metodei de multiplicare rapidă în cultura
in vitro a plantelor de Mentha gattefossei Maire, ﬁind în același timp o măsură eﬁcientă de
conservare ex situ a acestui taxon puternic periclitat la nivel mondial.
Summary of the invention: The invention relates to biotechnology, in particular to a process for
microclonal propagation of Mentha gattefossei Maire plants in vitro. The result consists in
the increase of multiplication coeﬃcient from about 4000 plants in six months (indicated
method) to 150000 plants (invention) of Mentha gattefossei Maire during the same period,
due to the changing of nutrient medium Murashige-Skoog content. These changes induced
growth of shoots with higher number of internodes (that lead to the increase of the potential multiplication coeﬃcient).
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A 13

PROCEDEU DE OBŢINERE A BIOMASEI CALUSULUI DE RHODIOLA ROSEA
L. IN VITRO

Autori:

Călugăru-Spătaru Tatiana, Cauş Maria, Dascaliuc Alexandru

Brevet de scurtă durată: MD 894
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume la un procedeu de obţinere a biomasei
calusului de Rhodiola rosea L. in vitro. Rhodiola rosea folosită pe larg în medicină, farmaceutică este pe cale de dispariţie și una din căile de soluţionare a problemei este obţinerea
principiilor active caracteristice rizomilor ei din biomasa celulelor calusului obţinută pe cale
biotehnologică. Suplimentarea mediului de cultivare cu un volum de soluţie apoasă sterilizată de Reglalg a asigurat sporirea acumulării biomasei cu 38%, a conţinutului cloroﬁlei a, b
cu 92%, 49% şi, respectiv, al carotenoidelor cu 53% în celulele calusului de Rhodiola rosea.
Importanţa socio-economică: Rhodiola rosea L. reprezintă o plantă valoroasă, care datorită metaboliţilor secundari ce se conţin în rădăcini şi rizomi, este folosită pe larg în medicină şi farmaceutică. Din această cauză R. rosea L. este colectată intensiv din masivele naturale, în ultimii
ani ea dispărând de pe mai multe creste montane, unde planta creştea spontan. Cultivarea
artiﬁcială a speciei necesită condiţii speciﬁce, care implică mai multe diﬁcultăţi. O cale de
soluţionare a problemei date este obţinerea principiilor active caracteristice pentru R. rosea
L. din biomasa celulelor calusului obţinută pe cale biotehnologică prezentată în invenţie.
Summary of the invention: The invention is related to biotechnology, namely to a process for in
vitro production of Rhodiola rosea L. callus biomass. Rhodiola rosea widely used in medicine, pharmaceutics is being at risk of extinction, the obtaining of active compounds characteristic for its rhizomes from callus cells biomass obtained by biotechnological method
represents one of the ways of solving the problem. Supplementation of the culture medium
with one volume of sterilized Reglalg aqueous solution has ensured increasing biomass accumulation by 38% and the content of chlorophyll a, b by 92%, 49% and respectively of
carotenoids by 53% in Rhodiola rosea callus cells.

A 14

PROCEDEU DE OBŢINERE A MATERIALULUI VEGETATIV SĂDITOR AL PLANTELOR
DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.

Autori:

Musteaţă Grigore, Jelezneac Tamara, Vornicu Zinaida

Brevet de scurtă durată: MD 923
Esenţa invenţiei: Procedeul include selectarea tulpinilor gerone de Lavandula angustifolia Mill. în perioada
repausului vegetativ, detașarea şi formarea din partea apicală a segmentelor cu o lungime de
16...20 cm, cu 5...7 ramiﬁcaţii și 3...4 muguri din creșterea de toamnă, sădirea tulpinilor fasonate în
răsadniţe. Solul răsadniţei preventiv se acoperă cu peliculă neagră. Sădirea tulpinilor fasonate se
efectuează la o adâncime de 10...12 cm şi pe o suprafaţă de nutriţie de 10x10 cm. După plantare
se efectuează irigarea frecventă pentru a asigura umiditatea permanentă a substratului. Pe parcursul vegetaţiei se înlătură inﬂorescenţele. Recoltarea butaşilor se efectuează în luna octombrie.
Importanţa socio-economică: Utilizarea materialului rezultat de la întinerirea plantaţiilor de levănţică
ajunse la vârsta subsenilă, preconizează mai multe priorităţi:
- utilizarea tulpinilor gerone în calitate de material biologic pentru obţinerea butaşilor înrădăcinaţi de levănţică;
- evitarea cheltuielilor pentru pregătirea butașilor de levănţica prin metoda tradiţională;
- metodă alternativă cu nuanţe ecologice de producere a materialului săditor;
- metoda este conformă cu politicile prioritare de dezvoltare economică și de revigorare a branșei
culturilor oleaginoase.
Summary of the invention: The process includes the selection of geron strains of Lavandula angusti-

folia Mill. during vegetative rest, detaching and apical formation of segments with a length
of 16...20 cm, with 5...7 branches and 3...4 shoots of autumn growth, planting of formed
stems in the shelter. The soil is covered preventive with black covering. Sowing the shaped
stems is done at a depth of 10...12 cm and the nutritional area of 10×10 cm. After planting,
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frequent irrigation is performed to ensure the substrate’s permanent moisture. Cuttings are
harvested in October.

A 15

PROCEDEU DE INDUCERE A HAPLOIZILOR LA ORZ

Autori:

Smerea Svetlana, Andronic Larisa, Macovei Ecaterina, Mașcenco Natalia

Brevet de scurtă durată: MD 1090
Esenţa invenţiei: Noutatea invenţiei rezidă în suplimentarea mediului nutritiv de inducere a androgenezei
(FHG) cu glicozide iridoidice obţinute din plante de Linaria genistifolia (GIS). Mediul propus conduce la sporirea cotei anterelor cu răspuns pozitiv la cultivarea in vitro, ce generează diferenţierea
microsporilor și declanşarea căii embriogene de dezvoltare a lor. Suplimentarea conţinutului cu
GIS a favorizat majorarea cotei de structuri embriogene de cca 1,3…1,89 ori în funcţie de soi.
Domeniul de aplicabilitate: Biotehnologii agricole.
Importanţa socio-economică: Procedeul propus asigură creşterea numărului de structuri embriogene
formate şi contribuie la eﬁcientizarea căii de obţinere a plantelor haploide la soiurile de orz cu
capacitate androgenă redusă, având un impact pozitiv în procesul de ameliorare.
Summary of the invention: The invention contains the supplementation of nutrient medium for in-

ducing androgenesis (FHG) with iridoid glycosides derived from plants Linaria genistifolia
(GIS). The proposed medium leads to the increasing of anthers rate with positive response
to in vitro cultivation resulting in diﬀerentiation of microspores and their conversion to the
embryogenetic development path. Supplementation with GIS conducts to the increasing
of embryogenic rate about 1.3 to 1.89 times depending on the variety. The major number
of embryogenic structures represents a more eﬃcient way of obtaining haploid for barley
varieties with low androgenic capacity.

A 16

PROCEDEU DE CULTIVARE A PLANTELOR DE CULTURĂ

Autori:

Ştefîrţă Anastasia, Brînză Lilia, Leahu Igor, Ionaşcu Angela, Melenciuc Mihail

Brevet de scurtă durată: MD 1088
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de cultivare a plantelor de
cultură, în special de porumb şi soia. Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor în decurs de 2 ore şi tratarea plantelor de 2 ori pe parcursul creşterii vegetative cu un
amestec ce conţine soluţie apoasă de 0,005% de tiouree şi soluţie apoasă de 0,005% a amestecului de azotat de triaqua-hexa-μ-acetato(O,O’)-μ3-oxo-triﬁer(III) trihidrat, tetraﬂuoroborat de
bis(dimetilglioximato)di(nicotinamid) cobalt(III)dihidrat, azotat de zinc şi azotat de magneziu
luate în raport de 4:9:4:9, totodată soluţiile se iau în raport de 1:1, iar tratarea plantelor se efectuează cu un consum de 200...250 L/ha.
Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic de la utilizarea invenţiei noi constă în ameliorarea statusului apei, majorarea conţinutului pigmenţilor asimilatori, intensiﬁcarea fotosintezei şi productivităţii plantelor. Procedeul asigură consumul mai econom şi utilizarea mai productivă a apei,
măreşte capacitatea ţesuturilor plantei de a reţine apa, activează biosintezele şi acumularea ﬁtomasei, ceea ce, în ﬁnal, asigură formarea unor plante mai viguroase şi reduc pierderile de recoltă
în condiţii de umiditate suboptimală.
Summary of the invention: The invention relates to agriculture, namely to a process for cultivation

of cultured plants, particularly corn and soybean. The process, according to the invention,
comprises soaking of seeds for 2 hours and 2-fold treatment of plants during vegetative
growth with a mixture containing 0,005% aqueous solution of thiourea and 0,005% aqueous solution of a mixture of triaqua-hexa-μ-acetato(O,O’)-μ3-oxo-triiron(III)nitrate trihydrate,
bis(dimethylglyoximato)di(nicotinamide)cobalt(III) dihydrate tetraﬂuoroborate, zinc nitrate
and magnesium nitrate taken in the ratio of 4:9:4:9, wherein the solutions are taken in the
ratio of 1:1, and treatment of plants is carried out with a consumption of 200...250 L/ha.
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A 17

PROCEDEU DE TRATARE EXTRARADICULARĂ A VIŢEIDEVIE

Autori:

Veliksar Soﬁa, Tudorache Gheorghe, Lemanova Natalia, Toma Simion

Brevet de scurtă durată: MD 845
Esenţa invenţiei: Scopul – sporirea rezistenţei viţei-de-vie la iernare și micșorarea presingului chimic asupra mediului ambiant. Procedeul include tratarea extraradiculară a plantelor înainte de înﬂorire
și peste 2 și 4 săptămâni după prima tratare cu soluţie apoasă, ce conţine o doză înjumătăţită a
complexului de microelemente Microcom-V (0,09% ) și 300 ppm de produs obţinut la cultivarea
timp de 48 de ore a tulpinilor de bacterii Azotobacter chroococcum (CNN-AzB-01) și Pseudomonas
ﬂuorescenсe (CNMN-PSB-04). Procedeul permite ameliorarea nutriţiei minerale, ceea ce contri-

buie elocvent la sporirea gradului de rezistenţă la iernare, micșorarea presingului chimic
asupra mediului ambiant prin reducerea cantităţii de îngrăşăminte minerale aplicate.
Importanţa socio-economică constă în sporirea rezistenţei la iernare şi viabilităţii plantaţiilor viticole, reducerea poluării posibile a mediului înconjurător. Procedeul elaborat corespunde
direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei şi politicilor ecologice şi sociale ale ţării.
Summary of the invention: Purpose – to increase the resistance of vine to wintering and to reduce

the chemical pressure on the environment. The process involves foliar treatment of the
plants before ﬂowering and over 2 and 4 weeks after ﬁrst treatment with aqueous solution
containing a half-dose of trace elements complex Microcom-V (0.09%) and 300 ppm of the
product obtained at the cultivation in 48 hours of Azotobacter chroococcum and Pseudomonas ﬂuorescence bacteria. The process allows the improvement of mineral nutrition, which
eloquently contributes to the increase of the winter resistance and the reduction of the
chemical pressure on the environment by reducing the amount of applied mineral fertilizer. Socio-economic importance consists in increasing of plant resistance to winter, viability
of vineyards, reducing the possible pollution of the environment. The elaborated process
corresponds to the priority directions of economic development and environmental and
social policy of the country.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM
A 18

TEHNOLOGII DE CULTIVARE A CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS

Autori:

Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Zinicovscaia Inga, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Djur Svetlana, Iuchin
Nichita, Codreanu Svetlana, Miscu Vera

Cereri:

MD a 2017 0017; a 2017 0018

Esenţa invenţiei: Se propun tehnologii noi bazate pe procedee de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis în scopul obţinerii de materie primă pentru noi remedii cu acţiune target anticanceroasă,
imunostimulatoare și antioxidantă. Tehnologiile includ cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa nanoparticulelor de Ag (5 nm) în concentraţie de 0,0035…0,0038 g/L și a nanoparticulelor de Au (5 nm) în concentraţie de 0,0087…0,0091 g/L, utilizate în calitate de stimulatori
ai productivităţii și ai conţinutului de lipide în biomasă. Rezultatul invenţiei constă în stimularea
producerii de biomasă de spirulină cu 35…44% și a conţinutului de lipide în biomasă cu circa
28…33%.
Importanţa socio-economică: Tehnologiile propuse asigură producerea de noi materii prime și a arsenalului de produse cu efecte polivalente pentru ameliorarea şi asanarea populaţiei cu o rată înaltă
a patologiilor cauzate de tulburări ale funcţiilor vitale ale organismului. Totodată, acestea oferă
oportunitatea creării unor clustere între întreprinderile biotehnologice și farmaceutice, care ar
putea asigura producerea și punerea pe piaţa locală și cea externă a noilor produse naturale,
ecologic pure destinate consumului uman, cu posibilitatea deschiderii de noi linii tehnologice și
creării de noi locuri de muncă.
Summary of the invention: Technologies for cultivation of Spirulina platensis cyanobacterium are pro-

posed in order to obtain raw material for new anticancer, immunostimulating and antioxidant remedies. The new technologies include the cultivation of Spirulina platensis, using Ag
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nanoparticles (5 nm) in a concentration of 0.0035...0.0038 g/L and Au nanoparticles (5 nm)
in a concentration of 0.0087...0.0091 g/L for the stimulation of biomass production and lipid
biosynthesis. As a result of the invention, the biomass production increased by 35…44%
and the lipid content in the spirulina biomass – by 28…33%.

A 19

TEHNOLOGIE DE OBŢINERE A ΒGLUCANILOR DIN LEVURILE SACCHAROMYCES

Autori:

Chiseliţa Oleg, Usatîi Agaﬁa, Taran Nicolae, Rudic Valeriu, Chiseliţa Natalia, Adajuc Victoria,
Efremova Nadejda, Molodoi Elena, Fulga Ludmila, Borisova Tamara

Brevete: MD 4048, 4329
Esenţa invenţiei: Tehnologia include utilizarea tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
cu potenţial înalt de sinteză a β-glucanilor, cultivarea în profunzime pe mediul nutritiv și
parametrii optimali, aplicarea procedeului nou de tratare a inoculului cu unde milimetrice
de intensitate extra înaltă. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în obţinerea a 23,9...26,4% de
β-glucani în biomasa levuriană.
Importanţa socio-economică: Valoarea economică a β-glucanilor este determinată de posibilitatea
aplicării lor în diverse domenii – medicină, industria farmaceutică, industria alimentară, cosmetologie etc. Datorită proprietăţilor speciﬁce, bioprodusele polizaharidice dezvoltate pe
bază de β-glucani sunt utilizate ca agent natural cu efect imunomodulator și cu capacităţi
antioxidante. De asemenea, β-glucanii pot ﬁ utilizaţi ca emulgatori, substanţe de geliﬁere şi
substanţe de legare a uleiurilor cosmetice. Cercetările în domeniul zootehniei demonstrează eﬁcacitatea utilizării β-glucanilor extrași din biomasa levuriană în scopul îmbunătăţirii
performanţelor productive la puietul de pește și animale.
Summary of the invention: The technology is based on the use of Saccharomyces cerevisiae CNMNY-20 yeast strain with enhanced potential for synthesis of β-glucans, optimal parameters of
application of millimeter waves of low intensity for inoculum producing, optimized culture
medium for β-glucans biosynthesis. The technical result of inventions consists in an increase
of β-glucans biosynthesis by 23.9...26.4%.

A 20

PROCEDEE DE CONSERVARE A MICROORGANISMELOR CU ACTIVITATE ANTIFUNGICĂ

Autori:

Batîr Ludmila, Slanina Valerina, Sîrbu Tamara, Chiseliţa Oleg

Brevete de scurtă durată: MD 1056, 1071, 1072
Esenţa invenţiei: Procedeul de conservare a microorganismelor cu activitate antifungică include cultivarea tulpinilor de microorganisme pe un mediu nutritiv în decurs de 48 de ore la temperatura de
28...30C, resuspendarea într-un mediu constituit din lapte degresat şi 12% zaharoză cu un titru
de 10-8...10-9, congelarea rapidă la -20C, lioﬁlizarea şi păstrarea la temperatura de +4C. Rezultatul constă în majorarea activităţii antifungice a tulpinilor după păstrare de 1,2…2,1 ori.
Importanţa socio-economică: Procedeul elaborat asigură creșterea performanţelor tehnologice ale tulpinilor de microorganisme prin stimularea evidentă a proprietăţilor antifungice asupra ﬁtopatogenilor F. oxysporum, F. solani, A. alternata, B. cinerea şi A. niger după păstrare. Rezultatul tehnic
este condiţionat de faptul că, pentru prima dată, în calitate de mediu protector pentru lioﬁlizarea
tulpinilor de microorganisme se utilizează laptele degresat cu 12% zaharoză. Proprietăţile antifungice sunt asigurate datorită resuspendării tulpinilor în mediul dat, care asigură efect protector
faţă de şocurile osmotice şi termice şi nu permite acestora de a inﬂuenţa negativ sinteza metaboliţilor cu activitate antifungică.
Summary of the invention: The invention relates to biotechnology, particularly to a process for con-

servation of microorganisms with antifungal activity. The process, according to the invention, provides for the cultivation of microorganisms on a nutrient medium for 48 hours at
a temperature of 28...30C, resuspension in a medium consisting of skim milk and 12% of
surcose with a titer of 10-8...10-9, rapid freezing at a temperature of -20C, lyophilization and
storage at a temperature of +4C. The result consists in increasing 1.2…2.1 times the antifungal activity after storage.
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A 21

MEDII LIOPROTECTIVE PENTRU CONSERVAREA TULPINILOR DE STREPTOMICETE

Autori:

Chiseliţa Oleg, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim, Rudic Valeriu

Brevete: MD 4473, 4474, 4498, 4499
Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la utilizarea extractelor cianobacteriene ca lioprotectori pentru
lioﬁlizarea și conservarea tulpinilor de streptomicete. Conform invenţiilor, utilizarea extractelor
ce conţin aminoacizi și oligopeptide și a extractelor ce conţin polizaharide sulfatate din Spirulina platensis (Nordst) Geitl CNMN-CB-02 ca lioprotectori în compoziţia mediului nutritiv: gelatină
2,5% + glucoză 7,5%, asigură creșterea viabilităţii tulpinilor după lioﬁlizare cu 18,4…38,0 și, respectiv, 20,5…39,8%, precum și stocarea lor pe termen lung.
Importanţa socio-economică: Soluţiile propuse corespund direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei,
economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării, reprezentând un suport substanţial în păstrarea și conservarea patrimoniului ce include tulpinile de microorganisme de interes industrial.
Summary of the invention: The inventions deal with the utilization of cyanobacterial extracts as lyo-

protectants for lyophilization and long term storage of Streptomyces strains. According to
the inventions, the utilization of amino acids and oligopeptides and sulfated polysaccharides extracts from Spirulina platensis (Nordst) Geitl CNMN-CB-02 as lyprotectant in composition of medium gelatine 2.5% + glucose 7,5% enhance viability of strains after lyophization and long-term storage by 18.4…38.0 and 20.5…39.8%, respectively.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. GHITU" AL AŞM
A 22

PROCEDEU DE CULTIVARE A TULPINII TRICHODERMA KONINGII OUDEMANS CNMN FD 15

Autori:

Ciloci Alexandra, Bivol Cezara, Tiurina Janeta, Guţul Tatiana, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana,
Dvornina Elena, Nicorici Andrei, Rusu Emil

Brevet:

MD 4445

Esenţa invenţiei: Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Trichoderma koningii Oudemans
CNMN FD 15, ce prevede însămânţarea cu suspensie de spori a culturii crescute timp de 12…14
zile pe suprafeţe oblice de malţ-agar pe un mediu nutritiv steril și cultivarea ei în condiţii de agitare continuă, la 28…30C timp de 240 de ore; înainte de însămânţare materialul inoculativ se
tratează cu nanoparticule de oxid de zinc (29 nm) în concentraţie de 5 mg/L. Rezultatul tehnic al
invenţiei constă în sporirea nivelului de biosinteză a proteazelor acide cu 83,7...87,6% (de cca 2
ori), celor neutre cu 342,7...350,8% (de 4,4...4,5 ori).
Importanţa socio-economică: Suport ştiinţiﬁc pentru crearea unei ramuri industriale noi importante pentru economia naţională – producerea preparatelor enzimatice. Soluţia propusă corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării.
Summary of the invention: The process for submerged cultivation of Trichoderma koningii Oudemans

CNMN FD 15 micromycete strain includes the inoculation of the sterile nutrient medium
with the suspension of spores of the culture grown for 12….14 days on the oblique surfaces of malt-agar and the cultivation under continuous stirring at the 28…30C for 240
hours; prior to the inoculation the inoculum is treated with nanoparticles of zinc oxide (29
nm) in the concentration of 5 mg/L. The technical result of invention consists in an increase of acid proteases biosynthesis by 83.7...87.6 % (around 2 fold) and neutral proteases by
342.7...350.8% (around 4.4...4.5 fold).

A 23

PROCEDEU DE CULTIVARE A TULPINII DE FUNGI ASPERGILLUS NIGER CNMN FD 01 
PRODUCĂTOARE DE LIPAZE

Autori:

Ciloci Alexandra, Bivol Cezara, Tiurina Janeta, Guţul Tatiana, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana,
Dvornina Elena, Rusu Emil
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Cerere:

MD a 2017 0050

Esenţa invenţiei: Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger CNMN FD 01– producătoare de lipaze, ce include pregătirea suspensiei de spori a tulpinii crescute timp de 14 zile pe
mediu de malţ-agar înclinat, inocularea ei pe un mediu nutritiv cu compoziţia, g/L: făină de soia –
35,0, K2HPO4 – 5,0, (NH4)2SO4 – 1,0 şi apă potabilă restul şi cultivarea la temperatura de 28...30C
timp de 96 de ore, caracterizat prin aceea că suspensia de spori înainte de inoculare se tratează cu
nanoparticule de dioxid de titan TiO2 cu dimensiunea de 40 nm, în concentraţie de 10...15 mg/L.
Importanţa socio-economică: Suport ştiinţiﬁc pentru crearea unei ramuri industriale noi importante pentru economia naţională – producerea preparatelor enzimatice. Soluţia propusă corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării.
Summary of the invention: A process for submerged cultivation of Aspergillus niger CNMN FD 01 fun-

gal strain – producer of lipases, including the inoculation in the sterile nutrient medium
with the suspension of culture spores and cultivation under continuous stirring conditions
at the temperature of 28…30C for 96 hours, characterized in that prior to the inoculation
the inoculum is treated with nanoparticles of titanium dioxide TiO2 with dimension of 40
nm, in the concentration of 5…10 mg/L.

A 24

PROCEDEU DE CULTIVARE A TULPINII DE FUNGI RHIZOPUS ARRHIZUS CNMN FD 03 
PRODUCĂTOARE DE LIPAZE

Autori:

Ciloci Alexandra, Tiurina Janeta, Guţul Tatiana, Clapco Steliana, Bivol Cezara, Labliuc Svetlana,
Dvornina Elena, Dvornicov Dmitrii

Cerere:

MD a 2016 0124

Brevet:

MD 4532

Esenţa invenţiei: Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producătoare de lipaze, ce include pregătirea suspensiei de spori a culturii de 30 de zile, crescute pe
suprafeţe înclinate de malţ-agar, inocularea ei pe un mediu nutritiv şi cultivarea la temperatura
de 28...30C timp de 48 de ore, caracterizat prin aceea că suspensia de spori înainte de inoculare
se tratează cu nanoparticule de Fe3O4 cu dimensiunea de 70 nm, în concentraţie de 5…10 mg/L.
Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea biosintezei lipazelor sintetizate de tulpină Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 cu 312,5…330,5% (de 3,1...3,3 ori) faţă de soluţia proximă.
Importanţa socio-economică: Suport ştiinţiﬁc pentru crearea unei ramuri industriale noi importante pentru economia naţională – producerea preparatelor enzimatice. Soluţia propusă corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării.
Summary of the invention: A process for submerged cultivation of Rhizopus arrhizus CNMN FD 03

fungal strain, including the inoculation of the sterile nutrient medium with the suspension
of culture spores and cultivation under continuous stirring conditions at the temperature of
28…30C for 48 hours, characterized in that prior to the inoculation the inoculum is treated
with nanoparticles of iron oxide Fe3O4 with dimension of 70 nm, in the concentration of
5…10 mg/L. The technical result of the invention consists in an increase of lipases biosynthesis by Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 by 312.5…330.5% (around 3.1…3.2 fold).

INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL AȘM
A 25

PROCEDEU DE PREPARARE A SOLUŢIEI INSECTICIDE PENTRU TRATAREA EXTRARADICU
LARĂ A PLANTELOR ÎMPOTRIVA LEPTINOTARSA DECEMLINEATA

Autori:

Derjanschi Valeriu, Elisoveţcaia Dina, Calestru Livia, Stahi Nadejda, Baban Elena

Brevet de scurtă durată: MD 1135
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de preparare a soluţiei insecticide pentru tratarea extraradiculară a plantelor împotriva Leptinotarsa decemlineata. Procedeul,
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conform invenţiei, include tratarea electrochimică prealabilă a apei în camera catodică a unui
electrolizor cu diafragmă la densitatea catodică a curentului de 1,5 A/dm2 până la atingerea pHului 9,7…9,9 şi introducerea în apa tratată a imidaclopridului în cantitate de 0,05...0,1 g/L. Rezultatul constă în reducerea conţinutului de insecticid în soluţia pentru tratarea plantelor.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la procedee de protecţie chimică a plantelor împotriva
insectelor dăunătoare şi poate ﬁ aplicată în agricultură pentru fortiﬁcarea acţiunii insecticidelor.
Astfel, tratarea culturii cartofului împotriva gândacului de Colorado L. decemlineata cu soluţie,
ce conţine apă activată electrochimic (catolit) şi insecticid în cantitate de 2...3 ori mai mică decât
cea recomandată, asigură eﬁcacitatea biologică a preparatului la nivel de 99,2...100% și productivitatea scontată a cartofului. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în fortiﬁcarea acţiunii toxice a
insecticidului în cantităţi minimizate, asigurând astfel diminuarea pericolului ecologic şi riscurilor
în privinţa sănătăţii populaţiei.
Summary of the invention: The invention relates to agriculture, namely to a process for preparing an

insecticidal solution for extra-root treatment of plants against Leptinotarsa decemlineata.
The process, according to the invention, involves the electrochemical pretreatment of water
in the cathode chamber of a diaphragm electrolyzer at a current density of 1.5 A/dm2 up to
the attainment of the pH 9.7…9.9 and introduction into the treated water of imidacloprid
in an amount of 0.05…0.1 g/L. The result is to reduce the content of insecticide in the plant
treatment solution.

A 26

PROCEDEU DE HRĂNIRE A FAMILIILOR DE ALBINE APIS MELLIFERA

Autori:

Toderaș Ion, Cebotari Valentina, Ungureanu Laurenţia, Buzu Ion, Gheorghiţă Cristina

Brevet de scurtă durată: MD 1079
Esenţa invenţiei: Procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera, ce include hrănirea familiilor de
albine la sfârşit de iarnă sau primăvara timpuriu, în perioada deﬁcitară de cules în natură, cu o
pastă nutritivă din amestec de pudră de zahăr cu miere în proporţie de 7:3 şi supliment bioactiv, caracterizat prin aceea că în calitate de supliment bioactiv se utilizează biomasa microalgei
acvatice Scenedesmus apiculatus (denumit Apiculatus) care este amestecată cu pasta în cantitate
de 8…12 ml de suspensie la 1 kg de pastă, iar hrănirea familiilor de albine se efectuează cu pastă
nutritivă îmbogăţită, în formă de turte, o singură dată, în cantitate de 180…220 g la ﬁecare ramă
cu albine.
Importanţa socio-economică: Importanţa invenţiei constă în creşterea semniﬁcativă la familiile de albine
a capacităţilor de acumulare în cuib a cantităţilor de producţie a mierii – cu 38,9%, păsturii – cu
27,6% și a cerii – cu 36,7%. Rezultatul tehnic al invenţiei se datorează sporirii digestibilităţii şi asimilării substanţelor nutritive ale biomasei în tubul digestiv al albinei, dat ﬁind faptul că microalga
Scenedesmus apiculatus este acoperită cu o peliculă protectoare subţire, iar biomasa are un conţinut bogat de substanţe biologic active, în special proteine, glucide, lipide, aminoacizi esenţiali,
micro- și macroelemente, antioxidanţi (beta-caroten), care au un rol catalizator în metabolismul
substanţelor azotate la albinele lucrătoare, participă la sinteza unor enzime, ameliorează activitatea vitală a albinelor, cu inﬂuenţe directe asupra intensităţii de zbor a acestora, sporind eﬁcienţa
de cules al nectarului şi polenului, precum şi activizând funcţiile secretorii ale glandei cerifere.
Toate acestea determină, în mare măsură, productivitatea sporită a familiilor şi potenţialul lor
productiv în ansamblu. Procedeul de hrănire a albinelor cu biomasa microalgei Scenedesmus apiculatus (substanţă absolut organică) se încadrează în apicultura ecologică, ceea ce corespunde
direcţiilor prioritare de dezvoltare economică și securitate ecologică a ţării.
Summary of the invention: The invention relates to beekeeping, namely to a process for feeding Apis

mellifera bee families. The process, according to the invention, provides for the feeding of
bees in late winter or early spring with a mixture of powdered sugar and honey in a ratio
of 7:3 respectively, with addition of a 2% suspension of Scenedesmus apiculatus var. indicus
CNMN-AV-09 microalga strain biomass in an amount of 8…12 ml per 1 kg of mixture, at the
same time feeding of bees is carried out once in an amount of 180…220 g of mixture per
each frame with bees.
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A 27

PROCEDEU DE HRĂNIRE A FAMILIILOR DE ALBINE APIS MELLIFERA

Autori:

Toderaș Ion, Cebotari Valentina, Ungureanu Laurenţia, Buzu Ion, Gheorghiţă Cristina

Brevet de scurtă durată: MD 1062
Esenţa invenţiei: Procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera, ce include hrănirea familiilor de
albine la sfârşit de iarnă sau primăvara timpuriu, în perioada deﬁcitară de cules în natură, cu o
pastă nutritivă de amestec din pudră de zahăr cu miere în proporţie de 7:3 şi supliment bioactiv, caracterizat prin aceea că în calitate de supliment bioactiv se utilizează biomasa microalgei
acvatice Oocistis borgei Snow (denumit Borgesnow) care este amestecată cu pasta în cantitate de
8…12 ml de suspensie la 1 kg de pastă, iar hrănirea familiilor de albine cu pasta nutritivă îmbogăţită se efectuează în formă de turte, o singură dată, în cantitate de 180…220 g la ﬁecare ramă
cu albine.
Importanţa socio-economică: Importanţa invenţiei constă în stimularea funcţiilor imunomodulatoare şi
fortiﬁcarea imunităţii organismului albinelor, creşterea rezistenţei familiilor de albine la boli cu
3,5% şi viabilităţii puietului cu 1,7%, care asigură o productivitate mai înaltă de produse apicole. Rezultatul tehnic al invenţiei este determinat de sporirea digestibilităţii în tubul digestiv
al albinei şi asimilării substanţelor nutritive ale biomasei, dat ﬁind faptul că microalga Oocistis
borgei Snow este acoperită cu o peliculă protectoare subţire, iar biomasa are un conţinut bogat
de substanţe biologic active, inclusiv proteine, glucide, lipide, aminoacizi esenţiali, în special imunomodulatori, micro- și macroelemente, antioxidanţi, care au un rol catalizator în metabolismul
substanţelor azotate la albinele lucrătoare şi fortiﬁcă rezistenţa familiilor de albine la boli, participă la sinteza unor enzime, ameliorează componenţa calitativă a lăptişorului de matcă şi stimulează secreţia acestuia la albinele-doici, cu inﬂuenţe directe şi indirecte (prin alimentaţie) asupra
viabilităţii puietului. Procedeul de hrănire a albinelor cu biomasa microalgei Oocistis borgei Snow
(substanţă absolut organică) se încadrează în apicultura ecologică, ceea ce corespunde direcţiilor
prioritare de dezvoltare economică și securitate ecologică a ţării.
Summary of the invention: The invention relates to apiculture, in particular to a process for feeding

Apis mellifera bee families. The process, according to the invention, provides for the feeding
of bees in late winter or early spring with a mixture of powdered sugar and honey taken in
a ratio of 7:3 respectively, with addition of 2% suspension of Oocystis borgei Snow CNMNAV-08 microalga strain biomass in an amount of 812 mL per 1 kg of mixture, at the same
time feeding of bees is carried out once in an amount of 180220 g of mixture per each
frame with bees.

A 28

PROCEDEU DE HRĂNIRE A FAMILIILOR DE ALBINE APIS MELLIFERA

Autori:

Toderaș Ion, Cebotari Valentina, Ungureanu Laurenţia, Buzu Ion, Gheorghiţă Cristina

Brevet de scurtă durată: MD 1061
Esenţa invenţiei: Procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera, care prevede hrănirea acestora la
sfârşit de iarnă sau primăvara timpuriu, cu o pastă nutritivă ce constă dintr-un amestec de zahăr
pudră şi miere luate în raport de 7:3 şi supliment bioactiv, caracterizat prin aceea că în calitate
de supliment bioactiv se utilizează suspensia de 2% de biomasă a tulpinii de microalgă Scenedesmus quadricauda CNMN-AV-10, care este amestecată în pastă, în cantitate de 8…12 ml de
suspensie la 1 kg de pastă, totodată hrănirea albinelor se efectuează o singură dată, în cantitate
de 180…220 g la ﬁecare ramă cu albine.
Importanţa socio-economică: Importanţa invenţiei constă în stimularea funcţiilor ovogeneze şi
proliﬁcităţii reginelor familiei de albine cu 7,8%, creşterea cantităţii de puiet căpăcit cu 7,7% şi
a numărului de albine lucrătoare eclozionate masiv – puterii coloniei cu 9,3%, prevestitoare a
unei productivităţi mai înalte. Rezultatul tehnic al invenţiei este cauzat de sporirea digestibilităţii
şi accesibilităţii substanţelor nutritive ale biomasei, dat ﬁind faptul că microalga Scenedesmus
quadricauda este acoperită cu o peliculă protectoare subţire, iar biomasa are un conţinut bogat
de substanţe biologic active, în special proteine, glucide, lipide, aminoacizi esenţiali, micro- și
macroelemente, antioxidanţi (beta-caroten), care au un rol catalizator în metabolismul substanţelor azotate la albinele lucrătoare, participă la sinteza unor enzime, ameliorează componenţa
calitativă a lăptişorului de matcă şi stimulează secreţia acestuia la albinele-doici, cu inﬂuenţe
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indirecte (prin alimentaţia reginei cu lăptişor) asupra sistemului reproductiv al mătcii, activizând
ovogeneza şi ponta. Toate acestea determină, în mare măsură, proliﬁcitatea mătcii, dezvoltarea
larvelor şi puietului din cuib, contribuind la creşterea puterii familiilor de albine şi potenţialului
lor productiv în ansamblu. Procedeul de hrănire a albinelor cu biomasa microalgei Scenedesmus
quadricauda (substanţă absolut organică) se încadrează în apicultura ecologică, ceea ce corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare economică a ţării.
Summary of the invention: The invention relates to apiculture, in particular to a process for feeding

Apis mellifera bee families. The process, according to the invention, provides for the feeding
of bees in late winter or early spring with a mixture of powdered sugar and honey taken
in a ratio of 7:3 respectively, with addition of 2% suspension of Scenedesmus quadricauda
CNMN-AV-10 microalga strain biomass in an amount of 812 ml per 1 kg of mixture, at the
same time feeding of bees is carried out once in an amount of 180220 g of mixture per
each frame with bees.

A 29

PROCEDEU DE COMBATERE BIOLOGICĂ A FASCIOLOZEI LA RUMEGĂTOARE

Autori:

Toderaş Ion, Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Rusu Ştefan

Cerere:

MD s 2017 0056

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la parazitologie, în special la un procedeu de combatere biologică a
fasciolozei la rumegătoare, şi poate ﬁ utilizată în medicina veterinară. Procedeul de combate-

re biologică a fasciolozei la rumegătoare asigură proﬁlaxia maladiei în focar prin utilizarea
amﬁbienilor, care sunt gazde deﬁnitive ale speciei de trematode Haplometra cylindracea.
Haplometra cylindracea, în stadiul de cercarii, parazitează la specia de melci Lymnaea truncatula – gazde intermediare şi pentru specia de Fasciola hepatica. Trematodul Haplometra
cylindracea este antagonistă speciei Fasciola hepatica, producând moartea ei.
Importanţa socio-economică: Această invenţie constă în combaterea biologică a fasciolozei la rumegătoare printr-un grad scăzut de diﬁcultate, lipsa acţiunilor toxice şi imunodepresante ale preparatelor de origine chimică şi cu un minim de cheltuieli realizat prin introducerea speciilor de
amﬁbieni (Rana ridibunda, Rana lessonae, Rana temporaria, Bufo viridis), infestate cu trematodul
Haplometra cylindracea în biotopurile favorabile de dezvoltare a trematodului Fasciola hepatica.
Avantajul aplicării invenţiei referitor la procedeul de dehelmintizare a rumegătoarelor, prin combaterea biologică a fasciolozei, constă în obţinerea unui efect calitativ nou, care permite, astfel,
creșterea productivităţii şi viabilităţii rumegătoarelor. Totodată, procedeul respectiv poate ﬁ aplicat în toate biotopurile favorabile dezvoltării fasciolozei.
Summary of the invention: The invention relates parasitology, in particular, to a process for biologi-

cal control of fasciolosis in ruminants and can be used extensively in veterinary medicine.
The process for biological control of fasciolosis in ruminants ensures prophylaxis of the disease using amphibians, which are the deﬁnitive hosts of the Haplometra cylindracea trematodes species. Haplometra cylindracea in the cercarium stage, parasites to the species of
snails Lymnaea truncatula – intermediate hosts and for the Fasciola hepatica species. The
trematode species Haplometra cylindracea is antagonistic to the species Fasciola hepatica,
producing its death.

A 30

TULPINĂ DE FUNGI ВEAUVERIA BASSIANA  BIOINSECTICID PENTRU COMBATEREA
COLEOPTERELOR CURCULIONIDE

Autori:

Moldovan Anna, Munteanu-Molotievskiy Natalia, Toderaș Ion

Cerere:

MD a 2017 0057

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniile microbiologiei şi biotehnologiei, în special la metodele biologice de control al insectelor, şi poate ﬁ utilizată în fabricarea preparatelor pentru combaterea
coleopterelor curculionide dăunătoare. Tulpina fungică Beauveria bassiana este o tulpină nouă,
izolată din mediul natural, care manifestă activitate insecticidă sporită asupra speciei Sitona lineatus. Rezultatul obţinut este determinat de particularităţile biochimice ale tulpinii, și anume
capacitatea de a penetra cuticula insectei și de a produce metaboliţi cu efect insecticid.
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Importanţa socio-economică: Microorganismele entomopatogene reprezintă componentul-cheie al Managementului Integrat al Dăunătorilor. Crearea planurilor naţionale de acţiune privind reducerea riscurilor utilizării pesticidelor și aplicarea metodelor ecologice sunt prerogative stipulate de
legislaţia europeană (Directiva 2009/128/CE, Regulamentul CE nr. 834/2007). Astfel, Republica
Moldova urmează să dezvolte un sistem de agricultură durabilă, asigurând securitatea alimentară, conservarea biodiversităţii și sporirea competitivităţii pe plan internaţional. Tulpina prezentată permite producerea bioinsecticidelor în ţară, reducând costul ﬁnal al produsului, ﬁind evitate
riscurile ecologice asociate cu introducerea organismelor noi în ecosisteme. Inovaţia se aliniază
la Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală 2014-2020 și direcţiile prioritare ale programului Orizont 2020.
Summary of the invention: The invention refers to microbiology and biotechnology, particularly to

biological control of insect pests, and can be used in formulation of pest weevils control
products. The fungal strain Beauveria bassiana is a new strain, isolated from the natural environment, which presents increased insecticidal activity against Sitona lineatus weevil species. The result is determined by the biochemical properties of the strain, mainly the ability
to penetrate the insect’s cuticle and produce insecticidal metabolites.

A 31

COMPOZIŢIE PENTRU ALIMENTAREA COMPLEMENTARĂ A FAZANILOR ŞI PROCEDEU DE
DEPARAZITARE A LOR CU UTILIZAREA ACESTEIA

Autori:

Toderaş Ion, Rusu Ştefan, Savin Anatol, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Grosu Gheorghe,
Nistreanu Victoria, Gherasim Elena

Brevet de scurtă durată: MD 1164
Esenţa invenţiei: Invenţia constă în efectuarea concomitentă a deparazitării fazanilor (ecto- şi endoparaziţi) şi compensării necesităţilor ﬁziologice ale organismului acestora, în perioada rece a anului
şi primăvara în perioada prereproductivă, cu vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile, ce dă un efect calitativ nou, şi permite de a asigura supravieţuirea, a spori potenţialul
de reproducere al acestora în condiţii naturale, precum şi a diminua riscul de capturare a lor de
către prădători.
Importanţa socio-economică: Efectuarea concomitentă a deparazitării (ecto- şi endoparaziţi) şi compensării necesităţilor ﬁziologice ale organismului în vitamine, oligoelemente, minerale concentrate
asimilabile dă un efect calitativ nou, care permite de a asigura supravieţuirea şi a spori potenţialul
de reproducere al fazanilor în condiţii naturale, precum şi a diminua riscul de capturare a lor de
către prădători. Procedeul propus poate ﬁ utilizat în toate biotopurile naturale şi antropizate din
Republica Moldova unde se localizează fazanul. Rezultatele obţinute au demonstrat că procedeul propus permite deparazitarea fazanilor şi asigurarea lor cu vitamine, oligoelemente, minerale
concentrate asimilabile deﬁcitare în hrana din natură, cu minim de costuri.
Summary of the invention: The invention consists in simultaneously achieving the deparasitation of

pheasants (ecto- and endoparasites) and the compensation of the physiological needs of
their body during the cold season of the year, as well as in spring, in the pre-reproductive
period, with vitamins, oligoelements, and assimilable concentrated minerals. This oﬀers a
new qualitative eﬀect and allows of ensuring the survival of pheasants, enhancing their
potential to reproduce in natural conditions and lowering the risk of their being captured
by predators.

A 32

COMPOZIŢIE PENTRU ALIMENTAREA COMPLEMENTARĂ A CERVIDELOR CU UTILIZAREA
BRICHETELOR ŞI PROCEDEU DE DEPARAZITARE A LOR CU UTILIZAREA ACESTORA

Autori:

Toderaş Ion, Rusu Ştefan, Savin Anatol, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Nistreanu Victoria,
Chihai Oleg, Gherasim Elena, Gologan Ion

Cerere:

MD s 2017 0079

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o compoziţie pentru alimentarea complementară a cervidelor cu
utilizarea brichetelor şi un procedeu de deparazitare a lor cu utilizarea acestora, și constă în administrarea cervidelor în perioada geroasă de iarnă (decembrie-februarie) a brichetelor dozate

SECŢIUNEA A | SECTION A

45

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017

pe cap de animal, ce au la bază componente atractive vital necesare pentru suplinirea deﬁcitului
de alimente vitamino-minerale în această perioadă a anului, şi obţinerea efectului antiparazitar şi
imunostimulator, conţinând Levamisol 8% – preparat antiparazitar şi imunostimulator și Diclazuril
1% – preparat antiparazitar cu efect coccidiostatic.
Importanţa socio-economică: Rezultatul invenţiei constă în aceea că se efectuează dehelmintizarea cervidelor în condiţii naturale cu acţiune imunostimulatoare asupra organismului şi compensarea deﬁcitului, în această perioadă, cu vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile, ceea
ce permite păstrarea efectivelor populaţiilor speciilor de cervide sănătoase şi menţine potenţialul lor înalt de reproducere în natură. De asemenea, acest procedeu permite de a folosi efectiv şi
econom atât hrana, premixul, cât şi preparatul antiparazitar cu efect imunostimulator.
Summary of the invention: The invention is a composition made for the complementary alimentation of
Cervidae and for their deparasitation by using briquettes, which are administered to deer during
winter (December-February), dosed per capita. The briquettes are based on components that
are vitally necessary for supplementing the deﬁcit in vitamins and minerals arising in this season and have antiparasitary and immunostimulatory eﬀects due to their content of Levamisol
8% – antiparasitary and immunostimulatory drug, and Diclazuril 1% – antiparasitary drug having
coccidiostatic action.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU CHIMIE
ȘI PETROCHIMIE  ICECHIM, BUCUREȘTI RO
A 33

COMPOZIŢIE PENTRU DEACIDIFIEREA HÂRTIEI, PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTEIA ŞI
PROCEDEU DE APLICARE A ACESTEIA

Autori:

Ion Rodica-Mariana, Doncea Sanda-Maria

Brevet:

EP 2626464

Esenţa invenţiei: Prezenta invenţie se referă la o nouă compoziţie chimică cuprinzând nanoparticule de
hidroxiapatită suspendate în amestec cu carboximetilceluloză (50:50%) în alcool izopropilic ca
solvent, această compoziţie ﬁind utilizată pentru deacidiﬁerea hârtiei prin anihilarea rezervei de
acid din hârtie pH=4,5 la pH alcalin egal cu 7,2. Suspensia nanoparticulelor de hidroxiapatită
în carboximetilceluloza în soluţie de alcool izopropilic poate ﬁ pulverizată pe suprafaţa hârtiei
acide. Tratarea hârtiei cu nanoparticule nu este urmată de carbonatarea reactivilor aplicaţi și nu
există niciun risc ca depozitul de hârtie alcalină să dispară, iar aciditatea hârtiei să reapară.
Importanţa socio-economică: Produsul și tehnologia brevetate se remarcă prin importanţa produsului
și a tehnologiei pentru salvarea obiectelor de patrimoniu scrise și pictate; nanoparticulele de
hidroxiapatită sunt biocompatibile, solvenţii utilizaţi sunt ecologici; tratamentul este simplu și
nu necesită echipament special; este asigurată dezinfecţia hârtiei prin inactivarea ciupercilor din
clasa Aspergillus și Penicillium; dispozitivul pentru pulverizarea suspensiei de nanoparticule și
procedura adecvată sunt simple fără costuri economice ridicate. Direcţia prioritară de dezvoltare
a ştiinţei și economiei: conservarea și restaurarea obiectelor de patrimoniu cultural.
Summary of the invention: The present invention relates to a new chemical composition comprising hydroxyapatite nanoparticles suspended in carboxymethylcellulose solution (50:50%) in isopropyl
alcohol as solvent, this composition being used for deacidiﬁcation of paper by annihilation of
paper acid pH=4.5 to alkaline pH=7.2. The suspension of hydroxyapatite nanoparticles in carboxymethylcellulose in isopropyl alcohol solution may be sprayed onto the surface of acidic paper. The paper treatment with nanoparticles is not followed by the carbonation of the applied
reagents and there is no risk of the alkaline paper deposit disappearing and the acidity of the
paper reappears.
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INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII
ALIMENTARE, INSTITUŢIE PUBLICĂ
A 34

PROCEDEU DE OBŢINERE A BRÂNZEI ŞI A BĂUTURII DIN ZER ACID VARIANTE

Autori:

Necrîlova Liudmila, Bogdan Nina, Bureţ Elena, Coev Ghenadii

Brevet de scurtă durată: MD 889
Esenţa invenţiei: Zerul care se elimină în procesul de producere a brânzei proaspete reprezintă un produs
secundar care conţine componente valoroase, dar nu este utilizat din cauza conţinutului sporit
de acizi, ce reprezintă o problemă actuală în industria laptelui. Invenţia se referă la industria laptelui şi soluţionează problema prin aceea că se propune un procedeu de obţinere a brânzei cu
diferite adaosuri alimentare şi a băuturilor din zer acid cu adaos de fructe sau legume (varianta
1) sau a băuturilor cu proprietăţi proﬁlactice ameliorate prin adăugarea maielei de bacterii Streptococcus thermophilus (tulpinile CNMN-LB-27, CNMN-LB-28, CNMN-LB-31) cu adaos de fructe sau
legume (varianta 2).
Importanţa socio-economică: Zerul reprezintă un produs secundar care conţine componente importante
pentru alimentaţia sănătoasă, conţine vitamine, glucide, macro- şi microelemente. Prelucrarea
complexă a zerului acid şi utilizarea raţională a tuturor componentelor valoroase ale acestuia permite extinderea sortimentului de produse lactate, asigurarea eﬁcienţei economice a producţiei.
Brânza şi băuturile nefermentate se caracterizează prin valori nutritive şi biologice sporite. Mai
mult, băuturile fermentate se caracterizează prin conţinut înalt de bacterii lactice viabile, care au
efect beneﬁc asupra sistemului digestiv al omului. Tehnologia elaborată nu necesită echipament
complicat şi costisitor şi permite simpliﬁcarea procesului tehnologic.
Summary of the invention: The invention relates to the dairy industry, namely to two embodiments

for producing curds and beverages from sour whey. The process, according to the invention,
comprises production of curds with food additives, wherein the clariﬁed whey is directed to
the production of beverages by adding fruit or vegetable additives to the whey (embodiment
1) or by adding the ferment of Streptococcus thermophilus bacteria to the whey, fermentation,
addition of fruit or vegetable additives (embodiment 2).

A 35

TULPINĂ DE LEVURI SACCHAROMYCES VINI PENTRU PRODUCEREA VINULUI SPUMANT ROZ

Autori:

Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Barsova Oxana, Soldatenco Olga

Brevet:

MD 4428

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biotehnologie şi poate ﬁ utilizată în industria vinicolă. Tulpina de
levuri Saccharomyces vini, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene cu
numărul CNMN-Y-27, poate ﬁ utilizată la producerea vinului spumant roz. Rezultatul constă în
selecţionarea unei tulpini de levuri autohtone care posedă o activitate de fermentare sporită a
cupajelor cu diferite concentraţii ale substanţelor fenolice, inclusiv antociani, pentru producerea
vinului spumant roz cu proprietăţi avansate de spumare şi perlare.
Importanţa socio-economică: Tulpina de levuri Saccharomyces vini CNMN-Y-27 posedă o activitate de fermentare sporită a cupajelor cu diferite concentraţii ale substanţelor fenolice, inclusiv antociani,
pentru producerea vinului spumant roz cu proprietăţi avansate de spumare şi perlare.
Summary of the invention: The invention relates to biotechnology and can be used in the wine

industry. The strain of Saccharomyces vini yeasts, deposited in the National Collection of
Nonpathogenic Microorganisms under the number CNMN-Y-27, can be used in the production of sparkling rose wine. The result consists in the selection of a local yeast strain having enhanced activity of fermentation of blends with diﬀerent concentrations of phenolic
substances, including anthocyanins, for the production of sparkling rose wine with high
foaming and sparkling properties.
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A 36

TULPINĂ DE LEVURI SACCHAROMYCES VINI PENTRU PRODUCEREA VINULUI MATERIE
PRIMĂ ROZ SEC

Autori:

Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Barsova Oxana, Soldatenco Olga

Brevet:

MD 4429

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biotehnologie şi poate ﬁ utilizată în industria vinicolă. Tulpina de
levuri Saccharomyces vini, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene cu
numărul CNMN-Y-29, poate ﬁ utilizată la producerea vinului materie primă roz sec. Rezultatul
constă în selecţionarea unei tulpini de levuri autohtone care posedă o adsorbţie redusă a substanţelor fenolice, inclusiv a antocianilor, pentru producerea vinului materie primă roz sec de
calitate înaltă.
Importanţa socio-economică: Tulpina de levuri Saccharomyces vini CNMN-Y-29 posedă o adsorbţie redusă
a substanţelor fenolice, inclusiv a antocianilor, pentru producerea vinului materie primă roz sec
de calitate înaltă.
Summary of the invention: The invention relates to biotechnology and can be used in the wine in-

dustry. The strain of Saccharomyces vini yeast, deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms under the number CNMN-Y-29, can be used in the production
of dry rose wine stock. The result consists in the selection of a local yeast strain having a
reduced absorption of phenolic substances, including anthocyanins, for the production of
high quality dry rose wine stock.

A 37

PÂINE FUNCŢIONALĂ CU FIBRE ALIMENTARE

Autori:

Draganova Elena, Popel Svetlana, Cropotova Janna, Parşacova Lidia, Pujailo Evdochia, Pîrgari Elena,
Colesnicenco Alexandra

Brevet de scurtă durată: MD 1117
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară şi se aplică procedeului de fabricare a pâinii
funcţionale cu ﬁbre alimentare. Utilizarea ﬁbrelor alimentare în alimentaţie este acceptată de
organismele internaţionale și organizaţiile de ocrotire a sănătăţii ale multor ţări, precum Comisia
pentru supravegherea alimentelor şi medicamentelor (FDA), Comisia Europeană pentru produsele alimentare funcţionale (FUFOSE), Asociaţia cardiologilor din SUA (AHA), Ministerul Ocrotirii
Sănătăţii al Japoniei. Doza de ﬁbre alimentare recomandată pentru consum constituie minim 20
g/zi. Procedeul propus de fabricare a pâinii permite de a obţine un produs cu proprietăţi îmbunătăţite şi funcţionale, asigurând satisfacerea a 30-35% din necesarul zilnic de ﬁbre alimentare cu
un consum de pâine de 200 g/zi.
Importanţa socio-economică: Direcţia dezvoltării strategice în lume este „Strategia globală a alimentaţiei, activităţii ﬁzice şi sănătăţii”, adoptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Programul
Naţional de proﬁlaxie şi combatere a diabetului zaharat pentru anii 2011-2015 (HG nr. 549 din
21.07.2011), prevedea măsuri de lungă durată pentru prevenirea continuă a diabetului zaharat
prin utilizarea produselor alimentare cu conţinut scăzut de zahăr şi a alimentelor care reduc nivelul zahărului în sânge – a ﬁbrelor alimentare şi, în special, a inulinei. Inulina este foarte utilă în
terapia complexă a diabetului zaharat, a maladiilor cardio-vasculare etc. Utilizarea produsului
propus are efect social, întrucât contribuie la păstrarea şi ameliorarea sănătăţii.
Summary of the invention: The invention relates to the food industry and applies to the process of making functional bread with food ﬁbers. The use of food ﬁbers in food is accepted by many countries’ healthcare organizations, such as the Food and Drug Administration (FDA), the FUFOSE, the
US AHI, Japan’s Health Care Ministry. The recommended dietary ﬁber dose for consumption is
at least 20 g/day. The proposed bread process allows of obtaining a product with improved and
functional properties, ensuring the satisfaction of 30-35% of the diurnal need in food ﬁbers with
the consumption of 200 g of bread.
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A 38

PROCEDEU DE OBŢINERE A CONCENTRATULUI BACTERIAN USCAT PENTRU FABRICA
REA PRODUSELOR LACTATE FERMENTATE

Autori:

Cartaşev Anatoli, Coev Ghenadie

Cerere:

MD s 2017 0090

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume la procedeul de obţinere a concentratului bacterian din culturi lactice din specia Streptococcus thermophilus pentru fabricarea iaurtului, laptelui
covăsit, a unui sortiment vast de brânzeturi etc. Procedeul presupune obţinerea biomasei de bacterii lactice termoﬁle, amestecarea în raport de 1:1 cu mediul protector și uscarea ulterioară prin
lioﬁlizare sub vid. Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în obţinerea concentratului
bacterian cu titrul minim 109 de bacterii lactice viabile, beneﬁce pentru organismul uman, reducerea duratei de fermentare a laptelui, menţinerea viabilităţii bacteriilor lactice la temperatura de
cameră și reducerea riscului de infectare a concentratului cu microﬂoră patogenă.
Importanţa socio-economică: Concentratul bacterian, obţinut conform procedeului biotehnologic propus, poate ﬁ utilizat practic în toate tehnologiile de prelucrare a laptelui, de aceea elaborarea
concentratelor bacteriene destinate fabricării produselor lactate este o direcţie prioritară a industriei laptelui şi a ştiinţei naţionale. În prezent, concentratele bacteriene sunt importate din diferite ţări. Pentru a aprecia fezabilitatea economică a utilizării concentratului bacterian autohton
a fost calculat costul unui concentrat elaborat care este în medie de 9 ori mai mic decât al celor
importate. Efectul economic anual la 1000 de ﬂacoane fabricate, conform indicelui preţurilor de
consum utilizat în anul 2017, ar putea constitui aproximativ 16390 de lei. Acest efect se realizează
prin utilizarea microorganismelor şi a materiei prime autohtone accesibile la fabricarea concentratelor.
Summary of the invention: The invention relates to biotechnology, namely to the process for obtain-

ing a bacterial concentrate of Streptococcus thermophilus for yoghurt, backed fermented
milk, cheeses and others dairy product manufacturing. The process involves obtaining the
biomass of thermophilic lactic acid bacteria with the protective medium in ratio 1:1 and
subsequent drying by liophylization under vacuum. The problem solved by the present invention consists in obtaining the bacterial concentrate with a min. count 109 of the viable
lactic bacteria, with beneﬁcial eﬀect to the human beings, reducing the milk fermentation
process, retaining their viability at the room temperature and reducing the pathogenic microﬂora contamination of the bacterial concentrate.

HONEYWELL ROMÂNIA RO
A 39

CELULĂ SOLARĂ SENSIBILIZATĂ CU PIGMENŢI ORGANICI ȘI PROCEDEU DE OBŢINERE A
ACESTEIA

Autori:

Șerban Bogdan-Cătălin, Diaconu Cristian, Mihăilă Mihai, Buiu Octavian

Brevet:

EP 2838128/2016

Esenţa invenţiei: Celulele solare care utilizează pigmenţi organici reprezintă o alternativă viabilă la elementele fotovoltaice cu joncţiune p-n. Utilizarea cromoforilor organici cu spectru larg de absorbţie
a luminii, în conjuncţie cu ﬁlmele oxidice nanocristaline permite colectarea unei fracţii largi din
lumina solară. Prezenta invenţie se referă la designul, sinteza și utilizarea ca sensibilizatori în celule de tip DSSC a unor noi pigmenţi pe bază de resturi de fenoxazină sau trifenilamină. Designul
cromoforului organic are la bază conceptul „push-pull”, unde resturile de fenoxazină și trifenilamină reprezintă grupele donoare de electroni, în timp ce acidul cianoacrilic reprezintă acceptorul
de electroni și gruparea ancora.
Importanţa socio-economică: Celulele solare proiectate care fac obiectul prezentei invenţii sunt elemente
fotovoltaice de tip Gratzel. Acestea prezintă numeroase caracteristici atractive, printre care putem aminti:
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- sunt celule solare care se pot fabrica la preţ redus;
- sunt celule solare cu un design simplu, de tip „strat subţire” semiﬂexibil, semitransparente;
- pigmenţii organici utilizaţi ca sensibilizatori prezintă sinteze relativ simple și nu conţin metale
scumpe, precum ruteniul sau osmiul;
- randamentul elementelor fotovoltaice descrise (>5%) este convenabil în condiţiile preţului de
cost total (inclusiv corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării).
Summary of the invention: Dye-sensitized solar cells (DSSC) provide a technically and economically appropriate alternative concept to present p-n junction photovoltaic cells. The use of sensitizers
having a broad absorption band in conjunction with oxide ﬁlms of nanocrystalline morphology
permits the harvesting of a large fraction of sunlight. The present invention relates to the design,
synthesis and application to the DSSC of new 10H-phenoxazine- or triphenylamine-based dyes.
The dye design, based on the push-pull concept, consists of substituted phenoxazine or triphenylamine as an electron donor and a cyanoacrylic acid as an anchoring group and electron acceptor connected through a p-conjugated spacer.

A 40

SENZOR DE DIOXID DE CARBON

Autori:

Șerban Bogdan-Cătălin, Mihăilă Mihai, Cobianu Cornel, Dumitru Viorel-Georgel, Buiu Octavian

Brevete: US 8826724/2014, EP 2469275/2015
Esenţa invenţiei: Cei mai mulţi dintre senzorii de dioxid de carbon care utilizează drept straturi senzitive polimeri cu grupări amino sunt, de asemenea, sensibili și la urmele de apă. Această invenţie prezintă un
nou senzor diferenţial de tip SAW, designul și selecţia materialelor realizându-se în acord cu teoria
HSAB. În comparaţie cu sistemele diferenţiale tradiţionale, care au un strat senzitiv și o suprafaţă
neacoperită drept strat de referinţă, acest nou senzor diferenţial asigură un răspuns mai bun al
senzorului, ﬁind eliminate interferenţele de tip apă, temperatură etc. Printre exemplele de polimeri
utilizaţi putem aminti, polialilamina, polialilamina N-substituită, polidialilamina etc.
Importanţa socio-economică: Realizarea unor senzori pentru detecţia dioxidului de carbon este foarte
importantă într-o gamă largă de aplicaţii, precum: spitale (capnograﬁe), ventilaţia clădirilor, agricultură, industria chimică, stocarea dioxidului de carbon etc. Senzorii de tip NDIR (senzori de
infraroșu nondispersivi), în poﬁda selectivităţii și a senzitivităţii ridicate, prezintă două dezavantaje majore, precum consumul energetic ridicat și volumul mare. Senzorul de tip SAW descris în
prezenta invenţie prezintă câteva avantaje incontestabile:
- design minimalist, cost redus;
- timp de răspuns mic;
- designul tandemului strat senzitiv-strat de referinţă, utilizând principiul HSAB, face posibilă eliminarea interferenţelor de tip apă, temperatură etc.
Summary of the invention: Most of the CO2 sensors employing amino groups-based polymers experience
cross-sensitivity at water, which is as major drawback. This invention presents a new carbon dioxide diﬀerential SAW sensor where design and selection of the sensing layers were performed
in accordance to HSAB (Hard Soft Acid Base) theory. Unlike the traditional diﬀerential sensing
systems, which are based on an appropriately functionalized sensing layer in the sensing loop
and on an uncoated surface in the reference loop, the new “all-diﬀerential” CO2 sensing concept
provides a better response subtraction between the two paths. Polyallylamine, N-substitutedpolyallylamine, polydiallylamine are examples of the used polymers.

A 41

POLIMERI FLUORESCENŢI PENTRU DETECTAREA OXIGENULUI

Autori:

Șerban Bogdan-Cătălin, Mihăilă Mihai, Buiu Octavian

Brevete: US 8778501/2014, EP 2461155/2012
Esenţa invenţiei: În ultimele decenii, s-au realizat o multitudine de senzori bazaţi pe principul de stingere a ﬂuorescentei. Unul dintre dezavantajele majore ale acestor senzori este aderenţa redusă la
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substrat, conducând, ﬁnalmente, la o stabilitate redusă. Prezenta invenţie propune o cale nouă
de imobilizare a ﬂuoroforului, și anume prin doparea unor polimeri de tip polianiline (PANIs) de
tip emeraldină. Interacţiunea acid-bază de tip Bronsted evită cristalizarea moleculei ﬂuorescente în matricea polimerică, păstrând și ﬂuorescenţa iniţială. Derivaţii de piren utilizaţi în această
invenţie sunt: acid 1-piren butiric, acid 1-piren acetic, acid 1-piren decanoic, acid 1- piren dodecanoic.
Importanţa socio-economică: Monitorizarea concentraţiei oxigenului este importanta pentru domenii
de activitate, precum industria auto, sectorul medical (monitorizarea anesteziei), monitorizarea
calităţii mediului înconjurător. Senzorul descris prezintă câteva caracteristici avantajoase:
- timp de răspuns mic, senzitivitate ridicată;
- acidul 1-piren butiric prezintă o ﬂuorescenţă mare, cu randament cuantic înalt și este disponibil
din punct de vedere comercial;
- polianilinele utilizate sunt polimeri cu o bună stabilitate chimică, termică, au preţ redus și sunt
ușor de sintetizat;
- imobilizarea de tip noncovalent a ﬂuoroforului în matricea polimerică prezintă avantajul că,
deși este robustă, induce o minimă schimbare structurală a ﬂuoroforului, păstrând nealterată
ﬂuorescenţa acestuia.
Summary of the invention: In the last decades, a lot of sensors based on the ﬂuorescence quenching
were manufactured to determine the concentration of oxygen. However, the ﬂuorophores have
low adhesion to the substrate thus leading to low stability and low reliability devices. In this
invention, we propose a diﬀerent pathway (Bronsted acid-base interaction) for the immobilization of ﬂuorescent pyrene derivatives, by employing doping of polyanilines (PANIs) which avoids
crystallization of ﬂuorophore in the polymer matrix and maintains the whole ﬂuorescence. The
proposed pyrene derivatives-based ﬂuorophores are: 1-pyrene butyric acid, 1-pyrene acetic acid,
1-pyrene decanoic acid, 1- pyrene dodecanoic acid.

A 42

STRAT SENZITIV PENTRU DETECTAREA OXIGENULUI

Autori:

Șerban Bogdan-Cătălin, Cobianu Cornel, Brezeanu Mihai, Avramescu Viorel, Buiu Octavian,
Dumitru Viorel-Georgel, Mihăilă Mihai, Bostan Cazimir

Brevet:

EP 2848927/2015

Esenţa invenţiei: Senzorii de oxigen sunt utilizaţi pe scară larga în industria aerospaţială, în boilere, precum
și în controlul emisiei de gaze din industria auto. Prezenta invenţie descrie structura unui chemirezistor utilizat în detecţia de oxigen care conţine un substrat și un strat senzitiv de tip nanocompozit. Substratul poate ﬁ realizat din siliciu/dioxid de siliciu, siliciu/oxinitrură de siliciu, dioxid de
siliciu/nitrură de siliciu sau ceramici de tipul alumină sau zirconia. Stratul nanocompozit poate
include oxizi de metale, precum titanat de stronţiu (STO) sau titanat de stronţiu și ﬁer (STFO) și
nanostructuri carbonice de tip nanotuburi de carbon, fulerene etc.
Importanţa socio-economică: Chemirezistorul propus pentru detecţia de oxigen prezintă câteva caracteristici avantajoase:
- permite detecţia de oxigen la temperatură ridicată, atât STO (sau STFO), cât și nanotuburile de
carbon posedând o stabilitate termică ridicată;
- timp de răspuns mic;
- senzitivitate ridicată ca urmare a sinergiei STFO-nanotuburi de carbon.
Summary of the invention: Oxygen sensors have been widely applied in aerospace, domestic and industrial boilers, automotive exhaust gas control systems. The present invention describes the structure of the chemiresistor for oxygen detection which comprises a substrate and nanocomposite
layer positioned on the top of the substrate. The substrate can be chosen from at least one of the
silicon/silicon dioxide, the silicon/silicon oxynitride, silicon dioxide/silicon nitride and ceramics
such as alumina and zirconia. The nanocomposite layer includes a plurality of carbon nanotubes
(single -wall, multi-wall), fullerenes, nanobuds and a plurality of metal-oxide particles including
strontium titanate (STO) and strontium titanate ferrate (STFO).
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
A 43

METODĂ DE DETERMINARE A CANTITĂŢII DE BIOMASĂ ALGALĂ NOSTOC FLAGELLIFORME

Autori:

Dobrojan Sergiu, Şalaru Victor, Şalaru Vasile, Stratulat Irina, Dobrojan Galina, Semeniuc Evgheni,
Donţu Natalia, Troﬁm Alina

Brevet:

MD 4463

Esenţa invenţiei: Metoda se realizează prin expunerea biomasei algei Nostoc ﬂagelliforme cu apă distilată la
cuptorul cu microundă timp de 5 min (la puterea de 600 W) şi determinarea biomasei algale prin
măsurarea absorbanţei soluţiei la lungimea de undă de 682 nm, ulterior rezultatul ﬁnal exprimat
în g/L sau g/L biomasă absolut uscată se obţine utilizând formulele de calcul (X (g/L)=Abs*16,14 –
pentru exprimarea valorilor biomasei în g/L sau X (g/L biomasă absolut uscată)=Abs*0,70 – pentru exprimarea valorilor în g/L biomasă absolut uscată).
Importanţa socio-economică: Metoda dată este mai ieftină comparativ cu metodele actuale cunoscute şi
aplicate la moment în domeniu (deoarece nu necesită omogenizator special), este accesibilă şi
exactă. Ca rezultat al aplicării metodei se obţine o soluţie colorată care nu se sedimentează, iar
ﬁlamentele algale se separă din colonie rezultând o omogenizare completă. Rezultatele invenţiei
sunt obţinute într-un timp mai scurt (de 2,5 ori) şi sunt mai exacte (cu 18,5%) comparativ cu metodele cunoscute şi aplicate la moment.
Summary of the invention: The method is performed by exposing the algal biomass Nostoc ﬂagelli-

forme with distilled water to the microwave oven for 5 minutes (at 600 W power) and determining the algal biomass by measuring the solution absorption at a wavelength of 682 nm,
the ulterior ﬁnal result expressed in g/L or g/L absolute dry biomass (X (g/L)=Abs*16,14 – for
expressing biomass values in g/L or X (g/L absolute dry biomass)=Abs*0,70 – for absolute
values expressed in g/L of absolute dry biomass).

A 44

PROCEDEU NOU DE CULTIVARE A CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS PENTRU PRO
DUCEREA SPORITĂ A EXOPOLIZAHARIDELOR

Autori:

Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Zosim Liliana, Troﬁm Alina

Brevet:

MD 4492

Esenţa invenţiei: A fost propus un nou procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis şi de
sporire a producerii de exopolizaharide. Procedeul include cultivarea spirulinei în două etape în
condiţii controlate cu utilizarea a doi factori de stres (variind regimul de iluminare și suplimentarea cu Cu2+) în a doua etapă a cultivării. Exopolizaharidele cu efecte antioxidante, antivirale, antiUV, anti-rid și de regenerare a pielii sunt recomandate pentru aplicare în medicină și cosmetică.
Importanţa socio-economică: Polizaharidele acide produse de spirulină sunt substanţe bioactive naturale
de perspectivă pentru utilizare în domeniul cosmetologiei. Ele au demonstrat o retenţie superioară a apei și, prin urmare, proprietăţi umectante mai înalte, comparativ cu acidul hialuronic.
Astfel, ele pot acţiona ca agent hidratant şi revigorant, precum şi de anihilare a radicalilor liberi şi
UV-protecţie în cosmetică, ceea ce este un factor important în preparatele anti-îmbătrânire. Este
un produs sigur pentru utilizare, deoarece nu irită pielea (o alegere bună pentru îmbunătăţirea
caracteristicilor cutanate ale pielii faciale uscate sau îmbătrânite) și poate prelungi efectul hidratantului, atunci când se aplică polizaharidele acide şi sulfatate.
Summary of the invention: A new process for cultivation of Spirulina platensis cyanobacterium and

increasing of exopolysaccharides production is proposed. Cultivation of spirulina in 2 steps
under guided conditions with the use of two stress factors (varying of lighting regime and
Cu2+ supplementation) at the 2nd stage of cultivation. The exopolysaccharides with antioxidant, antiviral, anti-UV, anti-aging and skin regeneration eﬀects are recommended for
application in medicine and cosmetics.
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A 45

PROCEDEU DE PURIFICARE A AERULUI DE HIDROGEN SULFURAT

Autor:

Guţanu Vasile

Brevet:

MD 4400

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la chimie, şi anume la un procedeu de puriﬁcare a aerului de hidrogen
sulfurat. Procedeul de puriﬁcare a aerului de hidrogen sulfurat prevede trecerea aerului care conţine hidrogen sulfurat printr-o coloană care conţine polimer ionic reticulat cu grupe puternic
bazice modiﬁcat cu compuşi de Bi(III). Polimerul este modiﬁcat prin tratarea cu soluţie de Bi(NO3)3
la temperatura de 55C timp de 5,5 ore.
Importanţa socio-economică: Procedeul propus corespunde direcţiei strategice de dezvoltare a ştiinţei
„Materiale, tehnologii şi produse inovative, cercetări ştiinţiﬁce inovative”. Hidrogenul sulfurat în
condiţii obişnuite este un gaz toxic cu miros foarte neplăcut. El se degajă din apele unor surse
subterane. Dar cel mai mult se degajă din apele menajere, din deşeurile şi apele reziduale ale
complexelor animaliere, în blocurile sanitare, de la staţiile de epurare a apei. Chișinăuienii deseori
au neplăcuta ocazie să simtă acest miros neplăcut. Invenţia poate ﬁ utilizată la puriﬁcarea aerului
din încăperi.
Summary of the invention: The invention relates to chemistry, in particular to a process for air puri-

ﬁcation from sulphureted hydrogen. The hydrogen sulﬁde air puriﬁcation process involves
the passage of hydrogen sulﬁde containing air through a column containing ionic crosslinked polymer with strongly basic groups which is modiﬁed with Bi (III) compounds. The
polymer is modiﬁed by treatment with Bi(NO3)3 solution at 55C for 5.5 hours.
A 46

TULPINI DE CIANOBACTERII AUTOHTONE  SURSE DE SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE

Autori:

Troﬁm Alina, Şalaru Victor, Zosim Lilia, Donţu Natalia, Stratulat Irina, Dobrojan Sergiu,

Semeniuc E.
Brevete: MD 4351, 4334
Esenţa invenţiei: Cianobacteriile Calothrix elenkinii Kossinsk, Anabaena variabilis Kütz. şi Cylindrosper-

mum licheniforme (Bory.) Kutz. sunt materiale biotehnologice autohtone noi care, datorită
componenţei biochimice speciﬁce, prezintă surse de substanţe biologic active şi pot ﬁ utilizate în domeniul cosmetologiei, farmaceuticii, ﬁtotehniei şi zootehniei. Particularităţile biochimice ale tulpinilor constau în sinteza glucidelor până la 66% (Calothrix elenkinii Kossinsk),
proteinelor până la 38,4% şi a lipidelor – 21% (Cylindrospermum licheniforme (Bory.). Kutz.).
Extractele de cianobacterii pot ﬁ utilizate în agricultură în stimularea creşterii plantelor şi a
producţiei lor.
Importanţa socio-economică: Obţinerea cianobacteriilor este o direcţie prioritară biotehnologică, iar biomasa tulpinilor prezentate poate ﬁ utilizată în cosmetologie, zootehnie şi ﬁtotehnie pentru sporirea producţiei agricole, ceea ce contribuie la obţinerea produselor ecologice.
Summary of the invention: Cyanobacteria Calothrix elenkinii Kossinsk, Anabaena variabilis Kütz. and

Cylindrospermum licheniforme (Bory.) Kutz. are new local biotechnological materials that
due to their speciﬁc biochemical composition are the sources of biologically active substances and can be used in the ﬁeld of cosmetology, pharmaceuticals, phytotechnics and
animals husbandry. The biochemical characteristics: carbohydrate synthesis up to 66%
(Calothrix elenkinii Kossinsk), proteins up to 38.4% and lipids – 21% (Cylindrospermum licheniforme (Bory.) Kutz.). Cyanobacterial extracts can be used in agriculture to stimulate
plants productivity.

A 47

STRAT FOTOSENSIBIL DIN COPOLIMERI CARBAZOLICI SENSIBILIZAŢI CU METALOFTA
LOCIANINE

Autori:

Robu Ştefan, Potlog Tamara, Dragalina Galina, Popuşoi Ana, Nasedchina Nadejda, Duca D.,
Chiriţa Arcadi

Cerere:

MD a 2016 0050
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Esenţa invenţiei: Straturile pe bază de copolimeri carbazolici obţinute din 9-carbazoliletilmetacrilat cu
metacrilat de octil (CEM:OMA) având un conţinut de CEM de 50-70 mol% şi din N-vinilcarbazol
cu oct-1-enă (N-VC:OC-1) cu un conţinut de N-VC 40-60 mol%, sensibilizate cu 3-50% de ftalocianină de cupru sunt materiale de perspectivă în domeniul sistemelor de înregistrare, de creare
a elementelor optoelectronice, inclusiv a celor fotovoltaice. Sunt produse ecologic pure pentru
utilizare, sunt econome (mult mai ieftine decât cele existente).
Importanţa socio-economică: Se propun straturi fotosensibile din copolimeri carbazolici: I – Copolimer
din 9-carbazoliletilmetacrilat cu metacrilat de octil (CEM:OMA) cu un conţinut de CEM de 50-70
mol%; II – Copolimer din N-vinilcarbazol cu oct-1-enă (N-VC:OC-1) cu un conţinut de N-VC 4060 mol%. Ambii copolimeri sunt solubili în toluen, clorobenzen, cloroform şi alţi solvenţi. Sensibilizarea se efectuează cu compuşi electronoacceptori şi suplimentar cu metaloftalocianine de
cupru, cobalt etc. Straturile obţinute pe baza acestor copolimeri manifestă fotosensibilitate spectrală la lungimea de undă λ>800 nm, în domeniul infraroşu al spectrului.
Summary of the invention: Layers based on carbazolic copolymers derived from 9-carbazolyletyl-

methacrylat with octyl methacrylate (CEM:OMA) containing 50-70 mol% of CEM and of Nvinylcarbazol with oct-1-en (N-VC:OC-1) containing N-VC 40-60 mol% sensitized by 3-50%
of copper phtalocyanine are perspective materials in the ﬁeld of registration systems, creation of optoelectronic elements, including photovoltaics. Are ecologically pure products
for use, are economical (much cheaper than existing ones).

A 48

PROCEDEU DE GENERARE A COMPUŞILOR DE AZOT

Autor:

Guţanu Vasile

Brevet:

MD 4460

Esenţa invenţiei: Se propune un procedeu de generare a compuşilor de azot prin ﬁxarea azotului atmosferic care prevede că aerul atmosferic se barbotează prin reactorul care conţine un polimer ionic
reticulat cu grupe puternic bazice şi o soluţie de Ga2(SO4)3 sau In2(SO4)3 cu adaos de NaCl sau KCl.
Procesul are loc într-o singură etapă, la presiunea atmosferică şi temperatura de 0...25C.
Importanţa socio-economică: Procedeul propus corespunde direcţiei strategice de dezvoltare a ştiinţei
„Materiale, tehnologii şi produse inovative, cercetări ştiinţiﬁce inovative”. Compuşii de azot sunt
utilizaţi pe larg în agricultură ca îngrășăminte minerale. Obţinerea lor în industrie are loc în mai
multe etape în condiţii de temperatură şi presiune foarte rigide. Procedeul propus se desfășoară
într-o singură etapă în condiţii obişnuite.
Summary of the invention: It is proposed a process for generating nitrogen compounds by atmo-

spheric nitrogen ﬁxation which provides that atmospheric air is bubbling through the reactor containing an ionic crosslinked polymer with strongly basic groups and a solution of
Ga2(SO4)3 or In2(SO4)3 with addition of NaCl or KCl. The process takes place in a single step at
atmospheric pressure and at temperatures between 0 and 25C.

A 49

ELECTROD CU2+SELECTIV PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE

Autori:

Dîru Mariana, Rusu Ana, Popovici Eugenia, Palamarciuc Oleg

Brevet:

MD 4523

Esenţa invenţiei: Invenţia constă în asamblarea unui nou electrod Cu2+-selectiv ce are ca ionofor un ligand
de tip Salen N2O2 şi este caracterizat prin parametri analitici acceptabili pentru analize potenţiometrice, având o durată de exploatare de 6 luni. Esenţa invenţiei constă în faptul că se propune un nou electrod Cu2+-selectiv caracterizându-se prin parametrii funcţionali: panta 28±2 mV/
decadă, limita de detecţie de ordinul 10-5 mol/L, timpul de răspuns 10-15 s. Electrodul poate ﬁ
utilizat la analiza ionilor de Cu2+ pentru monitorizarea calităţii produselor alimentare.
Importanţa socio-economică: Cuprul are o importanţă vitală atât în industrie, cât şi în sisteme biologice. La
diferite etape, în diverse domenii, este determinată cantitatea / monitorizat conţinutul de cupru
în probe reale. În acest scop, sunt utilizate metodele de analiză: volumetrică, spectrofotometrică,
voltamperometrică, potenţiometrică. Cea din urmă oferă mai multe avantaje în comparaţie cu
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altele. În literatura de specialitate sunt descrişi mai mulţi electrozi Cu2+-selectivi, ce au ca ionofori
săruri insolubile de cupru(II), porﬁrine, poliesteri macrociclici, baze Schiﬀ, derivaţi ai benzimidazolului ş.a. Însă acești senzori au o durată de exploatare mai mică de 6 luni. Electrodul prezentat
în această invenţie rezolvă acest neajuns.
Summary of the invention: Present invention consists in assembling a new Cu2+ selective electrode

using as ionophore a Salen type ligand N2O2 and is characterized by acceptable analytical
parameters for potentiometric analysis and has a 6-month operating time. The essence of
the invention consists in the proposal of a new Cu2+ selective electrode characterized by
functional parameters: slope 28±2 mV/decade, detection limit 10-5 mol/L, response time
10-15 s. This electrode can be used for the determination of Cu2+ in order to monitor food
quality.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
LABORATORUL DE CERCETĂRI ȘTIINŢIFICE „FICOBIOTEHNOLOGIE“
A 50

TULPINĂ DE CIANOBACTERIE NODULARIA HARWEYANA THWAITES THURET.  SURSĂ
DE PROTEINE, LIPIDE ŞI GLUCIDE

Autori:

Troﬁm Alina, Şalaru Victor, Zosim Lilia, Stratulat Irina

Cerere: MD a 2017 0029
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la microbiologie şi biotehnologie, şi anume la obţinerea cianobacteriei Nodularia harweyana (Thwaites) Thuret., ce poate ﬁ utilizată în industria microbiologică pentru obţinerea principiilor biologic active (proteine, lipide, glucide etc.), precum şi în
industria farmaceutică, cosmetologie (pentru confecţionarea preparatelor medicamentoase), în domeniul zootehniei şi ﬁtotehniei, ca sursă de substanţe biologic active şi stimulator
al creşterii plantelor şi animalelor. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în obţinerea cianobacteriei Nodularia harweyana (Thwaites) Thuret., care are un conţinut sporit de lipide –
21,30% BAU şi glucide – 40,00% BAU.
Importanţa socio-economică: Obţinerea cianobacteriei Nodularia harweyana (Thwaites) Thuret.
contribuie la dezvoltarea biotehnologiei, agriculturii ecologice prin implementarea biomasei în sporirea recoltei plantelor de cultură. Totodată, biomasa tulpinii prezentate poate ﬁ
utilizată în cosmetologie şi zootehnie.
Summary of the invention: The invention relates to microbiology and biotechnology, namely to the
obtaining of cyanobacteria Nodularia harweyana (Thwaites) Thure. The strain can be used
in the microbiological industry for the production of biologically active substances (proteins, lipids, carbohydrates, etc.), as well as in the pharmaceutical industry and cosmetology.
Other ﬁelds of utilization: zootechnics and phytotechnics (as a source of biologically active
substances; stimulator of plants and animals growth). Cyanobacterium Nodularia harweyana (Thwaites) Thuret. has an increased content of lipids and carbohydrates (21,3 and 40,0%,
respectively).

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA RO
A 51

PROCEDEU DE BIORAFINARE A PLANTELOR ZAHAROASE CU CONSERVAREA
ȘI EXTRACŢIA ZAHARURILOR PENTRU OBŢINEREA DE BIOCOMBUSTIBILI ȘI ALŢI
BIOCOMPUȘI

Autor:

Vintilă Teodor

Cerere:

RO a 2016 00334
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Esenţa invenţiei: Procesul de bioraﬁnare constă în conservarea zaharurilor prin însilozarea aditivată a biomasei de sorg zaharat proaspăt recoltat, extracţia zaharurilor din biomasa însilozată, urmată de
fermentarea zaharurilor cu producerea de etanol și alţi biocompuși, hidroliza fără pretratare a
lignocelulozei, obţinerea etanolului din hidrolizatul celulozic și digestia anaerobă a reziduurilor
din etapele de fermentaţie și hidroliză cu producţia de biogaz și îngrășământ organic. Procesarea biomasei vegetale zaharoase conform procedeului brevetat are efect triplu: (1) conservarea
zaharurilor, (2) extracţia zaharurilor și (3) eliberarea celulozei din complexul lignocelulozic și accesul enzimelor celulozolitice pentru hidroliza celulozei la glucoză.
Importanţa socio-economică: Planta considerată acumulator al energiei solare, permite conservarea zaharurilor (substanţele care stochează energia solară) prin însilozarea plantelor zaharoase pe tot
timpul anului (revoluţionează abordarea clasică prin care plantele zaharate trebuie procesate
într-un timp scurt), elimină procesele termo-chimice de pretratare a lignocelulozei, se obţin biocombustibili (purtători de energie), alte substanţe cum ar ﬁ precursori de mase plastice (PLA) și
îngrășământ organic pentru menţinerea fertilităţii solului (asigură sustenabilitatea procesului).
Bioraﬁnăria elaborată poate constitui placa turnantă a bio-economiei circulare bazate pe resurse
regenerabile cu impact pozitiv asupra dezvoltării zonelor rurale (oferă locuri de muncă 12 luni pe
an), protecţiei mediului și securităţii energetice.
Summary of the invention: Bioreﬁnery process consists of preservation of sugars by aditivate ensi-

lage of freshly harvested sweet sorghum biomass, extracting sugars from biomass silage,
followed by fermenting sugars to produce ethanol and other biochemicals, hydrolysis
without pretreatment of lignocellulose, obtaining ethanol from cellulosic hydrolysate and
anaerobic digestion of residues from the fermentation and hydrolysis and production of
biogas and organic fertilizer. Processing of sugary plant biomass according to patenting
process has triple eﬀect: (1) preservation of sugars, (2) extraction of sugars and (3) release
of cellulose from lignocellulosic complex and access of cellulolytic enzymes for cellulose
hydrolysis to glucose.

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU RO
A 52

PROCEDEU DE RETRATARE A MATERIALELOR TEXTILE VOPSITE CU COLORANŢI DIRECŢI

Autori:

Coman Diana, Grigoriu Aurelia, Drăgan Stela Ecaterina, Ghimici Luminiţa

Brevet:

RO 118314/2003

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de stabilizare a vopsirilor cu coloranţi direcţi, pe ﬁbre celulozice, şi constă dintr-o operaţie de tratare a materialului textil într-o baie ce conţine
o cantitate de 1,94-3% produs cationic de policondensare a epiclorhidrinei cu dimetilamină
şi trietilentetramină, la un raport de ﬂotă Hm=1/50 (hidromodulul) şi la o temperatură de
30°C, timp de 30 min. Suportul textil celulozic este vopsit cu o soluţie conţinând coloranţi
direcţi de tipul CI Direct Red 80, CI Direct Blue 71, CI Direct Black 56 cu concentraţia de 2%,
NaCl 10% şi Na2CO3 1%, concentraţiile ﬁind raportate la cantitatea de material. Produsul
cationic de policondensare a epiclorhidrinei cu dimetilamină şi trietilentetramină, are un
raport molar între epiclorhidrină şi amine de 1,093/1, iar între amine de 0,80/0,20.
Importanţa socio-economică: Invenţia este aplicabilă industrial și poate ﬁ implementată imediat.
Summary of the invention: The invention is referring to a process for retreatment of dyeing on cel-

lulosic ﬁebrs made materials, performed with direct dyes, in order to enhance both the
washing fastness and hue’s stability. The method relies on a textile material treatment with
a cationic product of polycondensation of epychloro-hydrine with amines. By invention
application a superior valuing of the textile materials dyed with direct dyes is achieved
through the enhancement of functional and comfort features, the maintenance of touch
and of colors lightness, as well the reduction of the environment pollution.
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A 53

PROCEDEU DE RETRATARE A VOPSIRILOR CU COLORANŢI DIRECŢI PE FIBRE CELULOZICE

Autori:

Coman Diana, Grigoriu Aurelia, Drăgan Stela Ecaterina, Ghimici Luminiţa

Brevet: RO 118809/2003
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la stabilirea componentelor ﬂotei de tratare şi a parametrilor de
aplicare a acestora astfel, încât să conducă la îmbunătăţirea rezistenţelor la tratamente umede cu modiﬁcări minime de culoare, cât şi folosirea unui produs cationic cu structură liniară
și stabilitate mărită în timp. Procedeul de retratare a vopsirilor cu coloranţi direcţi pe ﬁbre
celulozice, se realizează printr-o operaţie de tratare a materialului textil vopsit într-o baie cu
o soluţie, urmată de spălarea, stoarcerea şi uscarea materialului, soluţia de tratare conţinând
epiclorhidrină, dimetilamină şi o amină polifuncţională. Tratarea materialelor vopsite cu coloranţi direcţi se efectuează cu o soluţie care conţine produsul policationic în care amina
polifuncţională este N,N-dimetil-1,3-diaminopropan cu un raport molar între epiclorhidrină
şi amine de 1,14/1, iar între amine de 0,95/0,05, luat în concentraţie de 1-3%, raportat la
materialul textil.
Importanţa socio-economică: Invenţia este aplicabilă industrial și poate ﬁ implementată imediat.
Summary of the invention: The invention is referring to a process for retreatment of dyeing on cellulosic ﬁbers made materials, performed with direct dyes, in order to achieve their stabilization. The method relies on a textile material treatment with a cationic product realized
by the polymerization of epychloro-hydrine with a dimethyl-amine and a poly-functional
amine. The invention shows the advantage of employing a product with a reduced toxicity
and a simple application and the obtaining of sustainable textile supports.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA RO
A 54

PROCEDEU DE OBŢINERE A UNEI PULBERI NANOSTRUCTURATE DE TIPUL
PERMALLOY SUPERMALLOY / RHOMETAL

Autori:

Chicinaş Ionel, Marinca Traian Florin, Popa Florin, Neamţu Bogdan Viorel

Brevet:

RO 130354/2016

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la procedeul de obţinere a unei pulberi nanocristaline și nanocompozite
de tipul pseudo „core-shell”. Miezul acestei pulberi este format din aliaj de tipul Permalloy (Ni3Fe)
sau Supermalloy (79Ni16Fe5Mo, % masice), cu structură nanocristalină și o permeabilitate magnetică ridicată, iar stratul exterior este format din aliaj bogat în Fe, la compoziţia aliajului clasic Rhometal (64Fe36Ni, % masice), obţinut prin microaliere, şi are o rezistivitate electrică ridicată. Scopul
obţinerii acestei pulberi pseudo „core-shell” este de a ﬁ utilizată la fabricarea miezurilor magnetice cu proprietăţi bune de material magnetic moale și în același timp cu o rezistivitate electrică
ridicată, pentru a putea ﬁ utilizate în curent alternativ la frecvenţe medii. Procedeul de fabricare
presupune utilizarea unei pulberi nanocristaline de Ni3Fe sau Supermalloy, de granulaţie mare,
obţinute prin aliere mecanică, și a unei pulberi de Fe carbonil, de granulaţie mică. Particulele
nanocompozite sunt formate din granule mari de Ni3Fe (Supermalloy), acoperite cu un strat de
particule foarte ﬁne de Fe carbonil (6-9 μm). Prin microaliere, realizată printr-un tratament termic
în atmosferă protectoare, se formează la exteriorul particulelor de Permalloy sau Supermalloy un
strat exterior de câteva zeci de microni, la o compoziţie medie similară aliajului Rhometal. Testele
tehnologice arată că la temperaturi de 400-550°C și timp de menţinere de 1 oră miezul de Ni3Fe
(Supermalloy) rămâne în stare nanocristalină, iar stratul exterior are o compoziţie care variază de
la compoziţia Permalloy-lui la cea a Fe.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – electrotehnică: miezuri magnetice cu utilizare
în curent alternativ la frecvenţe medii.
Summary of the invention: The invention refers to a synthesis route for obtaining nanocrystalline and
nanocomposite powder of pseudo core-shell type. The core of this powder is formed by alloy of
Permalloy (Ni3Fe) or Supermalloy (79Ni16Fe5Mo, wt.%) type with nanocrystalline structure and a
high magnetic permeability and the shell is formed by Fe rich alloy, at the classic composition of
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Rhometal (64Fe36Ni, wt.%) alloy, obtained by microalloying and which possess a high electrical
resistivity. The aim for obtaining this pseudo core-shell powder is to be used at the elaboration
of magnetic core with good characteristics of soft magnetic material and in the same time with a
high electrical resistivity, for medium frequencies applications.The synthesis procedure assumes
the use of a Ni3Fe or Supermalloy nanocrystalline powder, with large particle size, obtained by
mechanical alloying, and of a Fe carbonyl powder, with ﬁne particle size. The composite particles
are composed by large particles of Ni3Fe (Supermalloy), covered by a layer of very ﬁne Fe carbonyl (6-9 μm). By microalloying, obtained by annealing in protective atmosphere, at the exterior
part of the Permalloy or Supermalloy is forming a layer (tens of μm) of Rhometal composition.
Technological tests show that at the annealing temperature of 400-550 °C and 1 hour of maintaining, the core of Ni3Fe (Supermalloy) is still in nanocrystalline state, and the exterior layer has
a composition that vary from the Rhometal to the elemental Fe.

A 55

MATERIAL COMPOZIT FONOABSORBANT ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA

Autori:

Tiuc Ancuţa Elena, Rusu Tiberiu, Nemeş Ovidiu

Brevet:

RO 129228/2015

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un material compozit fonoabsorbant utilizat, atât în mediul exterior, cât
și în cel interior, la reducerea nivelului global de zgomot, a transmisiei zgomotului structural și la
obţinerea unei acustici adecvate a spaţiilor închise și la un procedeu de obţinere a acestuia. Materialul compozit fonoabsorbant, conform invenţiei, este constituit din 70…80% granule de rumeguș
de brad sau 70...75% ﬁbre de rumeguș de fag și 20...30% spumă poliuretanică bicomponentă ﬂexibilă (SPU) ca liant. Procedeul, conform invenţiei, constă în introducerea într-un recipient de amestecare a celor doi componenţi ai spumei poliuretanice, după care are loc amestecarea lor energică la
temperatura camerei timp de 5...8 s, apoi se introduce rumegușul de brad/fag și se omogenizează
timp de 12 s, amestecul rezultat se toarnă rapid în matriţă, datorită vitezei mari de reacţie, matriţa se
acoperă cu un capac şi se lasă timp de 30...45 min pentru deﬁnitivarea reacţiei chimice şi atingerea
stabilităţii dimensionale, după care materialul este extras din matriţă.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – fabricarea plăcilor din materiale compozite
fonoabsorbante pe bază de deşeuri.
Summary of the invention: The patent relates to a sound-absorbent composite material used both in the
exterior and interior spaces, to reduce the overall noise, to reduce the structural noise transmission and to obtain appropriate acoustic spaces, and to a manufacturing process to obtain it.
Sound-absorbent composite material according to the invention consists of 70...80% softwood
sawdust or 70...75% beech wood ﬁbers and 20...30% ﬂexible two-component polyurethane foam
(PUF) as a binder. According to the invention the process consists in introducing into a mixing
container the two components of the polyurethane foam, then followed by vigorous mixing at
room temperature for 5...8 seconds, and then inserting the sawdust of spruce/beech and mixing
for 12 seconds, the mixture was poured quickly into the mold, due to the high reaction speed,
the mold was covered with a cap and left for 30...45 minutes for completion of the chemical reaction and to achieve dimensional stability as the material is extracted from the mold.

A 56

INSTALAŢIE DE ÎNDEPĂRTARE A DIOXIDULUI DE CARBON DIN GAZELE REZIDUALE

Autori:

Hotea Vasile, Bădescu Gabriel, Juhasz Jozsef

Brevet:

RO 127080/2016

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de îndepărtare a dioxidului de carbon din gaze reziduale. Instalaţia, conform invenţiei, este constituită în principal dintr-un scruber centrifugal, un
rezervor de stocare și preparare a soluţiei de carbonat de sodiu și potasiu, pulverizată printr-o
duză de construcţie specială, un condensator pentru ﬂuxul de vapori bogat în CO2, o coloană de
desorbţie cu rol de regenerator al solventului și un condensator în care ﬂuxul de vapori bogat în
CO2 din coloana de desorbţie este condensat, uscat în turbina cu abur și stocat.
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Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – ecologie, schimbări climatice, industria chimică și metalurgică, industria cimentului.
Summary of the invention: The patent relates to a process for the removal of carbon dioxide from ﬂue
gases. Installation, according to the invention, consists mainly of a centrifugal scrubber, a storage
tank and preparing a solution of sodium carbonate and potassium sprayed through the nozzle of
special design, a condenser for the vapor stream rich in CO2, desorption column with the role of
the solvent regenerator and a condenser where the vapor stream rich in CO2 desorption column
is condensed, dried in the steam turbine, and stored.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI RO
A 57

PROCEDEU DE SEPARARE A BENZILMETILAMINEI

Autori:

Cașcaval Dan, Kloetzer Lenuţa, Tucaliuc Alexandra, Ungureanu Ionela, Galaction Anca-Irina

Cerere: RO a 2014 00070
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu original de separare a benzilmetilaminei din soluţii
apoase sau din mediile rezultate din reacţii chimice sau enzimatice. Benzilmetilamina este
utilizată pentru obţinerea, prin sinteză chimică sau enzimatică, a diferiţilor compuși cu
aplicaţii farmaceutice sau cosmetice, precum și în cercetări din domeniul proteomicii și genomicii. Procedeul propune separarea benzilmetilaminei din soluţia apoasă prin extracţia sa
reactivă cu o soluţie de 20 g/l acid di-(2-etilhexil)fosforic în n-heptan, urmată de reextracţia
benzilmetilaminei din extractul obţinut cu o soluţie apoasă de acid clorhidric. Comparativ
cu soluţia apoasă iniţială, randamentul total al separării benzilmetilaminei este de 98,5%.
Summary of the invention: Methylbenzylamine (MBA) represents a key building block for many
pharmaceutical and cosmetic compounds having also applications in proteomics and genomics research ﬁeld. The patent presents a process for separation of benzylmethylamine
from aqueous phases, resulted from chemical or enzymatic synthesis, by using an organic
phase h-heptane as solvent and 20 g/l di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid (D2EHPA) as extractant. MBA is further reextracted with a solution of hydrochloric acid. The yield obtained for
MBA separation from aqueous phase was 97-98.5% highlighting the increase of the separation eﬃciency, and, implicitly, the decrease of the separation cost.

A 58

PROCEDEU DE SEPARARE A ACETOFENONEI

Autori:

Galaction Anca-Irina, Poştaru Mădălina, Blaga Alexandra Cristina, Ilica Roxana, Caşcaval Dan

Cerere: RO a 2014 00711
Esenţa invenţiei: Invenţia prezintă un procedeu original de separare a acetofenonei din medii apoase.
Acetofenona este utilizată pentru obţinerea, prin sinteză chimică sau enzimatică, a diferiţilor
intermediari utilizaţi în obţinerea produselor farmaceutice, cosmetice (parfumuri), precum şi
a adezivilor, polimerilor, cernelurilor şi a unor pesticide. Procedeul propune separarea acetofenonei din soluţia apoasă rezultată de la sinteza chimică sau din procesul fermentativ prin
extracţia sa reactivă cu o soluţie de 20 g/l lauril-trialchilmetilaminei în n-heptan, urmată de
reextracţia acetofenonei din extractul obţinut cu o soluţie apoasă de hidroxid de sodiu. Comparativ cu soluţia apoasă iniţială, randamentul total al separării acetofenonei este de 93%.
Summary of the invention: Acetophenone is an aromatic ketone having important applications in
chemical industry, food and perfumery industries (as precursor of cherry, jasmine, almond or
strawberry fragrances), pharmaceuticals production, and as reagent for various synthesis at
laboratory scale. This invention presents a new method for the separation of acetophenone
from aqueous solutions obtained by chemical synthesis or fermentation, by extraction with
n-heptane containing 20 g/l lauryl tri-alkyl-methylamine. Acetophenone is recovered from
the obtained extract by re-extraction with a solution of sodium hydroxide. Finally, the overall
eﬃciency of separation of acetophenone related to the initial aqueous solution is 93%.
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A 59

ECHIPAMENT PENTRU EXTRACŢIA ȘI TRANSPORTUL COMPUȘILOR DE BIOSINTEZĂ
PRIN MEMBRANE LICHIDE PERTRACŢIA

Autori:

Cașcaval Dan, Kloetzer Lenuţa, Poștaru Mădălina, Galaction Anca-Irina

Brevet: RO 119690/2005
Esenţa invenţiei: Acest echipament de separare permite obţinerea şi menţinerea cu uşurinţă a stratului de solvent organic între cele două faze apoase (membrană lichidă liberă). Celula de
pertracţie este alcătuită dintr-un tub de sticlă în formă de U, cu trei compartimente pentru fazele apoase (iniţială și ﬁnală), și respectiv, pentru membrana lichidă (faza organică).
Poate ﬁ folosit pentru separarea compușilor de biosinteză prin pertracţie liberă și facilitată.
Avantajul principal al folosirii membranelor lichide libere îl constituie faptul că nu necesită
adăugarea de substanţe tensioactive pentru stabilizarea membranei lichide, astfel încât se
pot obţine compuși cu purităţi ridicate utilizând pertracţia.
Summary of the invention: The invention consists of pertraction equipment with free liquid membrane which allows of obtaining and easily maintaining a solvent layer between the two
aqueous phases. The equipment is a U-shaped glass pipe with three compartments for feed
and stripping phases, and for liquid membrane, respectively. It can be used for separation of
bioactive compounds, with pronounced chemical and thermal lability, by free or facilitated
pertraction. This equipment does not require the use of tensides for stabilizing the liquid
membrane, thus increasing the purity of the pertracted compounds.

A 60

BIOREACTOR TIP „BASKET” CU CELULE/ENZIME IMOBILIZATE

Autori:

Galaction Anca-Irina, Tucaliuc Alexandra, Blaga Alexandra Cristina, Cașcaval Dan

Cerere: RO a 2013 00689
Esenţa invenţiei: Echipamentul este un bioreactor cu strat ﬁx tip „basket” pentru biocatalizatori
imobilizaţi, cu aplicaţii diverse: obţinerea etanolului și acizilor carboxilici, transformări enzimatice, industria farmaceutică, culturi de celule sau ţesuturi, biodegradarea lipidelor din
apele uzate provenite de la obţinerea uleiului de măsline. Folosirea celulelor/enzimelor
imobilizate oferă avantajul creșterii numărului de cicluri repetate de biosinteză, refolosind
aceleași particule de biocatalizatori, având rezistenţă termică şi chimică crescută la forţele
de forfecare.
Summary of the invention: The equipment is a new type of packed bed bioreactor for immobilized
biocatalysts, namely basket bioreactor, with various applications: ethanol and carboxylic
acids production, enzymatic transformations, pharmaceutical industry, cells or tissue cultures, lipids biodegradation in olive oil wastewater. The use of immobilized cells/enzymes
oﬀers the advantages of the increase in the number of repeated biosynthesis cycles reusing the same particles of biocatalysts, increase in the thermal, chemical and to the shear
forces resistance of the biocatalysts.

COVALIOV VICTOR
A 61

BIOREACTOR NOU DE PRESIUNE ÎNALTĂ PENTRU PROCESELE METANOGENE INTENSIVE
CU OBŢINEREA BIOMETANULUI CU VALOARE CALORICĂ SPORITĂ

Autori:

Covaliov Victor, Poleschiuk Georgy, Covaliova Olga, Bobeica Valentin, Nenno Vladimir,
Ungureanu Dumitru

Brevet: MD 4376
Esenţa invenţiei: Abordarea tehnologică nouă asigură eﬁcacitatea înaltă a tehnologiei biogazului, datorită accelerării de 2-2,5 ori a vitezei de digestie anaerobă a biomasei și ridicării
conţinutului de biometan în biogaz de la 60-65% până la 87%, aproape de valoarea ca-
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lorică a gazului natural. Eﬁcacitatea procesului biochimic se datorează: 1) unui tip nou de
micro-adaosuri ﬁto-stimulante; 2) unei presiuni înalte; 3) schimbului intensiv de mase și
transferului de mase într-un reactor, datorită principiului nou de amestecare; 4) faptului că
gazele poluante sunt separate din biogaz și evacuate; 5) faptului că se introduce hidrogen
electrolitic, pentru reacţia: СО2+Н2СН4+Н2О; 6) controlului automat al procesului, pentru
minimizarea СО2 în biogaz.
Importanţa socio-economică: Reactorul și tehnologia complexă elaborate au o mare importanţa
economică, ecologică și știinţiﬁcă, întrucât permite tratarea apelor poluate cu substanţe
toxice, greu biodegradabile provenite din sectorul agroalimentar, aplicând tehnologia de
biogaz modiﬁcată în așa fel, că apare posibilitate de a preveni aruncările substanţelor toxice în mediul ambiant, a obţine biogazul de valoare calorică înaltă în condiţii avantajoase,
aplicând adaosuri ieftine, introduse în biomasă în cantităţi mici, obţinute din materii prime
autohtone. Astfel, costul procesului complex este redus, și produsele lui principale – apa
tratată și biogazul de caloricitate înaltă, se obţin în condiţii intensive, într-o perioadă relativ
scurtă de timp.
Summary of the invention: New technical solutions ensure high eﬃciency of biogas technology,
due to 2-2.5 times accelerating the biomass digestion rate and increasing biomethane contents in biogas from 60-65% to 87% and higher, thus approaching caloric value of natural
gas. Biochemical process eﬃciency ensured by: 1) type new phyto-stimulating micro-additives; 2) elevated pressure; 3) intensiﬁed mass-exchange and mass-transfer of biomass inside reactor, through novel mixing principle; 4) admixture gases are conveyed with treated
water from bioreactor 5) introducing additionally the balance amount of electrochemical
hydrogen into bioreactor to promote the reaction: СО2+Н2СН4+Н2О; 6) automatic process
control, to minimize admixing contents in СО2 in biogas.

A 62

PROCEDEU NOU DE OBŢINERE A ACOPERIRILOR METALICE ÎN INTERIORUL
NANOTUBURILOR ALE MATRICEI POROASE DIN TiO2/Al2O3 PENTRU PROCESE
DE FOTOCATALIZĂ

Autori:

Covaliova Olga, Covaliov Victor, Duca Gheorghe, Enachi Mihail

Brevet: MD 4294
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul nanotehnologiei, în special, la obţinerea electrochimică a acoperirilor anodizate la suprafaţa oxizilor de aluminiu și titan, cu sistemul de pori
bine ordonat și matriţă hexagonală. Pentru a obţine nanostructurile cu diferite proprietăţi
funcţionale, a fost elaborat procedeul chimico-catalitic de modiﬁcare a straturilor anodizate. Oxidarea anodică a aluminiului se desfășoară în soluţii apoase cu acizi ce dizolvă metalul
și conţin adaosuri ce reduc temperatura de îngheţ a electrolitului. Formarea masivului ordonat de structuri anizotropice are loc datorită reducerii metalelor în interiorul canalelor de
matriţă poroasă din soluţii cu conţinut de săruri metalice respective.
Importanţa socio-economică: Structurile tubulare modiﬁcate cu metale (precum Cu, Ni etc.) pot ﬁ
utilizate în calitate de catalizatori eﬁcienţi în procesele de transformare a bioxidului de carbon în metan (în faza gazoasă), în procesele foto-catalitice de distrugere a poluanţilor organici persistenţi în compartimentele apoase, precum și în alte procese tehnologice.
Summary of the invention: Invention relates to the ﬁeld of nanotecnology, speciﬁcally to electrochemical production of anodized coatings of aluminum and titanium oxides on high-purity
aluminum surface, with highly-ordered pores system and hexagonal lattice. To obtain the
nanostructures with various functional properties, chemical-catalytic modiﬁcation of anodized coatings was elaborated. Anodic oxidation process is carried out in water solutions
of acids weakly dissolving aluminum, also containing additives decreasing the electrolyte
freezing point. The formation of highly ordered massive of anisotropic structures occurs due
to the chemical-catalytic reduction of metals, incorporated into the canals of porous matrix
from the solutions containing the appropriate metal salts.
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A 63

TEHNOLOGIE MODIFICATĂ DE CULTIVARE A MICROALGELOR CU ÎNDEPĂRTA
REA NUTRIENŢILOR DIN SISTEMELE APOASE PENTRU IRIGARE

Autori:

Covaliova Olga, MD; Velea Sanda, RO; Covaliov Victor, MD; Galan Ana-Maria, RO; Morari Iurie,
MD; Sliusarenco Valentin, MD; Nenno Vladimir, MD; Bobeică Valentin, MD

Brevet: MD 4372
Esenţa invenţiei: Tehnologia elaborată se referă la tehnologia de producere a biogazului, cu tratarea avansată a apelor rezultate în bazinul cu microalge. Se descrie un sistem biologic
inovaţional pentru reducerea avansată a conţinutului de azot și fosfor din fracţia lichidă
rezultată din fermentarea anaerobă a deșeurilor organice provenite din fermele avicole.
Apa tratată corespunde cerinţelor de aruncare în apele naturale. Procesul propus include
extracţia componenţilor bioactivi din biomasa de microalge și utilizarea lor în calitate de
catalizatori în procesul de formare a biogazului, în așa fel asigurând ridicarea esenţială a
producerii biogazului.
Importanţa socio-economică: Invenţia include o serie de abordări referitoare la tehnologia și
echipamentul pentru intensiﬁcarea proceselor de formare a biogazului, datorită ridicării
conţinutului de biometan în biogaz și valorii calorice a acestuia, pentru utilizarea lui în calitate de sursă de energie alternativă. De asemenea, tehnologia propusă include procesul
de puriﬁcare selectivă a biogazului din hidrogen sulfurat (H2S), extracţia și utilizarea bioxidului de carbon (СО2) pentru cultivarea microalgelor, care, la rândul lor, pot ﬁ aplicate ca
fertilizanţi de sol sau adaos vitaminizat pentru hrana animalelor în zootehnie. Procesul complex are importanţă practică pentru ecologie, economie (sectorul agroalimentar, zootehnie), managementul deșeurilor.
Summary of the invention: Technology proposed is related to biogas technology, accompanied by
the advanced treatment of waters resulted in micro-algae basin. A description is given of a
complex innovative biological system for the advanced decrease of nitrogen and phosphorus contents in liquid fraction resulted from anaerobic digestion of organic wastes from
poultry farms. The treated water meets the standards for the release in natural water bodies.
The process proposed also involves the extraction of bioactive components from the cultivated micro-algae biomass and their application as catalysts in biogas formation process,
thus ensuring an essential increase in high-caloricity biogas production.

A 64

PROCEDEU ȘI REACTOARE NOI PENTRU PRODUCEREA ANAEROBĂ A BIOHI
DROGENULUI ȘI PURIFICAREA LUI DIN GAZELE IMPURIFICATOARE

Autori:

Covaliov Victor, Covaliova Olga, Poleschiuk Georgy, Nenno Vladimir, Bobeica Valentin

Cerere: MD a 2017 0052
Esenţa invenţiei: Tehnologia nouă de perspectivă și două reactoare sunt prezentate pentru obţinerea
biohidrogenului molecular din biomasă și apă, cu un caracter absolut inovaţional. Randamentul biohidrogenului în biogaz atinge 70% și mai mult. Abordarea complexă prevede
puriﬁcarea ulterioară a hidrogenului din gazele poluante pentru utilizarea în energetică alternativă. Securitatea ecologică se asigură prin faptul că hidrogenul la combustie se transformă în apă. Sunt justiﬁcate condiţii optime de obţinere a hidrogenului și control asupra
procesului. Tehnologia propusă implică introducerea ﬁto-catalizatorilor speciali în biomasă,
iar puriﬁcarea hidrogenului se realizează prin adsorbţia selectivă a gazelor poluante cu regenerarea soluţiei absorbante.
Importanţa socio-economică: Se prezintă o nouă tehnologie eﬁcientă și destul de ieftină pentru obţinerea biohidrogenului pur pentru energetică bazată pe hidrogen. Lucrarea are
importanţa atât tehnologică, cât și economică și poate găsi aplicări practice în economia
naţională pentru producerea hidrogenului în condiţii avantajoase din deșeurile sectorului
agroalimentar. Metoda propusă este prietenoasă din punct de vedere ecologic și nu cere
cheltuieli mari la aplicare. Procedeul este inovaţional și nu are analogi în lume.
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Summary of the invention: The new perspective technology and two bioreactors are presented for
the molecular biohydrogen production from biomass and water, having a break-through
character. Biohydrogen yield in biogas composition reaches 70% and higher. Integrated
approach envisages its further advanced puriﬁcation from admixture gases to be used in
alternative power engineering. Environmental safety of processes is ensured due to the fact
that on hydrogen combustion it turns into water. Optimal conditions of its obtaining are
justiﬁed and process control is provided. Process implies introduction in digested biomass
of special phyto-catalysts, while hydrogen puriﬁcation is performed through selective adsorption of gas admixtures.

.
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SECŢIUNEA B | SECTION B
Materiale, echipamente şi tehnologii industriale, mecanică,
energie, electricitate, electronică
Materials, equipment and industrial technology, mechanics, energy,
electricity, electronics

ASOCIAŢIA SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN BANAT RO
B1

DISPOZITIV MECANIC PENTRU ÎNCHIDEREA GAZELOR

Autori:

Rădulescu Remi, Rădulescu Hortensia, Rădulescu Raul, Rădulescu Alin Răzvan

Cerere: RO a 2014 00555
Esenţa invenţiei: Dispozitivul mecanic pentru închiderea gazelor a fost conceput să închidă scurgerea gazelor în timpul cutremurelor de pământ. La o anumită magnitudine, intensitate și
durată a cutremurului de pământ, dispozitivul intră în funcţiune, după ce o forţă în mișcare
creează un impuls mecanic, declanșând mecanismul prin care un resort se decomprimă
parţial, iar un ventil, intră într-un lăcaș, menţinut sub presiune de același resort parţial decomprimat. Scurgerea gazelor spre zonele afectate de cutremur prin avarierea conductelor
de gaze, este oprită.
Importanţa socio-economică: Invenţia va ﬁ folosită pentru închiderea mecanică a gazelor în cazul
declanșării unor cutremure de pământ. Prin folosirea invenţiei se obţin următoarele avantaje:
- nu permite trecerea gazelor spre zonele avariate de cutremur;
- construcţie simplă;
- ușor de montat pe orice conductă de gaz;
- este un dispozitiv mecanic care nu depinde de sursa de curent electric;
- preţ de cost redus.
Summary of the invention: The mechanical device for closing the gases was designed to shut down
the gas ﬂow during earthquakes. At a certain magnitude, intensity and duration of the earthquake, the device enters into operation after a moving force creates a mechanical impulse,
triggering the mechanism by which a spring is partially decompressed and a valve enters a
hole, kept under pressure by the same spring, partially decompressed. Thus the gas ﬂow in
areas aﬀected by the earthquake, through damaged gas pipelines, is stopped.

B2

CUBURI

Autor:

Rădulescu Remi

Cerere: RO a 2013 00615
Esenţa invenţiei: Jocul de societate cuburi, caracterizat prin aceea că se joacă între doi jucători, într-o
cutie unde se găsesc 26 de cuburi, 4 cuburi notate cu cifra III, 4 cuburi notate cu cifra V, 4 cuburi notate cu cifra VI, 4 cuburi notate cu cifra VII, 4 cuburi notate cu cifra IX, 4 cuburi notate
cu numărul XII și două cuburi notate cu numărul XV, 52 de pătrate: 26 de culoare roşie, 14
de culoare violet, 12 de culoare albă şi un singur zar.
Importanţa socio-economică: Prin aplicarea invenţiei se obţin următoarele avantaje:
- dezvoltă abilitatea jucătorului de a face calcule aritmetice din cap;
- dezvoltă memoria jucătorului pentru că în tot timpul jocului trebuie să ţină minte diferenţa
de puncte dintre el şi adversar;
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- este un joc recreativ;
- se poate pune în aplicare cu costuri mici.
Summary of the invention: The cubes’ soccer game, characterized by playing between two players,
in a box containing 26 cubes, 4 cubes marked with the ﬁgure III, 4 cubes marked with V, 4
cubes marked with the ﬁgure VI, 4 cubes marked with the number VII, 4 cubes marked IX,
4 cubes marked with the number XII and two cubes denoted by number XV, 52 squares: 26
red, 14 purple, 12 white and one dice.

B3

INSTALAŢIE PNEUMATICĂ PENTRU SCUTURAT POMII

Autori:

Rădulescu Remi, Rădulescu Hortensia, Rădulescu Raul

Cerere: RO a 2012 00441
Esenţa invenţiei: Invenţia a fost concepută pentru scuturarea pomilor. La presiunea de 10 atm. blocul
automat comandă deschiderea electroventilului normal închis prin care trece aerul cu presiune mare în tubul de ghidaj, împingând bila spre creangă producând scuturarea acesteia.
Acelaşi bloc automat care realizează legătura funcţională între compresor şi electroventilul
normal închis comandă închiderea electroventilului, presiunea scade din tubul de ghidaj,
iar bila revine la locul iniţial.
Importanţa socio-economică: Prin folosirea invenţiei se obţin următoarele avantaje:
- ușurinţă în exploatare;
- poate ﬁ folosită în spaţii înguste în curţi şi grădini, livezi unde utilajele grele nu pot pătrunde;
- este o instalaţie portabilă, poate contribui la scuturarea pomilor cu diametre şi înălţimi
mari, prin scuturarea eșalonată a crengilor, fără ai provoca daune;
- poate ﬁ manevrată de o singură persoană;
- consum redus de energie;
- preţ de cost redus;
- compresorul de aer poate să ﬁe înlocuit cu un tub sub presiune, în livezile fără curent
electric.
Summary of the invention: At pressure of 10 atm., an automatic block commands the opening of an
electrovalve, normally closed, through which passes an air jet under pressure, which pushes
a ball from a guiding tube towards the branch to be shaken. The same automatic block
which achieves the functional connection between the compressor and the electrovalve
commands the electrovalve shutting. This way the pressure in the guiding tube lowers and
the ball returns to the initial place.

B4

SISTEM DE STERILIZARE A BANCNOTELOR ȘI MONEDELOR

Autori:

Rădulescu Remi, Rădulescu Hortensia, Rădulescu Raul, Rădulescu Alin Răzvan

Cerere: RO a 2015 00531
Esenţa invenţiei: Sistem de sterilizare a bancnotelor și monedelor a fost conceput să elimine bacterii,
virusuri, protozoare, mucegaiuri care se găsesc pe bani. Este alcătuit dintr-o casă de bani,
care are în componenţă mai multe sertare, unde sunt depozitate bancnotele în poziţia pe
cant, monedele, un capac, pe care sunt montate un ansamblu de lămpi ultraviolete germicidale cu emisie de ozon, un bloc automat care comandă aprinderea și stingerea lămpilor, prin intermediul unui releu de timp, un microcontact, un întrerupător manual, circuite
electrice, racordate la o sursă de curent electric de 220 V. La deschiderea capacului, blocul
automat comandă stingerea lămpilor care vor ﬁ programate de un releu să rămână aprinse
câteva secunde sau chiar minute în funcţie de rezistenţa microorganismelor la radiaţiile UV
germicidale cu emisie de ozon.
Importanţa socio-economică: - reprezintă o soluţie care înlătură necesarul de antiseptice scumpe,
de mâna umană implicată și de timp necesar dezinfecţiei;
- transmiterea bolilor din cauza acestor microorganisme situate pe bani, sunt prevenite și
eliminate;
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- durata de eliminare a bacteriilor, virusurilor situate pe bani poate să ﬁe reglată de blocul
automat în funcţie de rezistenţa acestora la radiaţiile UV;
- siguranţa în exploatare, nu prezintă pericole pentru personalul uman;
- consum mic de energie și putere de sterilizare într-un timp scurt;
- suprafeţele banilor rămân intacte, curate;
- întreţinerea sterilizatorului este facilă;
- durată mare de activitate.
Summary of the invention: The invention refers to a sterilization system for banknotes and coins.
It was designed to eliminate bacteria, viruses and other microorganisms from the surface
of banknotes and coins. The system consists of a strongbox, an ensemble of UV germicidal
lamps with ozone production and an automatic block which controls the switch on and oﬀ
of the lamps.

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI, IAȘI RO
DFR SYSTEMS SRL RO
B5

DECANTOR LAMELAR

Autor:

Moga Ioana Corina

Cerere: RO a 2013 00726
Esenţa invenţiei: Decantorul este alcătuit din două compartimente suprapuse. Cel inferior este conceput în principal pentru procesul de coagulare-ﬂoculare și pentru îndepărtarea majorităţii
suspensiilor solide, în timp ce compartimentul superior este unul lamelar și a fost proiectat
pentru a ﬁnaliza procesul de îndepărtare a suspensiilor solide „ușoare”. Nămolul rezultat este
colectat din partea inferioară a decantorului și de pe placa înclinată, care separă cele două
camere. Finisarea sedimentării se realizează în partea superioară, unde sunt situate sistemul
de lamelar și cel de ﬂotaţie. Reactivul utilizat pentru coagulare este introdus în decantor cu
ajutorul unui dispozitiv de amestecare în care sunt pompaţi reactivul și apa uzată (prin 2 ţevi).
Importanţa socio-economică: Pe scurt avantajele socio-economice ale decantorului supraetajat raportate la decantoarele clasice orizontale sunt:
- amprenta minimă la sol;
- eﬁcienţa crescută pentru îndepărtarea suspensiilor solide;
- utilizarea echipamentului pentru apele uzate provenite din industrie, ape cu mari încărcări
de poluanţi;
- utilizarea echipamentului pentru apele uzate provenite din agro-zootehnie;
- obţinerea unor costuri unitare reduse de epurare raportate la metrul cub de apă epurată;
- obţinerea unor economii investiţionale datorate minimizării volumului bazinelor de decantare;
- intensiﬁcarea activităţilor de cercetare prin realizarea, testarea și includerea echipamentului în ﬂuxuri de epurare de ultimă generaţie.
Summary of the invention: The clariﬁer consists of two superposed compartments. The lower one
is mainly designed for the coagulation-ﬂocculation process and for the majority removal
of the suspended solids, while the upper compartment is a lamellar one and was designed
to ﬁnish the removal process of the suspended solids, which have a close-to-water speciﬁc
mass. The resulted sludge is collected from the bottom of the tank and from the inclined
plate, which separates the 2 chambers. Sedimentation ﬁnishing is realized in the upper part,
where the lamellar and ﬂotation system are situated. The reagent used for coagulation is
introduced in the settler with the help of a mixing device in which reagent and waste water
are pumped (through 2 pipes).
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FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI, IAȘI RO
OFEED SARL AU MA
B6

DISPOZITIV INTELIGENT PENTRU SCHIMBAREA AUTOMATĂ A ORIENTĂRII
UNUI PANOU FOTOVOLTAIC

Autor:

Majid El Bouazzaoui

Cerere: PCT/MA 2017 050005
Esenţa invenţiei: Panourile fotovoltaice sunt eﬁciente numai dacă sunt curate (curăţarea regulată
cu apă). Și există un număr mare de panouri fotovoltaice care necesită curăţare periodică
(9 milioane de panouri solare în ﬁrma solară Topaz). În general, un consum mare de apă și
combustibil (pentru transport) este necesar pentru a le curăţa: de obicei situate în deșert
departe de apă. Pentru a rezolva această problemă, această invenţie prezintă un dispozitiv
pentru îndepărtarea automată și regulată a prafului sau a particulelor de nisip care se pot
acumula pe suprafaţa unui panou fotovoltaic pentru a asigura o performanţă maximă, evitând în același timp utilizarea apei și a poluării aerului.
Summary of the invention: Photovoltaic panels are eﬀective only if they are clean (regular cleaning
with water). And there is a high number of photovoltaic panels which require regular cleaning (9 million solar panels in Topaz solar farm). Generally, a great consumption of water
and fuel (for transport) is required to clean them: usually located in desert so far from water.
To solve this issue, this invention is a device for automatically and regularly removing dust
or sand particles which may accumulate on the surface of a photovoltaic panel in order to
ensure maximum performance, while avoiding the use of water and air pollution.

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI, IAȘI RO
TURKISH INVENTORS ASSOCIATION OF TUMMIAD TR
B7

ELECON  CONVERTOR ROTATIV ELECTRONIC

Autor:

Ayhan Saeid Dadash Zadeh (AZSCIENCES)

Esenţa invenţiei: Putem proﬁta de dispozitivele care se aﬂă în jurul nostru astăzi, ca în cazul consumului de energie, putem folosi mijloace alternative de energie care pot produce și energia
electrică, care este necesară astăzi pentru întreaga lume. În case, birouri, grădini, de ﬁecare
dată când deschidem robinetele, apa curge. Dacă amplasăm regulatorul în interiorul tubului de apă așa cum este arătat în imagine, acesta va transforma ﬂuxul de apă în energie electrică: 1. Energia produsă prin mutarea conductelor de apă. 2. Instalarea conductelor de apă.
3. Baterii reîncărcabile. 4. Baterii reglabile și producţia de energie electrică reglementată. 5.
Producţia de energie gratuită/ieftină.
Importanţa socio-economică: If the converter is designed as required it can be replaced in small or
large water tubes/pipes with diﬀerent diameters. When the water ﬂows inside the tube it
passes the energy into DC which converts the energy into electrical energy. For big regulator we need big batteries in order to produce more electricity as it is obvious that big regulator will need big DC to convert the mechanical energy into electrical energy.
Summary of the invention: We can take advantage of the devices that are around us today like in
case of Energy consumption we can use alternative energy means that can also produce
electrical energy which is needed for the world today. In homes, oﬃces, gardens every time
when we open taps water comes out. If we put regulator inside the water tube as showed
in the picture it will convert the ﬂow of water into electrical energy: 1. Energy produced
by moving the water pipes. 2. Installation of the water pipes. 3. Rechargeable batteries. 4.
Adjustable batteries and regulated electrical energy production. 5. Free/cheap energy production.
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FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI, IAȘI RO
WORLD INVENTION INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATIONS WIIPA TW
B8

MASĂ DE EXERCIŢII PLIABILĂ PENTRU TENIS DE MASĂ

Autor:

Hsieh, Hsin-Ming

Brevet: TW M527342
Esenţa invenţiei: Tenisul de masă este un exerciţiu bun pentru îmbunătăţirea antrenării ﬂexibilităţii
şi concentrării membrelor. Există multe opţiuni diferite de masă de tenis pe piaţă, dar toate
sunt pentru doi jucători, spaţii ocupate și la aceeași înălţime care nu au putut satisface nevoile celor care sunt singuri, mici sau nu au spaţiu pentru a plasa masa. După îmbunătăţirea
dezavantajelor, invenţia, masa de tenis de masă pliabilă, nu numai că economisește spaţiu,
ci şi se deschide și se depozitează rapid și ușor. În plus, în funcţie de înălţimea jucătorului,
picioarele acesteia pot ﬁ extinse și contractate. Sper că toate tipurile de utilizatori se pot
bucura de jocul de ping-pong.
Summary of the invention: Table Tennis is a good exercise for improving the limbs’ ﬂexibility and concentration training. There are many diﬀerent choices of Tennis Table in the market, but all of
them are for two players, occupied spaces and in the same height which couldn’t meet the
needs for those who are single, little or have no space to place the table. After improving the
disadvantages, the invention, The Foldable Tennis Table not only saves space but also opens
and storages it fast and easily. Furthermore, depending on the player’s height, its feet can be
expanded and contracted. Hope all kinds of users can enjoy playing ping pong easily.

INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL AȘM
B9

PROCEDEU DE ACUMULARE A ENERGIEI EOLIENE

Autori:

Berzan Vladimir, Staşcov Eugen, Anisimov Vladimir, Tîrşu Mihai

Cerere: MD a 2011 0100
Brevet: EA 023834
Esenţa invenţiei: Energia eoliană este capturată şi convertită în energie electrică. Pentru păstrarea
energiei se foloseşte metalul, care este obţinut prin metoda electrochimică din soluţia sărurilor sale, după ce metalul se separă de soluţie şi se păstrează aparte, dar la necesitate este
transportat acolo, unde este necesară utilizarea energiei acumulate a vântului, apoi acest
metal este utilizat ca un anod aﬂat în reacţie la obţinerea electrochimică a hidrogenului din
soluţia apoasă a sării de bucătărie, şi apoi acest hidrogen este utilizat la obţinerea energiei
în formă necesară (mecanică, termică, electrică).
Importanţa socio-economică: Invenţia are importanţă în domeniul stocării energiei din surse regenerabile. Are un caracter interdisciplinar. Va contribui la utilizarea soluţiilor de acumulare a
energiei simple de realizat şi cu cele mai mici pierderi.
Summary of the invention: Wind energy is captured and converted into electrical energy, for storage of the energy is used the metal, obtained through electrochemical method from his salt
solutions, after that metal is separated from the solution and is stored apart, and if needed
is transported where is used the wind energy, then this metal is used like an anode being
in the reaction for the electrochemical generation of hydrogen from the watery solution of
the salt, and after that this hydrogen is used for generation of appropriate type of energy
(mechanical, thermal, electrical).
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B 10

CONVERTOR BIDIRECŢIONAL DE TENSIUNE DE CURENT ALTERNATIV ÎN TENSI
UNE DE CURENT ALTERNATIV

Autori:

Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir, Ermurachi Iurie

Brevet de scurtă durată: MD 1058
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la electrotehnică şi electroenergetică, şi anume la convertoarele
de tensiune de curent alternativ în tensiune de curent alternativ din sistemele electrice şi
electroenergetice. Convertorul, o sursă de curent alternativ, conectată în serie cu n contururi unite consecutiv. Fiecare contur conţine câte două ramuri: prima – formată din două
condensatoare de ﬁltrare a armonicilor superioare, conectate în serie, şi a doua – formată
din două chei electronice de curent alternativ, conectate în serie. Convertorul mai conţine
un transformator de frecvenţă înaltă, format dintr-un miez feromagnetic cu întreﬁer, o bobină primară, formată din n secţii, ﬁecare ﬁind conectată între punctul de conexiune a două
condensatoare de ﬁltre şi punctul de conexiune a două chei electronice din ﬁecare contur,
şi o bobină secundară. Bobina secundară a transformatorului este conectată în serie la o
cheie electronică de curent alternativ, ultimele ﬁind conectate în paralel la un condensator
de ﬁltre a armonicilor superioare și la a doua sursă de curent alternativ. Fiecare din cheile
electronice de curent alternativ este formată din două tranzistoare unite între ele în serie în
contrasens, totodată ﬁecare tranzistor este şuntat printr-o diodă.
Importanţa socio-economică: Invenţia este dedicată creării noilor tipuri de convertoare statice, care
capătă o utilizare crescândă în sistemele electroenergetice, odată cu creşterea ratei de valoriﬁcare a surselor regenerabile de energie. Problema eﬁcienţei funcţionării întregului parc
de convertoare, care are un rol-cheie în tehnologiile moderne electroenergetice este crucială, rezultând în pierderi considerabile de energie. Convertorul propus este o soluţie cu indici
minimi de cheltuieli la producere şi randament sporit de funcţionare.
Summary of the invention: The invention relates to electrical engineering and electrical power engineering, in particular to alternating current voltage-to-alternating current voltage converters of the electrical and electrical power systems. The bidirectional converter comprises an
alternating power source, connected in series to n series connected circuits. Each circuit
comprises two branches: the ﬁrst – consisting of two higher harmonics ﬁlter capacitors, connected in series, and the second – consisting of two electronic alternating current switches
connected in series. The converter ﬁlter comprises a high frequency transformer, consisting
of a ferromagnetic core with a gap, a primary coil, consisting of n sections, each of which is
connected between the connection point of two ﬁlter capacitors and the connection point
of two electronic switches of each circuit, and a secondary coil of the transformer is connected in series to an electronic alternating current switch, the latter being connected in
parallel to a higher harmonics ﬁlter capacitor and to a second alternating current source.
Each of the electronic alternating current switches consists of two in series opposite interconnected transistors, at the same time each transistor is shunted by a diode.

B 11

INSTALAŢIE PENTRU DEPLASAREA BOBINELOR DE INDUCTANŢĂ DEA LUNGUL
STÂLPULUI DE BETON ARMAT AL LINIEI ELECTRICE

Autori:

Colesnic Igor, Berzan Vladimir, Cealbaş Oleg, Postoroncă Sveatoslav, Anisimov Vladimir

Cerere: MD 2017 0075
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul mecanicii, în special la instalaţiile pentru ridicarea greutăţilor şi poate ﬁ utilizată pentru ridicarea sau deplasarea bobinelor de inductanţă de-a lungul
stâlpului de beton armat al liniei electrice. Instalaţia include cel puţin trei virole montate pe
nişte suporturi la aceeaşi distanţă una faţă de alta pe circumferinţă şi unite între ele prin intermediul a cel puţin trei noduri de conexiune. Instalaţia mai include cel puţin trei panouri, pe
care sunt ﬁxate cel puţin trei motoare electrice cu reductoare, totodată panourile sunt ﬁxate
pe virole. De asemenea, instalaţia include un sistem de blocuri, care conţine cel puţin trei scripeţi de jos, amplasaţi la aceeaşi distanţă unul faţă de altul pe circumferinţă şi uniţi cu arborii
de ieşire ai reductoarelor şi cel puţin trei scripeţi de sus, ﬁxaţi cu posibilitatea rotirii, la aceeaşi
distanţă unul faţă de altul pe circumferinţă, de cel puţin trei noduri de conexiune ale unei
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scoabe, ﬁxată de stâlp, totodată scripeţii de sus şi scripeţii de jos comunică prin intermediul a
cel puţin trei curele de transmisie, de care este ﬁxată bobina de inductanţă.
Importanţa socio-economică: Invenţia oferă posibilitatea de a efectua cercetări în domeniul diagnozei instalaţiilor electroenergetice, în special, a elementelor construcţiilor din beton armat
ale acestora pentru asigurarea ﬁabilităţii în funcţionare a sectorului electroenergetic.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of mechanics, in particular to lifting
equipment, and can be used to lift or move induction coils along the reinforced concrete
column of the power line. The installation includes at least three shells mounted on the supports at an equal distance from each other along the circumference and connected there
between by means of at least three junctions. The installation also includes at least three
panels on which at least three electric motors are mounted, with the gears ﬁxed to the
shells. Also, the installation includes a block system that comprises at least three lower pulleys spaced equally circumferentially and connected to the input shafts of the reduction
gears and at least three upper pulleys rotatably mounted at an equal distance of one from
the other circumferentially to at least three knot attachment points ﬁxed to the pole, the upper pulleys and the lower pulleys being communicated by at least three transmission belts
to which the coil of inductivity.

INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL AȘM
SRL „VISBURG”
B 12

INSTALAŢIE SOLARĂ PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI

Autori:

Burciu Vitalie, Berzan Vladimir, Şit Mihail, Tîrşu Mihai, Burciu Andrei

Brevet de scurtă durată: MD 962
Esenţa invenţiei: Instalaţia solară pentru producerea energiei include un arbore vertical cav, partea
de jos a căruia este ﬁxată într-o carcasă metalică, amplasată în pământ, prin intermediul
unor rulmenţi de sprijin, iar pe capătul de sus este instalat un suport. Instalaţia mai include
nişte arbori orizontali, care străpung arborele vertical şi sunt ﬁxaţi prin intermediul unor
rulmenţi de pereţii arborelui vertical, distanţat unul faţă de altul, iar la capetele libere ale
arborilor orizontali sunt ﬁxate nişte bucşe cu rulmenţi, unite între ele şi cu suportul arborelui
vertical prin intermediul unor cabluri, nişte platforme, pe care sunt montaţi nişte colectori
solari sau panouri solare, ﬁxate rigid de arborii. De asemenea, instalaţia include un mecanism de schimbare în timp a rotaţiei azimutale a arborelui în raport cu rotaţia pământului,
care conţine un motor electric şi nişte roţi dinţate, mecanisme de schimbare în timp a rotaţiei zenitale a platformelor, care conţin câte un motor electric şi nişte roţi dinţate, ﬁxate
pe nişte platforme în interiorul arborelui, şi nişte inele cu rulmenţi, amplasate distanţat pe
arborele vertical, pentru ﬁxarea lui, prin intermediul unor cabluri, de pământ.
Importanţa socio-economică: Invenţia permite valoriﬁcarea energiei radiaţiei solare de către staţiile
fotovoltaice prin sporirea densităţii amplasării modulelor fotovoltaice pe o arie limitată de
teren.
Summary of the invention: The solar energy production plant includes a hollow vertical shaft, whose
lower part is ﬁxed in a metal frame, placed in the ground, by means of support bearings, and
on the upper end is installed a support. The plant also includes horizontal shafts, which
penetrate the vertical shaft, and are ﬁxed by means of bearings to the walls of the vertical
shaft, at a distance from each other, and at the free ends of the horizontal shafts are ﬁxed
bushes with bearings, connected between them and to the support of the vertical shaft by
cables, platforms, on which are mounted solar collectors or solar panels, rigidly ﬁxed onto
the shafts. The plant also includes a mechanism for variation in time of azimuthal rotation of
the shaft relative to the Earth rotation, which comprises an electric motor and gear wheels,
mechanisms for the variation in time of zenithal rotation of the platforms, which comprise
an electric motor and gear wheels, mounted on platforms inside the shaft, and rings with
bearings, placed at a distance on the vertical shaft, for its ﬁxation, by means of cables.
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B 13

METODĂ DE INTERCONEXIUNE A SISTEMELOR ELECTRICE DE CURENT
ALTERNATIV

Autori:

Anisimov Vladimir, Boşneaga
Suvorov Alexandr, Suslov Victor

Valeriu,

Postolati

Vitalie,

Postoroncă

Sveatoslav,

Cerere: MD s 2017 0065
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul electroenergetic și poate ﬁ utilizată pentru conexiunea sistemelor electrice de curent alternativ (sisteme energetice) trifazate, care funcţionează
asincron. Sarcina invenţiei este elaborarea metodei de interconexiune a sistemelor electrice de curent alternativ, conform căreia conexiunea fazelor se efectuează prin intermediul
rezistenţei active. Această sarcină este soluţionată datorită faptului că conexiunile fazelor se
efectuează în mod combinatoriu și ﬁecare conexiune constă din două contururi oscilatorii
paralele, conectate în serie, ajustate la frecvenţa curentului alternativ, care se scurge și valorile inductivităţilor sunt dirijate în sens electric prin intermediul schimbării permitivităţii
magnetice a miezurilor feromagnetice, iar comenzile de dirijare sunt formate ca rezultat al
comparării valorilor instantanee ale tensiunilor în fazele sistemelor electrice de curent alternativ; în timp ce valoarea inductanţei în primul contur este majorată, iar în cel de-al doilea
contur – este micșorată, în urma căreia este obţinut un contur oscilatoriu în serie, ajustat la
frecvenţa curentului alternativ, care se scurge.
Importanţa socio-economică: Necesitatea soluţiei invenţiei este dictată de crearea interconexiunilor
sistemelor electroenergetice, care funcţionează în regim asincron. Are o mare importanţă
efectuarea schimbului de putere cu pierderi minime între aceste sisteme şi un impact minim
asupra funcţionării.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of electric power engineering, and
can be used to connect non-synchronously operating three-phase electrical systems of alternating current (power systems). The object of the invention is to provide a method for
connecting electrical AC systems, through which the phase connection is made through
an active resistance. This problem is solved by the fact that the phase connection is made
combinationally, each connection consisting of two parallel oscillatory circuits connected
in series, tuned to the frequency of the alternating current passing through, the values of
the inductances are controlled electrically by changing the values of the magnetic permeabilities of the ferromagnetic cores, and the control commands are formed by comparing
the instantaneous voltage values in the phases of the AC systems; the inductance value in
the primary circuit is increased, and in the second circuit – reduced, resulting in a sequential
oscillatory circuit tuned to the frequency of the alternating current passing.

B 14

SERĂ

Autori:

Teleuţă Alexandru, Tîrşu Mihai, Colţun Maricica, Berzan Vladimir, Anisimov Vladimir,
Burciu Vitalie

Brevet de scurtă durată: MD 1160
Esenţa invenţiei: Sera conţine o carcasă cu pereţii laterali, confecţionaţi din peliculă, acoperiş, lăzi cu
sol şi plante, dar şi cu motoare electrice şi mecanisme de mişcare în sus, totodată carcasa
conţine blocuri ale fundaţiei, pe ﬁecare din ele ﬁind instalată grinda verticală (care constă
din partea de jos şi partea de sus, conectate între ele), instalată pe rulmentul axial, pe partea
de jos a ﬁecărei grinzi verticale este instalată transmisia conică, care prin cuplaj este conectată la motorul electric, mai sus de transmisia conică pe partea de jos a ﬁecărei grinzi verticale sunt situate două noduri de rulmenţi radiali, conectaţi respectiv cu poliţa şi cu suprafaţa
raftului, pe poliţă sunt montate containere din plastic cu apă, iar deasupra lor pe suprafaţa
raftului sunt situate lăzi cu sol, în care cresc plantele; pe picioruşele raftului este aplicată peliculă reﬂectantă, care reﬂectă lumina în direcţia plantelor, pe partea de sus a ﬁecărei grinzi
verticale este montată o piuliţă, dotată cu clemă de ﬁxare a poziţiei piuliţei în raport cu acoperişul serei, situată pe toate piuliţele, deasupra piuliţelor sunt situate conuri de protecţie,
la capătul de sus al ﬁecărei părţi de sus a grinzii verticale este situat comutatorul de la capăt;
totodată în interiorul serei la pereţii laterali sunt montate ţevile-radiatoare pentru încălzire,
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deasupra cărora sunt amplasate ţevi identice din două componente (ﬁecare constă din părţile de jos şi părţile de sus), partea de sus este confecţionată cu lărgire conică în sus, iar în
josul părţii de jos a ţevii compuse este situat ventilatorul.
Importanţa socio-economică: Invenţia oferă posibilitatea de a dirija simultan înălţimea pentru un
complex întreg de sere. Are avantaje în economia resurselor energetice pentru termoﬁcarea
serelor.
Summary of the invention: The invention relates to agriculture, namely to agricultural structures for
growing tall plants from seeds or seedlings, in particular to a greenhouse. The greenhouse
consists of a body, formed of vertical beams, installed on foundation blocks (2), a roof (20)
and side walls (21). The beams consist of lower (15) and upper (14) parts, located on thrust
bearings (3). On the lower parts (15) of the beams are placed a bevel drive (4), connected to
an electric motor (6), and two bearings (7), connected to the shelves of the racks (10). On the
lower shelves of the racks (10) are placed plastic capacities (9), and on the upper shelves –
boxes with soil (11). On the upper parts (14) of the beams are made threaded portions, on
which is placed one support nut (18) with at least one retainer (19) for securing the roof (20).

INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AŞM
B 15

ELECTRODSCULĂ ŞI PROCEDEU DE PRELUCRARE ELECTROCHIMICĂ DIMEN
SIONALĂ

Autori:

Paramonov Anatolii, Parşutin Vladimir, Şchileov Vladimir, Covali Alexandr, Agaﬁi Vasile

Cerere: MD a 2017 0030
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la procedeele de prelucrare electrochimică dimensională cu porţiunea de lucru de formă variabilă şi poate ﬁ utilizată la crearea tuburilor pentru schimb de
căldură de înaltă performanţă cu elemente de turbulatori. Rezultatul tehnic al invenţiei este
de a mări productivitatea şi eﬁcienţa conductelor de căldură, datorită producerii simultane
a mai multor cavităţi şi ﬂexibilitatea de a schimba forma, dimensiunile şi distanţa dintre ele.
Summary of the invention: The invention belongs to methods of dimensional electrochemical processing with the changing form of a working part and can be used during creation of highly
eﬀective heat-exchanging pipes with the turbulizing elements. Technical result of the invention is increase in labor productivity and eﬃciency of thermal pipes, thanks to a possibility of simultaneous production of several cavities and a possibility of ﬂexible change of their
form, the sizes and distance between them.

B 16

DISPOZITIV DE APLICARE A CODURILOR INFORMAŢIONALE SECURIZATE

Autori:

Paramonov Anatolii, Parşutin Vladimir, Şchileov Vladimir, Covali Alexandr, Agaﬁi Vasile

Brevet de scurtă durată: MD 1201
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnologiile informaţionale şi este destinată protecţiei documentelor, în primul rând, a codurilor. S-a elaborat un dispozitiv nou pentru fabricarea în serii mici
a codurilor informaţionale liniare securizate. Rezultatul tehnic de aplicare a acestui dispozitiv
este obţinerea unor coduri securizate de lungimea şi cantitatea necesară, datorită faptului că
construcţia dispozitivului permite să nu ﬁe limitate în lungime şi, de asemenea, de adăugat
electrozi suplimentari cu vârfuri ascuţite, mărind astfel numărul de coduri produse simultan.
Summary of the invention: The invention relates to information technologies and is intended for
information protection of documents, ﬁrst of all of barcodes. Installation for small-scale production of the linear information protected barcodes is oﬀered. Technical result of its application is receiving the protected barcodes, the necessary length and quantity, thanks to the
fact that the design of the device allows not to be limited longwise, and also to add additional pointed electrodes, increasing thereby quantity of at the same time made barcodes.
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B 17

PROCEDEU DE OBŢINERE A MARCAJULUI DE IDENTIFICARE PE UN PURTĂTOR
METALIC

Autori:

Parşutin Vladimir, Paramonov Anatolii, Şchileov Vladimir, Covali Alexandr, Agaﬁi Vasile

Brevet de scurtă durată: MD 1199
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la identiﬁcarea resurselor materiale şi poate ﬁ utilizată pentru marcarea pieselor bune conducătoare de electricitate, de exemplu, a produselor laminate, pieselor pentru mijloace de transport, produselor industriei constructoare de maşini, industriei
aerospaţiale, produselor pentru industria de apărare ş.a.m.d. Rezultatul tehnic al aplicării
acestui procedeu este mărirea ﬁabilităţii de păstrare a informaţiei prin faptul, că în calitate
de grilă informaţională se utilizează ﬁltrul metalic, iar energia de descărcare se alege din
condiţiile de evaporare ale porţiunilor acestui ﬁltru.
Summary of the invention: The invention belongs to area of identiﬁcation of material resources and
can be used for marking of electroconductive details, for example, of products of rolling,
parts of vehicles, aircraft industry, etc. The tag on metal is received at electric discharge
between a high-voltage electrode and the carrier, and the electrode is moved up and down
information grid under the law of random numbers, with the subsequent drawing of digital
code and information grid. As information grid use the metal ﬁlter, and choose discharge
energy from a condition of evaporation of sites of this ﬁlter under the inﬂuence of a spark
discharge. Discharge energy is chosen in the range from 0.5 to 12 J at pulse width from 10- 4
to 10- 3 sec.

B 18

DISPOZITIV PENTRU APLICAREA IMAGINII INDIVIDUALE PE UN OBIECT
ELECTROCONDUCTOR

Autori:

Parşutin Vladimir, Paramonov Anatolii, Şchileov Vladimir, Covali Alexandr, Agaﬁi Vasile

Brevet de scurtă durată: MD 1200
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la prelucrarea electrochimică a metalelor şi la domeniul tehnologiilor informaţionale şi poate ﬁ folosite la crearea sistemelor informaţionale pentru a identiﬁca resursele materiale formate din materiale bune conducătoare de electricitate. Rezultatul tehnic de aplicare al electrodului-sculă propus este ieftinirea procesului şi îmbunătăţirea
calităţii marcajelor, datorită simpliﬁcării procesului de prelucrare şi lipsei tremurării foliei din
cauza curgerii electrolitului pe ea.
Summary of the invention: The invention relates to electrochemical processing of metals and to the
ﬁeld of information technologies and can be used during creation of information systems
for identiﬁcation of the material resources made of electroconductive materials. Technical
result of application of the oﬀered electrode tool is reduction in cost of process and improvement of quality of the received tags, thanks to simpliﬁcation of processing and lack of
trembling of a foil, owing to course of electrolyte under it.

B 19

INSTALAŢIE ȘI PROCEDEU DE EXECUTARE A MARCAJULUI DE IDENTIFICARE PE
UN OBIECT ELECTROCONDUCTOR

Autori:

Şchileov Vladimir, Parşutin Vladimir, Paramonov Anatolii, Bologa Mircea, Covali Alexandr

Brevet de scurtă durată: MD 921
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor informaţionale şi poate ﬁ utilizată pentru executarea marcajului de identiﬁcare prin prelucrarea electrochimică a obiectelor electroconductoare. Procedeul de executare a marcajului de identiﬁcare pe un obiect electroconductor include aplicarea pe obiect a unui marcaj de identiﬁcare, format dintr-un număr
de identiﬁcare, o grilă informaţională de coordonate şi o imagine individuală, obţinută electrochimic cu ajutorul instalaţiei menţionate mai sus, în care camera cu vid este amplasată
imobil. Obiectul este deplasat aleatoriu într-un plan cu două coordonate.
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Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of information technologies and can
be used for manufacturing an identiﬁcation tag by electrochemical machining of currentconducting objects. The process for manufacturing an identiﬁcation tag on a current-conducting object comprises application on the object of an identiﬁcation tag, consisting of an
identiﬁcation number, an information coordinate grid and an individual image, obtained
electrochemically using the above installation, wherein the vacuum chamber is mounted
ﬁxedly. The object is displaced randomly in a two-coordinate plane.

B 20

DISPOZITIV PENTRU CITIREA CODULUI DE BARE DIN INTERIORUL UNUI OBIECT
CILINDRIC CAV

Autori:

Şchileov Vladimir, Parşutin Vladimir, Covali Alexandr, Paramonov Anatolii, Agaﬁi Vasile

Brevet de scurtă durată: MD 986
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor informaţionale, în special la dispozitive
pentru citirea codurilor de bare din interiorul obiectelor cilindrice cave, de exemplu în interiorul ţevii armei de foc. Dispozitivul pentru citirea codului de bare din interiorul unui obiect
cilindric cav include o carcasă, executată în formă de cilindru cav dintr-un material translucid, la capetele căreia sunt ﬁxate suporturi demontabile, executate cu caneluri elicoidale. În
interiorul carcasei sunt amplasate o sursă de lumină, un fotoreceptor, un bloc de comandă şi
o interfaţă, iar pe partea laterală exterioară a unuia dintre suporturi este ﬁxat un mecanism
de deplasare. Aşadar, prezenţa unui astfel de dispozitiv permite de a restabili după codul de
bare ascuns codul numeric al produsului şi depozitul iniţial de stocare.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of information technology, in particular
to devices for reading bar codes inside hollow cylindrical objects, for example inside the
barrel of small arms. The device for reading the bar code inside a hollow cylindrical object
includes a housing made as a hollow cylinder of translucent material, at the ends of which
are ﬁxed removable holders, made with spiral grooves. Inside the housing are placed a light
source, a photodetector, a control unit and an interface, and on the outer side face of one of
the holders is ﬁxed a displacement mechanism.

B 21

PROCEDEU DE CURĂŢARE A SÂRMEI

Autori:

Gonciaruc Valeriu, Bologa Mircea, Policarpov Albert, Șchileov Vladimir

Brevet de scurtă durată: MD 1050
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la procedee de curăţare a articolelor ﬂexibile de lungime mare
de murdărie și rugină și poate ﬁ aplicată în construcţia de mașini, metalurgie, în producţia
de sudură, construcţie și alte domenii ale industriei. Procedeul de curăţare a sârmei include deplasarea acesteia printr-o cameră cu elemente feromagnetice de curăţare, care este
amplasată într-un câmp electromagnetic rotativ. Elementele feromagnetice sunt executate
în formă de particule cilindrice din material feromagnetic moale. Sub acţiunea câmpului
electromagnetic rotativ particulele feromagnetice se ﬂuidizează și la interacţiunea lor cu
suprafaţa sârmei se produce curăţarea ei de rugină, zgură și alte murdării.
Summary of the invention: The invention relates to processes for cleaning long-length ﬂexible articles from dirt and rust and can be used in machine building, metallurgy, welding production, construction and other branches of the industry. The wire cleaning process comprises
its movement through a chamber with ferromagnetic cleaning elements, which is placed
in a rotating electromagnetic ﬁeld. The ferromagnetic elements are made in the form of
cylindrical pieces of wire of ferromagnetic soft material. Ferromagnetic particles are liqueﬁed under the action of a rotating electromagnetic ﬁeld, and when they interact with the
surface of the wire, it is cleaned of rust, dross and other pollutants.
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B 22

INSTALAŢIE PENTRU APLICAREA IMAGINII INDIVIDUALE PE OBIECTUL
ELECTROCONDUCTOR ŞI PROCEDEU DE IDENTIFICARE A ACESTUIA

Autori:

Parşutin Vladimir, Paramonov Anatolii, Covali Alexandr, Şchileov Vladimir, Agaﬁi Vasile

Brevet de scurtă durată: MD 1121
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor informaţionale şi poate ﬁ utilizată pentru formarea marcajelor de identiﬁcare prin prelucrarea electrochimică a metalelor şi crearea
unor baze de date ale resurselor materiale solide, în special din material electroconductor.
Procedeul de identiﬁcare a obiectului electroconductor include aplicarea pe obiect a unui
marcaj de identiﬁcare, format dintr-un număr de identiﬁcare, o grilă informaţională de coordonare şi o imagine individuală, obţinută la trecerea curentului electric printr-un electrolit,
debitat în interstiţiul dintre obiect şi un electrod, format din secţii mobile, şi înregistrarea
marcajului obţinut în memoria unui calculator, iar identiﬁcarea obiectului se realizează prin
compararea marcajului de pe obiectul supus identiﬁcării cu cel înregistrat anterior.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of information technology and can be
used for the formation of identiﬁcation tags by means of electrochemical metal working
and creation of databases of solid material resources, in particular of current-conducting
material. The method for identiﬁcation of the current-conducting object comprises the application on the object of an identiﬁcation tag, consisting of an identiﬁcation number, a
coordinate-information grid and an individual image, obtained by passing the electric current through an electrolyte, ﬂowing between the object and an electrode, consisting of
mobile sections, and registration of the obtained tag in the memory of a computer, and
identiﬁcation of the object is carried out by comparing the tag on the identiﬁed object with
the previously registered one.

B 23

INSTALAŢIE DE OBŢINERE A SEMIFABRICATULUI CU COD ALFANUMERIC ȘI
PROCEDEU DE FABRICARE A CLIŞEULUI PENTRU IMPRIMAREA CODULUI ALFA
NUMERIC ÎN RELIEF

Autori:

Paramonov Anatolii, Covali Alexandr, Parşutin Vladimir, Bologa Mircea, Şchileov Vladimir

Brevet de scurtă durată: MD 1143
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor informaţionale şi este destinată identiﬁcării resurselor materiale, în special pentru marcarea pieselor electroconductive. Rezultatul
tehnic al invenţiei constă în marcarea codului alfanumeric cu lăţimea liniilor până la 100
μm, precum şi în posibilitatea marcării obiectelor de dimensiuni mari, datorită utilizării unui
instrument de dimensiuni mici, ﬁind exclusă necesitatea prelucrării piesei în întregime. Totodată, este posibilă obţinerea semnelor de diferite forme pe semifabricatul prelucrat, atât
cu un contur închis, cât şi deschis, datorită utilizării electrodului în formă de ﬁr rebobinat.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of information technologies and is intended for identiﬁcation of material resources, particularly for marking of conductive parts.
Technical result of process is not only patterning an alphanumeric code with lines width
up to 100 microns, but also a possibility of marking of large objects, thanks to the fact that
marking is carried out by the small manufactured tool and it is not necessary to subject to
processing all part. Technical result of use of the device is the possibility of receiving symbols of a diﬀerent form on the processed workpiece, as with the closed and opened contour,
thanks to application of an electrode in the form of the rewound wire.
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B 24

INSTALAŢIE ŞI PROCEDEU DE APLICARE A IMAGINII INDIVIDUALE PE UN
OBIECT ELECTROCONDUCTOR

Autori:

Parşutin Vladimir, Bologa Mircea, Paramonov Anatolii, Covali Alexandr, Şchileov Vladimir

Brevet de scurtă durată: MD 1149
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor informaţionale şi poate ﬁ utilizată
pentru executarea marcajului de identiﬁcare prin prelucrarea electrochimică a obiectelor
electroconductoare. Rezultatul tehnic al invenţiei este simpliﬁcarea procesului de marcare
a semnelor de identiﬁcare prin excluderea generatorului complex de numere aleatorii şi a
sistemului de deviere a laserului, posibilitatea deplasării stohastice a fasciculului laserului
pe suprafaţa piesei prelucrate datorită ﬁxării libere a reﬂectorului şi perturbatorilor în ﬂuxul
de electrolit.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of information technology and can
be used for manufacturing an identiﬁcation tag by electrochemical working of electrically
conductive objects. Technical result of application of the oﬀered method is simpliﬁcation
of process of drawing identiﬁcation tags, thanks to lack of a diﬃcult random number generator and system of a deviation of the laser. Technical result of application of an electrode
tool is the possibility of stochastic movement of a beam of the laser on a surface of the processed detail, thanks to freely ﬁxed reﬂector and turbulizers in an electrolyte ﬂow.

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM
B 25

INSTALAŢIE MOBILĂ PENTRU ATRAGEREA ŞI EXTERMINAREA INSECTELOR
DĂUNĂTOARE

Autori:

Gorban Victor, Chicu Boris, Voineac Vasile

Brevet de scurtă durată: MD 1114
Esenţa invenţiei: Lucrarea prezintă o instalaţie pentru atragerea şi exterminarea insectelor dăunătoare la culturile agricole, în care în calitate de momeală se utilizează o sursă de lumină
ultravioletă cu lungimea de undă de 365 nm. Sursa de lumină şi elementele constructive
ale instalaţiei asigură atragerea selectivă a insectelor dăunătoare şi exterminarea lor. Fiind
instalată pe un mijloc de transport-minitractor şi având capacitatea de a se deplasa pe loturile protejate pe un anumit traseu, instalaţia elaborată va reduce semniﬁcativ densitatea
şi impactul negativ al dăunătorilor la culturile agricole. Instalaţia propusă este înzestrată cu
un generator de curent electric de 0,75 kW şi 12 V continuu sau 220 V alternativ, care asigură
alimentarea organelor de lucru.
Importanţa socio-economică: Implementation this installation in agricultural practice will help to
reduce chemical treatments by about 30...40%, becoming an important element of harmless technologies for integrated plant protection. Pest attracting and operative and secure
destruction of the pests of multiannual and ﬁeld crops by using the proposed installation
will signiﬁcantly restrict the use of toxic and expensive chemicals.
Summary of the invention: This paper presents an installation for attracting and exterminating insect pests in agricultural crops, as bait is used a source of ultraviolet light with the wavelength of 365 nm. The light source and constructive elements installation provides selective
attraction of the harmful insects and their killing. Being installed on a small mean (minitractor) of transport and, having the ability of carrying the loads along the protected plots,
the proposed installation will signiﬁcantly reduce the pest density and negative impact on
the agricultural crops. The proposed installation is endowed with a power generator of 0.75
kW which provides the working bodies with 220 V ac or 12 V.
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INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” AL AŞM
B 26

SENZOR MINIATURAL AL FLUXULUI DE CĂLDURĂ

Autori:

Konopko Leonid, Nikolaeva Albina, Bodiul Pavel, Kobylianskaya (Ţurcan) Ana

Brevet: MD 4333
Esenţa invenţiei: A fost fabricată mostra experimentală a senzorului miniatural al ﬂuxului de căldură,
care funcţionează datorită gradientului de temperatură, ce apare pe două laturi opuse ale
termoelementului anizotrop la trecerea ﬂuxului termic. Senzorul miniatural al ﬂuxului de
căldură pe bază de ﬁre semimetalice în izolaţie de sticlă diferă de cele cunoscute pe piaţă
prin dimensiunile miniaturale, parametrii tehnici şi lipsa totală a elementelor de comutare,
existenţa cărora complică procesul tehnologic de fabricare şi micşorează semniﬁcativ ﬁabilitatea produsului.
Importanţa socio-economică: Mostra experimentală a senzorului este creată pe baza unui microﬁr
cu o lungime de 10 m înfășurat într-o spirală plană. Senzorul are o sensibilitate înaltă S=10-2
V/W. Lungimea semniﬁcativă a ﬁrelor monocristaline în izolaţie de sticlă (până la zeci de metri), rezistenţa mecanică şi stabilitatea faţă de factorii mediului ambiant, ﬂexibilitatea, elasticitatea şi simplitatea procesului de producţie industrială, precum şi producerea fără deşeuri,
deschid perspective mari pentru utilizare practică în convertoarele termoelectrice anizotrope a ﬂuxului de căldură. Companiile din Republica Moldova ce lucrează cu microﬁre, cum ar
ﬁ ELIRI și MicroFIR Technologies, pot utiliza această elaborare în scopuri comerciale.
Summary of the invention: It was fabricated an experimental sample of the miniature heat ﬂux sensor, which operates due to the temperature diﬀerence between two opposite sides of anisotropic thermoelement, created by the heat ﬂow through the sensor. The miniature heat ﬂux
sensor based on semimetal wires in glass insulation diﬀer from known heat ﬂux sensors
by miniature, enhanced technical parameters and total absence of switching elements, the
existence of which signiﬁcantly reduces both the manufacturing process and product reliability.

B 27

PROCEDEU DE STABILIZARE A TENSIUNII DE SARCINĂ A CONVERTIZORULUI
RIDICĂTOR CU IMPULSURI LA MODIFICAREA TENSIUNII DE ALIMENTARE

Autori:

Penin Alexandru, Sidorenko Anatolie, Donu Soﬁa

Brevet de scurtă durată: MD 1130
Esenţa invenţiei: Procedeul de stabilizare a tensiunii de sarcină include măsurarea cu o eroare prestabilită a valorii minime a tensiunii de alimentare a sursei de alimentare în regimul stabilit,
calculul sau măsurarea valorilor maxime ale duratelor relative ale impulsurilor de comandă,
măsurarea cu aceeaşi eroare a valorii curente a tensiunii de alimentare a sursei de alimentare, calculul raportului complex de către calculatorul relaţiei complexe a patru puncte,
calculul duratei relative a impulsurilor de comandă de către calculatorul duratei relative a
impulsurilor de comandă, generarea impulsului de comandă cu durata calculată de către
modulatorul duratei impulsurilor şi compensarea modiﬁcărilor tensiunii de alimentare prin
aplicarea impulsului de comandă generat la poarta tranzistorului.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la electrotehnică şi este destinată realizării surselor
şi a sistemelor distribuite de alimentare cu energie electrică cu surse regenerabile de energie şi acumulatoare de energie, utilizând microcontrolere.
Summary of the invention: Method for stabilizing the load voltage of the pulse up converter upon
change of supply voltage. The invention relates to electrical engineering and is intended for
the implementation of sources and distributed electric power supply systems with renewable energy sources and energy storage devices using microcontrollers. The method for
stabilizing the load voltage comprises the measurement with a preset error of the minimum
value of the power source supply voltage in steady-state conditions, calculation or measurement of the maximum values of the relative durations of the control pulses, measurement
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with the same error of the current value of the power source supply voltage, calculation
of the complex ratio by the four point complex ratio calculator, calculation of the relative
durations of the control pulses by the control pulse relative duration calculator, generation
of the control pulse with the duration calculated by the pulse width modulator and compensation of supply voltage changes by applying the generated control pulse to the gate
of the transistor.

B 28

MAȘINĂ STIRLING DE TIP BETA

Autori:

Sainsus Iurie, Conev Alexei, Russev Iurie, Sidorenco Anatol

Brevet de scurtă durată: MD 1125
Esenţa invenţiei: Maşina Stirling de tip BETA este elaborată şi fabricată în cadrul IIEN al AŞM. Prioritatea principală a acestui tip este posibilitatea balansării mecanismului de distribuţie, ce
permite minimizarea zgomotului acustic, a vibraţiilor şi a pierderilor de putere în decursul
unui ciclu de lucru.
Importanţa socio-economică: Proiectul se integrează complet în Strategia Naţională de Dezvoltare
„Moldova 2020”, în care este preconizat ca 20% din energia electrică folosită în ţară în anul
2020 să ﬁe fabricată din surse netradiţionale. Acest sistem permite de a folosi deșeurile din
teritoriul rural, care rămân după prelucrarea grâului, ﬂorii-soarelui, porumbului ș.a. De asemenea, acest sistem poate ﬁ implementat în orice sobă, generând concomitent apă ﬁerbinte din sistemul de răcire a mașinii Stirling și energie electrică de la generatorul electric, unit
la aceeași mașină.
Summary of the invention: The Stirling machine of the BETA type is developed and manufactured
in IIEN of ASM. The main priority of this type is the possibility of balancing the distribution
mechanism, which allows the minimization of the acoustic noise, vibrations and minimization of the power failures during the working cycle.

INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO”, INSTITUŢIE PUBLICĂ
B 29

UTILAJE MODERNE PENTRU ÎNTREŢINEREA LIVEZILOR

Autori:

Cerempei Valerian, Raicov Victor, Pasat Igor, Vasilevschi Sergiu, Lungu Galina, Molotcov Iurii

Brevete de scurtă durată: MD 1060, 1092
Esenţa invenţiei: Organul de lucru al tocătorului de resturi agricole conţine cameră de măcinare cu
un rotor cu ax orizontal, un valţ cu degete pentru captarea resturilor agricole şi extractoare
ale resturilor agricole de pe degetele valţului. Pe rotor sunt ﬁxate alternativ ciocane şi cuţite.
Pe suprafaţa interioară a peretelui inferior al camerei de măcinare, la o distanţă minimă de la
ciocane, sunt ﬁxate contracuţite, iar la o distanţă minimă de la cuţite sunt ﬁxate contracuţite
cu fantă. Ansamblul de ventilaţie-pulverizare al maşinii de stropit conţine un arbore orizontal, pe care sunt amplasate simetric două ventilatoare axiale cu difuzoare şi pulverizatoare.
Difuzoarele sunt ﬁxate rigid pe cadrul maşinii de stropit. Cel puţin unul din ventilatoare este
executat cu posibilitatea de reglare a unghiului de atac al paletelor lui.
Importanţa socio-economică: Direcţia strategică: biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară. Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este evitarea acumulării resturilor agricole în faţa contracuţitelor, sporirea gradului de măcinare, precum şi reducerea
consumului de energie. Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este majorarea productivităţii ansamblului de ventilaţie-pulverizare al maşinii de stropit prin posibilitatea stropirii
a două rânduri de pomi cu înălţimi diferite.
Summary of the invention: The tool of the agricultural waste shredder comprises a shredding chamber with a rotor with horizontal axle, a roller with pins for the collection of agricultural waste
and extractors of the agricultural waste from the pins of the roller. On the rotor are ﬁxed
alternating hammers and knives. On the inner surface of the lower wall of the chamber, at
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a minimum distance from the hammers, are ﬁxed countercuts, and at a minimum distance
from the knives are ﬁxed slit-like countercuts. The ventilatory-atomizing unit of the sprayer
comprises a horizontal shaft, on which are symmetrically placed two axial fans with diﬀusers and atomizers. The diﬀusers are rigidly secured on the frame of the sprayer. At least one
of the fans is made with the possibility of regulating the angle of attack of its blades.

INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL AȘM
B 30

INSTALAŢIE PENTRU CREȘTEREA PEȘTELUI

Autori:

Crepis Oleg, Usatîi Marin, Toderaș Ion, Șaptefraţi Nicolae, Dadu Ana, Usatîi Adrian

Brevet de scurtă durată: MD 1043
Esenţa invenţiei: Instalaţia conţine bazin pentru peşti şi un sistem pentru evacuarea apei cu impurităţi. Dispozitivul de drenaj este format dintr-o ţeavă exterioară de drenaj, în care este încadrată strâns cu posibilitatea rotirii în interiorul ei o ţeavă interioară de drenaj. În partea de
jos a ţevii exterioare este executată o fantă longitudinală, acoperită cu o grilă de protecţie,
iar dedesubt de-a lungul ei este ﬁxată o perie verticală pentru colectarea impurităţilor. Pe
ţeava interioară, pe toată lungimea ei sunt executate tăieturi longitudinale, amplasate consecutiv una după alta pe circumferinţa ţevii cu deplasare cu lăţimea tăieturii.
Importanţa socio-economică: Un obiectiv deosebit de important în condiţiile intensiﬁcării presingului antropic este aprecierea capacităţii biogene a ecosistemelor naturale din Republica
Moldova în vederea evaluării potenţialului producţional piscicol și dezvoltării principiilor
ştiinţiﬁce ale managementului bioproductivităţii şi gospodăririi raţionale a fondului piscicol
în contextul asigurării securităţii alimentare în ţară. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în
eﬁcientizarea creșterii peștelui datorită elementelor constructive noi ale instalaţiei, care asigură adunarea și evacuarea uniformă a impurităţilor de pe fundul bazinului, îmbunătăţind
condiţiile ecologice ale activităţii vitale a peștelui.
Summary of the invention: The installation comprises a ﬁsh pool and a system for drainage of water
with impurities. The drainage device consists of an outer drainage pipe, in which is tightly
inserted with the possibility of rotation inside it an inner drainage pipe. In the lower part
of the outer pipe is made a longitudinal slit, covered with a protective grille, and under it
along its entire length is ﬁxed a vertical impurity collection brush. On the inner pipe along
its entire length are made longitudinal slots placed in series one after the other on the circumference of the pipe with displacement by the width of the slot.

B 31

INSTALAŢIE PENTRU INCUBAREA ICRELOR DE PEŞTI ÎN CONDIŢIILE
CURENTULUI DE APĂ

Autori:

Crepis Oleg, Usatîi Marin, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Adrian

Brevet de scurtă durată: MD 1112
Esenţa invenţiei: Instalaţia conţine o plută dreptunghiulară cu o tijă triunghiulară cu un inel pentru ﬁxarea unei funii. În interiorul plutei sunt montate cu posibilitatea rotirii libere în jurul
axelor sale centrale, cel mult, şase recipiente de incubare. Fiecare recipient include un corp
cilindric, pe capetele căruia sunt ﬁxate plase de siguranţă cilindrice şi capace cilindrice cu
fante, tije axiale şi palete în formă de S. Dispozitivul pentru asigurarea mişcărilor oscilatorii
transversale ale plutei în condiţiile curentului de apă include o ramă verticală şi un sistem
de echilibrare, care este format dintr-un cilindru orizontal, un rulment, un segment de ţeavă
cvadriformă cu o tijă orizontală, o bară orizontală cvadriformă cu capetele îndoite în jos şi
palete dreptunghiulare parabolice.
Importanţa socio-economică: Un obiectiv deosebit de important în condiţiile intensiﬁcării presingului antropic este aprecierea capacităţii biogene a ecosistemelor naturale din Republica
Moldova în vederea evaluării potenţialului producţional piscicol și dezvoltării principiilor
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ştiinţiﬁce ale managementului bioproductivităţii şi gospodăririi raţionale a fondului piscicol
în contextul asigurării securităţii alimentare în ţară. Rezultatul invenţiei constă în sporirea
eﬁcacităţii reproducerii peştilor datorită elementelor constructive noi ale instalaţiei, asigurarea modelării condiţiilor optime de incubaţie a icrelor embrionate de diferite specii de
peşti cu o membrană sensibilă şi protecţia ei de traumatisme, ceea ce, în consecinţă, conduce la majorarea vitalităţii icrelor embrionate.
Summary of the invention: The installation comprises a rectangular raft with a triangular rod with a
ring for securing a rope. Inside the raft are mounted with the possibility of free rotation around
its central axes no more than six incubation containers. Each container comprises a cylindrical
body, on the ends of which are ﬁxed cylindrical safety nets and cylindrical covers with slits,
axial pins and S-shaped blades. The plant also comprises a device for assuring the oscillating
transverse movements of the raft in watercourse conditions, which comprises a vertical frame,
ﬁxed on the side walls of the raft, and a balancing system, consisting of a horizontal cylinder, a
bearing, a tube section of square cross-section with a horizontal rod, a horizontal bar of square
cross-section with curved downwards ends and parabolic rectangular blades.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE INVENTICĂ RO
FUNDAŢIA INSTITUTUL ROMÂN DE INVENTICĂ IRIIS RO
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, IAȘI RO
B 32

DISPOZITIV PORTABIL PENTRU CONTROLUL COAXIALITĂŢII ŞI DEVIAŢIILOR
CONCENTRICITĂŢII SUPRAFEŢEI CILINDRICE INTERIOARE

Autori:

Seghedin Neculai, Chitariu Dragoş-Florin

Cerere: RO a 2014 00325
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un dispozitiv utilizat pentru măsurarea forţelor și momentelor de așchiere la prelucrarea cu bare de alezat. Acesta este format dintr-o placă de bază
amplasată pe mașina de alezat și frezat. Pe această placă sunt montaţi niște suporţi între
care sunt poziţionate două coloane pe care ghidează, o placă intermediară ce se deplasează
pe direcţia barei de alezat. Placa intermediară este în legătură cu un traductor de forţă, pentru măsurarea forţei axiale de așchiere. Pe arbore, în partea opusă mandrinei, este amplasat
un traductor de cuplu, cu un cuplaj, cu ajutorul căruia se măsoară momentul de așchiere.
Importanţa socio-economică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este realizarea unui dispozitiv bicomponent de măsurare a forţei și momentului de așchiere cu precizie ridicată,
eliminându-se inﬂuenţele dintre componentele mecanice care măsoară cele două solicitări
de prelucrare. Invenţia poate ﬁ exploatată industrial, pentru realizarea de instalaţii experimentale pentru măsurarea solicitărilor de prelucrare a pieselor pe mașini de alezat și frezat. Dispozitivul prezintă următoarele avantaje: posibilitatea măsurării cu precizie ridicată,
în mod independent, a forţei axiale și a momentului de așchiere a unei game de piese cu
diverse diametre şi tipuri de bare de alezat, pe mai multe tipuri de mașini-unelte.
Summary of the invention: The invention refers to a ﬁxture for measuring cutting forces and torque
for boring bar machining. It consists of a base plate placed on the machine table. On this
plate a series of support orientate and position two columns on which an intermediary
plate glides. The intermediary plate is connected to force transducer that measures the axial
cutting force. On the shaft, on the opposite side of the chuck, a torque transducer is placed,
via a coupling that measures the cutting torque.

B 33

DISPOZITIV PORTABIL PENTRU CONTROLUL COAXIALITĂŢII ŞI DEVIAŢIILOR
CONCENTRICITĂŢII SUPRAFEŢEI CILINDRICE INTERIOARE

Autori:

Cioata Florentin, Munteanu Adriana

Cerere: RO a 2017 00404
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un dispozitiv care asigură autocentrarea pe suprafeţele cilindrice interioare. Este prevăzut cu mecanism autocentrant cu contact pe suprafeţe cilindrice,
ﬁind dotat cu trei role calibrate, iar deplasarea pe direcţia radială a acestor role calibrate se
realizează cu ajutorul a două discuri ﬁxe şi a unui disc mobil. Este un dispozitiv portabil de
control, toate elementele componente importante pentru orientarea-poziţionarea, ﬁxarea
piesei de controlat, respectiv, a instrumentului indicator, sunt integrate în corpul dispozitivului. Dispozitivul este de complexitate medie şi asigură un interval suﬁcient de mare de valori ale diametrelor suprafeţelor de centrare, caracterizându-se, astfel, printr-un grad mare
de universalitate.
Importanţa socio-economică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este realizarea unui dispozitiv care asigură precizia de materializare a suprafeţelor adiacente de rotaţie, cu posibilitatea de materializare a cilindrului adiacent atât pentru suprafaţa cilindrică interioară de
controlat, cât şi la cea speciﬁcată drept bază de referinţă; dispozitivul poate ﬁ utilizat la piese
de controlat cu axa orientată orizontal sau vertical şi are un număr mic de îmbinări mobile,
ceea ce determină creşterea preciziei de măsurare; are un grad mare de universalitate, putând ﬁ utilizat la mai multe categorii de piese: de tip bucşă ﬁxă sau rotitoare, de tip carcasă
şi acoperă un interval mare de diametre ale suprafeţelor materializate, dar având simplitate
constructivă putând ﬁ manevrat uşor, ceea ce asigură rapiditatea măsurărilor cu o masă
redusă şi dimensiuni de gabarit reduse.
Summary of the invention: The device provides self-centering on the interior cylindrical surfaces. It
is equipped with a self-centering mechanism with contact on cylindrical surfaces made by
three calibrated rollers and the displacement in the radial direction of these calibrated rollers is achieved by means of two ﬁxed discs and a mobile disk. It is a portable control device,
all the important components for the orientation - positioning of the control part and of the
indicator instrument are integrated into the body of the device. The device is of medium
complexity and ensures a suﬃciently large range of values for the inner surfaces, thus having a great degree of universality.

INVENTARIUMSCIENCE PT
B 34

CEAS AL QUDS PENTRU PACE

Autor:

Muhammad Abdul Aziz Al Baker

Cerere: WO 2017 144931, PCT/IB2016/000 183, IGE – IPI /143026
Esenţa invenţiei: Un nou ceas de lux pentru pace. Colectează între islam, creștinism și iudaism. Prima
tehnologie din lume care duce la monitorizarea deteriorării ceasului în cazul în care este
deschis, cu excepţia companiei noastre, din motive de calitate. Tehnologie nouă care nu
permite niciunui sistem de scanare să vadă ce se aﬂă în el. Bateria de ceas poate ﬁ încărcată
o dată la ﬁecare 20 de ani timp de 10 minute cu un anumit încărcător. Indicatori pentru apeluri telefonice și mesaje, deoarece este conectat direct la telefon prin Bluetooth. Indicator al
perioadei de post pentru musulmani, creștini și evrei.
Importanţa socio-economică: The watch battery can be charged once every 20 years for 10 minutes
with certain charger . The ﬁrst technology in the world which leads to watch damage in case
it is being opened except our company for quality reasons. New technology which don’t
allow any scanning system to view what is inside it.
Summary of the invention: The new luxury watch for peace. It collects between Islam, Christianity and
Judaism. The ﬁrst technology in the world which leads to watch damage in case it is being
opened except our company for quality reasons. New technology which don’t allow any scanning system to view what is inside it. The watch battery can be charged once every 20 years for
10 minutes with certain charger. Indicators for phone calls and messages since it is connected
directly to the phone by Bluetooth. Fasting time Indicator for Muslim, Christians and Jewish.
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HONEYWELL ROMÂNIA RO
B 35

SENZOR PENTRU UMIDITATEA RELATIVĂ ŞI METODĂ

Autori:

Șerban Bogdan-Cătălin, Cobianu Cornel, Brezeanu Mihai, Buiu Octavian, Bostan Cazimir
Gabriel, Stratulat Alisa

Brevet: EP 3078964/2017
Esenţa invenţiei: Invenţia prezintă designul unui senzor capacitiv pentru umiditatea relativă. Senzorul conceput conţine doi electrozi dispuși deasupra unui substrat dielectric, un strat senzitiv
pentru umiditatea relativă, precum și un strat de protecţie împotriva prafului, dispus deasupra stratului senzitiv. Stratul senzitiv este format dintr-o poliimidă, precum P84®, Matrimid®
5218, Kapton® și Upilex® R, și un material organic de umplutură, hidrofob, precum lignina
(de diferite mase moleculare) sau anorganic, precum talcul. Lignina se găsește într-un procent de 1-10% (procent masic) în stratul senzitiv, în timp ce talcul se găsește într-un procent
de 1-5% (procent masic) în stratul senzitiv.
Importanţa socio-economică: Monitorizarea umidităţii relative este importantă în diferite domenii
de activitate, precum industria farmaceutică, agricultura, industria auto, procesarea alimentelor etc. Senzorul descris prezintă câteva caracteristici avantajoase precum:
- timp de răspuns mic, senzitivitate ridicată;
- senzorul prezintă histerezis mic, datorită hidrofobicităţii materialului de umplutură ales;
- compatibilitate chimică ridicată între componentele stratului senzitiv poliimidă-agent de
umplutură;
- materiile prime necesare obţinerii stratului senzitiv sunt disponibile din punct de vedere
comercial și au preţ de cost scăzut.
Summary of the invention: The present invention discloses the design of a relative humidity sensor
based on capacitive eﬀect. The relative humidity sensor includes a ﬁrst electrode and a second
electrode disposed above a dielectric substrate, a sensitive layer disposed above at least one
of the ﬁrst electrode and the second electrode, and a dust protection layer disposed above
the sensitive layer. The sensitive layer is formed from a composition including a polyimide, i.e.
P84®, Matrimid® 5218, Kapton® and Upilex® R and an organic hydrophobic ﬁller such as lignin
with diﬀerent molecular weight or inorganic hydrophobic ﬁller such as talc.

UNIUNEA INVENTATORILOR ȘI RAŢIONALIZATORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
„INOVATORUL”
B 36

FACEŢI ENERGIA TERMICĂ MAI CURATĂ UTILIZÂND „REAEGR”

Autor:

Panﬁl Iurie

Brevet: MD 4270
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de ardere a combustibilului sub denumirea „REAEGR”
(abreviere din eng., descifrarea în limba română – „Substituiţi excesul de aer prin utilizarea
gazelor de eșapament”), care reprezintă o măsură cu costuri mici de a reduce emisii CO2 (gaze
cu efect de seră), NOx și consumul combustibilului la orice instalaţie termoenergetică cu tiraj
forţat. Ideea procedeului utilizării gazelor de eşapament pentru arderea combustibilului este
câștigătorul concursului „Energy Globe” în Republica Moldova (nivelul naţional), anul 2017.
Invenţia a fost publicată în limba eng. pe pagina OMPI – WO/2014/196848, https://patentscope.wipo.int și în limba rusă pe pagina web a OEAB – 201592208, http://eapatis.com.
Importanţa socio-economică: Implementation of patent MD 4270 at the „Termoelectrica” S.A. (R.
Moldova) will give signiﬁcant positive environmental and improvement health inhabitant
eﬀects besides it save fuel for the company, an annually:
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- Saving of natural gas: 6.0 Mln. m3;
- Emissions reduction: CO2 – 20.0 Kt and NOx – 0.3 Kt. The reduction of CO2 emissions is foreseen in the „Moldova 2020” strategy.
It is known that increasing of maladies of lung cancer directly depends on the NOx level in
the ambiance and number of these diseases is in growing at our country. At the moment
R. Moldova has no any company that uses any special measures to reduce NOx emissions.
Summary of the invention: REAEGR “Replace Excess Air through Exhaust Gases Reduction” is a low
cost measure to reduce emissions CO2 (GHG), NOx and save fuel at any thermal power installation (patent MD 4270). The idea of using exhaust gases for fuel combustion is:
- National Energy Globe Award Moldova, Republic of, 2017 (http://www.energyglobe.info/),
- Published in English at WIPO – WO/2014/196848; https://patentscope.wipo.int;
- Published in Russian at EAPO – 201592208 – http://eapatis.com

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
B 37

PROCEDEU DE OBŢINERE A DIODEI SCHOTTKY PE BAZĂ DE ZnPc PRIN DEPU
NERE ÎN PICĂTURĂ

Autori:

Furtună Vadim, Potlog Tamara, Duca Dumitru

Cerere: MD a 2016 0129
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnologia de producere a unui anumit tip de diode Schottky
pe bază de semiconductor organic (ftalocianina de zinc, ZnPc) şi poate ﬁ utilizată pentru
conversia energiei solare în energie electrică. Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie
constă în elaborarea unui procedeu de depunere a stratului semiconductor (ZnPc) prin metoda picăturii (drop casting), asigurând obţinerea diodelor Schottky cu parametri fotovoltaici mai înalţi, inofensive pentru organism și mediu și cu costuri de producţie a produsului
cu mult mai mici.
Importanţa socio-economică: Avantajele aplicării invenţiei corespund direcţiilor prioritare de dezvoltare a politicii ecologice și direcţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei și economiei. În
condiţiile actualei crize energetice, aplicarea invenţiei urmărește satisfacerea nevoilor de
energie crescânde ale populaţiei, precum și micșorarea consumului de petrol, care poate
ﬁ utilizat mai eﬁcient în industrii speciale. Invenţia prevede utilizarea de substanţe puţin
costisitoare și inofensive pentru organism și mediu. De asemenea, procedeul exclude etapa depunerii stratului semiconductor în vid, ceea ce micșorează considerabil costurile de
producţie a produselor.
Summary of the invention: The invention relates to the technology of producing a Schottky diodebased on organic semiconductor zinc phtalocyanine (ZnPc) that can be used to convert
solar energy into electricity. The problem solved by this invention is the obtaining of Schottky diodes by solution processes with photovoltaic parameters of open circuit voltage and
current density higher than in the case when obtained with thermal vacuum evaporation.
In addition, this method is harmless to body and environment, much cheaper and exclude
working with toxic substances.

B 38

CELULE FOTOVOLTAICE CU JONCŢIUNI DIN InP

Autori:

Botnariuc Vasile, Gorceac Leonid, Coval Andrei, Cinic Boris, Raevschi Simion

Brevete: MD 4280, 4510
Brevet de scurtă durată: MD 972
Esenţa invenţiei: Procedeul tehnologic de obţinere a celulelor fotovoltaice (CF) din pInP include obţinerea izostructurii p+-poInP, a homostructurii In-n+CdS-n+-po-p+InP-(Ag+5%Zn) şi a heterostructurii In-n+CdS-poInP-p+InP-(Ag+5%Zn), aplicând epitaxia din fază gazoasă în sistemul

SECŢIUNEA B | SECTION B

83

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017

In-PCl3-H2, tehnologiile volumului cuaziînchis şi evaporarea termică în vid. CF au eﬁcienţa
de 13,5% pentru homostructuri, 17,3% pentru heterostraturi în condiţiile AM1. Modulul fotovoltaic în baza CF (25 de elemente, Sact=37 cm2) generează puterea de 0,5 W.
Importanţa socio-economică: Celulele fotovoltaice elaborate în baza de InP pot ﬁ utilizate în energetica regenerabilă. Astfel de CF au o rezistenţă sporită la inﬂuenţa radiaţiei corpusculare
(ﬂux de protoni, electroni etc.) şi a temperaturii în comparaţie cu CF tradiţionale şi pot ﬁ
utilizate în cosmos.
Summary of the invention: The technological process of photovoltaic cells (PVC) fabrication from
pInP includes obtaining of the p+-poInP isostructure, of In-n+CdS-n+-po-p+InP-(Ag+5% Zn)
homostructure and of In-n+CdS-poInP-p+InP-(Ag+5%Zn) by using the gas phase epitaxy in
the In-PCI3-H2 system, the quazi-closed volume technologies and vacuum evaporation. The
PVC based on homostructures has the eﬃciency of 13.5%, and those based on heterostructures -17.3% under AM1 conditions. The photovoltaic module based on PVC (25 elements,
Sact=37 cm2) generates the power of 0.5 W.

B 39

METODĂ DE IDENTIFICARE A PELICULELOR SUBŢIRI DE PRODUSE PETROLIERE
CONFORM SPECTRULUI FOTOLUMINESCENŢEI LA DISTANŢĂ

Autori:

Chiriţa Arcadi, Bulimaga Tatiana, Prilepov Vladimir

Brevet de scurtă durată: MD 1186
Esenţa invenţiei: Metoda propusă se bazează pe identiﬁcarea petelor de produse petroliere pe spectrul luminiscenţei lor după excitaţie prin radiaţia laser 447 nm. Metoda permite identiﬁcarea
petei de produse petroliere pe o suprafaţă a apei cu un volum de 1 ml de la o distanţă de 15 m
și mai mare. Semnalul luminiscenţei este trecut printr-un set de ﬁltre de interferenţă cu bandă îngustă și înregistrat pe matricea camerei digitale. Prelucrarea informaţiilor optice înregistrate la calculator permite obţinerea dependenţei distribuţiei spectrale a luminiscenţei și
identiﬁcarea produselor petroliere pe suprafaţa apei de la distanţă.
Importanţa socio-economică și tehnică se bazează pe posibilitatea utilizării soluţiei propuse în aeronavele mici (drone) pentru analiza rapidă a poluării de produse petroliere. Dronele moderne
au un sistem optic, o cameră digitală și un sistem de transfer de informaţii la un centru de
control al situaţiei ecologice. Pentru a implementa metoda propusă, este suﬁcient să se instaleze la o dronă un set compact de ﬁltre de interferenţă, o diodă laser cu putere redusă și
un program de calculator pentru prelucrarea datelor. Acest lucru va permite monitorizarea
poluării mediului la costuri reduse.
Summary of the invention: The proposed method is based on the identiﬁcation of oil spots by the
spectrum of their luminescence upon excitation by laser radiation at 447 nm. This method
allows of identifying an oil spot on the water surface with a volume of 1 ml from a distance
of 15 m and more. The luminescence signal is passed through a set of interference ﬁlters
and recorded by a digital camera. Computer processing of the registered optical information allows of obtaining the dependence of the spectral distribution of luminescence of oil
spots and detecting pollutions on the water surface from a remote distance.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA RO
B 40

INSTALAŢIE AUTOMATIZATĂ PENTRU PRODUCEREA BIOGAZULUI

Autor:

Vintilă Teodor

Cerere: RO a 2013 00067
Esenţa invenţiei: Instalaţia automatizată de producere a biogazului este destinată fermierilor care au
ferme de mărime mică sau medie. Materia primă este alimentată cu un utilaj cu încărcător
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frontal în bazinul de amestec, tocată și amestecată cu apă cu ajutorul unei pompe-tocător,
imersată și mobilă în bazinul de amestec, suspensia obţinută este pompată într-un fermentator cilindric orizontal unde are loc digestia anaerobă și producerea de biogaz. Mediul lichid din fermentator este omogenizat prin recircularea biogazului. Întregul sistem este controlat cu ajutorul senzorilor de temperatură, presiune și concentraţie de metan, conectaţi la
PLC, unde este instalat programul dedicat pentru controlul automatizat al procesului.
Importanţa socio-economică: Instalaţiile complete de mărime medie (de 500 kWh capacitate energie electrică) costă cel puţin 2 mil. Euro. Chiar și prin accesarea unor programe de ﬁnanţare
europeană, rămâne coﬁnanţarea de 50% a fermierilor, care este peste limitele ﬁnanciare ale
acestora. Chiar și pentru fermierii mari aceste sume sunt diﬁcil de accesat de la ﬁnanţatori
din România. De aceea, noi am elaborat o tehnologie ieftină și accesibilă fermierilor care au
ferme de mărime medie, care se găsesc în număr mare în România și în lume, cuprinzând în
jur de câteva zeci – 100 de unităţi vită mare.
Summary of the invention: Automated system for anaerobic digestion of organic materials is designed for applications in agriculture, especially on small or medium size farms. Substrate
is fed by a front loader into the mixing tank, chopped and mixed with water, by a chopperpump immersed and mobile in the tank, the suspension is pumped into the horizontal fermenter in which the anaerobic digestion and biogas production occurs. The suspension in
the digester is mixed by recirculation of biogas. The whole assembly is controlled by temperature, pressure and methane concentration sensors, connected to PLC with dedicated
software for automatic control of processes.

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU RO
B 41

DISPOZITIV PENTRU ASCUŢIT CUŢITE PRISMATICE PRIN RECTIFICARE ROTUNDĂ

Autori:

Ţîţu Aurel Mihail, Oprean Constantin, Cioară Silviu Constantin, Cioară Gheorghe Romeo,
Durdun Emilia, Răchieru V. E. Nicoleta, Sabău Dan

Cerere: RO a 2013 00016
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un dispozitiv pentru ascuţit cuţite prismatice proﬁlate prin
rectiﬁcare rotundă destinate, de exemplu, echipării dispozitivelor pentru strunjit capete semisferice la piese de tip tijă. Dispozitivul pentru ascuţit cuţite prismatice proﬁlate prin rectiﬁcare rotundă, conform invenţiei, înlătură dezavantajul menţionat prin aceea că, având o
construcţie simplă şi un cost redus, permite ascuţirea cuţitelor prismatice proﬁlate prin rectiﬁcare rotundă, ﬁe plană, ﬁe conică, utilizând maşini-unelte de rectiﬁcat rotund universale.
Importanţa socio-economică: Invenţia este aplicabilă din punct de vedere industrial și poate ﬁ implementată imediat.
Summary of the invention: The device is intended to turning hemispherical ends of rod type parts.
Using two identical devices placed in parallel, can simultaneously process both ends of the
rods supporting head restraints of some cars. The tools are ﬁxed in two closed places, radial, eccentric and inclined practiced into the body of the device. After each regrinding of
prismatic tool, his cutting edges will be implicitly in the center plane of the device body as
a result of contact with the front of correspondent positioning screw. It requires only initial
adjustment.

B 42

DISPOZITIV ŞI METODĂ DE MĂSURARE ELECTRONICĂ A CALITĂŢII ARCURILOR FOI

Autori:

Borza Ioan Sorin, Ţîţu Aurel Mihail

Cerere: RO a 2015 00003
Esenţa invenţiei: Dispozitiv şi metodă de măsurare electronică a calităţii arcurilor foi, constând în
preluarea într-un ansamblu de dispozitive a datelor mecanice reale ale arcurilor foi, imediat
după procesul de producţie a lor, conversia lor electrică digitală, interfaţarea cu un sistem
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de calcul prevăzut cu program ce aplică tehnicile obiectuale ale bazelor de date, asupra
bazelor de date relaţionale. Aplicarea dispozitivului şi metodei de măsurare permite mărirea
productivităţii procesului de testare a arcurilor produse şi o gestionare operativă a informaţiilor despre ele.
Importanţa socio-economică: Invenţia este aplicabilă industrial și poate ﬁ implementată imediat.
Summary of the invention: The invention consists of a device and a method of electronic measurement of the dimensional quality of plate springs, in the technological ﬁeld of leaf springs.
The invented device and method cancel the above-mentioned disadvantages, ensuring a
speciﬁc veriﬁcation bench for plate springs; the spring to be measured is attached to this
bench which, using transducers and a dedicated program computer, ensures immediate
results of the necessary technological measurements made.

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA RO
B 43

MOTOR ROTATIV CU ARDERE INTERNĂ

Autori:

Mihai Ioan, Olariu Elena-Daniela

Brevet: RO 128844/2016
Esenţa invenţiei: Motorul este destinat obţinerii unui cuplu ridicat și atingerii unor turaţii superioare
faţă de motoarele actuale, cât și pentru realizarea unei arderi mai complete a combustibililor în vederea reducerii noxelor. Motorul rotativ cu ardere internă are constructiv o serie
de componente distincte faţă de motoarele cu piston sau cele rotative concepute până în
prezent. Motorul conceput asigură un control al arderii mult mai eﬁcace, întrucât permite
cel puţin dublarea duratei de timp. Motorul rotativ a fost conceput pentru hidrogen folosit
pe post de carburant. Spre deosebire de motoarele cu ardere internă cu piston, invenţia
elimină în totalitate mecanismul bielă manivelă.
Importanţa socio-economică: Se pot atinge presiuni mult mai ridicate fără ca efectul distrugător
al detonaţiei să se mai manifeste asupra mecanismului bielă-manivelă; se poate controla
durata procesului de ardere; mişcarea obţinută este de rotaţie fără să mai existe alte mecanisme mecanice intermediare; motorul obţinut este mult mai compact la o aceeaşi putere
furnizată faţă de unul clasic; sunt reduse noxele printr-o ardere mai completă; turaţie de
lucru admisibilă, mult mai mare. La nivel principial, a existat un interes din partea operatorilor economici în aplicarea invenţiei, dar neconcretizat până acum. Invenţia a fost premiată
cu medalia de aur la Salonul Internaţional de Invenţii „INNOVA Barcelona 2017” în cadrul
concursului Eureka.
Summary of the invention: The invention relates to a rotary internal combustion engine meant
to produce mechanical work as a result of constant-volume fuel combustion. The engine
comprises a stator and a rotor wherein an even number of high-pressure constant-volume
combustion chambers are located, the pressure of the combustion gases stored within said
chambers being controlled by some valves, upon releasing the said gases there being obtained a substance impulse of much higher pressure and ﬂow rate as compared with a classic engine, which is led through a convergent nozzle to some tangential cavities located
within the rotor and sealed by means of some rings which slidably rotate on the stator,
where the gases create by impulse a rotor moment, the rotor being ﬁxed on a shaft, the air
required for combustion coming from a cylinder with slots wherein there are placed two
double-acting pistons which are imparted a reciprocating motion by means of some connecting rods, the air being compressed and sent by some intake manifolds to the combustion chambers.
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B 44

ACTUATOR HELIOMETRIC CU LAMELĂ BIMETALICĂ

Autori:

Cernomazu Dorel, Poienar Mihaela, Romanescu Adrian-Neculai, Ţanţa Ovidiu-Magdin,
Cenușă Mihai, Olariu Elena-Daniela

Cerere: RO a 2015 00218
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un actuator termic cu spirală bimetalică plană, excitat prin acţiunea radiaţiei solare. Actuatorul este constituit dintr-o bandă termobimetalică ﬁxată prin
intermediul unei piese de ancorare de un arbore pivot ﬁxat, în poziţie coaxială, pe fundul
unei carcase de formă cilindrică. Capătul liber al benzii bimetalice este prevăzut cu un pinten, de care este ﬁxat un cablu ﬂexibil prin care actuatorul intervine asupra obiectivului
acţionat. Cablul ﬂexibil este ﬁxat de carcasa cilindrică prin intermediul unui manşon. Pentru
a mări suprafaţa absorbantă a radiaţiei solare, convertorul termobimetalic este prevăzut, în
intervalul dintre două spire consecutive, cu nişte bile realizate dintr-un material termoconductor (cupru, alamă sau aluminiu). Căldura captată şi stocată în aceste bile este transmisă
prin contact direct sau prin convecţie către lamela bimetalică învecinată.
Importanţa socio-economică: Invenţia a fost premiată cu medalia de aur la Salonul Internaţional de
Invenţii „EUROINVENT 2017”. La nivel principial, a existat un interes din partea operatorilor
economici în aplicarea invenţiei, dar neconcretizat.
Summary of the invention: The invention relates to a thermal actuator with plane bimetallic band,
excited by the action of solar radiation. The actuator is constituted by a bimetallic band
ﬁxed by means of an anchor of a ﬁxed pivot shaft, in coaxial position, on the bottom of the
cylindrical carcasses. The free end of the bimetallic band is provided with a spur on which
is ﬁxed a ﬂexible cable, through which the actuator intervenes on the operated objective.
The ﬂexible cable is ﬁxed to the cylinder carcasses by means of a collar. In order, to enlarge
the sunlight absorbent surface the thermo-bimetallic converter is provided, in the interval
of two consecutive turns, with pellets made of a heat conductive material (copper, brass or
aluminum). The heat captured and stored in these pellets is transmitted by direct contact or
convection to the adjacent bimetallic band.

B 45

SISTEM DE ORIENTARE DUPĂ SOARE

Autori:

Niţan Ilie, Poienar Mihaela, Milici Rodica-Mariana, Irimia Daniela, Bobric Crenguţa-Elena,
Olariu Elena-Daniela, Ungureanu Constantin, Romanescu Adrian, Pentiuc Radu-Dumitru

Cereri:

RO a 2017 00430, a 2017 00548

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un sistem de orientare după Soare conceput pe principiul conversiei heliotermomecanice care are drept scop creșterea eﬁcienţei sistemului. Sistemul
este alcătuit dintr-un convertor bimetalic modelat după un traseu cilindric elicoidal, plasat
în interiorul unui concentrator parabolic din inox a cărui deformaţie convertită în forţă și
deplasare unghiulară este transmisă prin intermediul unui ax la un sistem mecanic ce va
antrena într-o mișcare circulară întreg sistemul de orientare. În a doua variantă de realizare,
sistemul este imun la modiﬁcările climatice de peste zi, prezintă un randament ridicat al
conversiei. Noutatea este dată de faptul că mișcarea continuă după Soare a sistemului este
realizată prin intermediul unui sector circular dinţat.
Importanţa socio-economică constă în faptul că pentru orientarea continuă a sistemului nu este
necesară o altă sursă de energie.
Summary of the invention: The invention relates to a Sun tracking system designed on the principle
of helio-thermomechanical conversion, which aims to increase the eﬃciency of the system.
The system consists of a bimetallic converter, modeled on a helical cylindrical path, placed
inside a parabolic stainless steel concentrator and its deformation converted into force and
angular displacement is transmitted by means of an axle to a mechanical system that will
drive in a circular motion the entire orientation system.
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B 46

ACTUATOR HELIOTERMIC

Autori:

Romanescu Adrian-Neculai, Poienar Mihaela, Ţanţa Ovidiu-Magdin, Niţan Ilie, Olariu ElenaDaniela, Cernomazu Dorel

Cerere: RO a 2014 00690
Esenţa invenţiei: Actuatorul heliotermic, conform invenţiei, este constituit din două lamele bimetalice modelate după traseul unui arc bimetalic lamelar curbat-preformat, în formă de arc
de cerc încastrate la un capăt într-o piesă cilindrică cu rol de butuc, plasată în focarul unui
concentrator parabolic prin intermediul unui picior realizat dintr-un material electroizolant
şi care piciorul împreună cu concentratorul parabolic este ﬁxat printr-o articulaţie „tip nucă”
pe o suprafaţă orizontală. În modul descris, radiaţia solară reﬂectată este concentrată pe
piesa centrală după care este transmisă celor două lamele bimetalice. Radiaţia directă este
captată prin intermediul unor aripioare prin care căldura solară este transmisă către aceleaşi
lamele bimetalice. Astfel, prin încălzire, lamelele bimetalice se deformează spre exterior şi
transmit mişcarea către elementul acţionat prin intermediul unor tije cu rolă asociate cu
nişte resoarte şi cu nişte bucşe de ghidaj.
Importanţa socio-economică: Invenţia a fost premiată cu medalia de aur la saloanele Internaţionale
de invenţii „INNOVA Barcelona 2017”, „PROINVENT 2017” și „EUROINVENT 2017”. La nivel
principial, a existat un interes din partea operatorilor economici în aplicarea invenţiei, dar
neconcretizat momentan.
Summary of the invention: The heliothermic actuator, according to the invention, is constituted of
two bimetallic bands, molded to the path of a bimetallic arc, pre-formed in the shape of a
circular arc embedded at one end in a cylindrical piece used as a pap, which is placed in
the focal point of a parabolic concentrator by means of a bedding made from an insulating
material. The bedding together with the parabolic concentrator is ﬁxed by a toggle joint on
a horizontal surface. As described, the reﬂected solar radiation is concentrated on the cylindrical piece after which it is sent to the two bimetallic blades. Direct radiation is captured
by means of ﬁns through which the solar heat is transmitted to the same bimetallic bands.
Thus, through heating the bimetallic bands deﬂect outwards and transmit the movement
to the driven element by the rods with roller that are associated with some springs and with
some barrels.

B 47

ACTUATOR HELIOTERMIC CU BIMETAL

Autori:

Romanescu Adrian-Neculai, Poienar Mihaela, Cenușă Mihai, Cernușcă Dumitru, Paţa Sergiu,
Olariu Elena-Daniela, Ungureanu Constantin, Popa Cezar, Milici Mariana-Rodica

Cerere: RO a 2017 00153
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un actuator heliotermic constituit dintr-un convertor termomecanic realizat dintr-o bandă termobimetalică, modelată după un traseu circular elicoidal plan
și plasată într-o incintă din alamă, umplută cu glicerină, formând astfel un ansamblu dispus în
focarul unui concentrator parabolic. Ansamblul convertor termomecanic – incinta din alamă
este acoperit cu un capac din sticlă prevăzut cu un canal prin care deformaţia spiralei termobimetalice convertită în forţă și deplasare unghiulară este transmisă prin intermediul unui
pinten și un cablu ﬂexibil la un element acţionat. Pentru a crește performanţa actuatorului sub
formă de arc spiral plan au fost utilizate bile metalice plasate între spirele acestuia.
Summary of the invention: The invention relates to a heliothermic actuator constituted by a mechanical converter made of a bimetallic band, shaper by a circular-helical plane path and
placed in a brass enclosure, ﬁlled with glycerin, that form an assembly disposed in the
parabolic concentrator focal point. The ensemble mechanical convertor – brass enclosure
is covered with a glass cap with a canal through which the bimetallic band deformation
converted in force and angular displacement is transmitted through a spur and a ﬂexible
cable to a driven element. To increase the actuator performances were used metallic pellets
placed between the turns of the bimetallic plane spiral.
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B 48

ACTUATOR SOLAR

Autori:

Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Graur Adrian, Sorea Nicolae, Niţan Ilie, Milici Dan-Laurenţiu,
Milici Mariana-Rodica, Raţă Mihai, Prodan Cristina, Romaniuc Ilie, Buzduga Corneliu

Brevet: RO 128654/2016
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un actuator solar proiectat pe principiul conversiei solare
termo-mecanice și realizat prin intermediul unui convertor termo-bimetalic. Actuatorul,
conform invenţiei, este alcătuit dintr-o bandă bimetalică elicoidală și plasată în interiorul
unui recipient din alamă în formă de tub, închis ermetic printr-un capac asociat cu un silfon
utilizat pentru a compensa dilatarea termică a unui ﬂuid conductiv termic care umple containerul în vederea creșterii transferului de căldură din peretele containerului către convertorul termic bimetalic propriu-zis, containerul menţionat este plasat în punctul de focalizare
al unui concentrat cilindric-parabolic făcând posibilă exploatarea radiaţiei solare reﬂectate,
o parte iniţială a benzii bimetalice termice ﬁind ancorată la un butuc, în timp ce cealaltă,
adică partea ﬁnală este ancorată pe peretele containerului, deformarea benzii ﬁind transformată în mișcare de rotaţie și ﬁind transmisă unui arbore rigid.
Importanţa socio-economică: Invenţia a fost premiată cu medalia de aur la Salonul Internaţional de
Invenţii „INNOVA Barcelona 2017” în cadrul concursului Eureka. La nivel principial, a existat un
interes din partea operatorilor economici în aplicarea invenţiei, dar neconcretizat până acum.
Summary of the invention: The invention relates to a solar actuator designed on the principle of
solar-thermal-mechanical conversion and carried out, mainly, by means of a bimetallic thermal convertor. According to the invention, the solar actuator comprises a thermal bimetallic
strip shaped according to a helical cylindrical path and placed inside a tube-shaped brass
container tightly closed by a cover. Advantages: high forces, silent operation, no electrical
energy consumption, etc.

B 49

MICROPOMPĂ ELECTROMECANICĂ/MICROPOMPĂ ELECTROMECANICĂ DE VID
ȘI PRESIUNE

Autori:

Popa Valentin, Graur Adrian, Dimian Mihai, Milici Dan-Laurenţiu, Milici Mariana-Rodica,
Niţan Ilie, Poienar Mihaela, Cernușcă Dumitru, Paţa Sergiu

Cereri:

RO a 2017 00151, a 2017 00152

Esenţa invenţiei: Invenţia în prima sa formă de realizare se referă la un dispozitiv pentru dozarea unui
lichid, controlat prin intermediul unor elemente sub formă de arc din Nitinol (material cu
memoria formei). Dispozitivul realizează dozarea cantităţii de lichid primite prin cele trei
recipiente în funcţie de poziţia elementului mobil. Comanda elementelor din Nitinol este
realizată cu ajutorul unei surse de tensiune, în patru trepte de tensiune diferite, comandându-se poziţionarea corectă în una din cele patru poziţii distincte, în raport cu cele trei
oriﬁcii, a elementului mobil. În varianta a doua de realizare, invenţia se referă la o pompă de
presiune realizată prin intermediul unui piston care reglează presiunea din interiorul unei
incinte cu ﬂuid folosind două sisteme de arcuri din Nitinol. Pompa permite modiﬁcarea presiunii bidirecţional prin deplasarea pistonului ﬁxat rigid de o placă mobilă, comandată prin
intermediul a două sisteme formate din câte șase resoarte din Nitinol, care la rândul lor sunt
prinse de placa mobilă. Comanda deplasării bidirecţionale a pistonului este realizată prin
alimentarea cu tensiune reglabilă ﬁn, alternativ, a câte unui sistem de resoarte.
Importanţa socio-economică: Invenţia a fost premiată cu medalia de aur la saloanele internaţionale
de invenţii „EUROINVENT 2017”și „PROINVENT 2017”. La nivel principial, a existat un interes
din partea operatorilor economici în aplicarea invenţiei, dar neconcretizat până în acest moment.
Summary of the invention: The invention relates to a device for dispensing a liquid, controlled by
means of Nitinol arc-shaped elements (shape memory material). The device performs the
dosage of the amount of liquid received through those three recipients according to the
position of the mobile element. The Nitinol elements command is performed by means
of a voltage source, in four diﬀerent voltage steps, commanding the correct positioning in
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one of four diﬀerent positions, in relation to the three apertures of the mobile element. The
second variant of invention relates to a pressure pump made by means of a piston which
regulates the pressure from an enclosure with a ﬂuid, using two systems with Nitinol springs
(shape memory material). The pump allows the modiﬁcation of the pressure by moving bidirectionally the piston rigidly ﬁxed to a movable board that is controlled by means of two
systems with six springs made of Nitinol, which in their turn are attached to the movable
board. The systems of Nitinol springs ﬁxed ends are ﬁxed to a rigid board. The command
of piston bidirectional movement is realized by ﬁne adjustable voltage supplying, alternatively for each system of springs.

B 50

ACTUATOR HELIOTERMIC BANDĂ BIMETALICĂ

Autori:

Romanescu Adrian-Neculai, Cernușcă Dumitru, Paţa Sergiu, Cenușă Mihai, Poienar Mihaela,
Olariu Elena-Daniela, Ungureanu Constantin, Niţan Ilie, Milici Laurenţiu-Dan

Cerere: RO a 2016 00439
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un actuator heliotermic prevăzut cu un sistem de ventilaţie pentru menţinerea respectiv a evacuării aerului cald din interiorul său. Actuatorul heliotermic
este constituit dintr-un convertor termomecanic realizat dintr-o bandă termobimetalică,
modelată după un traseu cilindric elicoidal şi plasată în interiorul unui concentrator cilindroparabolic, din inox, închis cu un capac din sticlă, ansamblul este plasat între două capace,
susţinut de un braţ suport care face corp comun cu o articulaţie „tip nucă” pe o suprafaţă de
sprijin care oferă posibilitatea reglării actuatorului în raport cu poziţia soarelui. Deformaţia
spiralei termobimetalice convertită în forţă și deplasare unghiulară, este transmisă prin intermediul unui arbore ﬂexibil la un element acţionat.
Importanţa socio-economică: Invenţia a fost premiată cu medalia de aur la saloanele internaţionale
de invenţii „EUROINVENT 2017” și „PROINVENT 2017”. La nivel principial, a existat un interes
din partea operatorilor economici în aplicarea invenţiei, dar neconcretizat până în acest moment.
Summary of the invention: The invention relates to a heliothermic actuator provided with a system
for maintaining respectively evacuation of hot air from its interior. The heliothermic actuator is constituted of a mechanical converter made from a bimetallic band, shaped in the
helicoidal-cylindrical form, placed in a cylindrical-parabolic concentrator of stainless steel,
closed with a glass cap. The assembly is placed between two caps and is joined to ﬂexible
shaft provided with a toggle joint, which enables the adjustment of the system relative to
the position of the sun. The bimetallic spiral deformation, converted in force and angular
displacement, is transmitted through a ﬂexible shaft to a driven element.

B 51

ACTUATOR LINIAR CU BIMETAL

Autori:

Romanescu Adrian-Neculai, Cernușcă Dumitru, Paţa Sergiu, Cenușă Mihai, Poienar Mihaela,
Niţan Ilie, Popa Cezar, Milici Laurenţiu-Dan, Pentiuc Gheorghe

Cerere: RO a 2016 00487
Esenţa invenţiei: Actuatorul liniar cu bimetal, conform invenţiei, este constituit din mai multe lamele
bimetalice, ﬁxate de un capăt, în poziţie verticală, pe un suport în interiorul unui concentrator parabolic, având capetele libere prinse pe un ax care alunecă pe niște canale de ghidare prevăzute în capacele termoizolatoare pe care este prins concentratorul parabolic. Ca
urmare a deformărilor însumate ale lamelelor bimetalice, axul va efectua o deplasare liniară
acţionând asupra unui arbore ﬂexibil nereprezentat în ﬁgură. Întregul ansamblu este ﬁxat
pe o placă suport prin intermediul unor distanţiere.
Importanţa socio-economică: Invenţia a fost premiată cu medalia de aur la saloanele internaţionale
de invenţii „EUROINVENT 2017” și „PROINVENT 2017”. La nivel principial, a existat un interes
din partea operatorilor economici în aplicarea invenţiei, dar neconcretizat până în acest moment.
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Summary of the invention: The linear actuator with bimetallic band according to the invention is
constituted through some bimetallic lamellas that are ﬁxed by one end in an upright position on a support, within a parabolic concentrator. The free ends are clamped on a shaft
that slides on the guiding grooves that are provided in the insulating caps that sustain the
parabolic concentrator. As a result of the bimetallic blades summed deformation, the shaft
will perform a linear movement that will actuate a particular system. The entire assembly is
ﬁxed on a support plate through some spacers.

B 52

COMPRESOR BIFLUX AXIAL

Autori:

Mihai Ioan, Olariu Elena-Daniela

Brevet: RO 128769/2016
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un compresor de tip axial, dublu rotoric, ce asigură două ﬂuxuri
de aer, unul destinat răcirii externe, iar celălalt supraalimentării motoarelor cu ardere internă. Compresorul axial biﬂux, conform invenţiei, elimină dezavantajele soluţiilor actuale în
domeniu prin aceea că este constituit dintr-un stator şi o priză de putere, care susţin două
rotoare ce se rotesc în sens contrar, asigurându-se astfel generarea a două ﬂuxuri de aer,
unul destinat răcirii externe, iar celălalt supraalimentării motorului.
Importanţa socio-economică: Preţul este net inferior faţă de turbosuﬂantele clasice, deoarece compresorul axial dublu rotoric propus poate ﬁ realizat din materiale compozite; se asigură
dublarea turaţiei şi implicit o creştere semniﬁcativă a unor parametri precum debitul, presiunea, randamentul; comportamentul compresorului axial dublu rotoric este mult îmbunătăţit la turaţii reduse, când se poate debita un ﬂux sporit de aer pentru supraalimentare în
funcţie de regimul motorului; turaţia celor două rotoare poate ﬁ controlată independent de
turaţia motorului cu ardere internă în cazul antrenării electrice.
Summary of the invention: The invention relates to a double-rotor biﬂow axial compressor which
provides two air ﬂows, one of them for external cooling and the other one for the supercharging of internal combustion engines, as well as, in aviation, for double-ﬂow turbo jet
engines with the function of turbo fan and axial turbo compressor. According to the invention, the compressor comprises a stator and a power take-oﬀ supporting two rotors which
rotate in opposite directions, tin this way generating two air ﬂows, one of them intended for
external cooling and transmitted through a discharge conduit and the other one for supercharging, transmitted through another conduit.

B 53

FOLIE TERMOSEMNALIZATOARE

Autori:

Cernomazu Dorel, Olariu Elena-Daniela, Jeder Mihaela, Irimia Daniela, Milici Mariana-Rodica,
Raţă Mihai, Milici Laurenţiu-Dan, David Cristina, Niţan Ilie

Brevet: RO 127342/2016
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o folie termosemnalizatoare şi la utilizarea acesteia pentru studiul evoluţiei regimului termic la echipamente şi instalaţii electrice. Folia, conform invenţiei, este constituită dintr-un suport solid, fabricat din hârtie poroasă având o grosime de
0,5...0,8 mm, impregnată cu un amestec format dintr-o soluţie apoasă de clorură de cobalt
şi soluţie apoasă de clorură de calciu în raport 1:1. Folia, conform invenţiei, pentru utilizare,
este umezită şi depusă pe suprafaţa exterioară a unui vas de sticlă, umplut cu un lichid cu
conductibilitate termică ridicată, în care este imersat un rezistor conectat la o sursă de alimentare, evoluţia regimului termic din vas ﬁind urmărită în funcţie de modiﬁcarea culorii de
la roz către albastru, din cauza eliminării apei prin evaporare.
Importanţa socio-economică: Invenţia a fost medaliată la Salonul Internaţional de Invenţii „PROINVENT 2015”. La nivel principial, a existat un interes din partea operatorilor economici în
aplicarea invenţiei, dar neconcretizat până acum.
Summary of the invention: The invention relates to a heat-signalling foil and to the use thereof for
studying the evolution of the thermal condition in electrical equipment and installations.
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According to the invention, the foil comprises a solid support made of porous paper with a
thickness of 0.5...0.8 mm, impregnated with a mixture consisting of an aqueous solution of
cobalt chloride and aqueous solution of calcium chloride in a 1:1 ratio. In order to be used,
the claimed foil is humectated and deposited on the outer surface of a glass vessel, ﬁlled
with liquid with high thermal conductivity, wherein there is immersed a resistor connected
to a supply source, the evolution of the thermal condition in the vessel being monitored
depending on the colour changing from pink to blue, due to the removal of water by evaporation.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
B 54

SISTEM AUTONOM DE IRIGARE PRIN PICURARE ȘI ASPERSIUNE INTEGRAT CU
INSTALAŢII FOTOVOLTAICE

Autori:

Bostan I., Bostan V., Dulgheru V., Sobor I., Secrieru N., Vaculenco M., Ciobanu O., Ciobanu R.,
Gangan S., Gladîș V., Candraman S., Margarint A., Ilco V., Levineti N.

Brevete: MD 4401, 4419
Brevet de scurtă durată: MD 1151
Esenţa invenţiei: Sistemul autonom de irigare prin microaspersiune integrat cu instalaţii fotovoltaice
se bazează pe un grup de invenţii și include o instalaţie solară cu mecanism de orientare a
unui grup de panouri fotovoltaice și un system autonomy de dirijare a procesului de irigare.
Importanţa socio-economică: Grupul de invenţii corespunde direcţiilor prioritare pentru Republica
Moldova de a atinge nivelul de 20% de energie verde din consumul general și de a asigura
irigarea terenurilor agricole. Grupul de invenţii asigură un grad înalt de eﬁcienţă de conversie a energiei solare, grad înalt de automatizare și cost relativ redus al instalaţiei.
Summary of the invention: The autonomous micro-irrigation system integrated with photovoltaic
plants is based on a group of inventions and includes a solar installation with a mechanism
of orientation of a group of photovoltaic panels and an autonomous system of irrigation
management.

B 55

SPECTROSCOPIA POLARITONILOR EXCITONICI ÎN NANOCRISTALELE ZnAs2

Autori:

Sîrbu N.N., Dorogan A.V., Ursachi V.V., Stamov I.G.

Esenţa invenţiei: Este propusă o metodă a spectroscopiei de rezoluţie înaltă ce permite studiul dependenţelor spectrale ale dispersiei ordinare şi extraordinare a indicelui de refracţie pentru
cristalele ZnAs2 în regiunea tranziţiilor excitonice. Metoda permite estimarea valorilor maşi golurilor
. În urma studiului a fost
selor efective ale electronilor
până la
observată schimbarea masei golurilor
de la
odată cu schimbarea
temperaturii de la 10K la 230 K. Au fost determinate stările de bază şi parametrii excitonilor
C şi D formaţi de către benzile V3–C1 şi V4–C1.
Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare de utilizare în laboratoare şi
centre de cercetare. Invenţia asigură studiul spectroscopic al cristalelor.
Summary of the invention: It is proposed a method of high resolution spectroscopy giving the possibility to study the spectral dependencies of ordinary and extraordinary dispersion of refractive index for ZnAs2 crystals in the region of excitonic transitions. The method permits to
estimate the magnitudes of electrons
and holes
eﬀective masses.
from
down to
with temperature
It was observed the change of holes mass
change from 10 K up to 230K. The fundamental states and parameters of C and D excitons,
which are formed by the V3–C1 and V4–C1 zones, had been determined.

SECŢIUNEA B | SECTION B

92

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017

B 56

DISPOZITIV PENTRU DIRIJAREA FAZELOR DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR ȘI DE
RIDICARE A SUPAPEI VARIANTE

Autori:

Manoli I., Petrov O., Beiu I., Dolomanji Gh., Gribincea C.

Brevet: MD 4433
Esenţa invenţiei: Soluţia tehnică se referă la construirea motoarelor, în special la dispozitive de control de distribuţie a gazelor din motoarele cu ardere internă (MAI), și poate ﬁ utilizată pentru
producerea motoarelor noi, precum și pentru a face modernizare a motoarelor care sunt în
exploatare, în special în care sunt utilizate tachete hidraulice în mecanismul de antrenare
a supapelor ca şi clapetă de admisie antrenată mecanic sau electric şi electronic. Soluţia
tehnică a dispozitivului de sincronizare și ridicarea supapei cu ajutorul unui tachet hidraulic
permite de a realiza ciclul Atkinson-Miller prin schimbarea momentului de deschidere și închidere a supapelor, care este speciﬁcat de către proﬁlul de came ale arborelui de distribuţie,
și să renunţe la clapeta de admisie.
Importanţa socio-economică: The expected eﬀect of the device is to reduce the fuel consumption of
the engine at idle for 18% and under a load of up to 10%. Furthermore, the use of the device
helps reduce atmospheric pollution by exhaust gases. Eﬃciency conﬁrmed by the real test
is similar to the eﬀect achieved by the control system Valvetronic by car group BMW. A device which can be used not only in the production of the new internal combustion engine,
but also to upgrade engines in use.
Summary of the invention: The technical solution relates to the construction of engines, in particular
to internal combustion engine (MAI) gas distribution control devices, and can be used to
produce new engines as well as to upgrade the engines that are in operation in especially
in which hydraulic tapes are used in the valve drive mechanism as well as the mechanically or electrically and electronically driven intake ﬂap. The technical solution of the valve
synchronization and lifting device by means of a hydraulic tapping allows of achieving the
Atkinson-Miller cycle by changing the valve opening and closing moment, which is speciﬁed by the camshaft proﬁle and eliminating the intake ﬂap.

B 57

DISPOZITIV PENTRU CURĂŢAREA GAZELOR DE EȘAPAMENT ALE MOTOARELOR
CU ARDERE INTERNĂ

Autori:

Manoli I., Petrov O., Beiu I., Dîntu S.

Cerere: MD s 2017 0086
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o curăţare electrică a gazelor de eșapament ale motoarelor
cu ardere internă din industria transporturilor și energetică utilizând metoda electrostatică.
Dispozitivul include un electrod de precipitare, funcţia căruia o îndeplineşte talerul supapei
de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) și un electrod în formă de grătar ﬁxat pe oriﬁciul de evacuare a difuzorului Venturi pentru descărcare. Între electrozi se creează un decalaj
de cel mult 50 mm de la suprafaţa lor de montare. Eﬁcienţa de curăţare electrică a gazelor
de eșapament este îmbunătăţită prin creșterea stabilităţii și generarea de descărcări în formă de vânt ale ionilor de tip coroană în difuzorul Venturi.
Importanţa socio-economică: Dispozitivul poate ﬁ utilizat mai eﬁcient pentru epurarea gazului de
eșapament din fracţiuni lichide și solide (funingine) produse de combustie incompletă. Dispozitivul realizează separarea centrifugală a fracţiunilor solide și lichide; ionizarea cu vânt
de electroni a fracţiunilor ușoare solide și, în special, negru de fum; și, când EGR este activat,
se injectează lichidul de curăţare în ﬂuxul de gaze de eșapament ﬁerbinte, apoi, prin tubul
pentru recircularea gazelor de eșapament, se îndreaptă în sistemul de admisie al motorului
pentru arderea produselor de combustie incompletă.
Summary of the invention: The invention relates to an electric exhaust gas cleaning of internal combustion engines in the transport industry and energetics. The device includes a precipitation electrode, which functions as the valve pan Gas Recirculation (EGR) and an electrodeshaped grill for download ﬁxed on the diﬀuser Venturi outlet. Create a gap between the
electrodes, no more than 50 mm from their mounting surface. Cleaning eﬃciency electric
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exhaust gas improved by the increasing the stability and driving downloads shaped wind
ions, crown the diﬀuser venture. Impurity precipitation electrode automatically removed
when the EGR valve is opened and the gas with impurities recirculated into the combustion
chamber of the engine.

B 58

INSTALAŢIE DE OBŢINERE A BIOETANOLULUI

Autori:

Manoli I., Siliuc P., Beiu I.

Cerere: MD s 2016 0023
Esenţa invenţiei: Instalaţia de obţinere a bioetanolului se caracterizează prin aceea că blaza este
multifuncţională și este utilizată ca fermentator, generator și evaporator al etanolului din
apă de luter. Instalaţia permite majorarea eﬁcienţei de extragere a etanolului din plămădeală, micșorarea cheltuielilor de energie în procesul de producere, simpliﬁcarea construcţiei,
mobilitatea instalaţiei. Instalaţia este destinată distilării continue, cât și periodice a plămezilor fermentate cu scopul obţinerii bioetanolului ca combustibil pentru motoarele cu ardere
internă.
Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare de utilizare pe autovehicule
a combustibililor alternativi. Invenţia asigură eﬁcienţa de extragere a bioetanolului, cât și
micșorarea cheltuielilor de energie în procesul de producere.
Summary of the invention: The invention relates to the continuous distillation equipment. The design of the invention enables continuous use of the equipment at fermented mash distillation and at periodic distillation. The essence of the proposed invention is increasing the
eﬃciency of extracting ethanol from brewed mash, reducing energy costs in the production
process, simplifying construction, mobility facility, decreasing the cost of the equipment.
Distillation equipment designed for continuous and periodic fermented mash distillation to
obtain bioethanol as a fuel for internal combustion engines.

B 59

DISPOZITIV DE MĂSURARE A DIAMETRULUI MIEZULUI MICROFIRELOR ŞI GRO
SIMII ÎNVELIŞULUI DE STICLĂ

Autori:

Dorogan V., Zaporojan S., Munteanu E., Larin V., Pavel V.

Brevet de scurtă durată: MD 941
Esenţa invenţiei: Dispozitivul constă în utilizarea a două ansambluri de colimare pentru lumină vizibilă şi două ansambluri de colimare pentru lumină ultravioletă, care includ: emiţătoare de
lumină, lentile colimatoare, obturatoare optice de formă dreptunghiulară sau ovală, lentile
de focalizare a luminii pe foto-detector. Metoda de măsurare are ca bază atenuarea ﬂuxurilor de lumină emise de către microﬁr astfel, încât sunt generaţi fotocurenţi de valori diferite,
în funcţie de grosimea învelişului de sticlă şi grosimea miezului microﬁrului. Dispozitivul
include blocuri de ampliﬁcare diferenţiale care ampliﬁcă și ﬁltrează fotocurenţii generaţi,
creează semnale electrice cu valori diferite ale tensiunii, care sunt transformate în valori
digitale şi utilizate pentru calcularea diametrului miezului şi grosimii învelişului microﬁrului
de către blocul de calcul.
Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare de utilizare în laboratoare şi
centre de cercetare. Invenţia asigură studiul microﬁrelor, tehnologiei de fabricare şi al caracteristicilor obţinute (inclusiv corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei,
economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării).
Summary of the invention: The device includes using two collimating sets with visible light and two
collimating sets with ultraviolet light, which include: light-emitting lens, collimating lens,
optical shutters of rectangular or oval shapes, focusing lens for the light photo-detectors.
The measuring method is based on light ﬂows attenuation by microwire in the way as there
are generated photocurrents of various values, depending on the microwire coat thickness
and core diameter. The device includes blocks of diﬀerential ampliﬁcation which amplify
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and ﬁlter the photocurrents, create electrical signals with various voltage values, are converted into digital values used by the calculation unit for calculation of the core diameter
and the microwire coat thickness.

B 60

DISPOZITIV DE COMANDĂ ŞI CONTROL AL TEMPERATURII ÎN INSTALAŢII DE
STRATIFICARE

Autori:

Dorogan V., Zaporojan S., Munteanu E., Secrieru V., Dorogan A.

Esenţa invenţiei: Dispozitivul conţine un traductor de temperatură şi un bloc de comandă a încălzitorului. Funcţionarea dispozitivului se bazează pe măsurarea temperaturii compusului
care înlocuieşte solul şi comanda încălzitorului de tensiune joasă. Astfel, este exclusă supraîncălzirea zonei altoirii pomilor şi este asigurată o dinamică prestabilită a temperaturii
de tratament. Este confecţionat în baza unui microcontroler din familia ATmega şi traductor de temperatură digital DS18B20, conţine un panou de comandă asamblat prin metoda
Q-touch. Urmăreşte ruptura sau scurtcircuitul în circuitul încălzitorului, generează semnale
sonore şi luminoase de alarmă. Este posibil de utilizat în regim de funcţionare autonom sau
în componenţa unei reţele locale.
Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare de utilizare în laboratoare şi
centre de cercetare. Invenţia asigură măsurarea şi controlul temperaturii în regiunea altoirii
(inclusiv corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, economiei, politicilor
ecologice şi sociale ale ţării).
Summary of the invention: The device is consisted of a temperature sensor and a block for controlling the heater. The device operation is based on temperature measurement of substitute
soil and control of low voltage heater. Thus, overheat of trees grafting region is excluded
and maintenance dynamics of the treatment temperature is provided. The device is manufactured based on ATmega microcontroller and a DS18B20 digital sensor. It is equipped also
with a keyboard with Q-touch technology. It tracks the break and shortcuts for the heater
circuit with light and sound alert signal output. It oﬀers the possibility of autonomous operation or as a part of a local network.

B 61

INSTALAŢIE DE CONVERSIE A ENERGIEI EOLIENE

Autori:

Bostan V., Bostan I., Dulgheru V., Dumitrescu C., Ciobanu R., Ciobanu O.

Brevet de scurtă durată: MD 1151
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la sisteme de conversie a energiilor regenerabile, şi anume la
instalaţii de conversie a energiei eoliene. Instalaţia de conversie a energiei eoliene include
un turn, în care la diferite înălţimi H1=f(Vnom) şi, respectiv, H2=f(Vnom) sunt instalate coaxial
rotoare eoliene cu direcţii de rotaţie inverse, arborii cărora sunt uniţi cu părţile cilindrice ale
rotorului generatorului electric cu magneţi permanenţi. Pe capătul de sus al turnului la înălţimea H3=f(Vnom) sunt instalate vertical rotoare de tip Savonius şi de tip Darrieus, care sunt
unite cu rotoarele unui generator electric cu magneţi permanenţi.
Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare pentru Republica Moldova
de a atinge nivelul de 20% de energie verde din consumul general. Invenţia asigură un grad
înalt de eﬁcienţă de conversie a energiei eoliene, stocarea energiei în acumulatoare de energie electrică.
Summary of the invention: The invention relates to renewable energy conversion systems, in particular
to wind energy conversion devices. The wind energy conversion plant comprises a tower, in
which at diﬀerent heights H1=f(Vnom) and, respectively, H2=f(Vnom) are coaxially installed wind
rotors with opposite direction of rotation, the shafts of which are connected to the cylindrical
parts of the rotor of an electric generator with permanent magnets. On the upper end of the
tower at the height H3=f(Vnom) are vertically installed Savonius and Darrieus-type rotors, which
are connected to the rotors of an electric generator with permanent magnets.
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B 62

SISTEM DE ORIENTARE A PANOURILOR FOTOVOLTAICE

Autori:

Bostan V., Bostan I., Dulgheru V., Dumitrescu C., Ciobanu R., Ciobanu O.

Brevet: MD 4419
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la sistemele de conversie a energiei regenerabile, şi anume la sistemele de orientare a unui grup de panouri fotovoltaice după soare. Sistemul de orientare a
panourilor fotovoltaice include panouri fotovoltaice, instalate pe nişte suporturi cu sprijin în
3 puncte, unul dintre care este ﬁx cu o legătură sferică, iar celelalte două reglabile.
Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare pentru Republica Moldova
de a atinge nivelul de 20% de energie verde din consumul general. Invenţia asigură un grad
înalt de eﬁcienţă de conversie a energiei fotovoltaice solare și cost relativ redus al instalaţiei.
Summary of the invention: The invention relates to systems for converting renewable energy, namely to systems of orientation of a group of photovoltaic panels on the sun. The photovoltaic
panel orientation system includes photovoltaic panels installed on three-point support
brackets, one of which is ﬁxed with a spherical connection and the other two adjustable.

B 63

INSTALAŢIE MAREICĂ

Autori:

Bostan V., Bostan I., Dulgheru V., Guţu M.

Brevet de scurtă durată: MD 1007
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la sisteme de conversie a energiei de la sursele regenerabile, şi
anume la instalaţii de conversie a energiei ﬂuxurilor şi reﬂuxurilor. Instalaţia mareică include
un rotor cu pale reglabile faţă de curenţii de apă (ﬂux-reﬂux).
Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare pentru Republica Moldova
de a atinge nivelul de 20% de energie verde din consumul general. Invenţia asigură un grad
înalt de eﬁcienţă de conversie a energiei mareice și cost relativ redus al instalaţiei.
Summary of the invention: The invention relates to systems for converting energy from renewable
sources, namely to energy conversion systems for ﬂux and reﬂux. The tidal installation includes a rotor with adjustable blades relative to the water ﬂows (ﬂow-reﬂux).

B 64

INSTALAŢII DE CONVERSIUNE A ENERGIEI VALURILOR

Autori:

Bostan V., Bostan I., Dulgheru V., Dumitrescu C., Ciobanu R., Ciobanu O.

Brevete de scurtă durată: MD 1183, 1184, 1185
Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la domeniul surselor regenerabile de energie, şi anume la instalaţiile de conversiune a energiei valurilor prin utilizarea unor corpuri plutitoare legate
cinematic cu mecanisme de transformare a mișcării.
Importanţa socio-economică: Invenţiile asigură un grad înalt de eﬁcienţă de conversie, stocarea
energiei în acumulatoare de energie mecanică și utilizarea ei în funcţie de necesităţi.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of renewable energy sources, namely
to waves energy conversion installations by using ﬂoating bodies kinematically connected
with motion transformation mechanisms.

B 65

INSTALAŢIE DE VIBRONETEZIRE CU DIAMANT A SUPRAFEŢELOR EXTERIOARE
ALE PIESELOR CILINDRICE

Autori:

Stoicev P., Botez I., Botez A., Botez D., Ciobanu R., Ciobanu O., Platon A.

Brevete de scurtă durată: MD 1122, 1157
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Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la domeniul construcţiilor de mașini, și anume, la
instalaţiile de prelucrare superﬁcială prin deformare plastică și prin vibronetezire cu diamant a suprafeţelor exterioare ale pieselor cilindrice.
Importanţa socio-economică: Ciclul de invenţii asigură vibronetezirea automată uniformă a pieselor
cilindrice, creşterea rezistenţei la uzură a suprafeţei exterioare, precum şi a duratei de exploatare a pieselor prelucrate şi optimizarea formei microreliefului suprafeţei piesei prelucrate.
Summary of the invention: The invention relates to mechanical engineering, namely to devices for
surface treatment by plastic deformation and vibration smoothing with diamond of outer
surfaces of cylindrical parts.

B 66

PROCEDEU DE PRELUCRARE A DINŢILOR ANGRENAJULUI PRECESIONAL

Autori:

Scaticailov S., Bostan I., Mazuru S.

Brevet: MD 2120
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnologia construcţiilor de maşini şi în special la prelucrarea
roţilor dinţate. Scopul invenţiei este mărirea preciziei şi extinderea posibilităţilor tehnologice prin asigurarea contactului multiplu continuu în angrenaj şi obţinerea dinţilor cu proﬁl
diferit și modiﬁcare longitudinală a dinţilor. Soluţia tehnică, conform invenţiei, asigură următoarele avantaje:
- mărirea preciziei de prelucrare a angrenajului precesional;
- extinderea posibilităţilor tehnologice ale procedeului de prelucrare;
- sporirea productivităţii procedeului;
- folosirea mai economă a materialului sculei.
Importanţa socio-economică: Procedeul reprezintă o metodă nouă prin creșterea gradului de ﬂexibilitate care permite prelucrarea danturii roţilor dinţate conice cu proﬁl variabil (precesional) și proﬁl standard (evolventic, cicloidal etc.) prin asigurarea preciziei de prelucrare,
creșterea productivităţii și economia consumului de material al sculei.
Summary of the invention: The invention relates to the technology of machine building and in particular to gearing. The aim of the invention is to increase the precision and to extend the
technological possibilities by ensuring the continuous multiple contact in the gear and obtaining the teeth with a diﬀerent proﬁle and longitudinal modiﬁcation of the teeth. The
technical solution according to the invention provides the following advantages:
- increasing precision gear processing precision;
- extending the technological possibilities of the processing process;
- increasing the productivity of the process;
- more economical use of tool material.

B 67

TRANSMISIE PRECESIONALĂ

Autori:

Bostan Ion, Mazuru Sergiu, Scaticailov Serghei, Casian Maxim

Brevet de scurtă durată: MD 1116
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la transmisii prin roţi dinţate şi poate ﬁ utilizată la reductoare şi
mecanisme de transmisie de putere. Transmisia precesională conţine o carcasă, în care sunt
amplasate două roţi dinţate, una din ele ﬁind ﬁxată rigid din partea arborelui conducător,
iar alta ﬁind unită cu arborele condus, montat coaxial cu cel conducător şi instalat liber pe
manivela arborelui conducător. Transmisia precesională conţine un satelit cu două coroane
cu role, ﬁecare din ele ﬁind angrenată cu roata centrală. Rolele sunt executate în formă de
butoi cu fus şi sunt amplasate în locaşuri, executate în coroanele satelitului, prin nişte inele
elastice.
Importanţa socio-economică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este de a mări eﬁcacitatea
tehnologiei transmisiei precesionale, de a reduce neuniformitatea distribuirii sarcinii dintre
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coroanele cu role ale satelitului şi dinţii roţilor dinţate, precum şi reducerea gabaritelor. De
asemenea, particularităţile invenţiei permit, prin eliminarea axurilor şi a şaibelor, excluderea
prelucrărilor suplimentare de rectiﬁcare, burghiere, lărgire şi alezare a rolelor, acestea ﬁind
supuse doar prelucrării prin rectiﬁcare exterioară, transmisia micşorându-se în diametru.
Summary of the invention: The invention relates to gear transmissions and can be used in reduction
gears and power transmission mechanisms. The precession transmission comprises body,
wherein are placed two central gearwheels, one of which is rigidly ﬁxed in body from the
end of the driving shaft and the other is connected to the driven shaft, mounted coaxially
with the driving one and freely installed on the crank of the driving shaft. The precession
transmission comprises a double-ring satellite with rollers, each of them being in mesh with
central gear. The rollers are made barrel-shaped in satellite gear rings by means of spring
rings.

B 68

DISPOZITIVE PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR SENZORILOR PE BAZĂ DE
OXIZI SEMICONDUCTORI MICRO ȘI NANOSTRUCTURAŢI

Autori:

Verjbiţki Valeri, Lupan Oleg, Pocropivnîi Anatol

Brevete de scurtă durată: MD 1023 1065
Esenţa invenţiei: O serie de dispozitive portabile autonome bazate pe microprocesoare pentru măsurarea și indicarea concentraţiilor admisibile predeterminate ale diferitelor gaze în medii
controlate, utilizând ca senzori de nanostructuri de gaz pe bază de nanostructuri de oxizi de
semiconductori și dispozitiv portabil autonom pentru măsurarea și indicarea concentraţiei
diferitelor gaze într-un mediu controlat, utilizând senzori de nanostructuri de gaz pe bază
de oxizi de semiconductor nanostructurat.
Importanţa socio-economică: Optimizarea procesului de producere și testare a senzorilor de gaze.
Summary of the invention: A series of microprocessor-based portable autonomous devices for measuring and indicating the predetermined allowable concentrations of various gases in controlled environments, using as probes gas nanostructures sensors based on nanostructured
semiconductor oxides, and a self-contained portable device for measuring and indicating
the concentration of various gases in a controlled environment using gas nanostructures
sensors based on nanostructured semiconductor oxides.

B 69

INSTALAŢIE DE USCARE A PRODUSELOR GRANULARE ÎN STRAT DE SUSPENSIE

Autori:

Bernic Mircea, Ţislinscaia Natalia, Răducan Marcel, Balan Mihail, Popescu Victor, Vișanu Vitali,
Melenciuc Mihail

Cerere: MD s 2017 0097
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o instalaţie de uscare care este constituită din carcasă pe care
este montat panoul de comandă ce pune în funcţie ecluza care alimentează instalaţia cu produs și ventilatorul centrifugal care antrenează produsul în strat de suspensie datorită unui
debit de aer care poate ﬁ variabil, prin reglarea turaţiilor ventilatorului cu ajutorul invertorului. Astfel, produsul din ecluză nimerește în zona inferioară a tubului, unde este antrenat pe
verticală în sus de către ventilator. Din zona inferioară a tubului, produsul nimerește în zona
de mijloc a lui, a cărei valoare a secţiunii transversale este mai mare ca cea a zonei inferioare
și superioare. În zona de mijloc pe tub este montat un reﬂector și un magnetron care supun
produsul procesului de uscare. În zona dată produsul este antrenat într-o mișcare compusă,
cuprinsă pe toată înălţimea zonei de mijloc, datorită micșorării vitezei liniare în secţiunea
tubului. Respectiv, când masa produsului începe să scadă datorită procesului de uscare, la
aceeași valoare a vitezei liniare, el este antrenat în partea superioară a tubului unde valoarea
vitezei liniare este mai mare, datorită îngustării secţiunii transversale. Astfel, produsul uscat
este vehiculat din instalaţie prin intermediul ţevii de evacuare, la ieșire ﬁind separat de aer
prin intermediul ciclonului. Acesta este un proces continuu.
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Importanţa socio-economică: Realizarea proiectului dat va permite fabricilor de vin, să obţină venituri suplimentare prin comercializarea deșeurilor de producere – a seminţelor de struguri.
Totodată, procesarea seminţelor de struguri din industria vitivinicolă va permite ameliorarea considerabilă a situaţiei ecologice din regiune, deschiderea locurilor noi de muncă,
creșterea venitului întreprinderii, deci și alocărilor la buget. La moment în R. Moldova se
cultivă cca 650000 t de struguri, din care se pot obţine în jur de 20000 t de seminţe. Aceste
seminţe cu proprietăţi nutritive și medicamentoase deosebite și înalt apreciate și solicitate
pe piaţa mondială în formă de tescovină parţial se utilizează iraţional, iar parţial se pierd.
Elaborarea proiectului dat, de uscare a seminţelor de struguri, va crea beneﬁciile respective:
- crearea noilor locuri de muncă;
- creșterea exportului de producţie autohtonă;
- reducerea consumului de energie fosilă prin înlocuirea unei noi metode de uscare în strat
de suspensie;
- creșterea alocaţiilor la bugetul de stat datoriră veniturilor suplimentare, atât ale întreprinderilor de viniﬁcaţie, cât și ale celor de procesare a tescovinei.
Summary of the invention: The invention relates to a drying installation comprising a case on which
is mounted a control panel that operates the lock used to introduce the product in the
installation and the centrifugal fan which drives the product in a suspension layer due to a
variable air ﬂow rate, by adjusting the fan speeds using the inverter. Thus, the product from
the lock enters the lower part of the tube, where it is vertically driven up by the fan. From the
bottom of the tube, the product enters its middle area, the cross-sectional value of which is
greater than that of the lower and upper areas. In the middle area on the tube is mounted
a reﬂector and a magnetron which subject the product to the drying process. In the given
area, the product is trained in a composite motion extending over the whole height of the
middle zone due to the linear velocity reduction in the tube section. Respectively when the
mass of the product begins to decrease due to the drying process at the same linear velocity value, it is trained in the upper part of the tube where the value of the linear velocity is
higher due to the narrowing of the cross-section. Thus the dry product is conveyed from the
plant via the exhaust pipe, the outlet being separated from the air via the cyclone. This is a
continuous process.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA RO
B 70

GENERATOR DE PLASMĂ DE PUTERE MICĂ LA PRESIUNE ATMOSFERICĂ

Autori:

Petreuș Dorin-Marius, Plăian Emil, Grama Alin Marius, Cordos Emil, Cadar Sergiu Iulian

Brevet: RO 128077/2016
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un dispozitiv electronic capabil să genereze și să întreţină în
câmp de radiofrecvenţă (13,56 MHz) plasmă de putere mică (~100 W) dezvoltată la presiune
atmosferică. Generatorul este portabil și are un randament ridicat de cuplare a puterii în
sarcină, necesită costuri reduse de implementare și de întreţinere. Este folosit, împreună cu
un analizor spectral la determinarea compoziţiei chimice a probelor de pământ, deșeuri etc.,
ﬁind foarte util pentru lucrul pe teren.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – mediu.
Summary of the invention: The invention consists of an electronic device that is capable to generate radiofrequency signal (13.56 MHz) and to maintain plasma (~100 W) at atmospheric
pressure. It is used to generate integrated plasma in spectral analysis systems to estimate
chemical composition of earth probe, materials, waste products, etc. The device is portable;
more reduced in weight and size, and has a very high power coupling eﬃciency. So it is a
very useful tool for “in situ” chemical analysis of soils.
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B 71

DISPOZITIV DE REDUCERE A VISCOZITĂŢII ULEIURILOR DE UNGERE, LA POR
NIREA LA TEMPERATURI AMBIENTALE SCĂZUTE, A MOTOARELOR CU ARDERE
INTERNĂ

Autori:

Mariașiu Florin Emil, Varga Bogdan Ovidiu, Deac Teodora Alexandrina

Brevet: RO 128768/2016
Esenţa invenţiei: Problema pe care o rezolvă invenţia este optimizarea viscozităţii uleiurilor de ungere în cazul temperaturilor ambientale scăzute, pentru eliminarea efectelor negative de
uzură ale mecanismelor motorului aﬂate în mișcare relativă. Se utilizează un emiţător de
ultrasunete de mică putere, situat în baia de ulei a motorului și controlat electronic. Beneﬁciul imediat al invenţiei este acela de creștere a indicilor de performanţă ai motorului,
cu consum energetic minim, reducerea frecărilor din mecanismul motor, din sistemul de
distribuţie și, de asemenea, reducerea emisiilor poluante în timpul procesului de pornire a
motoarelor la rece.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – motoare cu ardere internă, mediu (poluare), tribologie, ﬁabilitate, mentenanţă.
Summary of the invention: The problem solved by the invention is to optimize the lubricating oils’
viscosity at low ambient temperatures, to eliminate the negative eﬀects of engine’s mechanisms wear and friction losses. It uses a low power ultrasonic transmitter, located in the
vicinity of oil pump sump, electronically controlled. Immediate beneﬁts of the invention are
related to increasing the engine performance with reduced energetic consumption, reducing the wear of piston-rod mechanism, the wear of valve timing command system and also
reducing the pollutant emissions during engines’ cold start process.

B 72

METODĂ DE CONDUCERE A ROBOŢILOR INDUSTRIALI

Autori:

Ciupan Emilia, Morar Liviu, Ciupan Cornel

Brevet: RO 125211/2016
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o metodă de determinare a unei mulţimi reduse de puncte
aparţinând spaţiului de lucru al unui robot în vederea instruirii eﬁcace a acestuia, folosind
reţele neuronale.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – robotică.
Summary of the invention: The invention refers to a method used to determine a small set of points
belonging to a robot workspace. This set is conceived to an eﬀective training of the robot
through neural networks.

B 73

METODĂ DE INSTRUIRE A ROBOŢILOR PENTRU OCOLIREA OBSTACOLELOR

Autori:

Ciupan Emilia, Morar Liviu, Ciupan Cornel

Brevet: RO 125210/2016
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o metodă de modelare a cinematicii unui robot, bazată pe reţele
neuronale, astfel încât acesta să ocolească un obstacol situat în calea sa la deplasarea între
două puncte ale spaţiului de lucru. Modelul neuronal se obţine într-un proces de instruire „voit eronată” a reţelei prin asocierea de coordonate (X, Y, Z) ale unor puncte situate pe
traiectoria directă a robotului cu coordonate ale cuplelor motoare corespunzătoare unor
puncte de pe traiectoria de ocolire.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – robotică.
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Summary of the invention: The invention consists of a method for modeling the kinematics of a
robot, based on neural networks, so that it bypasses an obstacle located on its way while it
moves between two points of the workspace. Neural model is obtained through a training
process, “deliberately wrong”, by associating the coordinates (X, Y, Z) of some points situated
on the direct path of the robot with appropriate motor couplings coordinates of points on
the detour path.

B 74

DISPOZITIV PENTRU LAMINAREA LONGITUDINALĂ A ROŢILOR DINŢATE CU
DANTURĂ DREAPTĂ, PE PRESE

Autori:

Marian Ionuţ, Tintelecan Marius

Brevet: RO 129217/2016
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un dispozitiv care, acţionat de o presă, realizează laminarea
longitudinală a unui semifabricat metalic care dezvoltă o coroană dinţată similară unei roţi
dinţate cu dantură dreaptă. Dispozitivul brevetat reușește să producă semifabricate metalice dinţate (baza unor viitoare roţi dinţate cu dantură dreaptă) prin transformarea procesului
de presare în cel de laminare longitudinală. Acesta prezintă avantajele unei curgeri/deplasări a materialului metalic în procesul de deformare plastică identic cu cel al procesului de
laminare longitudinală, proces care asigură realizarea unui semifabricat metalic cu o înaltă
stabilitate dimensională și controlul facil al tuturor parametrilor focarului de deformare, care
caracterizează procesul.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – ingineria materialelor/obţinerea unor
piese prin deformare plastică.
Summary of the invention: The invention relates to a device powered by a press rolling made of a
semi-metallic workpiece developing a toothed crown gears with right teeth similar. The subject patenting fails to produce semi-ﬁnished metal gears (the future right gear with teeth)
through the transformation process of compression in the longitudinal rolling. It shows the
advantages of ﬂow/movement of metallic material in plastic deformation process identical
to the longitudinal rolling process, a process that ensures the realization of a row material
with high dimensional stability and easy control of all parameters outbreak strain which
characterizes the process.

B 75

PROCEDEU DE OBŢINERE A PLĂCILOR DIN MATERIALE COMPOZITE POLIMERI
CE ARMATE CU FIBRE

Autori:

Bere Petru Paul, Berce Petru, Nemeş Ovidiu, Bâlc Nicolae

Brevet: RO 128093/2015
Esenţa invenţiei: Procedeul de obţinere a plăcilor din materiale compozite armate cu ﬁbre constă în
depunerea materialului împreună cu matricea în stare nepolimerizată pe o matriţă plană
acoperită cu o folie şi presată cu ajutorul unui dispozitiv. Idea inovativă constă în presarea
materialului compozit pe matriţă cu o forţă exterioară aplicată pe folia care acoperă materialul compozit.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – fabricarea plăcilor din materiale compozite polimerice.
Summary of the invention: The process for obtaining ﬁber-reinforced composite plates is ﬁling the
ﬁbers with the unpolymerized matrix on a ﬂat covered mold and pressed them in a machine. The innovative idea is to mold pressing the composite material with an external force
applied to the foil covering the composite material.
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B 76

CUTIE DE VITEZE RECONFIGURABILĂ

Autori:

Ciupan Cornel, Steopan Mihai, Pop Emanuela

Cerere: RO a 2016 10043
Esenţa invenţiei: Invenţia prezintă o cutie de viteze reconﬁgurabilă proiectată pentru dezvoltarea
abilităţilor studenţilor din domeniul ingineriei mecanice. Soluţia oferă studenţilor posibilitatea de a construi peste 20 de tipuri diferite de cutii de viteze, în funcţie de structura și vitezele selectate de sarcina de lucru a mașinii-unelte. Reconﬁgurabilitatea cutiei este asigurată
de un concept modularizat, prin utilizarea de arbori și roţi dinţate interschimbabile și prin
crearea unui set optimizat de angrenaje. Invenţia îi va ajuta pe studenţi să înţeleagă aspecte
importante legate de proiectarea, construcţia și operarea cutiilor de viteze și, în plus, va
contribui la dezvoltarea abilităţilor lor creative.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – inginerie industrială.
Summary of the invention: The invention presents a reconﬁgurable gearbox designed for the skills
development of students in the ﬁeld of mechanical engineering. The solution oﬀers students the opportunity to build over 20 diﬀerent types of gearboxes, depending on the
structure and the speeds selected by the work load of the machine tool. Reconﬁgurability
of the box is provided by a modularized concept, by using interchangeable shafts and gears
and by creating an optimized set of gears. The invention will help students to understand
important aspects related to the design, construction and operation of the gearbox and, in
addition, will contribute to the development of their creative abilities.

B 77

ROBOT PARALEL PENTRU SISTEME DE MANIPULARE ŞI ORIENTARE SPAŢIALĂ 
SIMOS

Autori:

Pîslă Adrian, Vaida Liviu Calin, Pîslă Doina Liana

Cerere: RO a 2015 00984
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un sistem robotic pentru sisteme de manipulare şi orientare
spaţială, alcătuit din două componente (module robotice interne), unul destinat activităţii
incrementale de poziţionare-orientare plană a platformei port componentă activă (PCA), iar
celălalt pentru orientare axială şi/sau transmiterea unui cuplu activ unui efector ﬁnal. Cele
două componente lucrează împreună având deﬁnit acelaşi sistem de coordonate. Caracterul „activ” al platformei rezultă din capacitatea de a transmite un cuplu.
Importanţa socio-economică: Considerăm că structura poate ﬁ dezvoltată cu succes pentru aplicaţii
din domeniul aero-spaţial, linii de producţie industriale, testare, cu scop educaţional sau
pentru cercetare.
Summary of the invention: The patent refers to a robotic system designated to space manipulation
and orientation, consists of two main components (internal robotic modules), one destined
to incremental tasks for positioning – planar orientation of the active component caring
platform (PCA) and the other one axial orientation and/or active torque transmission to an
end eﬀector. The two components work together having the same coordinating system.
The “active” character of the platform results from the torque transmission capacity.

B 78

INSTRUMENT MEDICAL AUTOMATIZAT PENTRU BIOPSIA ASISTATĂ ROBOTIC

Autori:

Vaida Călin, Bîrlescu Iosif, Gherman Bogdan, Tucan Paul, Plitea Nicolae, Pîslă Doina

Cerere: RO a 2016 00936
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un instrument medical automatizat pentru biopsie, conceput
să execute procedura de biopsie folosind un pistol de biopsie care este montat manual în
suportul instrumentului. Pistolul este deplasat pe o traiectorie lineară de către instrument,
pentru a realiza inserţia/retracţia acului și este acţionat prin intermediul unui mecanism
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de apăsare pentru prelevarea ţesutului, obţinându-se procedura automatizată de biopsie
atunci când instrumentul este montat pe un robot.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – robotică medicală, biopsie asistată robotic.
Summary of the invention: The present invention refers to an automated medical instrument for
biopsy that uses a biopsy gun which is manually mounted in the instrument supporting
frame. The biopsy gun is actuated on a linear trajectory, which in turn leads to the needle
insertion/retraction, and it is ﬁred using a pushing mechanism. Mounting the instrument on
a robotic system leads to the robotic assisted biopsy task.

B 79

METODĂ DE ALIMENTARE MULTICOMBUSTIBIL A MOTOARELOR CU ARDERE
INTERNĂ CU AEROSOLI PRODUȘI PRIN ULTRASONARE DIN BIOCOMBUSTIBILI
PE BAZĂ DE ALCOOLI

Autori:

Baldean Doru, Mariasiu Florin, Burnete Nicolae Vlad

Cerere: RO a 2016 00407
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o metodă de alimentare multicombustibil a motoarelor cu ardere
internă, cu aerosoli produși prin ultrasonare din biocombustibili pe bază de alcooli. Metoda,
conform invenţiei, constă în folosirea unui dispozitiv de fumigare format dintr-un rezervor
cu biocombustibil aﬂat în legătură cu o cameră de nivel constant a biocombustibilului, o cameră principală de ultrasonare în care este dispus un emiţător de ultrasunete. Ca urmare a
interacţiunii ultrasunetelor cu volumul de biocombustibil, datorită fenomenului de cavitaţie
se produc aerosoli de biocombustibil, care sunt preluaţi prin intermediul unei conducte de
legătură și transportaţi în interiorul camerei de ardere a motorului cu ardere internă.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – inginerie mecanică; ingineria autovehiculelor; ingineria transporturilor.
Summary of the invention: The patent refers to a method of multi-fuel supply of the internal combustion engines, with aerosols produced through ultra-sonication from biofuels based on
alcohols. The method according to proposed patent consists in using a device of fumigation made from a biofuel tank connected with a biofuel steady-state level chamber, a main
ultra-sonication chamber in which is placed an ultrasonic emitter. Following the interaction
of ultrasounds with biofuel volume, due to the cavitation phenomena there are produced
some biofuels aerosols, which are downloaded through a connecting pipe and transported
inside the combustion chamber of the internal combustion engine.

B 80

ACTUATOR ELECTROMECANIC CU DISPOZITIV ELECTRONIC DE COMANDĂ

Autori:

Breban Ştefan, Teodosescu Petre-Dorel, Neag Adriana-Voica, Chirca Mihai

Cerere: RO a 2016 10005
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un actuator electromecanic cu dispozitiv electronic de comandă destinat acţionării rotative a oricăror elemente sau echipamente care necesită o rotaţie
de maxim 180º. Actuatorul electromecanic, conform invenţiei, este alcătuit dintr-un rotor
având unul sau mai mulţi magneţi permanenţi, cu magnetizare radială, montat/montaţi
prin intermediul unei bucșe de prindere sau prin lipire, pe un ax, axul ﬁind montat pe doi
rulmenţi, care sunt integraţi ﬁecare într-o placă din material cu permeabilitate magnetică
ridicată, din înfășurări care se plasează în jurul polilor statorici care sunt dispuși de o parte
și de alta a magnetului/magneţilor de pe rotor, din poli statorici care sunt montaţi pe niște
suporţi din material cu permeabilitate magnetică ridicată, suporţi care sunt ﬁxaţi pe capetele unor plăci formând împreună un ansamblu rigid, dintr-un resort circular de torsiune care
se montează în jurul axului rotorului, resortul având un capăt ﬁxat pe una din plăcile din
material cu permeabilitate magnetică ridicată, iar celălalt capăt ﬁind ﬁxat printr-un element
de legătură cu axul rotorului, un dispozitiv electronic care asigură alimentarea înfășurărilor
și implicit deplasarea rotorului între cele două poziţii de staţionare.
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Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – inginerie electrică.
Summary of the invention: The invention presents an electro-mechanical actuator with electronic
control device for the rotary drive of any components or equipment that requires a maximum rotation of 180º. The electromechanical actuator according to the invention is composed of a rotor having one or more permanent magnets with radial magnetization, mounted/ﬁtted by means of a clamping bushing, or glued, on a shaft; the shaft being mounted on
two bearings, each bearing being integrated in a plate made from a high magnetic permeability material; from coils placed around the stator poles, the stator poles being arranged
on either side of the magnet/magnets placed on the rotor; the stator poles are mounted
on some supports with high magnetic permeability, the supports are ﬁxed on the ends of
some plates to form together a rigid assembly; a circular torsion spring which is mounted
around the rotor shaft, the spring having one end attached to one of the plates made from
high magnetic permeability material, and the other end being ﬁxed by means of a connecting element to the rotor axis; an electronic device that provides power to the coils and thus
allows the movement between the two homing positions.

B 81

MOTORUL SINCRON CU RELUCTANŢĂ VARIABILĂ ÎN CONSTRUCŢIE MODULA
RĂ PENTRU PROPULSIA BICICLETELOR ELECTRICE

Autori:

Jurca Nicolae Florin, Inţe Răzvan

Cerere: RO a 2016 00756
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un motor sincron cu reluctanţă variabilă în construcţie modulară, conform invenţiei are rotorul exterior. Rotorul este realizat din 6 module, între aceste
module se aﬂă câte un element de separaţie nemagnetic. Fiecare modul este realizat din 3
elemente magnetice distincte, ﬁxate între ele cu o îmbinare de tip coadă de rândunică, iar
elementele de îmbinare sunt realizate din materiale nemagnetice. Fiecare element metalic
al unui pol este prevăzut cu găuri care permit ﬁxarea a 3 lungimi diferite de spiţe pe acelaşi modul. Fiecare spiţă ﬁind ﬁxată prin metoda siguranţei cu arc. În cazul unei operaţiuni
de mentenanţă sau de înlocuire totală a motorului, se îndepărtează siguranţele cu arc, iar
în funcţie de tipul defectului se pot demonta doar elementele componente ale modului
afectat sau întreg motorul, dar în acelaşi timp se poate opta şi pentru înlocuirea totală sau
parţială a spiţelor.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – propulsia bicicletelor electrice.
Summary of the invention: The patent refers to a variable reluctance synchronous motor with outer
rotor and modular construction. The rotor is made up of 6 modules, between modules there
is an element of non-magnetic separation. Each module is made up of three separate magnetic elements ﬁxed to each other by a dovetail joint. The connecting elements are made
of nonmagnetic material. Each pole rotor is provided with holes that allow attachment of
3 diﬀerent lengths of spokes on the same module. Each spoke is ﬁxed by means of safety
spring pin. Using this motor with outer rotor and modular construction, facilities maintenance operations for such systems make them more reliable and simple. Depending on the
type of defect can be removed the entire motor or only components (rotor poles, spokes).

B 82

METODĂ ȘI DISPOZITIV DE CONTROL HIBRID „VITEZĂ  POZIŢIE” CU APLICAŢII
LA PLATFORME INTELIGENTE DE CONTROL

Autori:

Vladareanu L., Munteanu R. I., Sireteanu T., Dumitrache I., Albu E., Iliescu M., Cononovici S.,
Vladareanu V., Munteanu R. A., Melinte O., Gal A., Barbu V., Munteanu M. S., Mitroi D., Moisescu M.,
Chelaru O., Mihai I., Sacala I., Florea Gh., Mihailovici M.

Cerere: RO a 2016 00821
Esenţa invenţiei: Metoda și dispozitivul se referă la controlul hibrid, viteză-poziţie, al traiectoriei de
mișcare generată de elementul efector ﬁnal al unui robot sau sistem mecatronic, în spaţiu
3D, care sunt acţionate pe m grade de libertate de actuatoare cu histerezis mecanic ridicat,
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ﬁind integrate pe platforme inteligente de control pentru dezvoltarea de sisteme nanoelectro-mecanice (NEMS) sau micro-electro-mecanice (MEMS). Problema pe care o rezolvă
invenţia este aceea că permite obţinerea preciziei ridicate pentru roboţi sau sisteme mecatronice de tip NEMS, respectiv precizie ridicată la cost redus pentru roboţi sau sisteme
mecatronice de tip MEMS.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – securitate, protecţie, siguranţă – antiterorism, dezastre și accidente.
Summary of the invention: Invention refers to a method and device for hybrid position speed control of the motion trajectory in 3D space of the robots or mechatronic systems for improving performances by Intelligent Control laws in rescue operations, military applications, in
moon experiments and MEMS/NMM applications.The invention has applications to intelligent control platforms for MEMS/NMM systems, rescue operations in critical situations such
as natural disasters, terrorist actions, in moon experiments and military applications.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA RO
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE RO
B 83

INSTALAŢIE DE REŢINERE A DIOXIDULUI DE SULF ȘI A DIOXIDULUI DE CARBON
DIN GAZELE REZIDUALE

Autori:

Hotea Vasile, Juhasz Jozsef, Badescu Gabriel

Brevet: RO 127080/2016
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de îndepărtare a dioxidului de carbon din gaze
reziduale. Instalaţia, conform invenţiei, este constituită, în principal, dintr-un scruber centrifugal, un rezervor de stocare și preparare a soluţiei de carbonat de sodiu și potasiu, pulverizată printr-o duză de construcţie specială, un condensator pentru ﬂuxul de vapori bogat
în CO2, o coloană de desorbţie cu rol de regenerator al solventului și un condensator în care
ﬂuxul de vapori bogat în CO2 din coloana de desorbţie este condensat, uscat în turbina cu
abur și stocat.
Importanţa socio-economică: Problema tehnică pe care o rezolvă instalaţia, conform invenţiei, constă în dezvoltarea inovatoare a conﬁguraţiei unui scruber dintr-o coloană de absorbţie a
unor gaze reziduale cu CO2, printr-o construcţie mecanică simplă folosind pulverizare atomizată a unui solvent chimic adecvat, care să utilizeze eﬁcient volumul scruberului şi cantitatea de solvent, folosind solvenţi chimici ieftini, nepoluanţi, cu o capacitate de eliminare
ridicată a dioxidului de carbon și altor gaze cu efect de seră. Brevetul corespunde direcţiei
prioritare privind schimbările climatice globale de reducere a gazelor cu efect de seră.
Summary of the invention: The patent relates to a process for the removal of carbon dioxide from
ﬂue gases, constituting gas greenhouse. Installation according to the invention consists
mainly of a centrifugal scrubber of special design, a storage tank and preparing a solution
of sodium carbonate sprayed through the nozzle, a condenser for the vapor stream rich in
CO2, desorption column with the role of the solvent regenerator and a condenser where the
vapor stream rich in CO2 desorption column is condensed, dried and stored.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, IAȘI RO
B 84

AMPLIFICATOR CMOS DE TIP LNA

Autor:

Andriesei Cristian

Cerere: RO a 2017 00367
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Esenţa invenţiei: Ampliﬁcator CMOS dublu selectiv în frecvenţă de tip LNA care ampliﬁcă semnalul de intrare în două benzi de frecvenţă distincte. Ampliﬁcatorul dublu selectiv, conform
invenţiei, constă dintr-un ampliﬁcator 1 implementat cu o pereche de tranzistoare NMOS
dispuse în paralel pentru crearea a două căi de semnal și polarizate prin intermediul unei
oglinzi de curent 2, la intrarea oglinzii conectându-se un ﬁltru pasiv 3 de tip notch, cu două
frecvenţe de rezonanţă, pentru ﬁltrarea semnalului pe o cale de semnal. Această invenţie
vizează dispozitivele portabile, mai precis partea de receptor a transceiverului RF.
Importanţa socio-economică: Invenţia propusă facilitează micșorarea ariei blocului RF din transceiverele de telecomunicaţii, prin mutarea operaţiei de ﬁltrare la nivelul ampliﬁcatorului LNA,
cu eliminarea necesităţii utilizării ﬁltrului/ﬁltrelor de preselecţie extern(e). Fiind propusă
pentru tehnologia CMOS, un exemplu aplicativ pentru această invenţie îl constituie telefoanele mobile (blocul radio al dispozitivului portabil). Micșorarea ariei are efecte beneﬁce,
conducând la scăderea dimensiunilor dispozitivului, respectiv simpliﬁcarea și micșorarea
costului procesului de fabricaţie. Singurul dezavantaj ţine strict de performanţele tehnice
ﬁnale de rejecţie a semnalelor nedorite din afara benzii utile, mai slabe comparativ cu cele
ale ﬁltrelor de preselecţie dedicate care au un ordin mare.
Summary of the invention: Dual-band ﬁltering CMOS LNA that ampliﬁes the input signal within
two diﬀerent frequency bands. According to this invention, the dual-band ampliﬁer consists
of an ampliﬁer 1 implemented with a pair of parallel NMOS transistors used to create two
signal paths and biased by means of a current mirror 2, a passive notch ﬁlter 3 with two
resonant frequencies being connected to the input of the current mirror to ﬁlter the signal
on one path. This invention addresses portable devices, i.e. the receiver part of the RF frontend.

B 85

ECHIPAMENT DE DECOLMATARE PARŢIALĂ A ACUMULĂRILOR DE APĂ

Autori:

Mitroi Raluca, Boboc Valentin, Antonescu Ion

Cerere: RO a 2017 00403
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un echipament mobil utilizat pentru decolmatarea parţială a
acumulărilor de apă. Echipamentul, conform invenţiei, este format din corpul pompei, în
care este introdus un motor electric care acţionează un rotor, la pornirea căruia se produce
aspirarea unui debit de lichid, care trece printr-un grătar, prin cotul de aspiraţie și prin corpul pompei și este evacuat prin ajutajul de ieșire, care este direcţionat cu ajutorul a două
motoare electrice de propulsie echipate cu elice de propulsie.
Importanţa socio-economică: Sunt cunoscute dispozitive pentru îndepărtarea depunerilor din acumulare prin mijloace mecanice, hidromecanice sau prin spălare hidraulică. Toate aceste sisteme sunt scumpe în general şi sunt folosite doar când acumularea este esenţială în viaţa
comunităţilor (pentru alimentarea cu apă sau irigaţii) sau pe amplasamente unde nu este
posibilă construcţia unui nou baraj sau supraînălţarea celui existent. Toate aceste metode
servesc la decolmatarea lacurilor, dar prezintă dezavantajul de a ﬁ în general diﬁcil de aplicat şi unele dintre ele foarte costisitoare, depăşind cu mult costul realizării unei noi acumulări. Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este realizarea unui echipament mobil
pentru decolmatarea acumulărilor de dimensiuni mici, la niște costuri reduse.
Summary of the invention: The invention relates to mobile equipment used for partial desilting
of water accumulations. According to the invention, the device comprises a pump body
in which an electric motor is introduced which acts on a rotor. When it starts, the suction
of a liquid ﬂow is produced, which passes through a grill, through the suction elbow and
through the pump body and is discharged through the exit nozzle, which is driven by two
electric propulsion engines equipped with propulsion propellers.

B 86

DISPOZITIV PENTRU DISTRIBUIREA MAI MULTOR LICHIDE

Autor:

Haba Cristian-Győző

Cerere: RO a 2017 00368
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Esenţa invenţiei: Un distribuitor de lichide ce include trei recipiente sub presiune, ﬁecare recipient
conţinând un alt lichid şi prevăzute cu supape pentru controlul distribuirii lichidului. Cele
trei recipiente sunt încorporate într-o carcasă de protecţie şi ﬁxare la care se adaugă un
sistem de acţionare a supapelor. Sistemul de acţionare permite acţionarea ﬁecărei valve în
mod separat sau în combinaţie permiţând astfel evacuarea lichidelor separat sau în amestec
în funcţie de necesităţi.
Importanţa socio-economică: Invenţia poate ﬁ exploatată industrial pentru realizarea unor distribuitoare ce permit distribuirea separată sau simultană a două sau trei lichide. Un astfel de
distribuitor poate ﬁ creat pentru a pune la dispoziţia unui utilizator într-un singur dispozitiv
a unui set de cremă de ras, loţiune după ras și deodorant pentru igiena personală, ﬁecare
produs ﬁind distribuit separat cu ajutorul dispozitivului de control. O a doua utilizare se
referă la realizarea unui dispozitiv care permite distribuirea a trei vopsele de culori diferite
care pot ﬁ distribuite separat sau în amestec permiţând obţinerea a trei culori de bază și a
unor combinaţii de două sau trei culori.
Summary of the invention: A ﬂuid distributor comprising three pressure vessels, each container
containing another liquid is provided with valves for controlling the liquid distribution. The
three containers are embedded in a protective and fastening housing, plus a valve actuator.
The drive system enables the actuation of each valve separately or in combination, thus allowing the liquid to be discharged separately or mixed as required.

B 87

MARCĂ TENSIOMETRICĂ CU SENSIBILITATE RIDICATĂ

Autori:

Foşalău Cristian, Zet Cristian, Petrişor Daniel

Cerere: RO a 2015 00110
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o marcă tensiometrică cu sensibilitate ridicată proiectată pentru
a măsura cu acurateţe deformaţii mici ale suprafeţelor plane sau curbate. Avantajul principal
este descris de constanta de măsurare a mărcii K ce are valoarea 2000 și este de aproximativ
1000 mai mare comparativ cu soluţiile comerciale existente. Marca poate ﬁ utilizată la măsurarea deformaţiilor cu amplitudini foarte mici, uzual mai mici de 1 ppm. Gama de aplicaţii
în care poate ﬁ utilizată cuprinde măsurarea deformărilor, forţelor, vibraţiilor, momentelor
mecanice, acceleraţiei etc.
Importanţa socio-economică: Caracteristici tehnice – liniaritate 1%, gama de măsurare ±200 ppm,
factor de scală K=2078, în comparaţie cu mărcile tensiometrice semiconductoare cu K=200.
Summary of the invention: The invention refers to a highly sensitive strain gauge (HSSG) devoted to
measure very small deformations for plane or curved surfaces, with good accuracy. Its main
advantage is its high sensitivity assessed by the gauge factor K, which is approximately 1000
times bigger than that of a conventional metallic strain gauge, namely about 2000. This
makes it suitable to sense very small deformations, usually less than 1 ppm. It has a wide
area of applications either for measuring direct strains or for indirectly gauging quantities
like force, vibration, mechanical momentum, acceleration, etc.

B 88

PERETE/FEREASTRĂ DE COMPARTIMENTARE

Autori:

Tudora Ana-Cristina, Tudora Gabriel, Petrișor Daniel

Cerere: RO a 2017 00351
Esenţa invenţiei: Dispozitivul, conform invenţiei, este format dintr-o suprafaţă activă multistrat ce
are în componenţa sa un aﬁșaj monocrom plasat între două foi de sticlă, pe exteriorul cărora
sunt montate câte un aﬁșaj color și o foaie de sticlă pentru protecţia exterioară, precum și
un circuit electronic de comandă care comunică cu dispozitive externe pentru a achiziţiona
conţinut multimedia și controlează imaginea aﬁșată pe cele două aﬁșaje color, precum și
gradul de opacitate al aﬁșajului cu cristale lichide monocrom pentru a îndeplini simultan
funcţiile de redare a unui conţinut multimedia și de intimizare a ambientul interior sau exterior prin modiﬁcarea în mod controlat a gradului de opacitate.
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Importanţa socio-economică: Fereastra/peretele de compartimentare este un dispozitiv destinat
pentru a ﬁ utilizat ca și mediu de separaţie între ambientul exterior și cel interior al unei
clădiri, precum și între compartimentele din interiorul unei clădirii, ce este capabil să își
modiﬁce în mod controlat gradul de transparenţă și poate aﬁșa conţinut multimedia în mod
interactiv. Dispozitivul poate reda conţinut multimedia distinct, în mod simultan pe ambele feţe ale suprafeţei active. Dispozitivul propus rezolvă problema intimizării ambientului
interior al sălilor de conferinţe, birourilor, zonelor exterioare ale unei clădiri sau a spaţiilor
deschise și realizează în mod simultan aﬁșarea de conţinut multimedia.
Summary of the invention: The device, according to the patent, is composed from a transparent
multilayer active surface comprising a monochrome display placed between two glass
sheets, a color display and a supplementary glass sheet are added on each side of this structure obtaining a structure protected by the exterior glass sheets, an electronic circuit control board used for communication with external devices and obtaining the multimedia
content to be displayed by the two color displays, and to control the opacity level of the
monochrome liquid crystal display in order to simultaneously achieve the functionalities
of displaying multimedia content on both sides of the active surface and adjusting privacy
level of the surrounding ambient.

B 89

ECHIPAMENT PENTRU SFĂRMAREACOMPACTAREA AŞCHIILOR ŞI PENTRU
SEPARAREACOLECTAREA LICHIDULUI DE RĂCIRE DE LA MAŞINAUNEALTĂ

Autori:

Bocăneţ Ana-Maria, Chitariu Dragoș-Florin, Păduraru Emilian

Cerere: RO a 2017 00402
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un echipament pentru procesarea așchiilor metalice rezultate în urma activităţii de prelucrare mecanică prin așchiere și realizează sfărmarea așchiilor,
separarea și colectarea în două etape a lichidului de răcire-ungere utilizat în procesul de
prelucrare și compactarea așchiilor. Echipamentul, conform invenţiei, este alcătuit din două
subansamble principale: un subansamblu pentru sfărmare și un subansamblu pentru compactarea așchiilor. În ambele subansamble sunt prevăzute elemente cu rol de separare-colectare a lichidului de răcire-ungere. Echipamentul utilizează resurse uzuale, existente la
postul de lucru (energie electrică, aer comprimat).
Importanţa socio-economică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este procesarea așchiilor
preluate direct de la mașina-unealtă prevăzută cu bandă transportoare, sfărmarea sau reducerea în dimensiune a așchiilor, separarea și colectarea în două etape a lichidului de răcire-ungere utilizat în procesul de prelucrare și compactarea așchiilor. Soluţia propusă are o
construcţie compactă care permite amplasarea în proximitatea mașinilor-unelte, cu posibilitatea deservirii simultane a mai multor mașini și realizează procesarea imediată a așchiilor,
fără a ﬁ necesare operaţii suplimentare de manevrare a așchiilor.
Summary of the invention: The invention refers to equipment for processing the metal chips resulting from mechanical machining and provides chips shredding, separating and collecting in
two stages the coolant used during the machining process and chips compacting. According to the invention, the equipment consists of two main subassemblies: a subassembly for
shredding and a chips compacting subassembly. In both parts there are provided elements
for separating and collecting the lubrication-cooling liquid. The equipment uses usual resources that may be found at the workstation (electricity, compressed air).

B 90

ACOPERIŞ DE BRANŢ INTERSCHIMBABIL PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTE ŞI PROCEDEU
DE OBŢINERE A ACESTUIA

Autori:

Dănilă Angela, Sârghie Bogdan, Herghiligiu Cristina-Maria

Cerere: RO a 2017 00412

SECŢIUNEA B | SECTION B

108

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un acoperiş de branţ interschimbabil pentru încălţăminte şi
la un procedeu de obţinere a acestuia şi se adresează industriei de pielărie-încălţăminte.
Acoperişul de branţ este alcătuit sub formă de stratiﬁcat realizat prin aplicarea procedeului
fulardare – rolare – depozitare la temperatura camerei a unei emulsii pe bază de ceară de
albine pe un suport textil format dintr-o ţesătură de bumbac 100%, după care se realizează
semifabricatul. Scopul invenţiei este de a îmbunătăţi performanţa şi ușurinţa de aplicare a
emolienţilor prin realizarea unui acoperiş de branţ tratat cu o emulsie din ceară de albine.
Importanţa socio-economică: Scopul invenţiei este de a îmbunătăţi performanţele biomecanice ale
încălţămintei prin utilizarea unor acoperişuri de branţ, cu structură stratiﬁcată care permite
personalizarea proprietăţilor ﬁzico-mecanice și care sunt tratate cu o emulsie din ceară de
albine.
Summary of the invention: The invention relates to an interchangeable shoe insole and obtaining
method, and addresses the leather-footwear industry. The insole is made up as layers by
applying a beeswax emulsion to a 100% cotton fabric through padding - rolling - storage
at room temperature process, followed by the manufacture of the blank. The purpose of
the invention is to improve the emollients performance and make its application easier, by
providing an insole treated with a beeswax emulsion.

BUŢINCU TOADER, BUCUREȘTI RO
B 91

APARATE DE ZBOR

Autor:

Buţincu Toader

Brevete: RO 126657/2014, 126658/2014, 125765/2015
Esenţa invenţiei: Aceste aparate decolează – aterizează pe verticală şi diferă între ele, îndeosebi, prin
construcţia şi principiul de funcţionare a componentelor active de interacţiune cu aerul.
La primul aparat, forţa portantă se obţine cu ajutorul unor aeroturbine, care pot funcţiona
succesiv ori simultan cu diferite turaţii. Al doilea aparat dezvoltă o forţă de sustentaţie ca
urmare a vehiculării aerului printr-un sistem complex antrenat de două sau mai multe statoreactoare. La ultimul aparat, portanţa se obţine, în principal, ca urmare a diferenţei de presiune statică între partea inferioară şi cea superioară a plăcilor active, diferenţă provocată de
mai multe propulsoare de aer. Cu amenajări speciale, oricare dintre cele trei aparate de zbor
poate decola, respectiv ateriza şi pe apă.
Importanţa socio-economică: Aparatele de zbor pot satisface nevoile societăţii în diverse domenii:
transport aerian de persoane şi bunuri materiale; activităţi turistice; salvări în caz de calamităţi şi/sau catastrofe, ori din locuri greu accesibile; misiuni speciﬁce apărării naţionale şi
ordinii publice; exploatarea pădurilor; cartograﬁerea teritoriului: stingerea incendiilor; combaterea bolilor şi dăunătorilor în agricultură şi silvicultură etc., proiectarea, omologarea şi
lansarea în producţie a acestor aparate va asigura crearea de locuri de muncă, dezvoltare
economică, progres tehnic, reducerea cheltuielilor cu infrastructura terestră pentru transporturi şi efectuarea unor activităţi imposibil de rezolvat pe altă cale.
Summary of the invention: These machines take oﬀ and land vertically and diﬀer one from another
mainly by their construction and principle of functioning of their active components of air
interaction. The buoying force of the ﬁrst machine is achieved with air turbines, which may
function successively or simultaneously with various rotation speeds. The second machine
develops a sustaining force, due to the passing of the air through a complex system driven
by two or more statoreactors. The third machine’s buoying force is obtained, basically, subsequent to the static pressure diﬀerence between the inferior and superior sides of the active plates, diﬀerence caused by several air propellers. With special device, any of the three
ﬂying machines may take oﬀ, respectively land on, water.
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B 92

ROATĂ HIDRAULICĂ

Autori:

Buţincu Toader, Buţincu Niculina

Cerere: RO a 2014 00257
Esenţa invenţiei: Roata are mai multe cupe speciale montate pe un butuc, împreună cu care se învârtesc în jurul unui corp central cilindric, care are o cavitate pe toată lungimea şi este ﬁxat pe
un arbore drept ce se sprijină pe doi suporţi de susţinere a întregii roţi. Această roată asigură
valoriﬁcarea integrală a energiei potenţiale de care dispune apa din orice sursă naturală.
Particularităţile roţii constau în faptul că întreaga cantitate de apă utilizată circulă numai
prin interiorul acesteia, funcţionează lent şi uniform, fără şocuri şi fără zgomot, nu afectează
mediul natural, dezvoltă un cuplu mare, are o bună ﬁabilitate, costurile de exploatare sunt
neglijabile şi nu necesită supravegherea permanentă a funcţionării.
Importanţa socio-economică: Roata hidraulică se foloseşte, de regulă, pentru antrenarea unui generator electric, care poate satisface nevoile locale de energie electrică sau poate alimenta
sistemul naţional de distribuire a acestei energii. Fabricarea şi exploatarea unui număr mare
de astfel de roţi conduc la crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea economică a unor
zone ale ţării, fără să afecteze mediul natural. Sub aspect tehnic, există posibilitatea ca actualele sisteme de producere a energiei hidroelectrice să ﬁe înlocuite treptat de astfel de roţi
hidraulice, care au un randament maxim şi sunt prietenoase cu mediul înconjurător.
Summary of the invention: The wheel has several cups mounted on a special hub, together with
which they rotate around a central cylindrical element, which has a cavity along its length
and it is ﬁxed on a shaft leaning against two supporting elements that sustain the entire
wheel. This wheel assures the integral utilization of the potential energy of water from any
natural source. The particularities of this wheel lie in the fact that the entire quantity of water used is circulated only through the interior, it functions slowly and uniformly, it is shock
and noise free, it does not aﬀect the environment, it develops a high torque, it has good
reliability, the exploitation costs are negligible and do not require permanent supervision
of functioning.

B 93

POMPĂ HIDROSTATICĂ PENTRU APĂ

Autori:

Buţincu Toader, Buţincu Niculina

Cerere: RO a 2014 00258
Esenţa invenţiei: Pompa are trei pistoane, legate rigid printr-un ax comun, care se pot mişca rectiliniu-alternativ în interiorul a trei cilindri: unul central, cu diametrul mare, pentru antrenarea pompei şi alte două identice, dar mult mai mici, la extremităţile cilindrului central, care
asigură pomparea apei. Accesul apei în cei trei cilindri se face gravitaţional şi simetric prin
nişte conducte, în care există două supape-disc acţionate de un cilindru hidraulic cu apă
comandat de un comutator hidraulic. Această pompă are avantajul că nu necesită un motor
pentru antrenare, nu afectează mediul natural, nu face zgomot, nu necesită supraveghere,
este foarte ﬁabilă, iar costurile de exploatare sunt extrem de mici.
Importanţa socio-economică: Această pompă asigură alimentarea cu apă pe plan local, folosind
energia gravitaţională a apei din surse naturale. De regulă, se foloseşte la ferme zootehnice
şi piscicole, precum şi pentru irigaţii prin cădere liberă, după ce apa a fost ridicată de pompă
într-un castel pentru apă sau pe o formă înaltă de relief. Asimilarea în producţie şi utilizarea
acestor pompe duce la crearea de noi locuri de muncă şi la valoriﬁcarea unor surse de apă
cu debite şi diferenţe de nivel relativ mici. Neavând nevoie de nici un fel de motor pentru
antrenare şi nici de supraveghere pe timpul funcţionării, pompa este deosebit de utilă în
locuri izolate.
Summary of the invention: The pump has three pistons, rigidly connected to each other by a common shaft, which can move rectilinearly-alternatively and simultaneously inside three cylinders: one central cylinder with large diameter, for driving the pump and the other two
cylinders, with identical diameters, but much smaller, are placed at the ends of the principal
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cylinder, providing the water pumping. The access of the water inside the three cylinders is
gravitational and symmetric, through pipes, which contain two disk-shaped valves, rigidly
connected by means of a rod and driven by a hydraulic water cylinder. The advantage of
this pump is that it does not require a driving engine, it does not aﬀect the environment, it
is noise free, it does not require supervision, it is very reliable and the exploitation costs are
extremely low.

B 94

METODĂ DE PROPULSIE ŞI DISPOZITIVE CENTRIFUGALE DE TRACŢIUNE

Autori:

Buţincu Toader, Buţincu Niculina

Cerere: RO a 2017 00182
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o nouă metodă de propulsie a vehiculelor cu ajutorul unor dispozitive originale, care valoriﬁcă forţele centrifuge ce apar în nişte mase active metalice care
se aﬂă la distanţe variabile faţă de axa principală de rotaţie în cursul unei mişcări de revoluţie complete. Învârtirea maselor active se face cu un motor obişnuit, iar forţa de tracţiune
care se naşte este radială şi are punctul de aplicaţie în ﬁecare dispozitiv, spre deosebire de
sistemele cunoscute de propulsie, la care punctul de aplicaţie a aceleiaşi forţe este în mediul
material înconjurător cu care interacţionează conform principiului acţiune-reacţiune.
Importanţa socio-economică: Noua metodă de propulsie şi dispozitivele speciﬁce de tracţiune asigură propulsia oricărui tip de vehicul, indiferent de mediul şi domeniul în care se foloseşte,
inclusiv pentru sustentaţia şi propulsia aeronavelor şi navelor cosmice. Aplicarea acestei invenţii conduce la: reducerea substanţială a consumului de combustibil şi a poluării chimice
şi fonice, prin folosirea unor motoare de mărimi şi puteri mai mici; reducerea cheltuielilor
de fabricaţie şi de exploatare, pentru că nu necesită materiale şi tehnologii speciale şi au
o construcţie relativ simplă; diminuarea uzurilor, ca urmare a faptului că forţa de tracţiune
este orientată permanent de-a lungul traiectoriei de deplasare şi cu o intensitate perfect
uniformă; satisfacerea cu maximă eﬁcienţă a nevoilor stringente de transport ale omenirii.
Summary of the invention: This invention refers at a new method of vehicle propulsion with original devices, using the centrifugal forces that appear in some active metallic masses placed
at variable distances to the principal rotation axle, around which they make a revolution
movement. The active masses rotate by means of a regular engine, and the traction force
born is radial and its application point is in each device, diﬀerently to the usual propulsion
systems, where the application point of the same force is in the environment it interacts
with, in accordance with the action-reaction principle.

ORČIĆ STIPAN HR
B 95

TURBINĂ DE TRAFIC

Autor:

Orčić Stipan

Cerere: HR P20151057
Esenţa invenţiei: Turbinele de traﬁc au utilizat ﬂuxul crescut de aer comprimat creat de mişcarea
autovehiculelor sau drumuri permanente pentru energia electrică. Sunt instalate într-un
rând de-a lungul marginii drumurilor, la anumite intervale și cu roci impermeabile interconectate. Astfel, direcţionează ﬂuxul de aer în turbina de traﬁc și declanşează funcţionarea
generatorului. Turbinele generatoarelor sunt conectate, iar energia produsă este utilizată
pentru vehiculele cu acţionare electrică. Excesul de energie electrică produs poate ﬁ distribuit și altor consumatori. Creativitatea și subiectele noi în invenţie: vehiculele în mișcare,
autostrăzi de frecvenţă, coridoare de cale ferată sau în subterane, creând un ﬂux de aer semniﬁcativ crescut. Astfel, aerul comprimat creează potenţialul energetic care până acum nu
a fost dispersat în spaţiu. Pentru a exploata potenţialul energetic pe care l-am prezis acum
este turbina de transport.
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Importanţa socio-economică: Turbines are placed with frequent traﬃc routes, such as highways,
railroad corridors frequency or with subway. They are installed along the edge of roads, with
mutual intervals of 100 m. This means that at a distance of 1 km are installed 10 turbines,
connected by impermeable rocks, with the installed infrastructure. The individual power
generators of 10 kW with daily eﬀective operation of 8 h, the speed of the compressed air
of 5 m/sec, the calculations show that the daily production of one turbine was 1,200 kWh.
Shares of 1 km, where there were installed 10 turbines, for 8 hours of eﬀective work, a day
to produce 12,000 kWh. If the over bottler, installed next to the highway, electricity sold at
a price of 0.10 EU / kWh, daily income amounted to 1,200 EU annual 438,000 EU. Realized
annual proﬁt would be 90,000 EU.
Summary of the invention: Traﬃc turbines used increased ﬂow of compressed air created movement road vehicles or permanent way roads for electricity energy. Are installed in a row
along the edge of roads, at certain intervals and interconnected impermeable rocks. Thus
directs the air ﬂow in the transport turbine and charges generator operation. Generators
turbine are connected, and the produced electricity through bottlers used for purposes of
vehicles with electric drive. The excess electricity produced can be distributed and other
consumers. Creativity and new topics in the invention: Vehicles in its movement, frequency highways, railway corridors or in subways, creating signiﬁcantly increased airﬂow. Thus
compressed air creates energy potential which so far unused dispersed in space. To exploit
the energy potential predicted now is the traﬃc turbine.

B 96

MAŞINĂ DE COPT CLĂTITE

Autor:

Orčić Stipan

Brevet: HR PK20080059
Esenţa invenţiei: Aluatul ﬁnit se toarnă într-un recipient de aluat situat deasupra tigăii superioare. Cu
regulatorul de turnare, cantitatea de aluat necesară pentru o clătită se toarnă într-o tavă superioară deja încălzită. După ce o parte a clătitei este gata, presând rotitorul tigaia se rotește
la 180°, iar clătita este împinsă în tava inferioară, unde se coace cealaltă parte a clătitei. Între
timp, cu regulatorul de umplere, o nouă cantitate de aluat se toarnă din recipientul de aluat
în tava superioară, iar prima parte a celei de-a doua clătite se coace. În același timp, a doua
parte a primei clătite se coace în tava inferioară și atunci când este coaptă prin presarea
rotitorului clătita preparată este împinsă în recipientul pregătit.
Importanţa socio-economică: Pancake machine is an autonomous electric device for the baking of
pancakes. Autonomous means that in it are included heaters and that it does not need indirect (as it was until now) heating and as such it represents an innovation on the market of
household appliances. This kind of appliance can be used in households, restaurant, hotels...
Summary of the invention: The prepared batter is poured into the batter container situated above
the upper pan. With the pouring regulator the quantity of batter necessary for one pancake
is poured into the upper, already heated pan. After one side of the pancake is ready, by pressing the rotator, the pan rotates for 180º degrees and the pancake is shot out into the lower
pan where the other side of the pancake is baked. Meanwhile, with the pouring regulator, a
new quantity of batter is poured from the batter container into the upper pan and the ﬁrst
side of the second pancake is baked. As the same time, the second part of the ﬁrst pancake
is baked in the lower pan, and when it is baked by pressing the rotator the done pancake is
shot out into the prepared container.
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SECŢIUNEA C | SECTION C
Medicină, farmacie, cosmetică, paramedical
Medicine, pharmacy, cosmetics, paramedical

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
C1

BIODOZIMETRIA EXPUŞILOR LA RADIAŢII IONIZANTE PRIN METODA MICRO
NUCLEELOR

Autori:

Coreţchi Liuba, Gîncu Mariana, Bahnarel Ion, Cojocari Alexandra

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5379
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la tehnologia efectuării investigaţiilor
citogenetice în biodozimetrie şi stabileşte metodologia de evaluare a reacţiei celulare la
acţiunea radiaţiilor ionizante prin determinarea numărului de micronuclee. Este o metodă
rapidă (expres), care permite estimarea nivelului de expunere a pacientului la factorii stresanţi, inclusiv la radiaţii ionizante în termen limitat, ﬁind utilă şi în calitate de test-screening
în caz de accident/incident nuclear. În lucrare se descriu metoda şi procedura de efectuare
a investigaţiilor citogenetice, având ca scop testarea rapidă a expuşilor la factorii stresogeni, inclusiv la radiaţii ionizante.
Importanţa socio-economică: Metoda este utilizată în evaluarea pacienţilor expuşi radiaţiilor ionizante în timp real.
Work description: The invention relates to the ﬁeld of medicine, in particular to processes for the
evaluation of the cytogenetic mutation by micronucleus test under the conditions of stressogenic factors, including increased ionizing radiation conditions. The work is intended for
cytogenetic investigations in biodozimetry and includes methodology for determining the
cellular reaction to the action of ionizing radiation by determining the number of micronuclei. This presents a express method, estimating the level of patient exposure to stressogenic factors, including ionizing radiation within limited time, useful as a screening test in
case of nuclear accident/incident.

C2

MONITORIZAREA SURSELOR DE RADIAŢII IONIZANTE

Autori:

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Ursulean Ion, Cojocari Alexandra, Plăvan Irina, Vîrlan Serghei

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5599
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la investigaţii radiologice, în special la tehnici de detectare a radiaţiilor ionizante, inclusiv determinarea concentraţiilor radionuclizilor naturali: 226Ra, 90Th, 238U
şi 40K; indicatorilor de poluare a mediului: 90Y, 134Cs, 137Cs, 90Sr, 210Po, 210Pb etc. prin metode
spectrometrice, radiochimice şi radiometrice. Lucrarea este destinată instituţiilor Serviciului
de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, inclusiv specialiştilor, care efectuează investigaţii
radioecologice: medicilor igienişti, studenţilor şi rezidenţilor facultăţii de sănătate publică,
care studiază Igiena radiaţiilor, la etapa pregătirii universitare/postuniversitare.
Importanţa socio-economică: Metodologia descrisă în lucrare se utilizează în determinarea concentraţiilor radionuclizilor naturali: 226Ra, 90Th, 238U şi 40K prin metodele spectrometrice, radiochimice şi radiometrice.
Work description: The invention relates to radiological investigations in particular to techniques for
detecting ionizing radiation, including determining the concentrations of natural radionuclides: 226Ra, 90Th, 238U and 40K; environmental pollution indicators: 90Y, 134Cs, 137Cs, 90Sr, 210Po, 210Pb,
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etc., by spectrometric, radiochemical and radiometric methods. The paper is intended for the
institutions of the Public Health Supervision Service, including specialists who perform radioactivity investigations: hygienists, students and residents of the Public Health Faculty who are
studying the Hygiene of Radiation at the stage of university/postgraduate education.

C3

METODOLOGIA MONITORIZĂRII SURSELOR NATURALE DE RADON 222Rn ŞI
EVALUAREA RISCULUI RADIOLOGIC PENTRU POPULAŢIA EXPUSĂ

Autori:

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Ursulean Ion, Apostol Ion, Plăvan Irina, Cojocari Alexandra,
Vîrlan Serghei

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5478
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la investigaţii radiometrice, în special la metodologia de determinare a concentraţiilor de radon şi descendenţilor acestuia în încăperi, sol şi apă. Un rol
important se atribuie metodelor de calculare a dozelor gama externe şi interne şi a riscului
radiologic pentru populaţia expusă. Lucrarea este destinată instituţiilor şi organizaţiilor ştiinţiﬁco-practice în domeniul supravegherii sănătăţii publice pentru evaluarea nivelului de
expunere a populaţiei şi a expuşilor profesional la radiaţii ionizante.
Importanţa socio-economică: Controlul şi supravegherea expunerii populaţiei la radiaţii ionizante,
inclusiv radonul.
Work description: The invention represents the radiometric investigations and especially the methodology for determining the radon concentrations and its progeny indoors, in soil and water.
It described the calculating methods of the internal and external gamma dose and the radiological risk of exposed population. This paper is intended for institutions and scientiﬁc/
practical public health organizations to assess the level of exposure of the population and
the workers exposed to ionizing radiation.

C4

PROCEDEU DE EVALUARE A STATUTULUI IMUN

Autori:

Coreţchi Liuba, Gîncu Mariana, Bahnarel Ion

Brevet: MD 2667
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul medicinei, în special la procedee de evaluare a statusului imun în condiţiile stresogene, inclusiv în condiţii de expunere la radiaţii ionizante. Se
propune un procedeu pentru evaluarea individuală a statusului imun la pacienţii expuşi la
factor radiostresogen, conform corelării sumei populaţiilor de T-limfocite, incluzând corelarea TCD4 + (T-limfocite helper) şi TCD8 + (T-limfocite supresor) cu populaţiile TCD3 + (pan
T-limfocite) x 100, investigate prin utilizarea imunoterapiei imunoﬂuorescente sau metodei
de bifenotipare. Rezultatul tehnic constă în creşterea eﬁcienţei evaluării individuale a statutului imun la pacienţii expuşi la factor radiostresogen cu detectarea corelaţiei dintre expresia indicelui de tensionare a răspunsului imun şi manifestarea patologiei clinice.
Importanţa socio-economică: Biotehnologia elaborată se foloseşte ca procedeu de screening în
evaluarea statutului imun al persoanelor expuse stresului provocat de radiaţiile ionizante.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of medicine, in particular to processes
for the evaluation of the immune status under the conditions of stressogenic factors, including increased ionizing radiation conditions. There is provided a process for the individual
assessment of the immune status in patients exposed to radiostressogenic factor, according to the correlation of sum of the populations of T-lymphocytes, including correlation
of TCD4+ (T-helper lymphocytes) and TCD8+ (T-suppressor lymphocytes) populations to
the TCD3 + (pan T-lymphocytes) x 100, investigated by using immunoﬂuorescent immunotherapy or the biphenotypic method. The technical result consists in increasing the individual assessment of immune status in patients exposed to radiostressogenic factor with
detection of the correlation between expression of tension index of immune response and
manifestation of clinical pathologies.
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C5

GRIPA, INFECŢIILE ACUTE ALE CĂILOR RESPIRATORII SUPERIOARE IARCS
ŞI INFECŢIILE RESPIRATORII ACUTE SEVERE SARI: MĂSURI DE CONTROL
ŞI RĂSPUNS

Autori:

Spînu Constantin, Pînzaru Iurie, Gheorghiţă Ştefan, Spînu Igor, Furtună Nicolae, Donos Ala,
Druc Alina, Moscalu Vitalie

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5689
Descrierea lucrării: Rezultatele obţinute pe parcursul realizării acestui studiu au permis de a evidenţia particularităţile clinico-epidemiologice, virusologice, genetice, de evoluţie a procesului
epidemic prin gripă, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare şi infecţii respiratorii acute severe în perioadele pre-epidemică, epidemică şi post-epidemică, elemente importante
utilizate ulterior în perfecţionarea sistemului naţional de supraveghere şi răspuns la gripă,
IACRS şi SARI ajustat la exigenţele OMS, CDC şi ECDC. Sistemul elaborat de tip sentinelă
permite de a evalua în timp real morbiditatea prin infecţiile nominalizate şi de a interveni
prompt cu măsuri de control şi răspuns în situaţii de criză, întru reducerea semniﬁcativă a
poverii gripei, IACRS şi SARI, asupra sistemului de sănătate.
Importanţa socio-economică: Valoriﬁcarea sistemului de supraveghere clinico-epidemiologică, virusologică, genetică asupra evoluţiei procesului epidemic prin gripă, infecţii acute ale căilor
respiratorii superioare şi infecţii respiratorii acute severe în practica medicală la nivel de ţară
face posibil evaluarea permanentă a situaţiei epidemiologice în timp şi spaţiu, cu aplicarea
măsurilor de răspuns, în special în situaţii de criză, cu diminuarea impactului negativ asupra
sistemului de sănătate.
Work description: The results obtained during this study have allowed to highlight clinical, epidemiological, virological and genetic particularities, characteristics of ﬂu epidemic evolution,
acute respiratory infections and severe acute respiratory infections during pre-epidemic,
epidemic and post-epidemic period, important elements used in improving the national
surveillance and response system of inﬂuenza, ARI and SARI adjusted to WHO, CDC and
ECDC requirements. The sentinel-type system allows real-time assessment of morbidity by
designated infections and intervening promptly with control and response measures in crisis situations, to signiﬁcantly reduce the burden of inﬂuenza, ARI and SARI, on the health
system.

C6

HEPATITA C ÎN GRUPELE CU RISC SPORIT DE INFECTARE

Autori:

Spînu Constantin, Sajen Octavian, Pînzaru Iurie, Spînu Igor, Suveică Luminiţa,
Cebotari Svetlana, Roşca Angela, Raba Tatiana, Josanu Cristina

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5625
Descrierea lucrării: Lucrarea include date actuale privind epidemiologia, diagnosticul, clinica, tratamentul şi proﬁlaxia hepatitei virale C. Sunt reﬂectate rezultatele cercetărilor originale efectuate de către autori privind particularităţile epidemiologice, virusologice de tratament şi
proﬁlaxie a acestei infecţii în contingentele de populaţie cu risc sporit de infectare, inclusiv
personalul medical, pacienţii în tratament de hemodializă, utilizatorii de droguri. Prezenta
monograﬁe are o semniﬁcaţie deosebită în condiţiile morbidităţii relativ înalte prin HVC în
Republica Moldova şi se încadrează în strategiile, tactica şi sarcinile prevăzute în Programul
Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021.
Importanţa socio-economică: Este implementată în practica medicală prin valoriﬁcarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021, urmare a
căruia morbiditatea şi mortalitatea vor ﬁ reduse în Republica Moldova până la indicatori
comparabili cu ţările UE.
Work description: In the monograph are presented current data on the epidemiology, diagnosis,
clinical, treatment and prophylaxis of viral hepatitis C. The results of the original research
carried out by the authors on the epidemiological, virological and prophylaxis of this infection are reﬂected in high-risk groups of infection, including medical personnel, patients in
hemodialysis treatment and injecting drug users. Overall, this monograph is of particular
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signiﬁcance in the conditions of relatively high morbidity in HVC in the Republic of Moldova
and falls within the strategies, tactics and tasks set out in the National Program for Combating Viral Hepatitis B, C and D for the years 2017-2021.

C7

METODĂ DE TRATAMENT AL INFECŢIEI CU VIRUSUL HERPES SIMPLEX DE TIP 1 ŞI 2

Autori:

Spînu Constantin, Spînu Igor, Guriev Vladimir, Bîrcă Ludmila, Scoferţa Petru, Donos Ala,
Uncuţa Diana, Popovici Raisa, Bologa Sergiu, Cornilov Stela, Uncuţa Andrei

Brevet de scurtă durată: MD 995
Esenţa invenţiei: Metoda propusă include efectuarea examenului clinic şi paraclinic al pacientului şi
iniţierea tratamentului etiotrop cu aciclovir, precum şi a tratamentelor antiinﬂamator, sedativ, analgezic, topic imuno-modulator şi vitamino-terapeutic, concomitent în decurs de
12-24 de ore de la examenul clinic se efectuează testul de sensibilitate la aciclovir a tulpinilor de virus din veziculele herpetice şi în cazul depistării tulpinilor rezistente la aciclovir, se
substituie din ziua a doua a tratamentului cu un preparat antiviral de acţiune timidinkinazaindependentă pe bază de interferon uman recombinat α-2β.
Importanţa socio-economică: Implementarea metodei propuse în spitalele de boli infecţioase, care
face posibilă diferenţierea tulpinilor de virus herpetic în (TK+) şi (TK-) la etapele de examinare primară a bolnavului, din start modiﬁcă algoritmul tratamentului, favorizând în continuare o evoluţie beneﬁcă a procesului patologic, o recuperare mai rapidă a bolnavilor cu o
reducere semniﬁcativă a duratei de manifestare a principalelor semne clinice şi paraclinice.
Summary of the invention: The proposed method includes performing the clinical and paraclinical
examination of the patient and initiating the etiotropic treatment with acyclovir, as well
as anti-inﬂammatory, sedative, analgesic, topical immunomodulatory and vitamin-therapeutic treatments, at the same time within 12-24 hours after the clinical examination, the
acyclovir susceptibility test of the herpes vesicle virus strains is performed and in the case
of detection of acyclovir-resistant strains, it is substituted on the second day of treatment
with an antiviral preparation of thymidinekinase-independent based on recombinant human α-2β interferon.

C8

METODĂ DE DETERMINARE A MARCHERILOR HEPATITEI VIRALE B ÎN SÂNGELE
DONATORULUI

Autori:

Spînu Constantin, Guriev Vladimir, Spînu Igor, Cebotari Svetlana, Sajen Octavian, Isac Marina,
Apostol Mariana, Pântea Victor

Brevet de scurtă durată: MD 975
Esenţa invenţiei: Utilizarea metodei tradiţionale de testare a sângelui donat la marcherii hepatitei
virale B nu permite detectarea tuturor cazurilor de hepatită virală B ocultă, ca urmare există
pericolul transmiterii virusului hepatitei virale B prin transfuzie de sânge de la persoane cu
patologia nominalizată. Problema pe care o rezolvă invenţia este sporirea eﬁcacităţii triajului sângelui donat în scopul prevenirii transmiterii hepatitei virale B prin transfuzie de sânge
de la persoanele cu hepatită virală B ocultă, utilizând un algoritm special de identiﬁcare a
marcherilor: AgHBs; anti-Hbcor; anti-Hbcor IgM şi anti-HBs.
Importanţa socio-economică: Lucrarea prezentată se înscrie în unul din obiectivele Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021, aprobat la
17.05.2017 de Guvernul Republicii Moldova şi Programului Naţional privind securitatea
transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine pentru anii 2012-2016, aprobat
prin HG nr. 134 din 27.02.2012, care are ca scop reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin
hepatitele virale B, C şi D.
Summary of the invention: The use of the traditional method of blood donation to markers of viral
hepatitis B does not allow detection of all cases of occult viral hepatitis B, as a result, there
is a risk of transmitting B-viral hepatitis by blood transfusion from persons with nominated
pathology. The problem solved by the invention is to increase the eﬃciency of donated blo-

SECŢIUNEA C | SECTION C

116

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017

od triage in order to prevent transmission of viral hepatitis B by blood transfusion from individuals with occult viral hepatitis B using a speciﬁc marker identiﬁcation algorithm: AgHBs;
anti-Hbcor; Anti-Hbcor IgM and anti-HBs.

C9

METODĂ DE TESTARE A SÂNGELUI DONATORULUI LA MARCHERII HEPATITEI
VIRALE B

Autori:

Spînu Constantin, Sajen Octavian, Pînzaru Iurie, Cebotari Svetlana, Spînu Igor, Josanu Cristina,
Pântea Victor, Suveică Luminiţa

Brevet de scurtă durată: MD 1166
Esenţa invenţiei: Se propune o metodă originală de testare a sângelui donatorului la marcherii hepatitei virale B, care include determinarea succesivă a prezenţei antigenului AgHBs, anticorpilor anti-HBcor sum, anti-HBcor IgM şi anti-HBs, caracterizată prin aceea că pentru sângele
cu titrul la anti-HBs mai mare de 100 mUI/ml, suplimentar se efectuează testul la ADN al
virusului hepatitei B şi în cazul în care testul este pozitiv se stabileşte prezenţa marcherilor
hepatitei virale B în sângele donatorului. Metoda elaborată previne transmiterea prin sânge
a virusului hepatitei virale B de la donatorii de sânge cu hepatită virală B ocultă.
Importanţa socio-economică: Lucrarea prezentată este implementată în practica medicală prin
realizarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii
2017-2021, aprobat la 17.05.2017 de Guvernul Republicii Moldova şi Programului Naţional
privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine pentru anii
2012-2016, aprobat prin HG nr. 134 din 27.02.2012.
Summary of the invention: An original method of testing the donor blood for markers of viral hepatitis B is proposed, which includes successive determination of the presence of the AgHBs
antigen, anti-HBcor sum, anti-HBcor IgM and anti-HBs antibody, characterized in that for
blood with an anti-HBs titer greater than 100 mUI/ml, the hepatitis B virus DNA test is additionally performed, and if the test is positive, the presence of markers of viral hepatitis B
in the donor’s blood is determined. The elaborated method prevents blood transmission of
viral hepatitis B virus from blood donors with occult viral hepatitis B.

C 10

DEZVOLTAREA TOXICOLOGIEI EXPERIMENTALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Autori:

Pînzaru Iurie, Ţurcanu Gheorghii, Sîrcu Raisa, Jardan Elena, Manceva Tatiana

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5566
Descrierea lucrării: Este o primă monograﬁe în domeniul originii şi dezvoltării toxicologiei şi securităţii
chimice în Republica Moldova axată pe evaluarea factorilor de risc chimic şi a determinanţilor lor pentru sănătatea publică. Este prezentată analiza retrospectivă a documentelor şi
informaţia privind rezultatele cercetărilor ştiinţiﬁce originale şi realizările diverselor proiecte
ştiinţiﬁce ce ţin de domeniul toxicologiei din trecut şi prezent cu evaluarea toxico-igienică
a mai multor substanţe chimice. Activităţile în perspectivă vor avea ca scop de a reduce la
minim expunerea la substanţe chimice şi a asigura un nivel ridicat de protejare a sănătăţii
umane faţă de riscurile cauzate de substanţe chimice.
Importanţa socio-economică constă în promovarea siguranţei chimice şi toxicologiei în societate cu
scopul de a reduce la minim expunerea la substanţe chimice; recunoaşterea şi aprecierea
rolului, ediﬁcarea şi consolidarea siguranţei chimice şi toxicologiei în raport cu provocările
actuale la nivel naţional şi internaţional.
Work description: The ﬁrst monograph in the ﬁeld of origin and development of toxicology and
chemical safety in the Republic of Moldova which is focused on the evaluation of chemical
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risk factors and their determinants for public health is presented. The retrospective analysis
of the documents and the information on the results of the original scientiﬁc researches
and the achievements of various scientiﬁc projects in the ﬁeld of toxicology in the past and
present with the toxicological-hygienic assessment of chemical substances is described. Future activities will aim to minimize exposure to chemicals and ensure a high level of health
protection against the chemical risks.

C 11

EVALUAREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI A STĂRII DE SĂNĂTATE A ANGAJAŢI
LOR ÎNTREPRINDERILOR DE PROCESARE A CĂRNII

Autor:

Pînzaru Iurie

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5688
Descrierea lucrării: Sănătatea la locul de muncă constituie unul din domeniile prioritare şi deosebit
de importante ale supravegherii de stat a sănătăţii publice. Problema producerii alimentelor
este o prioritate strategică a ﬁecărui stat şi constituie o componentă a securităţii alimentare.
Întreprinderile de procesare a cărnii, în acest context, au o pondere strategică pentru economia oricărui stat, dat ﬁind faptul că ele asigură populaţia cu produse alimentare vitale
pentru sănătate (carne, mezeluri etc.), necesare pentru alimentaţie. Opera ştiinţiﬁcă stabileşte cerinţele igienico-epidemiologice privind întreţinerea şi exploatarea întreprinderilor
de procesare a cărnii, orientate spre asigurarea unui mediu ocupaţional inofensiv pentru
angajaţi şi spre prevenirea maladiilor infecţioase (zooantroponoze – antrax, bruceloza etc.),
intoxicaţiilor alimentare şi bolilor netransmisibile.
Importanţa socio-economică: Lucrarea dată a fost elaborată în contextul reformelor în domeniul activităţii de întreprinzător şi propune o abordare nouă în organizarea supravegherii sanitaroigienice a mediului ocupaţional şi a stării de sănătate a angajaţilor de la întreprinderile de
procesare a cărnii, ﬁind destinată specialiştilor Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice, rezidenţilor şi studenţilor facultăţii de sănătate publică a USMF „N. Testemiţanu”
şi specialiştilor în sănătatea şi siguranţa alimentelor. Concomitent, lucrarea poate ﬁ utilă şi
conducătorilor, tehnologilor, altor specialişti de la întreprinderile de procesare a cărnii în
scopul asigurării unui mediu ocupaţional inofensiv şi protecţiei sănătăţii angajaţilor întreprinderilor nominalizate.
Work description: Occupational health is one of the priority and most important areas of public health surveillance. Food production is a strategic priority of every state and is a component
of food security. In this context, meat processing enterprises have a strategic importance
for the economy of any state, given that they provide people with vital health food (meat,
sausage, etc.). This scientiﬁc work establishes epidemiological and hygienic requirements
regarding maintenance and exploitation of meat processing enterprises, aimed to ensure a
safety occupational environment for employees and to prevent infectious diseases (zoo anthroponosis – anthrax, brucellosis, etc.), food poisonings and non-communicable diseases.

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ
C 12

PNEUMONIA COMUNITARĂ ŞI AFECŢIUNILE RESPIRATORII RECURENTE LA
COPII

Autori:

Donos Ala, Spînu Constantin, Moscalu Vitalie

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5645
Descrierea lucrării: Lucrarea include rezultate originale de rând cu cele expuse în literatura de proﬁl,
privind aspecte clinico-evolutive, patogenetice, imunologice, de diagnostic, management
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şi recuperare a copiilor bolnavi din grupele de risc, care manifestă afecţiuni respiratorii acute, recurente în pneumonia comunitară de geneză virală, bacteriană sau mixtă. Concomitent este expus tratamentul etiopatogenetic şi măsurile de proﬁlaxie şi recuperare clinicoimunologică racordate la exigenţele OMS, ECDC şi CDC.
Importanţa socio-economică: Lucrarea prezentată este implementată în practica medicală prin ghidul practic „Pneumonia comunitară la copii” şi în procesul didactic al Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie (USMF) „N. Testemiţanu”.
Work description: The monograph includes original results in line with those in the proﬁle literature,
evolutionary, pathogenetic, immunological, morphological, diagnostic aspects of the management and recovery of children suﬀering from acute respiratory diseases groups, recurrences in community-based pneumonia, of viral, bacterial or mixed genesis. An important
place in the presented work is the viral infection prophylaxis carried and treatment in the
context of WHO, ECDC and CDC recommendations.

FALA DENTAL SRL, CLINICĂ STOMATOLOGICĂ
C 13

METODĂ DE SUPLINIRE A EDENTAŢIEI PARŢIALE ADIACENTE PUNŢII DENTARE

Autori:

Fala Valeriu, Pântea Vitalie, Gribenco Vitalie, Nistor Lilian

Brevet de scurtă durată: MD 697
Esenţa invenţiei: Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că se efectuează etapa chirurgicală cu
anestezie locală cu inserarea în locul lipsă a 1…2 implanturi, în funcţie de numărul de dinţi
lipsă, după o perioadă de osteointegrare pentru mandibulă de 3…4 luni, iar pentru maxilă
de 6…8 luni, se instalează un conformator de gingie pentru o perioadă de 10 zile, apoi se
execută o amprentă din silicon, se toarnă un model din ghips, în care se introduc analogi
ai implanturilor, în care se înşurubează tuburi din plastic, după care se secţionează tuburile
plastice conform formei arcadei dentare şi înălţimii ocluziei dentare cu formarea unor canale tehnologice în modelul corespunzător implanturilor inserate. Se modelează segmentul
dentar din ceară, apoi conform modelului din ceară se execută un analog din metal, se instalează segmentul dentar pe implanturile corespunzătoare şi se uneşte cu puntea dentară
cu ajutorul sudurii la rece. Segmentul dentar se acoperă cu ceramică sau material compozit,
sau cu alt material decorativ, se ﬁxează de implanturi prin intermediul canalelor tehnologice
cu ajutorul unor şuruburi, iar canalele se umplu cu material pentru plombare.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la stomatologie, în special la implantologia dentară, şi poate ﬁ utilizată pentru suplinirea edentaţiilor parţiale cu localizare adiacentă punţii
dentare.
Summary of the invention: The invention relates to dentistry, particularly to dental implantology,
and can be used for ﬁlling the partial edentulous areas adjacent to the bridge prosthesis.
According to the invention, the claimed method consists in that it is performed the surgical
step with local anesthesia with the introduction into the place of missing teeth of 1…2
implants, depending on the number of missing teeth, after an osteointegration period for
the lower jaw of 3…4 months, and for the upper jaw of 6…8 months, it is installed a gum
shaper for a period of 10 days, then it is made a silicone imprint, it is poured a plaster model,
into which are introduced implant analogs, into which are screwed plastic tubes, afterwards
are cut the plastic tubes according to the shape of the dental arch and the height of dental occlusion with the formation of technological channels in the corresponding model of
the introduced implants. It is modeled the dental segment of wax, then according to the
wax model is made a metal analog, it is installed the dental segment on the appropriate
implants and it is connected to the bridge prosthesis by means of cold welding. The dental
segment is coated with ceramics or composite material, or other decorative material, it is
ﬁxed to the implants through the technological channels by means of screws, and the channels are ﬁlled with ﬁlling material.
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C 14

METODĂ COMBINATĂ DE FIXARE A PUNŢILOR DENTARE CU UTILIZAREA
SUPORTURILOR IMPLANTATE

Autori:

Fala Valeriu, Pântea Vitalie, Gribenco Vitalie, Nistor Lilian

Brevet de scurtă durată: MD 698
Esenţa invenţiei: Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că se efectuează etapa chirurgicală cu
anestezie locală şi inserarea a 4…10 implanturi, după o perioadă de osteointegrare pentru mandibulă de 3…4 luni, iar pentru maxilă de 6…8 luni, se instalează conformatorul de
gingie pentru o săptămână, apoi se execută o amprentă din silicon, se toarnă un model din
ghips, în model se introduc analogi ai implanturilor, în care se înşurubează tuburi din plastic,
după care se secţionează tuburile plastice conform formei arcadei dentare şi înălţimii ocluziei dentare cu formarea unor canale tehnologice în modelul corespunzător implanturilor
inserate. Se modelează o punte dentară din ceară, se separă în segmente corespunzătoare
implanturile, apoi conform modelului din ceară se execută un analog din metal, se instalează segmentele punţii dentare pe implanturile corespunzătoare şi se unesc între ele cu
ajutorul sudurii la rece. Proteza se acoperă cu ceramică sau material compozit, sau cu alt
material decorativ, se ﬁxează de implanturi prin intermediul canalelor tehnologice cu ajutorul unor şuruburi, iar canalele menţionate se umplu cu material pentru plombare. Totodată,
după amplasarea tuburilor plastice, în regiunea dinţilor frontali se modelează abutmenţi
individuali din masă plastică cu bază metalică, care preventiv se modelează din ceară, apoi
abutmenţii se ajustează la modelul din ghips. După obţinerea şi ﬁxarea segmentelor metalice prin sudură la rece, suplimentar dinţii grupei frontale se ﬁxează prin cimentare.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la stomatologie, în special la implantologia dentară
şi poate ﬁ utilizată pentru ﬁxarea punţilor dentare cu utilizarea suporturilor implantate.
Summary of the invention: The invention relates to dentistry, particularly to dental implantology,
and can be used for ﬁxation of bridge prostheses using implanted supports. According to
the invention, the claimed method consists in that it is performed the surgical step with
local anesthesia and introduction of 4…10 implants, after an osteointegration period for
the lower jaw of 3…4 months, and for the upper jaw of 6…8 months, it is installed a gum
shaper for a week, then it is made a silicone imprint, it is poured a plaster model, into which
are introduced implant analogs, into which are screwed plastic tubes, afterwards are cut the
plastic tubes according to the shape of the dental arch and the height of dental occlusion
with the formation of technological channels in the corresponding model of the introduced
implants. It is modeled a bridge prosthesis of wax, it is separated into segments corresponding to the implants, then according to the wax model is made a metal analog, are installed
the segments of the bridge prosthesis on the appropriate implants and are interconnected
by means of cold welding. The prosthesis is coated with ceramics or composite material,
or other decorative material, it is ﬁxed to the implants through the technological channels
by means of screws, and the said channels are ﬁlled with ﬁlling material. At the same time,
after the placement of plastic tubes, in the region of the front teeth are modeled individual
plastic abutments with metal base, which are previously modeled of wax, and then the abutments are ﬁtted for the plaster model. After obtaining and ﬁxing the metal segments by
means of cold welding, additionally the front group teeth are ﬁxed by cementation.

C 15

METODĂ DE TRATAMENT PROTETIC AL DISFUNCŢIILOR TEMPOROMANDIBULARE

Autori:

Fala Valeriu, Nistor Lilian, Pântea Vitalie

Brevet de scurtă durată: MD 721
Esenţa invenţiei: Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că se efectuează examenul clinic şi paraclinic, se execută amprentele de studiu, apoi se execută modelul de studiu demontabil,
se obţine registratul în poziţie posterioară de contact şi în ocluzie centrică, se execută un
model ghipsat în articulatorul adaptabil cu ajutorul registratului şi al arcului facial anatomic
cu obţinerea gutierei de stimulare, de adaptare şi de relaxare, care se poartă timp de 24 de
ore, pe o perioadă de 4…6 săptămâni, apoi se pregăteşte o gutieră funcţională acrilică de
stabilizare, care se poartă 24 de ore, pe o perioadă de 3…5 ani.
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Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la stomatologie, în special la tratamentul protetic al
disfuncţiilor temporomandibulare cu utilizarea gutierelor ocluzale.
Summary of the invention: The invention relates to dentistry, particularly to the prosthetic treatment of temporomandibular disorders using occlusal splints. According to the invention,
the claimed method consists in that it is performed the clinical and paraclinical examination, are made the investigating imprints, then is made a removable investigating imprint,
is obtained the registrar in the posterior contact position and centric occlusion, is made a
plaster model in the adaptable articulator using the registrar and the facial anatomic arch
with the obtaining of stimulating, adaptation and relaxing splints, which are worn 24 hours,
for a period of 4…6 weeks, then is made a stabilizing functional acrylic splint, which is worn
24 hours for a period of 3…5 years.

C 16

METODĂ DE APRECIERE A RISCULUI DE APARIŢIE A DEREGLĂRILOR PATOLOGI
CE ALE MIOCARDULUI

Autori:

Lacusta Victor, Fala Valeriu, Fala Paula

Brevet de scurtă durată: MD 1080
Esenţa invenţiei constă în aceea că cu ajutorul unui şubler se măsoară lungimea transversală a lobulilor auriculari şi lungimea plicilor transversale de pe lobulii auriculari ai ambelor urechi, cu
determinarea următoarelor variaţii cu atribuirea unor valori: lipsa plicii transversale a lobulului auricular stâng − 0, a lobulului auricular drept − 0; lungimea plicii transversale este de
până la 50% din lungimea transversală a lobulului auricular stâng − 1, a lobulului auricular
drept − 1; lungimea plicii transversale este mai mare de 50%, dar mai mică de 100% din lungimea transversală a lobulului auricular stâng − 2, a lobulului auricular drept − 2; lungimea
plicii transversale este egală cu lungimea transversală a lobulului auricular stâng − 3, a lobulului auricular drept − 3; plica transversală a lobulului auricular stâng conţine mai mult de o
linie − 4, a lobulului auricular drept − 4. În cazul în care se determină suma valorilor pentru
ambele urechi de 0…5, se apreciază un risc minim, de 6…15 – un risc mediu şi de 16…20 se
apreciază un risc major de apariţie a dereglărilor patologice ale miocardului.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, în special la cardiologie, şi poate ﬁ utilizată pentru aprecierea riscului de apariţie a dereglărilor patologice ale miocardului în perioada preclinică.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to cardiology, and can be
used for estimating the risk of development of pathological disorders of the myocardium in
the preclinical period. Summary of the invention consists in that with the help of a caliper
is measured the transverse length of the earlobes and the length of the transverse lobe
folds of both ears, with the deﬁnition of the following variations with the assignment of
values: lack of transverse fold of the left earlobe – 0, of the right earlobe – 0; the length of
the transverse fold is up to 50% of the transverse length of the left earlobe – 1, of the right
earlobe – 1; the length of the transverse fold is greater than 50%, but less than 100% of the
transverse length of the left earlobe – 2, of the right earlobe – 2; the length of the transverse fold is equal to the transverse length of the left earlobe – 3, of the right earlobe – 3; the
transverse fold of the left earlobe comprises more than one line – 4, of the right earlobe – 4.
In the case where it is determined the sum of the values for both ears of 0…5, it is estimated
a minimal risk, of 6…15 – a medium risk level, and of 16…20 it is estimated an increased risk
of development of pathological disorders of the myocardium.

C 17

METODĂ DE DIMINUARE A SEVERITĂŢII EPISOADELOR NOCTURNE
DE BRUXISM

Autori:

Lacusta Victor, Fala Valeriu, Romaniuc Dumitru

Brevet de scurtă durată: MD 1085
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Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează 3…6 cicluri de angrenări maximale repetate ale
maxilarelor timp de 3 min, cu ﬁecare angrenare de 5 s, urmată de un repaus de 5 s, între
cicluri se relaxează musculatura masticatoare şi timp de 1…2 min se respiră liniştit cu ochii
închişi şi cu gura întredeschisă, totodată în timpul angrenării maxilarelor lobulii auriculari ai
ambelor urechi se presează cu ajutorul unor clipsuri din silicon cu proeminenţe pe suprafaţa
interioară şi se tracţionează în direcţie inferioară şi posterio-inferioară.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, în special la stomatologie, neurologie
şi reﬂexoterapie, şi poate ﬁ utilizată pentru diminuarea severităţii episoadelor nocturne de
bruxism.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to dentistry, neurology
and reﬂexotherapy, and can be used to reduce the severity of nocturnal episodes of bruxism. Summary of the invention consists in that it is carried out 3…6 cycles of repeated
maximal clenchings of jaws for 3 min, with each clenching of 5 s, followed by a pause of 5
s, between the cycles are relaxed the masticatory musculature and for 1…2 min one can
breathe quietly with the eyes closed and the mouth half open, at the same time during the
clenching of jaws the lobes of both ears are pressed by means of clips made of silicone with
protuberances on the inner surface and are tracted in the lower and lower-rear direction.

C 18

METODĂ DE CORECŢIE A SINDROMULUI DE RESPIRAŢIE LA PACIENŢII CU BRU
XISM NOCTURN

Autori:

Lacusta Victor, Fala Valeriu, Romaniuc Dumitru

Brevet de scurtă durată: MD 1120
Esenţa invenţiei constă în aceea că se amplasează în timpul respiraţiei la nivelul gurii şi nasului deasupra buzei superioare două oglinzi şi în funcţie de apariţia petelor de umiditate mai mari
pe oglinda respectivă se determină tipul predominant de respiraţie şi se efectuează proba
de rezistenţă hipoxică cu înregistrarea timpului de reţinere a respiraţiei după o inspiraţie
profundă, apoi se aplică consecutiv trei tipuri de gutiere, şi anume anterioară, posterioară
şi anteroposterioară, se determină cu care tip de gutieră se stabileşte tipul de respiraţie nazoorală şi se înregistrează timpul maximal al reţinerii respiraţiei, gutiera corespunzătoare se
aplică pe timpul nopţii, timp de 30…40 de zile.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, în special la stomatologie şi poate ﬁ
utilizată pentru corecţia sindromului de respiraţie la pacienţii cu bruxism nocturn.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to dentistry and can be
used to correct respiratory syndrome in patients with nocturnal bruxism. Summary of the
invention consists in that are placed during respiration at the level of the mouth and nose
above the upper lip two mirrors and depending on the appearance of great humidity spots
on the respective mirror is determined the predominant type of breathing and is performed
the hypoxic resistance test with registration of the time of respiration retention after a deep
breath, then are sequentially applied three types of mouthguards, namely anterior, posterior and antero-posterior, is determined the type of mouthguard with which is established
the naso-oral type of breathing and is recorded the maximum respiration retention time,
the corresponding mouthguard is used in the nighttime, during 30…40 day.

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI, IAȘI RO
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RO
C 19

STEM MODULARADAPTIV AL PROTEZEI TOTALE DE ȘOLD BAZAT PE MATERIA
LE INTELIGENTE

Autori:

Tarniţă Dănuţ Nicolae, Tarniţă Daniela

Cerere: RO a 2016 01023
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la stemul modular-adaptiv al unei proteze totale de șold bazat
pe materiale inteligente. Stemul face parte dintr-o proteză de șold, este plasat în canalul
femural și servește la stabilizarea protezei șoldului în canalul medular al femurului. Este alcătuit din trei module: A, B și C. Designul modular al tijei permite adaptarea mai precisă
la lungimea femurului, care poate varia de la pacient la pacient. Modulul B este îmbrăcat
cu un cilindru format din bare de Nitinol, un material cu memoria formei și poate realiza o
ﬁxare mai bună a tijei în canalul femural și o adaptare mai bună la imperfecţiunile canalului
femural. Modulul A este un cilindru care se poate roti cu 360º în jurul modulului B și permite
anteversia optimă a gâtului femural în raport cu componenta acetabulară.
Importanţa socio-economică: Stemul modular-adaptiv pentru proteza totală de șold utilizând materiale inteligente prezintă, conform invenţiei, următoarele avantaje:
- este modular și adaptabil oricărui tip de diaﬁză a femurului;
- nu permite micromișcări între stem și osul femural;
- este asigurată stabilitatea la mișcare prin compresiune continuă;
- se evită apariţia unor leziuni degenerativ-distroﬁce importante la nivelul suprafeţei de
contact cu focarul de fractură;
- permite, prin soluţii originale, rezolvarea fracturilor femurale la vârful stemului;
- permite extragerea stemului fără pierdere de os.
Summary of the invention: The invention relates to a modular-adaptive stem for total hip prosthesis
based on intelligent materials. It is part of a hip prosthesis and it is placed in the femoral
canal and serves to stabilize the hip prosthesis into the medullary canal of the femur. It consists of three modules: A, B and C. The modular design of the stem allows more accurately
adaptation of the stem length to the femur length that can vary from patient to patient.
Module B is covered by a cylinder composed of Nitinol bars, a shape memory material, and
it can achieve a more superior ﬁxation of the stem in the femoral canal and a better adaptation to the femoral canal imperfections. Module A is a cylinder that can rotate 360º around
the B module and allows the femoral neck optimal anteversion in relation to the acetabular
component.

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI, IAȘI RO
C 20

SOLUŢII ECOLOGICE: PASTĂ DE DINŢI ȘI APĂ DE GURĂ

Autori:

Earar Kamel, Sandu Andrei Victor, Matei Mădălina Nicoleta, Sandu Ion, Sandu Ioan Gabriel

Cerere: RO/2017
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la soluţii ecologice, și anume la pastă de dinţi și apă de gură,
obţinută din produse 100% naturale, cum ar ﬁ coajă de ou, plante aromatice, seminţe de
cardamon, bicarbonat de sodiu, sare de mare, uleiuri aromatice și sucuri de fructe. Produsele au o stabilitate foarte bună și un gust deosebit, curăţă și remineralizează smalţul.
Importanţa socio-economică: Produse organice 100% naturale cu căutare foarte mare pe piaţă.
Summary of the invention: The inventions refer to ecological solutions: toothpaste made of powders
of egg shell, rice, aromatic plants (mint, rosemary, etc.), cardamom seeds, calcium hydrocarbonate and sea salt, mixed with mint oil, juice of pineapple and grenadine. The product has
good stability and a very good taste, cleans well the teeth and mineralizes the enamel.

C 21

HALOCAMERE

Autori:

Sandu I., Știrbu C.M., Chirazi M., Sandu A.V., Canache M., Sandu I.G., Vasilache V., Știrbu I.C.

Brevete: RO 126283, 126284, 126285/2016
Esenţa invenţiei: Grupul de invenţii se referă la 3 tipuri de halocamere artiﬁciale pentru multipli utilizatori. Halocamera consistă dintr-o cameră uscată cu ferestre ionizate și ﬁltre UV, ce are
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pe peretele ușii o suﬂantă cu acţiune inversă unde este dispus un ventilator, care printr-un
material celulozic textil permite absorbţia aerului din cameră, ﬁind condiţionat la 60% și
menţinut la temperatura de 20...22°C, unde este vehiculat aerul cu aerosoli salini uscaţi.
Importanţa socio-economică: Produse organice 100% naturale cu căutare foarte mare pe piaţă.
Summary of the invention: The inventions relates to 3 types of artiﬁcial halo chamber for multiple
users. According to the invention, the halo chamber consists of a dry chamber with ionized
windows with UV ﬁlters, provided on the door wall with a blower with reversed action wherein there is placed a fan, which, through a cellulose textile material achieves the suction of
the air into the chamber, conditioned at a relative humidity of 60...65% and a temperature
of 20...22°C, and sends it to the discharge zone where can be a heat exchanger.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, INSTITUŢIE MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ
C 22

METODĂ DE OSTEOTOMIE A OLECRANONULUI CU SCHIMBAREA RAZEI DE
CURBURĂ A INCIZURII TROHLEARE

Autori:

Borovic Eduard, Ciocanu Mihail, Pavlovschi Ecaterina

Cerere: MD s 2016 0089
Esenţa invenţiei: Metoda se referă la medicină, în special la ortopedie şi traumatologie şi este dedicată pacienţilor cu rigiditate (contractură) posttraumatică a articulaţiei cotului și fracturi
complicate metaepiﬁzare tip C (AO) a extremităţii distale a humerusului, cu modiﬁcarea formei anatomice normale ale fosei olecraniene. Problema pe care o rezolva metoda propusă
constă în crearea condiţiilor pentru restabilirea mişcărilor active de ﬂexie-extensie ale antebraţului în volum maximal posibil prin folosirea metodei de osteotomie a olecranonului cu
schimbarea razei de curbură a incizurii trohleare.
Importanţa socio-economică: Metoda originală a osteotomiei şi reﬁxării ulterioare a fragmentului
olecranonului cu schimbarea razei de curbură a incizurii trohleare a fost utilizată la pacienţi cu rigiditatea (contractură) posttraumatică a articulaţiei cotului şi fracturi complicate
metaepiﬁzare tip C (AO) ale extremităţii distale a humerusului. Principalul efect al metodei
propuse constă în restabilirea mişcărilor active de ﬂexie-extensie în articulaţia cotului în
volum maximal posibil cu îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientului. Prioritatea metodei propuse constă în aceea că graţie speciﬁcei linii osteotomiei propuse este asigurată păstrarea
maximală a suprafeţei „de lucru” a cartilajului incizurii trohleare.
Summary of the invention: The method refers to medicine, particularly to orthopedics and traumatology, and is dedicated to post-traumatic articulation of the elbow joint and complicated
fractures of the distal extremity of the humerus with the modulation of the normal anatomical shape of the olecranon fossa. The problem solved by the proposed method consists in
creating the conditions for the restoration of the active ﬂexion-extension movements of the
forearm in the maximum possible volume by using the olecranon osteotomy method with
changing the radius of curvature of the trochal incision.

C 23

APARAT PORTATIV DE MONITORIZARE A BIOSEMNALELOR VITALE

Autori:

Baciu Alexandru, Ciocanu Mihail, Borovic Eduard

Cerere: MD s 2016 0089
Esenţa invenţiei: Aparatul portativ de monitorizare a biosemnalelor vitale se referă la medicină, în
special la medicină de urgenţă, medicina calamităţilor şi serviciile de salvare SMURD, medici de familie, săli de operaţii şi tratament, terapie intensivă, tratament la domiciliu, unităţi
militare specializate etc. Accesul la bazele de date existente cu posibilitate de formare a
bazelor de date noi ale pacienţilor – PCR, EHR şi HIE. Baza de date conţine informaţie despre
medici care activează în diferite instituţii medicale, pacienţi și recomandări medicale pentru
pacienţi. Arhitectura generală software este de tip client-server ⇒ platformă orientată spre
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servicii (SOA – Service Oriented Architecture). Transport automat de date în baze după numărul IDNP cu posibilitatea de accesare pentru comparaţii.
Importanţa socio-economică: Rezultatul utilizării aparatului portativ de monitorizare a biosemnalelor vitale propus constă în îmbunătăţirea controlului stării pacientului. Aparatul are
posibilităţi pentru utilizarea de echipamente suplimentare de diagnosticare și de resuscitare
a pacientului. Funcţionalitate suplimentară: manager portativ comunicaţii (ICM): wireless 4G, 3G, Cellular, Wi-Fi, LTE. Transmisiuni – video, audio şi a datelor ﬁziologice ale pacientului
în timp real. ECG-transmisie manuală; 5-derivate ECG. În funcţie de categoria de echipă la
dispozitiv se conectează: deﬁbrilator automatic external (AED), ultra Sunet, video laringoscop, camere de examinare: otoscop, eyescop, dermatoscop, stetoscop electronic, glucometru.
Summary of the invention: Portable Biosensor for Monitoring Vital Appliances refers to medicine,
especially emergency medicine, disaster medicine and SMURD rescue services, family doctors, surgery and treatment rooms, intensive care, home treatment, specialized military
units, and more. Access to existing databases with the potential to create new patient databases – PCR, EHR and HIE. The database contains information about physicians working in
diﬀerent medical institutions, patients and medical recommendations patients. The overall
software architecture is client-server ⇒ Service Oriented Architecture (SOA). Automatic data
transfer in databases by IDNP number with the possibility to access for comparisons.

C 24

METODĂ DE TRATAMENT AL SIALOLITIAZEI

Autori:

Ciobanu Gheorghe, Lextman Soﬁa, Scerbatiuc Dumitru

Brevet de scurtă durată: MD 929
Esenţa invenţiei: Metoda se referă la medicină, în special la chirurgia stomatologică, compartimentul chirurgia oro-maxilo-facială, şi este destinată prevenirii stenozelor după litextracţie endoorală în tratamentul sialolitiazei. Problema pe care o rezolvă invenţia dată este sporirea
eﬁcienţei proﬁlaxiei stenozei după litextracţia endoorală în tratamentul sialolitiazei şi deci
reducerea complicaţiilor postoperatorii speciﬁce.
Importanţa socio-economică: Principalul efect al metodei propuse constă în eliminarea restricţiei
ductului glandei salivare şi a efectului deprimant direct asupra microorganismelor patogenice. Rezultatul tehnic este îndreptat spre reducerea complicaţiilor postoperatorii și proﬁlaxia procesului inﬂamator în câmpul intervenţiei chirurgicale. Rezultatul aplicării metodei
de proﬁlaxie a stenozei în tratamentul sialolitiazei este prevenirea stenozei, normalizarea
dimensiunii şi funcţiilor ductului principal excretor al glandei submandibulare, precum şi
restaurarea microcirculaţiei glandelor salivare. Metoda propusă permite de a evita intervenţiile chirurgicale repetate şi complicaţiile asociate, asigură o eﬁcienţă suﬁcient de mare a
tratamentului şi permite de a preveni recidiva formării calculilor.
Summary of the invention: The method relates to medicine, particularly to dental surgery, oro-maxillo-facial surgery, and is intended for the prevention of stenosis after endooral extraction
in the treatment of sialolithiasis. The problem solved by this intervention is to increase the
eﬀectiveness of stenosis prophylaxis after endooral extraction in the treatment of sialolithiasis and thus to reduce speciﬁc postoperative complications.

C 25

APARAT PENTRU REPOZIŢIE ÎNCHISĂ ŞI FIXARE EXTERNĂ A FRAGMENTELOR
OSOASE ALE BAZINULUI MAMIFERELOR ÎN OSTEOSINTEZĂ

Autori:

Borovic Eduard, Ciobanu Gheorghe, Pavlovschi Ecaterina

Brevet: ЕА 022920/2016
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină şi medicină veterinară, în special la instrumente medicale, şi poate ﬁ utilizată în traumatologie și ortopedie veterinară, în calitate de aparat pentru
repoziţia închisă şi ﬁxare externă a fragmentelor osoase ale bazinului mamiferelor în osteosinteză. Problema pe care o rezolvă invenţia dată este îmbunătăţirea controlului compresiei
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şi ﬁxării fragmentelor osoase în tratamentul închis a leziunilor bazinului de tip A – fracturile
oaselor iliace (ischiatice), fără a afecta integritatea inelului pelvin, B – cu o instabilitate de
rotaţie şi în unele cazuri C – cu instabilitate verticală (în funcţie de clasiﬁcarea Asociaţiei
Internaţionale a Osteosintezei AO).
Importanţa socio-economică: Aparatul propus asigură compresia fragmentelor osoase ale bazinului sub unghiuri diferite unul faţă de celălalt. Controlul compresiei fragmentelor osoase ale
bazinului are loc datorită apropierii sau depărtării tuburilor curbate prin controlul mişcării
barelor ﬁletate în oriﬁciile capului cilindric al balamalelor-cleme, urmat de un control radiologic. Efectul terapeutic de bază constă în îmbunătăţirea controlului compresiei şi ﬁxării
fragmentelor osoase în tratamentul închis al fracturilor bazinului, datorată îmbunătăţirii
posibilităţilor tehnologice ale aparatului pentru repoziţie şi ﬁxare externă. Principalul rezultat al utilizării acestei invenţiei constă în micşorarea traumatizării intervenţiilor chirurgicale,
ulterior – îmbunătăţirea condiţiilor pentru consolidarea osului în regiunea fracturii, micşorarea termenului de consolidare şi imobilizare precoce a victimei.
Summary of the invention: The invention relates to medicine and veterinary medicine, in particular
to medical instruments, and may be used in traumatology and veterinary orthopedics as a
device for closed repositioning and external ﬁxation of bone fragments of the mammalian
basin in osteosynthesis. The problem solved by this invention is to improve the control of
bone fracture compression and ﬁxation in the closed treatment of Type A basal lesions –
iliac bone fractures (sciatica) without aﬀecting the integrity of the pelvic ring, B – with a
rotational instability and in some cases C – with vertical instability (depending on the classiﬁcation of the International Association of Osteosynthesis AO).

C 26

DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL SINDROMULUI HERLYNWERNERWUNDERLICH

Autori:

Mişina Ana, Gudumac Eva, Cerneţchi Olga, Mişin Igor

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5214
Descrierea lucrării: Sindromul Herlyn-Werner-Wunderlich (sindromul HWW) se referă la o anomalie
destul de rară a organelor sistemului genito-urinar şi în literatura de specialitate se întâlnesc
doar cazuri clinice unice [1-28] sau serii foarte mici [29-43]. Sindromul HWW include: (1)
hemivagin obstructiv; (2) agenezie ipsilaterală a rinichiului şi (3) prezenţa uterului dublu
(uterine didelphys) (Fig.1). În literatura anglo-saxonă sindromul HWW este bine cunoscut
sub acronimul OHVIRA (obstructed hemivagina and ipsilateral renal anomaly), care a fost
introdus de Smith N.A. şi Laufer M.R. în anul 2007.
Importanţa socio-economică: Sindromul HWW se referă la o malformaţie destul de rar întâlnită a
tractului genito-urinar. Variantele anatomice ale sindromului OHVIRA sunt deﬁnite în particularităţile manifestărilor clinice. Diagnosticul oportun al sindromului HWW este principalul
în păstrarea funcţiei fertile şi proﬁlaxiei complicaţiilor posibile (endometrioza, procese inﬂamatorii, proces aderenţial) din partea organelor bazinului mic. RMN trebuie considerată
metoda de elecţie în diagnosticul sindromului OHVIRA. Deschiderea hematocolposului şi
rezecţia septului asimetric sunt metodele standard în tratamentul acestei anomalii. În cazul
variantei neclasice a sindromului HWW (uter septat, uter dublu) este oportună efectuarea
corecţiei simultane a malformaţiei (deschiderea hematocolposului şi metroplastie).
Work description: The Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome (HWW syndrome) refers to a rather rare
anomaly of genitourinary-urinary system organs, and only single clinical cases [1-28] or very
small series [29-43] are encountered in the spatial literature. HWW syndrome includes: (1)
obstructive hemivagina; (2) ipsilateral agenesis of the kidney and (3) the presence of the
uterus didelphys (Fig. 1). In Anglo-Saxon literature the HWW syndrome is well known under
the acronym OHVIRA (obstructed hemivagina and ipsilateral renal anomaly), which was introduced by Smith N.A. and Laufer M.R. in 2007.
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C 27

ATREZIA HIMENULUI: PARTICULARITĂŢILE MANIFESTĂRILOR CLINICE, DIA
GNOSTICULUI ŞI CORECŢIEI CHIRURGICALE

Autori:

Mişina Ana, Gudumac Eva, Cerneţchi Olga, Mişin Igor

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5212
Descrierea lucrării: Una dintre cele mai serioase probleme ale anomaliilor obstructive de dezvoltare
a vaginului, în cazul diagnosticării şi corecţiei tardive ale lor este dezvoltarea potenţială a
endometriozei organelor bazinului mic, ce inﬂuenţează funcţia reproductivă. În acest context, în literatura de specialitate s-au manifestat tendinţe de utilizare a metodelor radiologice (TC şi RMN) în diagnosticarea anomaliilor obstructive ale vaginului. Autorii prezintă
particularităţile manifestărilor, diagnosticului şi rezultatele imediate ale corecţiei chirurgicale înregistrate în 29 de cazuri de malformaţii simetrice ale vaginului – atrezia himenului.
Importanţa socio-economică: AH este cea mai des întâlnită anomalie obstructivă a vaginului. De
regulă, atrezia himenului este o malformaţie izolată. Utilizarea RMN în perioada preoperatorie permite depistarea particularităţilor anatomiei radiologice (tipul anomaliei obstructive
a vaginului, gradul de răspândire a hematocolposului) și planiﬁcarea accesului și volumului
intervenţiei chirurgicale. Folosirea inciziei semilunare transversale permite drenarea adecvată a hematocolposului în AH, iar în caz de hematocolpos masiv – drenarea prolongată a
vaginului cu cateterul Foley.
Work description: One of the most serious problems of obstructive abnormalities in the development of the vagina is its potential diagnosis and late correction of potential endometriosis
of the small basin organs, which suﬃciently aﬀects reproductive function. In this context,
there have been trends in the use of radiological methods (TC and MRI) in the diagnosis of
obstructive abnormalities of the vagina. The authors present peculiarities of manifestation,
diagnosis and immediate results of surgical correction of 29 cases of symmetrical malformations of the vagina – imperforate hymen.

C 28

SINDROMUL MAYERROKITANSKYKUSTERHAUSER: REZULTATELE PRECOCE
ŞI TARDIVE ALE COLPOPOEZEI PERITONEALE ÎN TRATAMENTUL AGENEZIEI
VAGINULUI

Autori:

Mişina Ana, Gudumac Eva, Cerneţchi Olga, Mişin Igor

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5289
Descrierea lucrării: Sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) este o patologie congenitală
rară caracteristicile clasice ale căreia sunt: (1) aplazia vaginului şi organe genitale normal
dezvoltate; (2) lipsa uterului sau prezenţa lui în formă de rudimente; (3) ovare normal funcţionale şi dezvoltate; (4) trompe normal dezvoltate; (5) caracteristicile sexuale secundare
normale şi cariotipul 46 XX.
Importanţa socio-economică: Sindromul MRKH se referă la o malformaţie congenitală rară a organelor genitale feminine. Tipul I al acestui sindrom se întâlneşte statistic veridic mai des decât
al doilea (MURCS) şi în majoritatea cazurilor se clasiﬁcă ca V5bC2bU4bA0M0. În structura
MURCS se observă o predominanţă a malformaţiilor sistemului urinar (agenezia rinichiului).
Colpopoeza peritoneală permite de a obţine un rezultat anatomic funcţional în 100% cazuri
şi 96,6% – rezultat funcţional. Din 36 de cazuri colpopoeza a fost efectuată prin accesul perineal izolat în 17 (47,2%) cazuri, accesul perineal + laparotomia – 12 (33,3%) şi laparoscopia
+ acces perineal 7 (19,5%) cazuri. Tehnica operaţiei colpopoezei peritoneale este destul de
clar descrisă în literatura de specialitate, totodată, este logic de prezentat etapele principale
ale acestei intervenţii chirurgicale cu utilizarea momentelor tehnice raţionale. Aprecierea
calităţii vieţii (QOL) după colpopoeza peritoneală (sau rezultatul funcţional) a fost efectuată
la 29 (80,6%) de paciente în perioada preoperatorie şi la distanţă, după intervenţia chirurgicală în medie peste 121,1±11,3 (de la 25 până la 197) luni. Aşa, folosind sistemul de punctaj
FSFI a fost constatată statistic veridic (p<0.0001) îmbunătăţirea calităţii vieţii (QOL) în perioada postoperatorie după colpopoeza peritoneală.
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Work description: Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (MRKH) is a rare congenital pathology,
the classic features of which are: (1) vaginal aplasia and normally developed genital organs;
(2) lack of uterus or its presence in the form of rudiments; (3) normally functioning and
developed ovaries; (4) normally developed trumpets; (5) normal secondary sexual characteristics and karyotype 46 XX.

C 29

DIAGNOSTICUL ŞI MONITORIZAREA SCLEROZEI MULTIPLE CU UN NOU BIO
MARKER OCT

Autori:

Pavlovschi Ecaterina, Borovic Djina, Borovic Eduard

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5290
Descrierea lucrării: Actualmente, scleroza multiplă (SM) este cea mai frecventă afecţiune neurologică invalidizantă, întâlnită la tineri. Deşi în mod tradiţional, este considerată drept o afecţiune
inﬂamatorie demielinizantă a sistemului nervos central (SNC), neurodegenerarea caracterizată prin pierderea axonală şi ulterior neuronală, reprezintă componente importante ale patobiologiei SM. Aceste procese neurodegenerative sunt, în principal, considerate ca sechele
ale demielinizării subiacente care apare în SM. Cele mai multe leziuni ale SNC implică zone
neuroanatomice nonelocvente care, de cele mai multe ori, nu duc la acuze simptomatice.
Importanţa socio-economică: Simptomele SM sunt extrem de heterogene de la un pacient la altul.
Recent, atenţia cercetătorilor s-a concentrat asupra simptomelor nonﬁzice ale SM, cum ar
ﬁ oboseala şi simptomele cognitive. Deşi debutul se atestă la o vârstă diferită, majoritatea
pacienţilor cu maladii demielinizante acute sunt tineri (20-45 de ani). OCT este o metodă
imagistică promiţătoare pentru detectarea şi monitorizarea unor modiﬁcări caracteristice
SM și poate identiﬁca modiﬁcări subtile în RNFL şi maculă de-a lungul timpului, datele corelând cu clinica şi parametrii obţinuţi prin RMN.
Work description: Currently, multiple sclerosis (MS) is the most common disabling neurological disorder seen in young people. Although traditionally considered as a demyelinating inﬂammatory disorder of the central nervous system (CNS), neurodegeneration characterized by
axonal and later neuronal loss are important components of MS pathobiology. These neurodegenerative processes are mainly considered as sequelae of underlying demyelination
occurring in MS. Most CNS lesions involve non-viable neuroanatomic areas that often do
not lead to symptomatic accusations.

C 30

MONITORIZARE A SARCINII FUNCŢIONALE A MEMBRULUI INFERIOR

Autori:

Borovic Eduard, Ciocanu Mihail, Pavlovschi Ecaterina

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5409
Descrierea lucrării: Regenerarea reparatorie (reconstructivă) – restructurarea ţesutului osos, în cursul căreia are loc o resorbţie parţială sau completă a structurilor osoase şi crearea unor noi,
observată după leziuni ale oaselor scheletului. La etapele tardive ale regenerării reparative
a osului are loc mineralizarea şi restructurarea regeneratului primar şi reconstituirea osului. Numai includerea fragmentelor în sarcina axială corectă şi completă este însoţită de o
restructurare a ţesutului ﬁbros în zona interfragmentară şi se ﬁnisează cu consolidare. Principalul obiectiv al tratamentului este de a restabili sau de a îmbunătăţi activitatea funcţională a segmentului şi a întregului membru în totalitate, cu realizarea consolidării fracturii în
cadrul posibilităţii maximale de orientare corectă a fragmentelor şi eliminarea deformării
iniţiale.
Importanţa socio-economică: Dispozitivul propus, ce conţine senzori de măsurare a presiunii pe suprafaţa de sprijin a piciorului, conectaţi la un circuit electronic de transformare a semnalelor
de la senzorii de determinare a presiunii în semnale electrice, unitatea de transmisie de date
fără ﬁr, formate de circuitul menţionat, unitatea pentru recepţionarea şi procesarea datelor
privind presiunea de pe suprafaţa de susţinere a piciorului, care vin din unitatea de transmisie de date fără ﬁr, caracterizat prin aceea, că dispozitivul este prevăzut cu o unitate electro-
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nică, efectuată cu posibilitatea transformării valorii presiunii de pe suprafaţa de susţinere a
piciorului, într-o valoare a presiunii mecanice reciproce a fragmentelor osoase ale membrelor lezate, a cărui ieşire este conectată la intrarea în unitatea vibroaudiovizuală de informare
a pacientului, despre valoarea presiunii mecanice a fragmentelor osului traumatizat.
Work description: Restorative regeneration (reconstructive) – Restoration of bone tissue during
which a partial or complete resorption of bone structures and the creation of new ones
occurs after skeletal bone lesions. In the late stages of regenerative repair of the bone, mineralization and restructuring of the primary regenerate and reconstruction of the bone take
place. Only inclusion of the fragments in the correct and complete axial load is accompanied by a restructuring of the ﬁbrous tissue in the interfragmentation area and is completed
with consolidation. The main objective of the treatment is to restore or improve the functional activity of the segment and of the entire member as a whole, by achieving the fracture consolidation within the maximal possibility of correct orientation of the fragments
and eliminating the initial deformation.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, INSTITUŢIE MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, INSTITUŢIE MEDICO
SANITARĂ PUBLICĂ
C 31

TUMORI GASTROINTESTINALE STROMALE: ASPECTE, PARTICULARITĂŢI
HISTOPATOLOGICE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE, PARTICULARITĂŢI IMAGISTICE ȘI
INSTRUMENTALE, MANAGEMENT CHIRURGICAL ŞI COMBINAT, REZULTATELE
IMEDIATE ŞI LA DISTANŢĂ ALE TRATAMENTULUI

Autori:

Ghidirim Gheorghe, Ghidirim Nicolae, Mişin Igor, Cernat Victor, Cernat Mircea

Certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5647, seria OŞ nr. 5646, seria
OŞ nr. 5649, seria OŞ nr. 5648
Descrierea lucrării: Tumorile gastrointestinale stromale (TGIS) prezintă o categorie largă de tumori
primare, mezenchimale, nonepiteliale ale tractului digestiv, localizate în peretele organelor
cavitare. TGIS posedă un spectru clinic larg de manifestări, localizări, aspect histopatologic
și pronostic. Ele pot apărea pe parcursul întregului tract gastrointestinal (TGI) și pot avea,
de asemenea, o implicare extragastrointestinală. Tratamentul TGIS este abordat în funcţie
de caracteristicile bolii: boală localizată sau boală avansată (extinsă sau metastatică). Boala
avansată este caracterizată de diseminare peritoneală și/sau hepatică. Semniﬁcaţia clinică
a acestei tumori a fost generată de descoperirea caracteristicilor molecular-genetice și, în
consecinţă, sintetizarea unui medicament eﬁcient în tratarea neoplaziei.
Importanţa socio-economică: Intervenţia chirurgicală este metoda de elecţie pentru tratamentul
TGIS primar localizate și local avansate, care urmărește excizia completă a tumorii, cu margini oncologice negative și cu păstrarea integrităţii pseudocapsulei tumorale. Localizarea
anatomică și dimensiunea TGIS joacă un rol important în alegerea volumului intervenţiei
chirurgicale. TC poate ﬁ considerată tehnica imagistică standard în examenul preoperator
al TGIS. Dimensiunea tumorii este unicul parametru care posedă valoare predictivă pentru prognozarea potenţialului malign al TGIS. Pentru atingerea radicalităţii actului chirurgical operaţiile combinate sunt argumentate în cazul invaziei TGIS în organele adiacente,
iar omentectomia este oportună și trebuie executată cu scop proﬁlactic. Limfodisecţia este
recomandată în cazul depistării intraoperatorii a ganglionilor limfatici măriţi macroscopic în
dimensiuni. Rata complicaţiilor postoperatorii precoce este redusă, iar letalitatea postoperatorie nulă.
Work description: Stromal gastrointestinal tumors present a wide range of primary, mesenchymal,
non-epithelial digestive tract tumors located in the cavity wall. SGIT possess a broad clinical
spectrum of manifestations, localizations, histopathological and prognostic aspects. They
may appear throughout the gastrointestinal tract (TGI) and may also have extragastroin-
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testinal involvement. Treatment of SGIT is addressed according to the characteristics of the
disease: localized disease or advanced disease (extensive or metastatic). Advanced disease
is characterized by peritoneal and/or hepatic dissemination. The clinical signiﬁcance of this
tumor was generated by the discovery of molecular-genetic characteristics and, consequently, the synthesis of an eﬀective drug in the treatment of neoplasia.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, INSTITUŢIE MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ
C 32

ANESTEZIE INTRAOPERATORIE ŞI ANALGEZIE POSTOPERATORIE PRIN BLOC
DE PLAN ABDOMINAL TRANSVERS PENTRU INTERVENŢIILE CHIRURGICALE
LIMITATE LA PERETELE ABDOMINAL ANTERIOR

Autori:

Chesov Ion, Fatnic Elena, Borovic Eduard, Belîi Adrian

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5103
Descrierea lucrării: Evoluţia anesteziei, pe parcursul ultimelor decenii, este o istorie a succesului orientat spre fortiﬁcarea siguranţei pacientului. Dezvoltarea noilor tehnologii şi tehnici anestezice a permis diminuarea dramatică a mortalităţii şi morbidităţii perioperatorii. Ca rezultat
al îmbunătăţii calităţii serviciilor medicale, echipa anestezico-chirurgicală urmează să abordeze pacienţi cu o condiţie de sănătate tot mai complexă, anterior incompatibilă cu efectuarea actului chirurgical. Astfel, în prezent decizia de efectuare a intervenţiei chirurgicale este
direct dependentă de necesitatea managementului comorbidităţilor şi riscurilor prezentate
de pacient. Adesea, imperativele terapeutice ﬁind contradictorii, iar deciziile de tratament
sunt luate în condiţii când orice eroare poate avea urmări dezastruoase.
Importanţa socio-economică: Blocul de plan transvers abdominal (TAP) este o tehnică de analgezie
regională care asigură analgezia peretelui abdominal anterior. De obicei, TAP este citat drept
componentă a unui program de analgezie multimodală postoperatorie. TAP a fost implementat cu succes în practica clinică din Republica Moldova, pentru analgezia multimodală
postoperatorie, începând cu anul 2012. În premieră în Republica Moldova, iar conform datelor
disponibile – pentru a doua oară în lume, TAP a fost utilizat drept metodă de anestezie pentru tratamentul chirurgical al abcesului ligatural al cicatricei peretelui abdominal anterior, cu
herniotomia şi hernioplastia herniei liniei albe, la o pacientă de 68 de ani, risc anestezic ASA III.
Work description: The evolution of anesthesia, over the last decades, is a history of success aimed at
strengthening the patient’s safety. The development of new anesthetic technologies and
techniques allowed dramatic reduction in perioperative mortality and morbidity. As a result
of improving the quality of medical services, the anesthetic-surgical team is to address patients with an increasingly complex health condition, previously incompatible with surgery.
Thus, the decision to perform surgery is now directly dependent on the need for management of co-morbidities and risks presented by the patient. Often, the therapeutic imperatives are contradictory, and treatment decisions are made when any error can have disastrous
consequences.

C 33

ARGUMENTAREA UTILIZĂRII ADEZIVILOR SINTETICI ÎN PROTEJAREA LOCALĂ
A ANASTOMOZEI PE COLON

Autori:

Pleșco Elena, Ghidirim Gheorghe, Mişin Igor, Petrovici Vergil, Siniţina Lilia

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5105
Descrierea lucrării: Dehiscenţa anastomozei intestinale a fost și rămâne a ﬁ o problemă clinică importantă a chirurgiei colorectale contemporane, cu impact socio-economic major. În poﬁda
performanţelor medicinii contemporane și a tehnicelor chirurgicale, dehiscenţa anastomozei continuă să ﬁe cauza principală a morbidităţii și mortalităţii postoperatorii la pacienţii
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supuși intervenţiilor pe colon. Actualmente se realizează multiple cercetări bazate pe studierea și elaborarea metodelor de protejare locală a anastomozei colonice. În studiul prezent
au fost demonstrate efectele, atât beneﬁce, cât și negative, ale adezivilor sintetici în protejarea locală a anastomozei colonice. Astfel, utilizarea adezivului tisular latex pentru protejarea
anastomozei pe colon prezintă o metodă potenţială de ameliorare a rezultatelor postoperatorii. Viceversa, utilizarea adezivului cianoacrilat nu ameliorează vindecarea zonei anastomotice, datorită dezechilibrului ﬁbrilogenezei și neoangiogenezei și are acţiune histotoxică.
Importanţa socio-economică: Dehiscenţa anastomozei reprezintă o problemă care poate apărea la
orice nivel al tractului gastrointestinal. Incidenţa dehiscenţei suturilor în chirurgia stomacului și duodenului constituie 1,5-3%, intestinului subţire 2,8-8,7%, dar în chirurgia colorectală
incidenţa dehiscenţei anastomozei atinge cifre foarte mari. Mortalitatea postoperatorie în cadrul apariţiei dehiscenţei anastomozei intestinale oscilează în limite vaste de la 6% la 22-30%
și până la 50%. Dehiscenţa anastomozei intestinale micșorează supravieţuirea la distanţă și
duce la creșterea incidenţei de recidivă locală a cancerului. Actualmente, se realizează numeroase studii axate pe studierea și elaborarea metodelor de protejare a anastomozei pe colon.
Pentru acest scop a fost propusă aplicarea locală a diferiţilor adezivi tisulari, atât biologici, cât
și sintetici, peliculelor de colagen, preparatelor obţinute din plasma umană.
Work description: Anastomotic leakage was and remains a major clinical problem of modern colorectal surgery, with major socio-economic impact. Despite of modern medicine performances
and surgical techniques, anastomotic leakage is the main cause of postoperative morbidity
and mortality in patients undergoing colorectal surgery. At present, multiple studies have
been realized for elaboration of colonic anastomoses local protection methods. In our study
the positive and negative eﬀects of synthetic adhesives for local protection of the colonic
anastomosis were demonstrated. Thus, latex tissue adhesive for local protection of colonic
anastomoses is the potential methods for improvement of the postoperative results. Vice
verso using of cyanoacrylate adhesive for local protection of colonic anastomosis does not
improve anastomotic healing, due to disbalance of ﬁbrilogenesis and neoangiogenesis and
has hystotoxic eﬀect.

C 34

DIAGNOSTICUL MUCOCELULUI APENDICULAR ȘI PSEUDOMIXOMULUI PERITO
NEAL. TRATAMENTUL MULTIMODAL AL MUCOCELULUI APENDICULAR ȘI PSEU
DOMIXOMULUI PERITONEAL. PROFILUL IMUNOHISTOCHIMIC AL LEZIUNILOR
MUCINOASE ALE APENDICELUI ŞI OVARELOR. MODELUL EXPERIMENTAL AL
PSEUDOMIXOMULUI PERITONEAL

Autori:

Ghidirim Gheorghe, Mişin Igor, Mişina Anna, Rojnoveanu Gheorghe, Vozian Marin

Certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5294, seria OŞ 5293
Descrierea lucrării: Evaluarea histologică a ţesuturilor tumorale obţinute ca rezultat al modelării
experimentale a pseudomixomului peritoneal permite conﬁrmarea similitudinilor sau punerea în evidenţă a diferenţelor structurii histomorfologice și a arhitectonicii ţesuturilor
obţinute comparativ cu caracteristicile microscopice ale tumorii prelevate de la pacienţi.
Au fost studiate particularităţile histomorfologice atestate în corelaţiile dintre conţinuturile
mucinoase ale tumorilor mucosecretorii şi ţesuturile peritoneale examinate. Mostrele prelevate au fost colorate cu hematoxilină-eozină (H&E) şi Alcian blue. Adiţional blocurile selectate au fost supuse colorării imunohistochimice cu anticorpi monoclonali pentru CEA, CK 7,
CK 20, și Ki 67. Variabilităţile de intensitate a expresiei conţinutului mucinos s-au apreciat
utilizând scara cu diapazonul de gradaţie de „4 +”: 0 – absentă; „+” – minimal; „++” – moderat;
„+++” – pronunţat; „++++” – excesiv.
Importanţa socio-economică: În baza cercetării efectuate referitor la analiza dezvoltării pseudomixomului, recidivei acestuia și supravieţuirii pacienţilor LMA, a fost stabilit că evoluţia
pacienţilor cu leziuni mucinoase cu potenţial malign redus poate ﬁ complicată, deși mult
mai rar (8,33% vs 100%, p<0,0001), prin dezvoltarea PMP, iar rata supravieţuirii la distanţa de
170 de luni atât de facto, cât și prognozate este statistic semniﬁcativ mai mare la pacienţii
cu LGAMN (0% vs 40%, p<0,05), pe când recidiva PMP nu a demonstrat diferenţă statistică în funcţie de tipul histologic al LMA. Prin modelarea pseudomixomului peritoneal în
condiţii experimentale s-a urmărit argumentarea capacităţii de creștere intraperioneală a
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tumorilor mucinoase și crearea unui model experimental cu scop de studiere ulterioară a
proprietăţilor citostatice și mucolitice a diverselor preparate farmacologice. Deși au fost înregistrate efecte adverse hematologice la 66,6% dintre pacienţii ce au suportat chimioterapie, nici unul dintre aceștia nu a depășit gradul sever (III) de citotoxicitate, fapt ce a permis
administrarea chimioterapicelor conform schemei, fără sistare.
Work description: Histological evaluation of tumor tissues obtained as a result of experimental modeling of peritoneal pseudomixomes allows conﬁrmation of similarities or reveal diﬀerences
in histomorphological structure and tissue architecture obtained compared to tumor microscopic characteristics taken from patients. The histomorphological particularities attested in the correlations between the mucinous contents of the mucospeciﬁc tumors and the
examined peritoneal tissues were studied. The samples were stained with hematoxylin-eosin (H&E) and Alcian blue. Additionally, the selected blocks were subjected to immunohistochemical staining with monoclonal antibodies for CEA, CK 7, CK 20, and Ki 67. The intensity
variables of mucin content were evaluated using the & quot; 4 + & quot; gradient range: 0
absent; “+” – minimal; “++” – moderate; “+++” – pronounced; “++++” – excessive.

C 35

ESTIMAREA PROBABILITĂŢII SURVENIRII COMPLICAŢIILOR POSTOPERATORII
LA PACIENŢII CU APNEE OBSTRUCTIVĂ DE SOMN

Autori:

Ambrosii Tatiana, Șandru Serghei, Corlăteanu Alexandru, Ciocanu Mihail, Rojnoveanu Gheorghe,
Cobâleţchi Sergiu, Belîi Adrian, Sîrcu Victoria

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5611
Descrierea lucrării: Sindromul de apnee obstructivă de somn reprezintă un tip de dereglare a respiraţiei în timpul somnului, cu o prevalenţă înaltă între pacienţii chirurgicali. Cercetarea a relevat o prevalenţă a apneei obstructive de somn mai mare de 70% în populaţia chirurgicală.
Modelul probabilistic elaborat care include parametrii de evaluare a prezenţei riscului de
apnee obstructivă de somn, indicele masei corporale, sexul, vârsta, circumferinţa gâtului şi
abdomenului, morfotipul ,,rotund” pentru femei, hipertensiune arterială, prognozează survenirea de complicaţii cardiovasculare de 80,2%, însă nu cele respiratorii și reacţii adverse.
Importanţa socio-economică: AOS este cea mai frecventă tulburare a respiraţiei legate de somn, iar
prevalenţa sa este în creștere în întreaga lume din cauza obezităţii și creșterii duratei medii
de viaţă generală în populaţie. Identiﬁcarea pacienţilor cu risc crescut de apnee obstructivă
de somn trebuie să ﬁe un element obligatoriu al evaluării preoperatorii. Pentru a optimiza capacitatea diagnostică a testelor preoperatorii de screening este necesară luarea în considerare a circumferinţei abdomenului >100 cm. Pentru estimarea cât mai exactă a probabilităţii
survenirii complicaţiilor postoperatorii la pacienţii cu apnee obstructivă de somn este recomandată utilizarea modelului probabilistic elaborat y=-2,046+(x1×1)+(x2×1)+...+(xn×1).
Work description: Obstructive Sleep Apnea Syndrome is a type of breathing disorder during sleep,
with a high prevalence among surgical patients. The research revealed a prevalence of obstructive sleep apnea greater than 70% in the surgical population. The developed probabilistic model that includes the parameters of the assessment of the presence of the risk
of obstructive sleep apnea, body mass index, sex, age, neck and abdomen circumference,
“round” female morphine, hypertension, predicts cardiovascular complications of 80.2 %,
but not respiratory and side eﬀects.

C 36

PARTICULARITĂŢILE METODELOR DE TRATAMENT CHIRURGICAL AL FRACTU
RILOR FEMURULUI DISTAL DE TIP AAO, TIP BAO, TIP CAO ȘI FRACTURILOR
DESCHISE ALE FEMURULUI DISTAL LA PACIENŢII POLITRAUMATIZAŢI

Autori:

Hîncota Dumitru, Croitor Gheorghe, Ciocanu Mihail

Certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5659, seria OŞ nr. 5660
Descrierea lucrării: Fracturile femurului distal sunt leziuni grave care reprezintă o problemă nerezolvată în traumatologie până în prezent, constituind 12-25% din fracturile femurului şi 6-8%
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din fracturile scheletului, cu tendinţă spre majorarea frecvenţei în ultima vreme. Aceste fracturi se produc pe un segment osos cu o rezistenţă mai scăzută prin mecanisme ce diferă în
raport cu vârsta. Cel mai frecvent este mecanismul indirect, ﬁind reprezentat de încărcarea
axială cu varus/valgus sau forţe rotaţionale. Au fost analizate indicaţiile, contraindicaţiile și
metodele de tratament pentru ﬁecare pacient cu fractură a femurului distal. S-au perfectat
și implementat în practică tehnicile minim invazive în fracturile de tip A și C (AO).
Importanţa socio-economică: Evaluarea frecvenţei, cauzelor apariţiei, tipurilor și gravităţii, cu aprecierea indicaţiilor, contraindicaţiilor şi căilor de abord pentru osteosinteza diferitelor tipuri
de fracturi ale femurului distal. A fost apreciată restabilirea funcţiei genunchiului omonim în
baza scalelor internaţionale. În baza datelor clinice, imagistice și a patologiilor concomitente a fost elaborat algoritmul de diagnostic și tratament chirurgical diferenţiat al pacienţilor
cu fracturi ale femurului distal. Au fost argumentate beneﬁciile tehnicilor minim invazive
de osteosinteză a femurului distal. A fost optimizată stabilitatea osteosintezei cu plăci la
pacienţii cu fracturi ale femurului distal, prin aprecierea indicaţiilor către stabilitate absolută
sau relativă în funcţie de tipul de fractură.
Work description: Distal femoral fractures are serious lesions that represent an unresolved problem
in traumatology to date, constituting 12-25% of femoral fractures and 6-8% of skeletal fractures, with a tendency to increase the frequency lately. These fractures occur on a bone
segment with lower resistance through mechanisms that diﬀer in age. The most common is
the indirect mechanism, being axial load with varus/valgus or rotary forces. The indications,
contraindications and treatment methods for each patient with distal femoral fracture were
analyzed. The minimally invasive techniques in A and C (AO) fractures have been developed
and implemented in practice.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM
C 37

BALSAM NATURAL AFRODIZIAC SPIRU POTENT

Autori:

Carauș Vladimir, Rudic Valeriu

Cerere: MD s 2017 0050
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară și medicina proﬁlactică și poate ﬁ aplicată
în scopul proﬁlaxiei unui șir de boli, inclusiv oncologice. Se propune compoziţia, tehnologia
de fabricare și metodele de analiză a unui nou balsam natural SPIRU potent. Adaptabilitatea ingredientelor din compoziţia balsamului îmbunătăţește capacitatea de muncă, crește
rezistenţa în organism la impactul mediului și la acţiunea toxică a substanţelor poluante,
posedă capacitate de radioprotecţie, proprietăţi antistres, îmbunătăţește microcirculaţia cerebrală și previne senilitatea, îmbunătăţește activitatea sexuală, ajută la creșterea libidoului
și sporirea fertilităţii.
Importanţa socio-economică: Produsul inovativ elaborat și tehnologia de obţinere asigură suplinirea arsenalului de produse nutraceutice cu efecte polivalente pentru ameliorarea şi asanarea populaţiei cu o rată înaltă a patologiilor cauzate de tulburări ale funcţiilor vitale ale
organismului. Ca elaborare ﬁnalizată, cu schemele inofensive şi eﬁciente tehnologice, documentaţia, sumarul proprietăţilor terapeutice şi domeniile prestabilite de utilizare oferă
oportunitatea creării unor clustere între întreprinderile biotehnologice și farmaceutice, care
ar putea asigura producerea și punerea pe piaţa locală și cea externă a noilor produse naturale, ecologic pure destinate consumului uman cu posibilitatea deschiderii noilor linii tehnologice și creării noilor locuri de muncă.
Summary of the invention: The invention refers to the nourishment industry and the prophylactic
medicine and can be applied to the warned of diseases, inclusively oncological one. Were
elaborated the composition, technology of fabrication and methods of analysis of a new
prophylactic-curative balm: SPIRU potent. The adaptability of ingredients contained in the
composition for the obtaining of the prophylactic-curative balm improves the capacity of
work, increases the resistance in the organism at the impact of the environment as at the
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toxic action of the polluting substances, has radioprotection, antistress properties, improves cerebral microcirculation and prevents senility, improves sexual activity, increase libido
and fertility.

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ
C 38

METODĂ DE PLASTIE VASCULARIZATĂ A DEFECTELOR SEPTICE DE TENDON
PATELAR

Autori:

Verega Grigore, Iordachescu Rodica, Bîrca Radu, Stratan Vladimir

Brevet de scurtă durată: MD 976
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la traumatologie și chirurgia plastică și poate
ﬁ utilizată pentru plastia vascularizată a defectelor septice de tendon patelar. Conform invenţiei, metoda constă în aceea că se efectuează examenul dopplerograﬁc cu stabilirea proiecţiei
vaselor, apoi se efectuează două incizii curbate de-a lungul marginii interne a tibiei în direcţie
proximală, care încep la 6 cm deasupra vârfului maleolei mediale, formând un lambou elipsoidal, prima incizie ﬁind îndreptată cu concavitatea în partea medială de-a lungul marginii
laterale a tendonului ahilian, iar a doua îndreptată cu concavitatea în partea laterală, se evidenţiază fascia de înveliș, tendonul ahilian și pediculul vascular safen, lamboul având lăţimea
de 2 cm, lungimea de 12 cm și grosimea de 3 mm, este compus din cutaneu, fascia de înveliș
cu pedicul vascular și grefa tendinoasă alcătuită din porţiunea patrulateră a părţii mediale a
tendonului ahilian, apoi se efectuează incizia regiunii inferioare a lamboului, care este ridicat,
rotit în direcţia proximală a pediculului vascular integru și plasat în defectul menţionat al regiunii infrapatelare, după care capetele grefei tendinoase sunt introduse în breșele sagitale ale
fragmentelor tendonului patelar și suturate, iar plaga este suturată pe straturi.
Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia este extinderea arsenalului de
metode utilizate pentru tratamentul leziunii tendonului patelar și al defectelor tisulare supraiacente. Rezultatul constă în refacerea deplină a integrităţii anatomo-ﬁziologice și funcţionale a tendonului patelar și a ţesuturilor supraiacente, cu scurtarea duratei tratamentului.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to traumatology and plastic
surgery and can be used for vascularized plasty on septic patellar tendon defects. According
to the invention, the method consists in that it is carried out the dopplerography examination by establishing the projection vessels, then are performed two curved incisions along
the margin of the internal tibia in proximal direction, starting at 6 cm above the apex of the
medial malleolus to form an ellipsoidal ﬂap, the ﬁrst incision is directed with its concavity in
the medial part along the lateral margin of the Achilles tendon and the second directed with
its concavity in the lateral part, it is highlighted the covering fascia, the Achilles tendon and
the vascular saphenous pedicle, the ﬂap having a width of 2 cm, a length of 12 cm and a thickness of 3 mm, is composed of the cutaneous, the covering fascia with vascular pedicle and the
tendinous graft consists of the quadrilateral portion of the medial part of the Achilles tendon,
then is made the incision of the inferior region of the ﬂap, which is raised, rotated in the proximal direction of the integral vascular pedicle and placed in the said defect of the infrapatellar
region, after which the tendinous graft ends are inserted into the sagittal gaps of the patellar
tendon fragments and sutured, and the wound is sutured in layers.

C 39

METODĂ DE TRATAMENT AL CATARACTEI COMPLICATE CU UVEITĂ ANTERIOARĂ

Autori:

Cuşnir Valeriu, Dumbrăveanu Lilia, Cuşnir Vitalie

Brevet de scurtă durată: MD 994
Esenţa invenţiei: Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că preoperator se administrează parabulbar 1 ml soluţie ce conţine Betametazon dinatriu fosfat 2 mg, Betametazon dipropionat
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5 mg şi vehicul până la 1 ml, o singură dată, apoi se efectuează 3 perfuzii intravenoase peste
1 zi cu soluţie de Dexametazonă, în doză de 0,5 mg/kg masă corporală pe zi, dizolvată în
200 ml de soluţie de NaCl 0,9%, ulterior doza administrată se înjumătăţeşte şi se efectuează
2…3 perfuzii peste 1 zi, apoi în camera anterioară se administrează o singură dată soluţie
de Bevacizumab, în doză de 10…15 mg, dizolvată în 0,1…0,2 ml de soluţie de NaCl 0,9%,
peste 12…15 zile de la administrarea preparatului Bevacizumab se efectuează o intervenţie
chirurgicală prin metoda facoemulsiﬁcării cu implantarea cristalinului artiﬁcial, iar din 1-a
zi postoperatorie pe parcursul a 10…14 zile se administrează topic picături oftalmice de
soluţie de Dexametazonă 0,1%, câte 2 picături, de 3 ori pe zi.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, în special la oftalmologie şi poate ﬁ
folosită pentru tratamentul cataractei complicate cu uveită anterioară.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to ophthalmology and
can be used for treating cataract complicated with anterior uveitis. According to the invention, the method consists in that preoperatively is parabulbarly administered 1 ml of solution
containing Betamethasone disodium phosphate 2 mg, Betamethasone dipropionate 5 mg
and vehicle up to 1 ml, once, then are carried out 3 intravenous perfusions in 1 day with
Dexamethasone solution, in a dose of 0.5 mg/kg body weight per day, dissolved in 200 ml
of 0.9% NaCl solution, then the administered dose is reduced by half and are carried out
2…3 perfusions in 1 day, then in the anterior chamber of the eye is administered once Bevacizumab solution, in a dose of 10…15 mg, dissolved in 0.1…0.2 ml of 0.9% NaCl solution,
in 12…15 days after the administration of Bevacizumab solution is carried out a surgical
intervention by the phacoemulsiﬁcation method with implantation of the artiﬁcial lens, and
from the 1st postoperative day for 10…14 days are topically administered eye drops of 0.1%
Dexamethasone solution, 2 drops, 3 times a day.

C 40

METODĂ DE PREVENIRE A CARIEI DENTARE LA COPIII CU DIZABILITĂŢI
INTELECTUALE

Autor:

Spinei Aurelia

Brevet de scurtă durată: MD 996
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la stomatologie și poate ﬁ utilizată pentru
prevenirea cariei dentare la copiii cu dizabilităţi intelectuale și risc carios extrem. Conform invenţiei, metoda constă în aceea că pe suprafeţele dinţilor se aplică extractul antocianic 5,0 %
pe 10…20 min, apoi zona se iradiază cu lumină LED cu lungimea de undă 625…635 μm
și expoziţia 10…30 s, după irigarea cavităţii orale cu apă distilată, pe suprafaţa iradiată se
aplică un preparat pentru ﬂuorizarea profundă a smalţului și se efectuează iradierea repetată a smalţului în același regim, se badijonează suprafeţele dentare și se administrează per
os câte 1 capsulă care conţine Lactobacillus rhamnosus și Biﬁdobacterium biﬁdum – 4,9x109
CFU, metoda de proﬁlaxie se efectuează de 1…2 ori pe an.
Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia este majorarea eﬁcienţei prevenirii cariei dentare la copiii care nu-și pot îngriji cavitatea orală și prezintă risc carios extrem.
Efectul se datorează acţiunii bactericide asupra tulpinilor cariogene, favorizării constituirii
comunităţii microbiene ﬁziologice în cavitatea orală și mineralizării smalţului dentar. Metoda exclude aplicarea antisepticelor, antibioticelor sau deteriorarea celulelor epiteliale ale
ţesuturilor cavităţii orale. Eﬁcienţa înaltă a metodei propuse și obţinerea efectului carioprotector într-o perioadă scurtă de timp, dar cu efect îndelungat, permite economisirea timpului practicianului și a surselor ﬁnanciare, metoda ﬁind simplă, rapidă în realizare, fără efecte
adverse și disconfort pacienţilor cu dizabilităţi.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to stomatology and can
be used to prevent dental caries in children with intellectual disabilities and extreme carious risk. According to the invention, the method consists in that the 5.0% anthocyanin extract is applied on tooth surfaces for 10…20 min, and then this region is irradiated with LED
light with a wavelength of 625...635 μm, the exposition being for 10...30 s, after irrigating
the oral cavity with distilled water, a preparation for the deep ﬂuoridation of tooth enamel
is applied on the irradiated surface and a repeated irradiation of the enamel is carried out
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likewise, then the dental surfaces are smeared, administering orally one capsule containing
Lactobacillus rhamnosus and Biﬁdobacterium biﬁdum – 4.9 x 109 CFU, the method of prevention is carried out 1…2 times a year.

C 41

METODĂ DE TRATAMENT AL ATACULUI MIGRENOS LA PACIENŢII CU MIGRENĂ
EPISODICĂ

Autori:

Șcerbatiuc Cristina, Bendelic Eugen, Moldovanu Ion

Brevet de scurtă durată: MD 1018
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la neurologie și poate ﬁ utilizată pentru tratamentul atacului migrenos la pacienţii cu migrenă episodică. Criza de migrenă este acompaniată deseori de disfuncţie autonomă (greaţă, vomă), din această cauză, administrarea
orală a medicamentelor devine imposibilă, pe când calea parenterală este însoţită de anumite diﬁcultăţi. La debutul primelor semne prevestitoare ale cefaleei, pacientul instilează
câte 1 picătură sol. Timolol 0,5% (colir) în ambii ochi.
Importanţa socio-economică: Comoditatea de administrare a sol. Timolol 0,5% sub formă de colir
oftalmic în perioada prodromală a crizei migrenoase sau la debutul acesteia contribuie la
stoparea accesului migrenos sau la reducerea intensităţii cefaleei. Simpliﬁcarea metodei iniţiale de tratament cu minimizarea riscurilor de reacţii adverse la medicament. Este cu mult
mai ieftină, mai comodă şi mai accesibilă pentru pacienţi.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to neurology and can be
used for the treatment of migraine attacks in patients with episodic migraine. Migraine crisis is often accompanied by autonomic dysfunction (nausea, vomiting), because of this, oral
administration of drugs is impossible, while parenteral administration is accompanied by
certain diﬃculties. At the onset of the ﬁrst warning signs of headache, the patient instilled 1
drop of Timolol 0.5% (ophthalmic solution) in both eyes.

C 42

METODĂ DE APRECIERE A RISCULUI DE NEUROPATIE AUTONOMĂ CARDIOVAS
CULARĂ SEVERĂ ÎN DIABETUL ZAHARAT DE TIP I

Autori:

Rizov Cristina, Jucovschi Constantin

Brevet de scurtă durată: MD 1021
Esenţa invenţiei: Metoda de apreciere a riscului de neuropatie autonomă cardiovasculară severă în
diabetul zaharat de tip I, conform invenţiei, include examenul clinic şi paraclinic cu stabilirea
următorilor parametri: forma retinopatiei diabetice (RD), stadiul nefropatiei diabetice (ND),
acuitatea vizuală (AV), dispneea de efort (DE), transpiraţia (T), iritabilitatea (I), hipotensiunea ortostatică (HO), cefaleea (C) şi calcularea funcţiei discriminante (F), conform formulei:
F=-8,709+0,850·RD+0,783·ND+3,199·AV+1,482·DE-3,372·T+1,513-2,167·HO+1,700·C, şi în
cazul în care F>0, se apreciază un risc sporit, iar când F<0 − lipsa riscului de neuropatie autonomă cardiovasculară severă în diabetul zaharat de tip I.
Importanţa socio-economică: Avantajul constă în sporirea exactităţii şi obiectivităţii privind aprecierea
riscului de neuropatie autonomă cardiovasculară severă în diabetul zaharat de tip I. Metoda
propusă este una necostisitoare, uşor aplicabilă şi nu necesită utilaj medical. Ea permite depistarea precoce a bolnavilor cu risc crescut pentru neuropatia autonomă cardiovasculară severă,
fapt ce impune o atenţie sporită pentru această categorie de pacienţi cu corijarea la timp a
programului terapeutic, evidenţă în dinamică şi evitarea apariţiei complicaţiilor (infarctele miocardice nedureroase, ischemia miocardică silenţioasă şi moartea subită).
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to endocrinology. The
method for assessing the risk of severe cardiovascular autonomic neuropathy in I-type diabetes mellitus, according to the invention, comprises the clinical and paraclinical examination with the determination of the following parameters: form of diabetic retinopathy
(RD), degree of diabetic nephropathy (ND), visual acuity (AV), dyspnea on exertion (DE),
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sweating (T), irritability (I), orthostatic hypotension (HO), cephalalgia (C) and calculation of
discriminant function (F), according to formula: F=-8.709+0.850⋅RD+0.783⋅ND+3.199⋅AV+
1.482⋅DE-3.372⋅T+1.513-2.167⋅HO+1.700⋅C, and where F>0 it is determined an increased
risk, and where F<0 – no risk of severe cardiovascular autonomic neuropathy in I-type diabetes mellitus.

C 43

METODĂ DE TRATAMENT CHIRURGICAL AL FRACTURILOR OASELOR BAZINU
LUI ASOCIATE CU LEZAREA INTESTINULUI SIGMOID ŞI/SAU RECT

Autori:

Kusturov Vladimir, Rojnoveanu Gheorghe, Kusturova Anna

Brevet de scurtă durată: MD 1033
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează anestezia generală, laparotomia mediană, revizia
cavităţii abdominale, se mobilizează intestinul sigmoid, se rezecă segmentul de intestin lezat, se formează bontul rectal cu ﬁxarea lui de peretele abdominal anterior, se efectuează o
incizie în regiunea hipocondrului stâng, cu 1,5 cm lateral de muşchiul rect al abdomenului,
se creează condiţii optimale pentru funcţionarea colostomei, se exteriorizează capătul distal al intestinului sigmoid şi se instituie colostoma de degajare, apoi se introduc tije de ﬁxare
la nivelul cristelor iliace, care se montează la sistemul de ﬁxare externă a bazinului, după
care se efectuează repoziţia dozată a fragmentelor oaselor pelviene până la adaptarea lor
deplină, se drenează cavitatea abdominală şi se suturează plaga pe straturi.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, în special la chirurgie şi poate ﬁ folosită
pentru tratamentul chirurgical al fracturilor oaselor bazinului asociate cu lezarea intestinului sigmoid şi/sau rect.
Summary of the invention consists in that it is carried out the general anesthesia, median laparotomy, abdominal cavity revision, is mobilized the sigmoid intestine, is resected the aﬀected
segment of the bowels, is formed the rectal stump with its ﬁxation to the anterior abdominal wall, is performed an incision in the left hypochondrium, 1.5 cm lateral to the rectus
abdominis muscle, are created optimal conditions for the functioning of colostomy, is exteriorized the distal end of the sigmoid intestine and is laid on the protective colostomy,
then are introduced ﬁxing pins at the level of the iliac crests, which are mounted to the
external pelvis ﬁxing system, afterwards is performed the dosing reposition of fragments of
the pelvic bones to their full adaptation, is drained the abdominal cavity and is sutured the
wound in layers.

C 44

METODĂ DE TRATAMENT AL HERNIEI HIATALE GIGANTE

Autori:

Ungureanu Sergiu, Fosa Doina, Gladun Nicolae

Brevet de scurtă durată: MD 1034
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la chirurgie şi poate ﬁ aplicată în tratamentul pacienţilor cu hernie hiatală gigantă. Esenţa constă în aceea că se efectuează anestezie generală, se amplasează pacientul în poziţie decubit dorsal cu membrele inferioare în
abducţie şi anti-Trendelenburg, se creează pneumoperitoneumul, se instalează cu ajutorul
trocarelor 4 instrumente de lucru, se mobilizează pilierii diafragmali, se formează o fereastră
retroesofagiană cu abdominizarea porţiunii terminale a esofagului şi repoziţia conţinutului herniar din mediastin în cavitatea abdominală, se efectuează cruroraﬁa posterioară prin
aplicarea suturilor în formă de buclă dublă cu trecerea ﬁrului de sutură prin pilierul hipotroﬁat prin dublă ancorare pe el, se efectuează calibrarea hiatusului esofagian nou format,
se introduce în lumenul esofagului o sondă orogastrică de 20 Fr, ultimul ﬁr al cruroraﬁei se
trece la 1 cm de la peretele esofagian, se efectuează fundoplicaţia, revizia zonei operatorii,
se înlătură instrumentele de lucru, se lichidează pneumoperitoneumul şi se suturează plăgile postoperatorii pe straturi.
Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia dată constă în facilitarea tehnicii
operatorii, pentru închiderea raţională, ermetică a defectului hiatusului esofagian și scăderea ratei recidivelor postoperatorii. Avantajele metodei constau în faptul ca ea este simplă în
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realizare, facilitează manopera chirurgicală și asigură suturi ermetice, durabile, fără tensiune
și disrupţii de ţesuturi. Rezultatul tehnic constă în eﬁcientizarea cruroraﬁei prin apropierea
ermetică a ţesuturilor, cu proﬁlaxia disrupţiei pilierilor diafragmali hipotroﬁaţi și cu rezultate
postoperatorii bune, fără recidive la distanţă.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to surgery and can be
used for treating patients with giant hiatal hernia. Summary consists in that it is carried out
the general anesthesia, is laid the patient in the supine position with the inferior limbs in
abduction and anti-Trendelenburg, is created the pneumoperitoneum, by means of trocars
are introduced 4 working instruments, are mobilized the crura of diaphragm, is formed a
retroesophageal window with abdominization of the terminal part of the esophagus and
reposition of the herniary contents from the mediastinum into the abdominal cavity, is performed the posterior cruroraphy by applying sutures in the form of a double loop with thread passage through the hypotroﬁed crus of diaphragm by double ﬁxation to it, is carried
out the calibration of the newly created esophageal aperture, is introduced into the lumen
of the esophagus an orogastric tube of 20 Fr, the last cruroraphy suture is carried out 1 cm
from the wall of the esophagus, is performed the fundoplication, the revision of the operative zone, are removed the working instruments, is eliminated the pneumoperitoneum and
are sutured the postoperative wounds in layers.

C 45

METODĂ DE PRONOSTICARE A RISCULUI APARIŢIEI NEUROPATIEI AUTONOME
CARDIOVASCULARE ÎN DIABETUL ZAHARAT DE TIP I

Autori:

Rizov Cristina, Vudu Lorina, Revenco Valeriu, Jucovschi Constantin, Rizov Mihail

Brevet de scurtă durată: MD 1046
Esenţa invenţiei: Metoda, conform invenţiei, include examenul clinic şi paraclinic, unde se stabilesc
următorii parametri: gradul de severitate a nefropatiei diabetice (ND), frecvenţa apariţiei
cetoacidozei diabetice (CAD), durata diabetului zaharat (DD), apoi se calculează funcţia discriminantă (F) conform formulei: F=-4,972+1,767·ND+1,530·CAD+0,078·DD, în cazul în care
F>0, se pronostichează riscul apariţiei neuropatiei autonome cardiovasculare în diabetul
zaharat de tip I, iar când F<0, se pronostichează lipsa riscului apariţiei neuropatiei.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, în special la endocrinologie şi poate
ﬁ utilizată pentru pronosticarea riscului apariţiei neuropatiei autonome cardiovasculare în
diabetul zaharat de tip I.
Summary of the invention: The method, according to the invention, involves clinical and paraclinical examination, where are set the following parameters: severity of diabetic nephropathy
(ND), occurrence of diabetic ketoacidosis (CAD), duration of diabetes (DD), then is calculated the discriminant function (F) according to the formula: F=-4,972+1,767⋅ND+1,530⋅
CAD+0,078⋅DD, in the event when F>0 is predicted the risk of appearance of cardiovascular
autonomic neuropathy in type 1 diabetes mellitus, and when F<0 is predicted the absence
of the risk of appearance of neuropathy.

C 46

METODĂ DE PLASTIE A DEFECTULUI TISULAR INFECTAT DIN REGIUNEA CALCA
NEANĂ CU LAMBOU VASCULARIZAT

Autori:

Verega Grigore, Feghiu Leonid, Rudei Mihail, Feghiu Ana Maria

Brevet de scurtă durată: MD 1047
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează examenul dopplerograﬁc pentru stabilirea proiecţiei vaselor perforante musculocutanate ale arterei tibiale posterioare, se debridează ţesuturile devitalizate în regiunea defectului, se efectuează o incizie cutanată longitudinală pe suprafaţa posteromedială a gambei, posterior de marginea posterioară a osului tibial pentru
identiﬁcarea vaselor perforante, după determinarea dimensiunilor defectului se prepară un
lambou, care include ţesuturi moi, inclusiv o porţiune din fascia profundă, şi o grefă osoasă
din osul tibial cu dimensiunea de 2x5 cm cu vasul perforant, apoi lamboul se roteşte la 180°
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cu amplasarea fragmentului osos în defectul de os calcanean şi se ﬁxează cu ajutorul a 1…2
şuruburi, tendonul ahilian se suturează de fragmentul osos, după care plaga se suturează pe
straturi, se drenează şi se aplică imobilizare ghipsată.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, în special la traumatologie şi ortopedie
şi poate ﬁ utilizată pentru plastia defectului tisular infectat din regiunea calcaneană cu lambou vascularizat.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to traumatology and
orthopedics, and can be used for plasty of infected tissular defect in the calcanean region
with vascularized ﬂap. Summary of the invention consists in that it is performed the Doppler
graphical examination to detect the projections of perforated musculocutaneous vessels of
the posterior tibial artery, are removed the devitalized tissues in the defect region, is performed a longitudinal cutaneous incision on the posteromedial surface of the leg, behind the
rear edge of the tibia to detect the perforated vessels, after determining the dimensions of
the defect it is prepared a ﬂap, which includes soft tissues, including a portion of the deep
fascia, and a bone graft from the tibia of a dimension of 2x5 cm with the perforated vessel,
then the ﬂap is rotated by 180° with the bone fragment located in the calcaneum defect and
is ﬁxed with the help of 1…2 screws, the Achilles tendon is sutured to the bone fragment,
then the wound is sutured in layers, is drained and is applied a plaster immobilization.

C 47

DISPOZITIV PENTRU SECŢIONAREA CORNEEI

Autori:

Cociug Adrian, Nacu Viorel, Macagonova Olga

Brevet de scurtă durată: MD 1048
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la oftalmologie, şi poate ﬁ utilizată pentru
secţionarea corneei. Dispozitivul pentru secţionarea corneei include un tub exterior (1), executat din oţel inoxidabil cu lungimea de 45 mm, diametrul interior de 18 mm şi grosimea
peretelui de 1 mm, şi un tub interior (6), amplasat coaxial în interiorul tubului exterior (1),
executat din oţel inoxidabil cu lungimea de 50 mm, diametrul interior de 17 mm şi grosimea
peretelui de 1 mm. Tubul exterior (1) conţine un capăt de lucru (2), executat sub un unghi
de 45º şi pe care echidistant sunt executate trei caneluri (10), cu adâncimea de 0,2 mm, lungimea de 15 mm, lăţimea de 2,5 mm, şi cu nişte proeminenţe (13) pe ele, cu dimensiunea
de 0,2 mm, montate transversal la o distanţă de 5 mm de capătul de lucru (2) al tubului (1),
pentru ﬁxarea unor lame oftalmologice (5), şi un capăt opus (9), executat drept, totodată
pe partea interioară a peretelui tubului exterior (1), la o distanţă de 10 mm de la capătul
(9), este executat un ﬁlet interior (7). De asemenea, tubul interior (6) conţine un capăt de
lucru, executat ascuţit din ambele părţi, partea interioară (11) a căruia este executată cu
lungimea de 1 mm, sub un unghi de 45º, şi partea exterioară (12) cu lungimea de 2 mm, sub
un unghi de 45º, iar capătul opus (4) al tubului interior (6) este executat drept, totodată pe
el, pe circumferinţă, este executat un mâner (3) cu lăţimea de 5 mm, iar pe partea exterioară
a peretelui tubului interior (6), la o distanţă de 15 mm de capăt (4), este executat un ﬁlet
exterior (8).
Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic al invenţiei constă în posibilitatea de a efectua mai
uşor, mai puţin traumatic şi mai econom secţionarea corneei.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to ophthalmology, and
can be used for cornea incision. The cornea incision device comprises an outer tube (1),
made of stainless steel of a length of 45 mm, an inner diameter of 18 mm and a wall thickness of 1 mm, and an inner tube (6), disposed coaxially inside the outer tube (1), made of
stainless steel of a length of 50 mm, an inner diameter of 17 mm and a wall thickness of 1
mm. The outer tube (1) comprises an operating end (2), made at an angle of 45°, and on which equidistant are made three slots (10), of a depth of 0.2 mm, a length of 15 mm, a width of
2.5 mm, and with protrusions (13) thereon, of the size of 0.2 mm, mounted transversely at a
distance of 5 mm from the operating end (2) of the tube (1), for ﬁxation of ophthalmological
blades (5), and an opposite end (9), made smooth, at the same time on the inner part of the
outer tube (1) wall, at a distance of 10 mm from the end (9), is made an internal thread (7).
Also, the inner tube (6) comprises an operating end, made sharpened on both sides, the
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inner side (11) of which is made of a length of 1 mm, at an angle of 45°, and the outer side
(12) of a length of 2 mm, at an angle of 45°, and the opposite end (4) of the inner tube (6)
is made smooth, at the same time on it, round the circumference, is made a handle (3) of a
width of 5 mm, and on the outer portion of the inner tube (6) wall, at a distance of 15 mm
from the end (4), is made an external thread (8).

C 48

METODĂ DE TRATAMENT AL BOLII VARICOASE A MEMBRELOR INFERIOARE

Autori:

Turchin Radu, Mazniuc Victor, Guzun Gheorghe, Suman Serghei, Chiroșca Ludmila

Brevet de scurtă durată: MD 1064
Esenţa invenţiei: Metoda constă în combinarea mai multor tipuri de terapii în tratamentul bolii varicoase a membrelor inferioare: se indică o dietă fără produse de origine animală, timp de o
lună. Concomitent, se indică un amestec din 4-6 plante selectate în funcţie de patologiile
asociate prezente, apoi, peste două săptămâni de la administrarea plantelor, se efectuează
hirudoterapia în combinaţie cu acupunctura în punctele meridianelor splinei/pancreas, ﬁcat și rinichi. Avantajul acestei metode constă în originea naturală a tuturor componentelor,
scurtarea timpului necesar tratamentului și micșorarea numărului de recidive. Hirudoterapia este simplă din punct de vedere tehnic al efectuării, accesibilă, puţin costisitoare și poate
ﬁ recomandată pentru o aplicare mai largă în practica sistemului sanitar, servind ca o alternativă la alte metode de tratament.
Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia propusă este majorarea eﬁcienţei
tratamentului, micşorarea timpului de tratament, creşterea duratei remisiunii, complexitatea. Rezultatul invenţiei este reglarea indicilor hemogramei, tranzitului intestinal, creşterea circulaţiei sangvine periferice cu îmbunătăţirea troﬁcii ţesuturilor, scăderea edemelor,
dispariţia crampelor musculare. Hirudoterapia este destul de simplă, accesibilă în aplicare,
puţin costisitoare şi poate ﬁ recomandată pentru o aplicare mai largă în practica sistemului
sanitar.
Summary of the invention: Combined therapy method for the treatment of varicose veins of the
lower limbs consists of a diet without animal products for one month. Simultaneously, a
mixture of 4-6herbs selected according to the associated pathologies is indicated. Two weeks after the administration of the herbs, girudotherapy in combination with acupuncture
in the meridian points of spleen/pancreas, liver and kidneys is performed. Beneﬁts: the natural origin of all the components; less time needed for the treatment and a decrease in relapses. Girudotherapy-simple technique, accessibility, can be recommended as a treatment
alternative in the practice of the health system.

C 49

METODĂ DE MODELARE A LEZIUNILOR DE TIP PEMFIGUS

Autori:

Macagonova Olga, Nacu Viorel, Muşet Gheorghe, Cociug Adrian, Jian Mariana, Cobzac Vitalie

Brevet de scurtă durată: MD 1067
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina experimentală, în special la o metodă de modelare a
unei maladii autoimune cutanate, cum este pemﬁgusul cu scop de studiere a patogenezei
maladiei şi de elaborare a noilor metode de tratament. Esenţa invenţiei constă în separarea
mucoasei de pe esofagul de bovină, fărâmiţarea şi omogenizarea mucoasei de trei ori în
soluţie tampon fosfat cu pH=7 în raport de 1:2, la temperatura de 4°C, apoi omogenizatul
se centrifughează, sedimentul se spală de trei ori cu soluţie tampon fosfat, se lioﬁlizează
şi se supune extragerii în alcool etilic de 70% cu adăugarea a câte 5 ml de alcool la ﬁecare
gram de masă uscată, se agită timp de 60 min şi se centrifughează, extractul alcoolic se
decantează şi se supune dializei timp de 8 ore, apoi se lioﬁlizează, după care se amestecă în
volume egale extract proteic, glicerină sterilă şi soluţie uleioasă de vitamine, care conţine la
1 ml: A – 50000 UI, D3 − 25000 UI, E − 20 mg, F − 5 mg, ulterior amestecul se administrează
la şobolani câte 0,1 ml intradermal în diferite locuri, odată la două săptămâni, procedura
ﬁind repetată de 12 ori.
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Importanţa socio-economică: Rezultatul constă în ampliﬁcarea și prelungirea efectului imun al antigenului, lipsa toxicităţii, disponibilitatea preparatelor chimico-farmaceutice utilizate, simplitatea preparării amestecului și a metodei în sine.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of experimental medicine, in particular
to a method for simulation of an autoimmune cutaneous disease, such as pemphigus, to
study the disease pathogenesis and to develop new treatment methods. Summary of the
invention consists in the separation of bovine esophageal mucosa, grinding and homogenization of mucosa three times in phosphate buﬀer with pH=7 in a ratio of 1:2, at 4°C, then
the homogenate is centrifuged, the sediment is washed three times with phosphate buﬀer,
lyophilized and subjected to extraction in 70% ethyl alcohol with addition of 5 ml of alcohol
per gram of dry mass, stirred for 60 min and centrifuged, the alcohol extract is decanted and
subjected to dialysis for 8 hours, then is lyophilized, afterwards is mixed in equal volumes
of protein extract, sterile glycerol and oily vitamin solution, containing per 1 ml: A – 50000
IU, D3 – 25000 IU, E – 20 mg, F – 5 mg, then the mixture is administered to the rats at 0.1 ml
intradermally in diﬀerent places, once every two weeks, the procedure is repeated 12 times.

C 50

METODĂ DE TRATAMENT AL INCOMPETENŢEI SFINCTERULUI ESOFAGIAN INFERIOR

Autori:

Ungureanu Sergiu, Fosa Doina, Gladun Nicolae, Șipitco Natalia, Lepadatu Corneliu

Brevet de scurtă durată: MD 1082
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la chirurgie şi poate ﬁ aplicată în tratamentul pacienţilor cu incompetenţă a sﬁncterului esofagian inferior. Esenţa invenţiei constă
în aceea că se efectuează anestezie generală, se amplasează pacientul în poziţie decubit
dorsal cu membrele inferioare în abducţie şi anti-Trendelenburg, se creează pneumoperitoneul, se introduc instrumentele de lucru, se mobilizează pilierii diafragmali, se formează o
fereastră retroesofagiană cu abdominizarea porţiunii terminale a esofagului. Se efectuează
cruroraﬁa şi calibrarea hiatusului esofagian nou format prin introducerea în lumenul esofagului a unei sonde orogastrice de 20 Fr, ulterior se efectuează fundoplicaţia. La nivelul
sﬁncterului esofagian inferior, superior manşonului de fundoplicaţie, se ﬁxează 2 electrozi
cu exteriorizarea ﬁrelor acestora în regiunea epigastrică şi se conectează la un generator de
impulsuri, se efectuează revizia zonei operatorii, se înlătură instrumentele de lucru, se lichidează pneumoperitoneul şi se suturează plăgile postoperatorii pe straturi. În a 3-a zi a perioadei postoperatorii se efectuează electrostimularea în regim de 6 impulsuri/min, cu durata
impulsului de 375 ms şi o putere a curentului de 5 mA, iar durata procedurii este de 15 min.
Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia dată constă în rezolvarea deﬁnitivă a incompetenţei sﬁncterului esofagian inferior din punct de vedere etiologic – crește
tonicitatea SEI, astfel ﬁind restabilită competenţa lui și menţinerea închisă a cardiei. Pacienţii
postoperator au un rezultat foarte bun, demonstrat la examenul clinic (prin absenţa pirozisului) și paraclinic (prin manometrie esofagiană) în toate cazurile, astfel încât reﬂuxul gastroesofagian este deﬁnitiv abolit. Avantajele metodei constau în aceea că se rezolvă etiologic
cauza BRGE care este reprezentată de tonusul scăzut al SEI și de persistenţa reﬂuxului gastroesofagian. Electrostimularea sﬁncterului esofagian inferior, în perioada postoperatorie,
crește tonicitatea acestuia, iar abordul miniinvaziv, laparoscopic este o metodă indispensabilă tacticii terapeutice a reﬂuxului gastroesofagian. Rezultatul tehnic constă în electrostimularea postoperatorie a SEI cu creșterea tonusului acestuia și cu soluţionarea deﬁnitivă a reﬂuxului gastroesofagian, care este argumentată atât teoretic, cât și practic, astfel că
pacienţii postoperator au rezultate bune în 100% cazuri.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to surgery and can be used
for treating patients with lower esophageal sphincter incompetence. Summary of the invention consists in that it is performed the general anesthesia, is placed the patient in the supine
position with the lower limbs in abduction and anti-Trendelenburg, is installed the pneumoperitoneum, are introduced the working instruments, are mobilized the crura of diaphragm,
is created a retroesophageal window with abdominization of the terminal part of the esophagus. It is performed the сrurography and calibration of the newly created esophageal opening
by introduction into the lumen of the esophagus of an orogastric tube of 20 Fr, then it is per-
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formed the fundoplication. At the level of the lower esophageal sphincter, above the fundoplication roller, are ﬁxed 2 electrodes with exteriorization of their wires in the epigastric region
and are connected to a pulse generator, is performed the revision of the operative zone, are
removed the working instruments, is eliminated the pneumoperitoneum and are sutured the
postoperative wounds in layers. On the 3rd day of the postoperative period is performed the
electrical stimulation in the mode of 6 pulses/min, with a pulse duration of 375 ms and a current strength of 5 mA, and the duration of the procedure is 15 minutes.

C 51

METODĂ DE DIAGNOSTIC AL BOLII DE REFLUX GASTROESOFAGIAN

Autori:

Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Gribiniuc Anatolie, Vengher Inna

Brevet de scurtă durată: MD 1094
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la gastroenterologie, și poate ﬁ utilizată
pentru diagnosticarea bolii de reﬂux gastroesofagian. Conform invenţiei, se efectuează examenul clinic, apoi se administrează 20 mg de (RS)-2-([4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulﬁnyl)-1Hbenzo[d]imidazole, per os, peste 24 de ore se efectuează repetat
examenul clinic cu estimarea simptomelor (durerile retrosternale, regurgitaţiile), duratei
şi expresiei lor, factorilor ce le ameliorează şi/sau agravează, impactului acestor simptome
asupra calităţii vieţii, cu atribuirea unor valori pentru ﬁecare simptom. În cazul în care suma
punctelor este <53, se stabileşte lipsa bolii, iar suma când este ≥53, se stabileşte diagnosticul de boală de reﬂux gastroesofagian.
Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia dată constă în elaborarea unei
metode noi de diagnostic exacte, operative și simple al BRGE, care include completarea
unui chestionar ce permite de a stabili diagnosticul. Avantajele și noutatea metodei propuse constă în aceea că se stabilește diagnosticul precoce și precis al BRGE, ceea ce va permite
prescrierea tratamentului necesar, monitorizarea evoluţiei maladiei pe termen scurt și lung,
pe durata medicaţiei și, prin urmare, prevenirea progresării bolii, apariţiei complicaţiilor
(ulcere esofagiene, esofagul Barret, adenocarcinom esofagian, stenoza esofagului, stricturi
esofagiene, perforaţia esofagului, hemoragie digestivă superioară), reducerea frecvenţei
recurenţelor și, deci, ameliorarea substanţială a calităţii vieţii.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to gastroenterology and
could be used for gastroesophageal reﬂux disease diagnosis. Invention consists in: that the
clinical examination is carried out, administration of 20 mg (RS)-2-([4-(3-methoxypropoxy)3-methylpyridin-2-yl]-methylsulﬁnyl)-1H-benzo[d]imidazole, per os, and clinical evaluation
after 24 hours with symptoms assessment, such as retrosternal pain, regurgitations, their
duration and expression, factors that improve and/or deteriorate them, the symptoms impact on the quality of life, by assigning points for each symptom. In case the total score is up
to 53, the disease absence is determined, if 53 or more – the diagnosis of gastroesophageal
reﬂux disease is set.

C 52

METODĂ DE TRATAMENT AL DIVERTICULULUI ESOFAGIAN

Autori:

Ungureanu Sergiu, Gladun Nicolae, Fosa Doina, Toma Alexandru, Rusu Sergiu

Brevet de scurtă durată: MD 1104
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la chirurgie şi poate ﬁ utilizată pentru tratamentul chirurgical al pacienţilor cu diverticul esofagian. Esenţa metodei constă în aceea
că pacientului, în poziţie de decubit lateral drept sau stâng, în funcţie de localizarea diverticulului, i se efectuează toracotomia laterală cu depistarea diverticulului esofagian, se aplică
sonda oro-gastrică, se disecă punga diverticulului până la colul ei, se secţionează circular
stratul submucos, după care în partea inferioară a diverticulului esofagian, ipsilateral, de
la colul lui se efectuează miotomia longitudinală a muşchilor esofagieni pe o distanţă de
1,5…2 cm, apoi mecanic se suturează mucoasa esofagiană cu secţionarea ulterioară a sacului diverticular, se efectuează mioraﬁa cu aplicarea suturilor separate, se pleurizează această
regiune cu controlul hemostazei, se efectuează revizia şi drenarea cavităţii toracice cu un
dren de 24 Fr şi se efectuează toracoraﬁa.
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Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia dată constă în rezolvarea
raţională, deﬁnitivă a diverticulului esofagian la orice nivel. Pacienţii postoperator au un
rezultat foarte bun, demonstrat la examenul clinic (prin absenţa disfagiei și regurgitaţiilor)
și paraclinic (prin examen radiologic) în toate cazurile, astfel încât substratul anatomopatologic al bolii (defectul parietal esofagian cu prolabarea mucoasei esofagiene) este deﬁnitiv abolit. Avantajele metodei constau în aceea că se rezolvă rezonabil (prin efect bun
și de durată) defectul parietal. În tehnica propusă nu este necesară mobilizarea circulară
a esofagului, astfel, nu este compromisă troﬁca lui și sunt eﬁcace prevenite complicaţiile
postoperatorii, iar recidivele postoperatorii nu se atestă. De asemenea, această tehnică facilitează cu mult manipulaţiile intraoperatorii și scad timpul necesar intervenţiei chirurgicale,
iar absenţa complicaţiilor postoperatorii fac ca sejurul pacienţilor în staţionar să ﬁe de 2-3
zile postoperator, ceea ce face ca această metodă să ﬁe rentabilă și din punct de vedere economic pentru instituţiile medicale. Utilizarea inciziei inferioare ipsilaterale rezolvă deﬁnitiv
defectul muscular esofagian, iar prin renunţarea la o contraincizie de miotomie esofagiană
nu se realizează defecte noi și, astfel, este suprimată posibilitatea apariţiei unor noi locusuri
de minimă rezistenţă.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to surgery and can be
used for surgical treatment of patients with esophageal diverticulum. Summary of the invention consists in that the patient, in a position of right or left lateral decubitus depending
on the location of the diverticulum, is performed the lateral thoracotomy with the detection
of esophageal diverticulum, is dissected the oro-gastric tube, is opened the diverticulum
sac up to its cervix, is circularly sectioned the submucosal layer, after which in the lower part
of the esophageal diverticulum, ipsilaterally, from its cervix is performed the longitudinal
myotomy of the esophageal muscles for a distance of 1,5-2 cm, then mechanically is sutured
the mucosa of the esophagus, followed by excision of the diverticulum sac, is performed
the mioraphy with application of separate sutures, is covered with pleura this area with the
control of hemostasis, is performed the revision and drainage of the thoracic cavity with a
drain of 24 Fr and is performed the thoracoraphy.

C 53

DISPOZITIV PENTRU FIXAREA PIELII ÎN PROCESUL DE DECELULARIZARE

Autori:

Macagonova Olga, Nacu Viorel, Muşet Gheorghe, Cociug Adrian

Brevet de scurtă durată: MD 1132
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina regenerativă, şi anume la dispozitive pentru ﬁxarea
pielii în procesul de decelularizare. Dispozitivul pentru ﬁxarea pielii în procesul de decelularizare include un recipient (1) executat rotund cu diametrul de 3 cm şi înălţimea de 3 cm,
patru elemente de ﬁxare (2) executate în formă de cilindru, pe centrul circumferinţei cărora
sunt executate oriﬁcii cu diametrul de 1 mm, totodată elementele (2) sunt ﬁxate pe circumferinţă, la aceeaşi distanţă unul faţă de altul, pe partea interioară a peretelui recipientului (1),
patru tije (3) cu lungimea de 5 cm şi diametrul de 0,9 mm, un capăt al cărora este executat
ascuţit, iar pe celălalt capăt este executat un mâner (4) în formă de cilindru, totodată toate
elementele sunt executate din inox.
Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic al invenţiei constă în crearea unui dispozitiv pentru
ﬁxarea pielii în procesul decelularizării, care asigură operativ, sigur, calitativ, uşor, atraumatic, precum şi econom ﬁxarea pielii de prelucrat.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of regenerative medicine, in particular
to devices for skin ﬁxation in the decellularization process. The device for skin ﬁxation in the
decellularization process comprises a capacity (1) made circular of a diameter of 3 cm and
a height of 3 cm, four locating ﬁxtures (2) made in the form of a cylinder, on the center of
circumference of which are made holes of a diameter of 1 mm, at the same time the ﬁxtures
(2) are ﬁxed on circumference at the same distance from each other, on the inner side of the
wall of the capacity (1), four rods (3) of a length of 5 cm and a diameter of 0.9 mm, one end
of which is made sharp, and on the other end is made a handle (4) in the form of a cylinder,
at the same time all the elements are made of stainless steel.
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C 54

DISPOZITIV PENTRU RETICULAREA SPONGIEI DE COLAGEN CU VAPORI DE
GLUTARALDEHIDĂ

Autori:

Cobzac Vitalie, Nacu Viorel, Jian Mariana, Paladi Constantin, Sarev Violeta

Brevet de scurtă durată: MD 1137
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina regenerativă și ingineria tisulară, şi poate ﬁ utilizată
în domeniul medicinei și a biotehnologiei, anume în calitate de dispozitiv pentru reticularea spongiei de colagen, cu scopul creării rezistenţei la factorii interni, agresivi ai organismului ce acţionează asupra spongiei după implantare. Avantajele dispozitivului revendicat
constau în aceea că acesta este constituit dintr-un container ermetic închis cu capac, care
conţine în interior o plasă cu oriﬁcii prin care trec fără diﬁcultate vaporii de glutaraldehidă
şi permite o reticulare efectivă a colagenului, excluzând contactul direct al soluţiei de glutaraldehidă cu materialul biologic şi formarea de polimeri de glutaraldehidă care se reţin în
spongie şi sunt diﬁcil de eliminat.
Importanţa socio-economică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în crearea unui
dispozitiv nou, care permite o reticulare uniformă şi uşoară a spongiei de colagen, fără obţinerea unei cantităţi excesive de polimeri de glutaraldehidă care se formează prin contactul
direct cu materialul biologic şi sunt greu de eliminat la spălare.
Summary of the invention: The invention relates to regenerative medicine and tissue engineering,
and can be used in medicine and biotechnology, namely as a device for collagen sponges
cross-linking, in order to create the resistance to intracorporeal agressive factors of which
acts on the graft after implantation. The advantages of claimed device are its composition
of a hermetically closed container which hold inside a mesh with many small holes through
which pass without diﬃculty the glutaraldehyde vapors and allow an eﬀective cross-linking
of collagen, excluding in that way direct contact of glutaraldehyde solution and the biological material and formation of glutaraldehyde polymer, which is retained in the sponges
and are diﬃcult to remove.

C 55

DISPOZITIV PENTRU FIXAREA ETAJATĂ A PIELII ÎN PROCESUL DE DECELULARIZARE

Autori:

Macagonova Olga, Nacu Viorel, Muşet Gheorghe, Cociug Adrian, Jian Mariana, Sarev Violeta,
Cobzac Vitalie

Brevet de scurtă durată: MD 1147
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina regenerativă, şi anume la dispozitive pentru ﬁxarea
pielii în procesul de decelularizare. Dispozitivul pentru ﬁxarea etajată a pielii în procesul de
decelularizare include o carcasă compusă din trei compartimente tubulare (1) cu diametrul
tubului de 2 cm, executate în formă de pătrat cu suprafaţa de 10x10 cm, amplasate coaxial
şi ﬁxate la colţuri unul de altul prin intermediul a patru tuburi (2) cu lungimea de 10 cm şi
diametrul de 1 cm, totodată, pe partea de sus a compartimentelor (1), la aceeaşi distanţă de
la tuburi (2), sunt executate câte patru oriﬁcii cu diametrul de 2 mm. Dispozitivul mai conţine nişte tije (3) cu lungimea de 2 cm şi diametrul de 1 mm, un capăt al cărora este executat
ascuţit, iar pe celălalt capăt este executat un mâner în formă de cilindru, totodată, toate
elementele sunt executate din inox.
Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic al invenţiei constă în crearea unui dispozitiv pentru
ﬁxarea etajată a pielii în procesul decelularizării, care asigură operativ, sigur, calitativ, uşor,
atraumatic, precum şi econom ﬁxarea pielii de prelucrat şi obţinerea unei mişcări oscilatorii
a dispozitivului în procesul de decelularizare.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of regenerative medicine, in particular
to devices for skin ﬁxation in the decellularization process. The device for skin step-by-step
ﬁxation in the decellularization process comprises a carcass, made up of three tubular sections (1) with the diameter of the tube of 2 cm, made in the form of a square with the area
of 10x10 cm, coaxially placed and ﬁxed to each other in the corners by means of four tubes
(2) of a length of 10 cm and a diameter of 1 cm, at the same time on the upper part of the
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sections (1), at the same distance from the tubes (2), are made four holes of a diameter of 2
mm. The device further comprises rods (3) of a length of 2 cm and a diameter of 1 mm, one
end of which is made sharp, and on the other end is made a handle in the form of a cylinder,
at the same time all the elements are made of stainless steel.

C 56

METODĂ DE OBŢINERE A SPONGIEI DE COLAGEN

Autori:

Cobzac Vitalie, Nacu Viorel, Jian Mariana, Coşciug Stanislav, Paladi Constantin, Macagonova Olga

Brevet de scurtă durată: MD 1169
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina regenerativă şi ingineria tisulară şi poate ﬁ utilizată
pentru obţinerea spongiei de colagen prin lioﬁlizare. Esenţa metodei constă în aceea că
se toarnă soluţie de colagen într-un cilindru închis etanş la un capăt cu un capac acoperit
din interior cu o folie de staniol, după care cilindrul cu soluţia de colagen se amplasează în
camera vidată a unui lioﬁlizator şi se congelează la temperatura de -60°C, timp de 30…40
min, apoi se extrage din lioﬁlizator pentru 20…40 s, se întoarce cilindrul cu colagenul în sus,
se scoate capacul şi se înlătură folia de staniol, după care cilindrul se amplasează repetat în
camera vidată a lioﬁlizatorului pentru 24…30 de ore.
Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în crearea unei metode și
a unui dispozitiv nou, ce permite o lioﬁlizare mai rapidă și uniformă a colagenului lichid, dar
și o manipulare mai ușoară cu spongia lioﬁlizată. Totodată, dispozitivul permite păstrarea
integrităţii spongiei la detașare.
Summary of the invention: The invention relates to regenerative medicine and tissue engineering,
and can be used in the obtaining of collagen sponge by lyophilization. The essence of the
method consists in pouring a collagen solution into a sealed closed cylinder at one end
with a lid covered with a sheet of foil, after which the cylinder with the collagen solution
is placed in the vacuum chamber of a lyophilizer and frozen at -60°C for 30…40 minutes,
then extract from the lyophilizer for 20…40 seconds, turn the cylinder with the collagen
upwards, remove the lid and remove the foil, then the cylinder repeatedly is placed in the
vacuum chamber of the lyophilizer for 24...30 hours.

C 57

METODĂ DE PRELUCRARE A MATRICEI DECELULARIZATE A FICATULUI PENTRU
SPORIREA ADEZIUNII CELULARE

Autori:

Jian Mariana, Nacu Viorel, Cobzac Vitalie, Paladi Constantin, Pantea Valeriana

Brevet de scurtă durată: MD 1171
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina regenerativă şi ingineria tisulară şi poate ﬁ utilizată
pentru prelucrarea matricei decelularizate a ﬁcatului pentru sporirea adeziunii celulare.
Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în utilizarea unei metode
noi, ce permite ampliﬁcarea adeziunii hepatocitelor faţă de matricea decelularizată a ﬁcatului și împiedică pierderea lor excesivă după injectare.
Summary of the invention: The invention relates to regenerative medicine and tissue engineering,
and can be used for processing the decellular matrix of the liver to enhance cell adhesion.

C 58

GREFĂ PENTRU RESTABILIREA DEFECTULUI OSTEOCONDRAL

Autori:

Cobzac Vitalie, Nacu Viorel, Croitor Gheorghe, Coşciug Stanislav, Jian Mariana

Brevet de scurtă durată: MD 1177
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina regenerativă şi ingineria tisulară şi poate ﬁ utilizată
pentru restabilirea defectelor osteocondrale. Conform invenţiei, grefa pentru restabilirea
defectului osteocondral include cartilaj decelularizat, os subcondral şi os spongios demine-
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ralizate. Grefa poate ﬁ de origine alo- sau xenogenă, are o formă regulată sau neregulată cu
înălţimea de 4...20 mm şi diametrul de 3...30 mm, totodată prin toate straturile grefei sunt
perforate multiple canale longitudinale străpunse paralele cu diametrul de 50...800 μm.
Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în obţinerea unei grefe
osteocondrale alo- sau xenogene, demineralizate, decelularizate și perforate pe toată lungimea care permite o integrare mai bună a ţesutului în organismul-gazdă, fără risc de rejet
al transplantului. De asemenea, datorită perforării grefei pe toată lungimea crește posibilitatea de îmbogăţire mai uniformă a transplantului cu celule condroprogenitoare, totodată
prezintă o suprafaţa de contact mai mare pentru celulele-gazdă și vasele sangvine, aceasta
în ﬁnal asigurând o integrare mai rapidă a transplantului.
Summary of the invention: The invention relates to regenerative medicine and tissue engineering
and can be used for restoration of osteochondral defects. According to the invention, the
graft for restoration of osteochondral defect comprises decellularized cartilage, subchondral and spongy demineralized bones. The graft can be an allo- or xenograft, has a regular
or irregular shape of a height of 4…20 mm and a diameter of 3…30 mm, at the same time
through all layers of the graft are perforated multiple longitudinal through parallel channels
of a diameter of 50…800 μm.

C 59

NOI METODE DE DIAGNOSTIC, PRONOSTIC ŞI TRATAMENT MEDICAMENTOS ÎN
AFECŢIUNILE ANALIZATORULUI AUDITIV

Autori:

Parii Sergiu, Rudic Valeriu, Maniuc Mihail, Valica Vladimir, Uncu Livia, Ababii Polina, Nicolai
Eugeniu, Jucovschi Constantin

Brevete de scurtă durată: MD 291, 792
Brevete: MD 4277, 4291
Esenţa invenţiei: Elaborarea metodei de determinare al scorului maxim de inteligibilitate vocală,
metodei de pronostic al apariţiei efectelor adverse la protezarea auditivă, metodei de tratament farmacologic al hipoacuziei neurosenzoriale şi elaborarea a unui preparat medicamentos combinat nou pentru tratamentul otitelor acute şi cronice.
Importanţa socio-economică: Majorarea eﬁcacităţii diagnosticului şi tratamentului medicamentos
şi prevenirea complicaţiilor maladiilor inﬂamatorii şi neinﬂamatorii ale urechii.
Summary of the invention: Elaboration of new method for the determination of Speech Intelligibility Score, method for predicting the development of adverse eﬀects in hearing instruments
ﬁtting, method for treatment of patients with sensorineural deafness and elaboration of
combined drug preparation for treatment of acute and chronic otitis.

C 60

METODĂ DE PREVENIRE A REFLEXELOR PATOLOGICE ÎN TIMPUL MANIPULĂRI
LOR OPERATORII

Autori:

Ghicavîi Victor, Coreţchi Ianoş

Brevet de scurtă durată: MD 675
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la farmacologia clinică, anesteziologie și
reanimare, și poate ﬁ utilizată pentru prevenirea dereglărilor patologice reﬂexogene în cadrul intervenţiilor chirurgicale și altor manipulări traumatizante. Esenţa invenţiei constă în
aceea că la etapa efectuării intervenţiilor chirurgicale sau a altor manipulări traumatizante
la anestezia respectivă suplimentar se administrează intravenos bromură de azametoniu în
doză de 3 mg/kg, apoi profetur în doză de 5 mg/kg.
Importanţa socio-economică: Metoda micșorează frecvenţa apariţiei complicaţiilor nedorite, ce
apar ca o consecinţă a activării locale patologice a sistemului nervos vegetativ și somatic,
inclusiv a dezvoltării reﬂexelor patologice, perturbărilor hemodinamice și metabolice în di-
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verse stări patologice (traume, arsuri) și a intervenţiilor chirurgicale masive, la executarea
anumitor tehnici și manipulări pe parcursul acestora, în special în regiunile reﬂexogene, pe
fundalul anesteziilor (generale, regionale). În consecinţă, se micșorează durata și costul tratamentului bolii de bază și al complicaţiilor posibile ale acesteia.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, namely to clinical pharmacology,
anesthesiology and resuscitation, and may be used to prevent pathological reﬂexogenic
disorders during surgical operations and other traumatic interventions. Summary of the
invention consists in that at the stage of carrying out the surgical operations and other
traumatic manipulations additionally to the appropriate anesthesia is intravenously administered azamethonium bromide in a dose of 3 mg/kg, then profetur in a dose of 5 mg/kg.

C 61

REMEDIU MEDICAMENTOS SUB FORMĂ DE GEL PENTRU TRATAMENTUL
AFECŢIUNILOR PARODONŢIULUI VARIANTE

Autori:

Bolun Radu, Fala Valeriu, Lacusta Victor, Rudic Valeriu

Brevet: MD 4502
Esenţa invenţiei: Remediul medicamentos cu acţiune prelungită sub formă de gel pentru tratamentul afecţiunilor parodonţiului include agent gelatinizant 5,0…10,0 g, plastiﬁant 0,5…2,0 g,
hipoclorit de sodiu 0,5…1,0 g, colagen 5,0…10,0 g, sare de sodiu a acidului hialuronic
0,5…2,0 g, dimetilsulfoxid 1,0…3,0 g, extract din coji de nuci mature (Juglans regia L.) calculat pentru substanţă uscată 0,5…1,0 g, extract din biomasa tulpinii cianobacteriei Spirulina
platensis calculat pentru substanţă uscată 0,5…2,5 g şi apă 100 ml; de asemenea, poate conţine extract din ﬂori de Calendula oﬃcinalis L. calculat pentru substanţă uscată 3,5…5,0 g şi
extract din rădăcini de Armoracia rusticana Lam. calculat pentru substanţă uscată 0,5…1,0 g
sau combinaţiile lor.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, şi anume la un remediu medicamentos
cu acţiune prelungită, care poate ﬁ utilizat pentru tratamentul afecţiunilor parodonţiului.
Summary of the invention: The invention relates to the ﬁeld of medicine, namely to a sustained-action drug that can be used for treating periodontal diseases. The sustained-action drug in the
form of gel for the treatment of periodontal diseases comprises a gelling agent 5.0…10.0 g,
a plasticizer 0.5…2.0 g, sodium hypochlorite 0.5…1.0 g, collagen 5.0…10.0 g, hyaluronic
acid sodium salt 0.5…2.0 g, dimethylsulfoxide 1.0…3.0 g, extract of mature nutshells (Juglans regia L.) calculated for dry substance 0.5…1.0 g, extract of Spirulina platensis cyanobacterium strain biomass calculated for dry substance 0.5…2.5 g and water 100 mL; it can also
comprise extract of Calendula oﬃcinalis L. ﬂowers calculated for dry substance 3.5…5.0 g
and extract of Armoracia rusticana Lam. roots calculated for dry substance 0.5…1.0 g, or
combinations thereof.

C 62

METODĂ DE PROGNOZARE A RISCULUI DEZVOLTĂRII INSUFICIENŢEI VENOASE
CRONICE SEVERE LA BOLNAVII CU MALADIA VARICOASĂ

Autori:

Casian Dumitru, Guţu Evghenii

Brevet de scurtă durată: MD 1203
Esenţa invenţiei: Pentru prognozarea riscului dezvoltării insuﬁcienţei venoase cronice severe se
efectuează examenul clinic al pacientului cu maladia varicoasă, se determină cu ajutorul
testelor de laborator nivelul ﬁbrinogenului în sânge, se realizează ultrasonograﬁa duplex a
sistemului venos al membrului afectat. Se notează: prezenţa obezităţii, prezenţa maladiilor
concomitente cronice, nivelul de ﬁbrinogen peste 4 g/l, reﬂuxului safenian extins până la
1/3 inferioară a gambei și absenţa tributarilor incompetente a venei safene la nivelul coapsei. Fiecărui factor de risc se atribuie un număr anumit de puncte determinat anterior prin
analiză statistică multivariaţională, se calculează suma punctelor acumulate și se estimează
pronosticul pozitiv sau negativ.
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Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia dată constă în prognozarea riscului dezvoltării insuﬁcienţei venoase cronice severe la pacienţii cu maladia varicoasă. Rezultatul invenţiei constă în prognozarea în baza datelor examinărilor de rutină a riscului dezvoltării insuﬁcienţei venoase cronice severe la pacienţii cu maladie varicoasă și precizarea
indicaţiilor pentru tratament chirurgical.
Summary of the invention: For estimation of the risk of development of severe chronic venous insufﬁciency the clinical examination of the patient with varicose veins, laboratory test for blood
ﬁbrinogen and venous duplex ultrasound of the aﬀected limb are performed. The presence
of obesity and chronic comorbidities, level of the ﬁbrinogen above 4 g/l, extension of saphenous reﬂux down to the lower 1/3 of the leg and absence of incompetent saphenous
tributaries on the thigh are noted. The certain number of points, predetermined by multivariate statistics, is attributed to each factor of risk, the sum of points is calculated and the
positive or negative prognosis is estimated.

C 63

COMPOZIŢIE PENTRU PELICULĂ MEDICAMENTOASĂ PENTRU TRATAMENTUL
AFECŢIUNILOR PARODONŢIULUI ŞI AL LEZIUNILOR MUCOASEI CAVITĂŢII
BUCALE VARIANTE

Autori:

Bolun Radu, Fala Valeriu, Lacusta Victor, Rudic Valeriu

Brevet: MD 4503
Esenţa invenţiei: Compoziţia pentru pelicula medicamentoasă pentru tratamentul afecţiunilor parodonţiului şi al leziunilor mucoasei cavităţii bucale conţine agent peliculogen 1,0…4,0 g,
plastiﬁant 0,5…2,0 g, dimetilsulfoxid 1,0…3,0 g, extract din biomasa tulpinii cianobacteriei
Spirulina platensis calculat pentru substanţă uscată 0,5…2,5 g, extract din coji de nuci mature
(Juglans regia L.) calculat pentru substanţă uscată 0,5…1,0 g, hipoclorit de sodiu 0,5…1,0 g,
apă 100 ml, de asemenea, poate conţine extract din ﬂori de Calendula oﬃcinalis L. calculat
pentru substanţă uscată 3,5…5,0 g şi extract din rădăcini de Armoracia rusticana Lam. calculat pentru substanţă uscată 0,5…1,0 g sau combinaţiile lor.
Importanţa socio-economică: Invenţia 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: Composition for medicated ﬁlm for the treatment of periodontal diseases and lesions of tunica mucosa of mouth (embodiments) (57) The invention relates to the
ﬁeld of medicine, namely to dentistry, in particular to the production of sustained-action
drugs for the treatment of periodontal diseases and lesions of tunica mucosa of mouth. The
composition for the medicated ﬁlm for the treatment of periodontal diseases and lesions of
tunica mucosa of mouth comprises a ﬁlm-forming agent 1.0…4.0 g, a plasticizer 0.5…2.0 g,
dimethylsulfoxide 1.0…3.0 g, extract of Spirulina platensis cyanobacterium strain biomass
calculated for dry substance 0.5…2.5 g, extract of mature nutshells (Juglans regia L.) calculated for dry substance 0.5…1.0 g, sodium hypochlorite 0.5…1.0 g, water 100 mL, it can
also comprise extract of Calendula oﬃcinalis L. ﬂowers calculated for dry substance 3.5…5.0
g and extract of Armoracia rusticana Lam. roots calculated for dry substance 0.5…1.0 g, or
combinations thereof.

C 64

METODĂ MINIINVAZIVĂ DE CORECŢIE A LIMFOCIRCULAŢIEI CENTRALE ÎN TRA
TAMENTUL ASCITEI CIROGENE

Autor:

Anghelici Gheorghe

Brevet de scurtă durată: MD 1154
Esenţa invenţiei constă în aceea că se exteriorizează şi se mobilizează vena jugulară internă, se separă ductul toracic limfatic în regiunea unghiului venos stâng, se mobilizează ductul pe
întreaga porţiune cervicală cu secţionarea tuturor ramurilor limfatice aferente de la locul
de ieşire din mediastinul posterior până la unghiul venos stâng, se înlătură ganglionii lim-
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fatici prescalenici cu formarea unei cavităţi intermusculare, în care se introduce soluţie de
5…10% de lidocaină, în cantitate de 10…15 ml, după 5…10 min se aspiră soluţia şi se introduce soluţie de poliglucină, în cantitate de 15...30 ml, apoi se suturează fascia cervical
superﬁcial şi tegumentele
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologia chirurgicală,
şi poate ﬁ aplicată în corecţia limfocirculaţiei centrale în tratamentul sindromului ascitic la
pacienţii cu ciroză hepatică decompensată.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to surgical hepatology,
and can be used for correcting the central lymphocirculation in the treatment of ascitic
syndrome in patients with decompensated liver cirrhosis. Summary of the invention consists in that is exteriorized and mobilized the internal jugular vein, is separated the thoracic
lymphatic duct in the region of the left venous angle, is mobilized the duct along the entire
thoracic portion with the sectioning of all the aﬀerent lymphatic branches from the place of
exit from the posterior mediastinum to the left venous angle, are removed the prescalenic
lymphatic ganglia with the formation of an intermuscular cavity, into which is introduced
a 5…10% solution of lidocaine, in an amount of 10…15 ml, after 5…10 min is aspirated
the solution and is introduced a solution of polyglucin, in an amount of 15..30 ml, then is
sutured the superﬁcial cervical fascia and the skin.

C 65

METODĂ MINIINVAZIVĂ DE TRATAMENT AL ASCITPERITONITEI SPONTANE ÎN
CIROZA HEPATICĂ DECOMPENSATĂ

Autori:

Anghelici Gheorghe, Crudu Oleg, Pisarenco Serghei, Lupu Gheorghe, Zugravu Tatiana

Brevet de scurtă durată: MD 1155
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează laparoscopia sub anestezie generală, se aspiră lent
exsudatul peritoneal, se inspectează organele abdominal şi se debridează plăcile ﬁbrinice, apoi se efectuează lavajul cu 1…2 L de ser ﬁziologic cu 8…16 mg de dexametazonă,
după care soluţia se aspiră, apoi se introduce un amestec, care conţine 370…640 UC de
hialuronidază dizolvată în 200…400 ml de ser ﬁziologic şi 10…50 mg de biclorură de 1,10
decametilen-bis(N,N-dimetil-mentoxicarbonilmetil) amoniu dizolvată în 500…2000 ml de
ser ﬁziologic, concomitent se administrează intravenos ciproﬂoxacin, 200 mg de 2 ori pe zi,
şi ceftriaxon, 2 g de 2 ori pe zi, totodată tratamentul parenteral se repetă timp de 3…5 zile.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologie şi hepatochirurgie, şi poate ﬁ aplicată pentru tratamentul ascit-peritonitei spontane în ciroza hepatică
decompensată.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to hepatology and hepatosurgery, and can be used for treating spontaneous ascites-peritonitis in decompensated liver
cirrhosis. Summary of the invention consists in performing the laparoscopy under general anesthesia, slowly aspirating the peritoneal exudate, examining the abdominal organs and debriding the ﬁbrin adhesions, then performing the lavage with 1…2 L of physiological solution
with 8…16 mg of dexamethasone, after which the solution is aspirated, then a mixture is introduced, containing 370…40 IU of hyaluronidase dissolved in 200…400 ml of physiological
solution and 10…50 mg of 1,10-decamethylene-bis(N,N-dimethyl-mentoxycarbonylmethyl)
ammonium dichloride dissolved in 500…2000 ml of physiological solution, simultaneously is
intravenously administered ciproﬂoxacin 200 mg, 2 times a day, and ceftriaxone 2 g, 2 times a
day, at the same time the parenteral treatment is repeated for 3…5 days.

C 66

METODĂ DE TRATAMENT AL ULCERELOR TROFICE

Autori:

Pisarenco Sergiu, Cușnir Adrian, Anghelici Gheorghe, Zugrav Tatiana

Brevet de scurtă durată: MD 1179
Esenţa invenţiei: Metoda constă în aceea că cu 24...48 ore înainte de tratament se separă o suspensie de celule mononucleare din sângele pacientului, care conţine 3×107/ml de celule, de
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asemenea de la pacient cu 2...3 ore înainte de prima procedură se prelevă 30...40 ml de
sânge, care se centrifughează timp de 8...12 min cu 3000...3500 rot./min cu obţinerea unui
cheag ﬁbrinic bogat în trombocite, suspensia se administrează subcutanat în jurul plăgii, la
o distanţă de 1 cm de la marginile ei, în cantitate de 5...15 ml, după care pe plagă se aplică
cheagul ﬁbrinic, procedura se repetă peste ﬁecare 4 zile, iar seria de tratament este de 8...10
proceduri.
Importanţa socio-economică: Invenţia se referă la medicină, în special la chirurgia septică şi poate ﬁ
utilizată pentru tratamentul ulcerelor troﬁce.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to purulent surgery and
can be used for treating trophic ulcers. The method consists in that 24…48 hours before the
treatment, a suspension of mononuclear cells from the patient’s blood containing 3…107/mL
cells is separated, 30…40 mL of blood is also taken from the patient 2…3 hours before
the ﬁrst procedure, which is centrifuged for 8…12 min with 3000…3500 rpm to produce a
ﬁbrin clot enriched with platelets, the suspension is administered subcutaneously around
the wound, at a distance of 1 cm from its edges, in an amount of 5…15 mL, after which the
ﬁbrin clot is applied to the wound, the procedure is repeated every 4 days, and the course
of treatment is 8…10 procedures.

C 67

METODĂ LAPAROSCOPICĂ DE TRATAMENT AL ASCITEI REFRACTARE ÎN CIROZA
HEPATICĂ DECOMPENSATĂ

Autori:

Anghelici Gheorghe, Pisarenco Sergiu, Crudu Oleg, Lupu Gheorghe, Zugrav Tatiana

Brevet de scurtă durată: MD 1204
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează laparocenteza dozată decompresivă cu evacuarea
parţială a lichidului ascitic şi introducerea intraperitoneală a ceftriaxon 2...4 g şi ciproﬂoxacină 200...400 mg, concomitent se efectuează transfuzii de plasmă congelată 400...600 ml şi
crioprecipitat 80...120 ml, peste 24...48 de ore se efectuează intervenţia laparoscopică sub
anestezie generală cu evacuarea completă a lichidului ascitic, se efectuează lavajul peritoneal cu un amestec de 2000...4000 ml de ser ﬁziologic cu dexametazonă 16...24 mg, după
care se efectuează multiple excizii punctiforme de 0,3...0,8 cm ale peritoneului parietal din
regiunile diafragmei şi peretelui abdominal lateral drept cu drenarea ulterioară a cavităţii abdominale timp de 3...5 zile cu efectuarea lavajelor zilnice în perioada postoperatorie
cu amestecul menţionat cu adaos de sol. de 10% de lidocaină 4...6 ml, după introducerea
amestecului drenurile se închid pe 24 de ore, după care se evacuează.
Importanţa socio-economică: Rezultatul constă în aceea că se efectuează laparocenteza dozată
decompresivă cu evacuarea parţială a lichidului ascitic şi introducerea intraperitoneală a
ceftriaxon.
Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to hepatology and can
be used for treating refractory ascites in patients with decompensated liver cirrhosis. Summary of the method consists in that a decompressed dosed laparocentesis is performed
with partial evacuation of the ascitic ﬂuid and intraperitoneal injection of ceftriaxone 2…4
g and ciproﬂoxacin 200…400 mg, simultaneously is transfused the frozen plasma 400…600
ml and cryoprecipitate 80…120 ml, after 24…48 hours is performed the laparoscopic intervention under general anesthesia, with complete evacuation of the ascitic ﬂuid, the peritoneal lavage is performed with a mixture of 2000…4000 ml of physiological saline with
dexamethasone 16…24 mg, followed by multiple punctiform excisions of 0.3…0.8 cm of
the parietal peritoneum in the region of the diaphragm and the right lateral abdominal
wall followed by drainage of the abdominal cavity for 3…5 days with daily lavages in the
postoperative period with this mixture with the addition of 10% solution of lidocaine 4…6
ml, after the introduction of the mixture the drains are closed for 24 hours, after which they
are evacuated.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
C 68

NOI ANTIOXIDANŢI SINTETICI

Autori:

Gulea Aurelian, Gudumac Valentin, Garbuz Olga, Usataia Irina, Graur Vasilii, Ţapcov Victor,
Pahonţu Elena-Mihaela

Brevet: MD 4469
Cerere: MD a 2017 0060
Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la chimie şi medicină, şi anume la utilizarea complecşilor
din clasa tiosemicarbazonaţilor biometalelor în calitate de antioxidanţi şi poate găsi aplicare în medicină în calitate de substanţe, care inhibă sau încetineşte esenţial procesele de
oxidare ale moleculelor organice în organismul uman. Compuşii manifestă activitatea antioxidativă înaltă cu concentraţia de inhibare IC50=0,5-0,7 μmol/L. Ei depăşesc de 66,7-47,6 ori
activitatea Troloxului şi de 2,0-1,4 ori caracteristicile analoage ale celui mai activ antioxidant
utilizat în medicină. Proprietăţile depistate ale acestor compuşi prezintă interes pentru medicină din punctul de vedere al extinderii arsenalului de antioxidanţi sintetici.
Importanţa socio-economică a ciclului de invenţii va ﬁ stabilită după cercetări preclinice şi clinice
ale compuşilor.
Summary of the invention: This cycle of inventions relates to chemistry and medicine, namely to
the use of coordination compounds of the class of biometal thiosemicarbazonates as antioxidants and may ﬁnd application in medicine as substances which essentially inhibit the
oxidation processes of organic molecules in the human organism. The compounds exhibit
high antioxidant activity with IC50 values 0.5-0.7 μmol/L. They exceed 66.7-47.6 times the activity of Trolox and 2.0-1.4 times the analogous characteristics of the most active antioxidant
used in medicine. The discovered properties of these compounds are of interest for medical
practice for enhancement of the arsenal of synthetic antioxidant agents.

C 69

INHIBITOR DE PROLIFERARE A CELULELOR LEUCEMIEI MIELOIDE UMANE HL60

Autori:

Gulea Aurelian, Graur Vasilii, Ţapcov Victor

Brevet: MD 4407
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la chimie, şi anume la sinteza compusului coordinativ din clasa
tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie şi poate găsi aplicare în medicină la proﬁlaxia
şi tratarea leucemiei umane mieloide. Compusul descris la concentraţia de 10-5 M inhibă
creşterea şi multiplicarea a 97,5%, la 10-6 M – 94,0%, iar la concentraţia de 10-7 M – 46,7% de
celule HL-60 ale leucemiei umane mieloide. După activitatea anticancerigenă acest complex depăşeşte de 1,5 ori caracteristicile similare ale celei mai proxime soluţii. Proprietăţile
depistate ale complexului prezintă interes pentru medicină din punctul de vedere al extinderii arsenalului de inhibitori ai leucemiei umane mieloide.
Importanţa socio-economică a invenţiei va ﬁ stabilită după cercetări preclinice şi clinice ale compuşilor.
Summary of the invention: The invention relates to chemistry, namely to the synthesis of the transition metal thiosemicarbazonate compound and may ﬁnd application in medicine for the
prophylaxis and treatment of human myeloid leukemia. The described compound inhibits
the growth and multiplication of 97.5% of HL-60 cells of human myeloid leukemia at 10-5 M
concentration, 94.0% at 10-6 M concentration and 46.7% at 10-7 M concentration. This complex exceeds 1.5 times the prototype’s analogous characteristics. The discovered properties
of the complex are of interest for medical practice for enhancement of the arsenal of human
myeloid leukemia inhibitors.
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C 70

METODĂ DE DETERMINARE A CONŢINUTULUI DE POTASIU ÎN PREPARATELE
FARMACEUTICE

Autori:

Dîru Mariana, Revenco Mihail, Palamarciuc Oleg

Brevet: MD 4488
Esenţa invenţiei constă în elaborarea unei noi metode de determinare a conţinutului de potasiu.
Aceasta este caracterizată prin selectivitate, sensibilitate și limită de detecţie acceptabile pentru analize potenţiometrice. Metoda elaborată are la bază precipitarea cationilor
de potasiu cu un exces cunoscut de tetrafenilborat de sodiu și titrarea potenţiometrică a
excesului de anioni cu soluţie de clorură de potasiu standard folosind ca indicator un electrod tetrafenilborat-selectiv. Invenţia se recomandă pentru analiza conţinutului de potasiu
în preparatele farmaceutice.
Importanţa socio-economică: Preparatele farmaceutice care conţin potasiu au diverse indicaţii terapeutice, de ex. în hipopotasemii simptomatice – scăderea K+ sub 3,5 mmoli/L, acidoză metabolică, tulburări neuro-musculare. Controlul calităţii acestora e necesar pentru a nu admite
o doză mai mare sau mai mică a acestor ioni. Acest fapt se realizează cu ajutorul metodelor
de analiză. Una din cele mai avantajoase este metoda potenţiometrică cu utilizarea electrozilor ion-selectivi, deoarece câștigă în cost și timpul de realizare a experimentului. Problema
pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în elaborarea unei metode potenţiometrice de
determinare a conţinutului de potasiu și a unui electrod pentru realizarea acesteia, care ar
asigura un timp mai redus de analiză şi o exactitate mai mare, cât şi utilizarea unui nou
electrod pentru determinarea indirectă a potasiului, inclusiv în preparatele farmaceutice.
Summary of the invention consists in developing a new method of determination of potassium
content. This is characterized by acceptable selectivity, sensitivity and detection limit for
potentiometric analyzes. The elaborated method is based on the precipitation of potassium
cations with a known excess sodium tetraphenylborate and potentiometric titration of excess anions with a standard potassium chloride solution using as indicator a selective tetraphenylborate electrode. Invention is recommended for the analysis of potassium content in
pharmaceutical products.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA RO
C 71

ULEIURI CAROTELA

Autori:

Dumbravă Delia-Gabriela, Botău Dorica, Raba Diana-Nicoleta, Borozan Aurica Breica,
Drugă Mărioara, Popa Viorica-Mirela, Moldovan Camelia

Brevet: RO 145106/2016
Esenţa invenţiei: Un produs cosmetic natural, obţinut dintr-un amestec de uleiuri naturale cu adaos
de extract carotenoidic din fructe de cătină albă (Hippophae rhamnoides), pentru faţă, păr și
corp. Uleiul restabilește elasticitatea pielii, este hidratant, fotoprotector, cicatrizant, epitelizant, cu acţiune eﬁcientă împotriva ridurilor. Se recomandă pentru toate tipurile de ten. De
asemenea, este eﬁcient pentru îngrijirea scalpului și a părului uscat și deteriorat.
Importanţa socio-economică: Carotela Oils este un produs cosmetic natural care conţine un extract
carotenoidic din fructe de Hippophae rhamnoides brevetat de către primul autor (Brevet: RO
122834/2010), nu are efecte secundare nedorite și are o acţiune cosmetică complexă,
având beneficii atât pentru faţă, pentru corp, cât și pentru scalp și păr. Este un nou
produs pentru a cărui obţinere sunt utilizate fructele de cătină albă din flora spontană
a României.
Summary of the invention: A natural cosmetic product, obtained from a mixture of vegetable oils
with the addition of carotenoid extract from Hippophae rhamnoides fruits, for face, hair
and body. The oil restores skin elasticity, is moisturizing, photoprotective, healing, epitheli-
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sant with eﬀective action against wrinkles. It is recommended for all skin types. It is also
eﬀective for scalp and dry and damaged hair care.

C 72

GEL PENTRU TRATAMENTUL LEZIUNILOR USCATE DIN DEMODICOZA CANINĂ

Autori:

Mederle Narcisa, Mederle Ovidiu, Morariu Sorin, Morariu Florica, Dărăbuș Gheorghe,
Oprescu Ion, Ilie Marius, Negrescu Adina

Cerere: RO a 2016 00075
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un gel destinat tratării leziunilor uscate din demodicoza canină
produse în pielea câinilor de acarianul Demodex spp. Gelul, conform invenţiei, este constituit
din 25% miere, 25% propolis, 30% oţet de mere şi 20% extracte hidro-glicero-alcoolice din
muguri de coacăz negru, muguri de nuc, muguri de măceş, mlădiţe de cedru, radicele de
secară.
Importanţa socio-economică: Produsul invenţiei se aﬂă în stadiul de model funcţional, ﬁind utilizat
în Clinica de Parazitologie a FMV Timișoara, dar și în practica de teren, pentru tratarea leziunilor uscate în demodicoza canină de către medicii din cabinetele și clinicile veterinare. Rezultatele obţinute sunt comparabile cu cele ale altor produse sintetice. În plus, prezintă următoarele avantaje: se aplică local, administrare facilă; absorbţia rapidă în piele; este evitată
administrarea sistemică ce presupune riscul efectelor secundare; proprietăţi antibacteriană,
antiinﬂamatoare, antipruritică, troﬁcă local, hiposeboreică, antifungică; are în componenţă
doar principii naturale; nu are efect iritant asupra pielii parazitate.
Summary of the invention: The invention is a gel for treating dry canine demodycosis lesions produced in skin dogs by Demodex spp. The gel according to the invention consists of 25%
honey, 25% propolis, 30% apple vinegar and 20% hydro-glycero-alcoholic extracts beans
from blackcurrant shoots, walnut buds, rosewood buds, cedar branches, and rye radishes.
Advantages of the invention: it is applied locally, easy administration; rapid absorption into
the skin; systemic administration involving the risk of side eﬀects is avoided; antibacterial,
antiinﬂammatory, antipruritic, local trophic, hypo-seboreic, antifungal properties; it consists
only of natural principles; it does not have an irritating eﬀect on the parasite skin.

C 73

COMPOZIŢIE REGENERATIVĂ PENTRU PĂR ŞI UNGHII

Autori:

Milovanov Cornelia, Mederle Narcisa, Ahmadi-Khoie Mirela, Morariu Sorin, Popescu Gabriela,
Morariu Florica-Emilia, Herman Viorel, Radulov Isidora, Mederle Ovidiu

Cerere: RO a 2016 00621
Esenţa invenţiei: Invenţia constă într-o compoziţie pentru regenerarea părului și a unghiilor și se
aplică în medicina regenerativă umană. Din punct de vedere tehnic, scopul invenţiei a fost
acela de a stabili componentele, forma și părţile anatomice (cimbrul de câmp) și rapoartele
de asociere a acestora, astfel încât compoziţia să aibă efect regenerant asupra părului și a
unghiilor. Compoziţia de regenerare a părului și a unghiilor elimină dezavantajele produselor prezente pe piaţă, deoarece este compusă numai din ingrediente naturale: 0,9196 părţi
miere de salcâm, 0,0465 părţi scorţișoară ceylon și 0,0357 părţi Thymus serpyllum.
Importanţa socio-economică: Produsul elimină dezavantajele produselor prezente pe piaţă, deoarece este compus numai din ingrediente naturale și are efect regenerant asupra părului și
a unghiilor. Impactul social pe care îl prezintă produsul se regăsește în ameliorarea stării
generale a pacienţilor cu deﬁcienţă capilară la nivelul scalpului și în regenerarea foliculilor piloși. Din perspectiva economică, menţionăm că raportul preţ/calitate este în avantajul
pacientului. Produsul poate ﬁ folosit în clinicile universitare, dar și în cabinetele de dermatologie.
Summary of the invention: The invention consists of a composition for hair and nails regeneration and it is applied in human regenerative medicine. Technically, the invention aim was to
establish the components, the form and anatomical parts (ﬁeld thyme), and its association
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ratios, so that the composition can have regenerating eﬀect on hair and nails. Hair and nails
regenerating composition – eliminates the disadvantages of the products present on the
market, as it is composed only from natural ingredients: 0.9196 parts Acacia honey, 0.0465
parts Ceylon cinnamon and 0.0357 parts Thymus serpyllum.

C 74

PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI UNGUENT TERAPEUTIC PE BAZĂ DE EX
TRACT CAROTENOIDIC DIN FRUCTE DE CĂTINĂ ALBĂ HIPPOPHAE RHAM
NOIDES

Autori:

Dumbravă Delia-Gabriela, Lupea Alfa-Xenia, Ianculov Iosif, Palicica Radu-Dimitrie, Moisuc Alexandru, Butnariu Monica

Brevet: RO 122834/2010
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un unguent terapeutic pe bază de extract carotenoidic
din fructe de Hippophae rhamnoides, pentru tratamentul unor afecţiuni dermatologice
(psoriazis, ulcere, impetigo, plăgi post-electrocauterizare, epiteliom bazocelular, fotodermatoze, lupus eritematos, eczeme cronice).
Importanţa socio-economică: Unguentul farmaceutic cu extract carotenoidic din fructe de Hippophae rhamnoides nu conţine conservanţi, coloranţi artificiali, parfumuri artificiale sau
alte substanţe chimice de sinteză și nu prezintă nici un fel de efecte secundare nedorite
(atrofii, telangectazii etc.), spre deosebire de tratamentul clasic cu corticoizi folosit pentru aceleași afecţiuni dermatologice. S-a remarcat o eficienţă deosebită ca epitelizant în
leziunile post-electrocauterizare (veruci și tumori) și în ulcerele de gambă atone, rezistente la tratamentul obișnuit. În eczemele cronice și în psoriazis eficienţa unguentului
a fost net superioară faţă de cea a tratamentelor clasice. De asemenea, unguentul s-a
dovedit eficient și în tratarea epiteliomului bazocelular, a nevilor melanici și a papiloamelor cutanate, constatându-se o acţiune antimitotică netă. Pentru obţinerea acestui unguent sunt folosite resurse naturale autohtone, respectiv fructele de cătină albă (Hippophae
rhamnoides).
Summary of the invention: The invention relates to a therapeutic ointment based on carotenoidic
extract of Hippophae rhamnoides fruits for the treatment of some dermatological diseases
(psoriasis, ulcers, impetigo, post-electrocautery plaques, basal cell epithelium, photodermatosis, lupus erythematosus, and chronic eczema).

C 75

PROCEDEU PENTRU OBŢINEREA UNUI UNGUENT ANTIBACTERIAN PE BAZĂ DE
EXTRACT DE MĂGHIRAN ORIGANUM MAJORANA ȘI SCOARŢĂ DE MESTEACĂN
BETULA PENDULA

Cerere: RO a 2015 01015
Esenţa invenţiei: Invenţia face referire la un procedeu pentru obţinerea unui unguent antibacterian
cu aplicare topică, pe bază de extract de măghiran (Origanum majorana) şi de scoarţă de
mesteacăn (Betula pendula). Studiile in vitro au indicat o activitate antibacteriană a extractului de măghiran cu 16,67% mai mare decât cea a cloramfenicolului, un antibiotic cu spectru
larg. Activitatea antibacteriană crescută a acestui unguent se datorează atât maghiranului,
care prin conţinutul său bogat în acid ursolic, timol şi carvacrol prezintă acţiune antivirală,
bactericidă, antiseptică şi antifungică, cât și scoarţei de mesteacăn bogate în betulină care
manifestă proprietăţi antiinﬂamatoare, antibacteriene și antifungice.
Importanţa socio-economică: Testarea in vitro a produsului inovativ indică o activitate antibacteriană cu 16,67% mai mare decât a cloramfenicolului (datorată extractului de măghiran cu
conţinut bogat în acid ursolic, timol şi carvacrol, și scoarţei de mesteacăn bogate în betulină
cu proprietăţi antiinﬂamatoare, antibacteriene și antifungice), oferind o alternativă eﬁcientă
tratamentelor clasice cu antibiotice.
Summary of the invention: This invention refers to a process for preparing a topical antibacterial
ointment enriched with marjoram (Origanum majorana) and birch bark (Betula pendula)
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extracts. In vitro studies have shown an antibacterial activity of the marjoram extract with
16.67% higher than that of chloramphenicol, a broad-spectrum antibiotic. The increased
antibacterial activity of this ointment is due to marjoram, which is rich in ursolic acid, thymol and carvacrol and provides antiviral, bactericidal, antiseptic and antifungal eﬀects and
also due to birch bark extract which contains betulin recognized for its anti-inﬂammatory,
antibacterial and antifungal properties.

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU RO
C 76

SCAUN PENTRU LUCRUL LA PC, CU PRINCIPIU ACTIV DE DESTINDERE
A COLOANEI VERTEBRALE

Autori:

Bondrea Ioan, Ţîţu Aurel Mihail, Oprean Constantin, Mărginean Ion, Moldovan Alexandru Marcel,
Bogorin-Predescu Adrian

Cerere: RO a 2013 00825
Esenţa invenţiei: Pentru persoanele care lucrează timp îndelungat la calculator, ﬁind realizat în scopul de a reduce efectele negative pentru sănătate şi efectele stresante ale comprimării
continue a coloanei vertebrale pe timpul imobilităţii îndelungate a corpului uman în lucrul
efectiv la calculator şi de a micşora şi înlătura afectarea deja acumulată a coloanei vertebrale
în urma lucrului îndelungat efectuat anterior la calculator. Prin aplicarea invenţiei se obţin
următoarele avantaje: reducea stresului în lucrul la calculator; creşterea productivităţii prin
eﬁcienţa efectelor de relaxare; menţinerea sănătăţii lucrătorilor; refacerea sănătăţii coloanei
vertebrale deja afectate.
Importanţa socio-economică: Invenţia este aplicabilă și poate ﬁ implementată imediat.
Summary of the invention: For those persons working long hours behind the computer, was created
with the purpose of reducing the negative eﬀects on one’s health and the stressful eﬀects of
the spine’s continuous compression during continuous immobilization of the human body
in the actual work behind the computer and to reduce and remove the already accumulated aﬄiction of the spine due to prolonged work previously done at the computer.

C 77

LARINGOSCOP UTILIZAT ÎN URGENŢE MEDICALE

Autori:

Sabău Dan, Sabău Mariana, Sabău Alexandru Dan, Smarandache Andreea Maria,
Dumitra Anca Maria, Smarandache Cătălin Gabriel, Ţîţu Aurel Mihail

Cerere: RO a 2015 00002
Esenţa invenţiei: Prezenta invenţie se referă la un laringoscop destinat urgenţelor medicale, pentru
a efectua intubaţia traheală, care este percepută ca ﬁind cea mai bună metodă de asigurare a unei căi aeriene patente și protejate intraresuscitare. Intubaţia traheală reprezintă o
metodă de ales atunci când există personal cu abilităţi și experienţă corespunzătoare. Este
considerată a ﬁ superioară tuturor celorlalte tehnici de asigurare a libertăţii căilor aeriene
superioare, deoarece este singura tehnică ce odată corect efectuată realizează următoarele:
cale aeriană patentă; cale aeriană protejată; posibilitatea aspiraţiei căilor aeriene; posibilitatea de a ventila adecvat pacientul în timpul compresiilor toracice; eliberarea unui membru
al echipei de resuscitare; cale alternativă pentru administrarea de droguri volatile.
Importanţa socio-economică: Invenţia este aplicabilă industrial și poate ﬁ implementată imediat.
Summary of the invention: The invention refers to a laryngoscope used for medical emergencies, for
tracheal intubation, which is considered the best method to ensure a good and protected
airway during resuscitation. Tracheal intubation is a good choice when we have trained and
experienced personnel. It is considered to be superior to other techniques that ensure good
and free airways, because when is done correctly realizes: Functional airways, Protected
airways, Possibility of aspiration, Possibility of correct ventilation during thoracic compressions, Liberty of a member of resuscitation team, Alternative way for volatile drugs.
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SECŢIUNEA D/ SECTION D
Agricultură, soiuri de plante, alimentaţie
Agriculture, plant varieties, food industry
AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
GRĂDINA BOTANICĂ INSTITUT A AȘM
D1

SORG PEREN SORGHUM ALMUM PARODI, SOIUL ARGENTINA

Autori:

Ţîţei Victor, Teleuţă Alexandru

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2017 0018
Descrierea succintă a soiului: Soiul Argentina este creat prin selecţie individuală din populaţii introducente sintetice de sorg peren (Sorghum almum Parodi), cu talia de 250-270 cm. Cultură cu
utilitate multiplă: furajeră, energetică, tehnică. Furajarea animalelor în stare proaspătă, fân,
fânaj, siloz, făină vitaminizată. Se menţine pe același teren 4-5 ani, asigură 2 coase atingând
productivitatea de 43,6-44,2 t/ha furaj natural sau 9,2-11,8 t/ha materie uscată. Compoziţia
biochimică a substanţelor uscate din furaj: proteină 8-10%, grăsimi 2,6-3,0%, celuloză 2738%, substanţe extractive neazotate 44-50%, substanţe minerale 7-12%. La 100 kg furaj natural revin 21-29 de unităţi nutritive cu o încărcătură de 216-290 MJ energie metabolizantă
pentru vite cornute mari, ovine și caprine. Producerea energiei renovabile: Biogaz – 400 m3/t
substanţă absolut uscată. Potenţial etanol celulozic – 560 L/t substanţă absolut uscată. Biocombustibil solid (tocătură, brichete și pelete) cu valoarea calorică superioară – 18,6 MJ/kg.
Potenţialul producerii de energie – 190-280 GJ/ha. Lucrări de valoriﬁcare a terenurilor salinizate, ﬁtoameliorare a terenurilor erodate și ﬁtoremediere a terenurilor contaminate.
Importanţa socio-economică: Soiul Argentina de sorg peren manifestă o toleranţă înaltă la arșiţă și
secetă, necesită mai puţine cheltuieli de întreţinere a plantaţie. Implementarea acestei culturi va contribui la valoriﬁcarea terenurilor agricole cu productivitate diminuată (degradate,
salinizate, erodate) şi a celor reîntoarse în circuitul agricol.
Brief description of the variety: The variety Argentina has been created by individual breeding of
synthetic introduced populations of almum sorghum (columbus grass), Sorghum almum
Parodi, plant height 250-270 cm. Multi-purpose crops: forage for animals (natural fodder,
hay, haylage, silage, vitaminized ﬂour), biomass for energy production, technical products.
The variety ARGENTINA productivity after 2 harvests reached 43.6-44.2 t/ha of green mass
or 9.2-11.8 t/ha dry matter. Biochemical composition of the dry matter: 8- 10% of protein, 2.6
-3.0% of fat, 27-38% of cellulose, 44-50% of nitrogen-free extractive substances, 7-12% of minerals. 100 kg of natural fodder contains 21-29 nutritive units and 216-290 MJ/kg metabolizable energy for cattle, sheep and goats. Production of renewable energy: Biogas – 400 m3/t
dry matter. Theoretical ethanol potential – 560 L/t dry matter. Solid biofuel (briquettes and
pellets) with gross caloriﬁc value 18.6 MJ/kg dry matter, the potential of energy production
is 190-280 GJ/ha. It is useful in phyto-amelioration of salt-aﬀected land, eroded land and
phytoremediation of contaminated land.

D2

MISCANT GIGANT MISCANTHUS GIGANTEUS GREEF ET DEU, SOIUL TITAN

Autori:

Ţîţei Victor, Teleuţă Alexandru

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2017 0019
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Descrierea succintă a soiului: Soiul Titan este ameliorat prin selecţie individuală din taxoni introduși
ai miscantului gigant Miscanthus giganteus Greef et Deu, cu talia înaltă de până la 350-385 cm,
productivitatea 60-100 t/ha masă proaspătă pentru digestia anaerobă sau 16,2-28,0 t/ha
materie uscată. Cultură cu utilitate multiplă: energetică, tehnică. Producerea energiei renovabile: Densitatea materiei uscate în vrac a biomasei recoltate în câmp – 138 kg/m3. Combustibili solizi – brichete, peleţi cu densitatea de 640 kg/m3. Puterea caloriﬁcă superioară –
20,0 MJ/kg. Potenţialul producerii de energie ca combustibil solid – 325-500 GJ/ha, echivalent cu 11,1-20,1 t cărbune sau 7,8-12,2 t petrol convenţional. Potenţialul producerii biometanului – 4128 m3/ha. Potenţial etanol celulozic – 610 L/t substanţă absolut uscată. Lucrări de
valoriﬁcare și ﬁtoameliorare a terenurilor erodate, ﬁtoremediere a terenurilor contaminate.
Importanţa socio-economică: Soiul Titan de miscant gigant manifestă o toleranţă înaltă la condiţiile
nefavorabile de mediu, necesită mai puţine cheltuieli de întreţinere și recoltare a plantaţiei
comparativ cu culturile lemnoase de salcie și plop energetic. Implementarea acestei culturi
va contribui la valoriﬁcarea terenurilor agricole cu productivitate diminuată (degradate, salinizate, erodate) şi a celor reîntoarse în circuitul agricol.
Brief description of the variety: The variety Titan has been created by individual breeding of introduced plant taxa of Miscanthus giganteus Greef et Deu, plant height 350-385 cm, productivity
reached 60-100 t/ha of green mass or 16.2-28.0 t/ha dry matter. Multi-purpose energy crops:
Bulk density of the chopped material 138 kg/m3. Solid biofuel (briquettes and pellets) with
speciﬁc density 640 kg/m3, gross caloriﬁc value 20 MJ/kg dry matter. Potential of energy production as solid biofuel 325-500 GJ/ha, equivalent 11.1-20.1 t coal or 7.8-12.2 t conventional
oil. Potential of biomethan production – 4128 m3/ha. Theoretical ethanol potential – 610 L/t
dry matter. It is useful in phyto-amelioration eroded land and phytoremediation of contaminated land.

D3

ARONIE, SCORUȘ NEGRU ARONIA MELANOCARPA MICHX ELLIOT, SOIUL
ALECSANDRINA

Autori:

Palancean Alexei, Onica Elisaveta, Roșca Ion

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2013 0035
Descrierea succintă a soiului: Soiul Alecsandrina are port tufos, frunze simple care se înroşesc toamna, este un arbust de 1-1,5 m înălţime, cu lujeri glabri. Frunzele sunt eliptice sau ovate până
la oblong oblanceolate, brusc acuminate sau obtuze. Lungimea lor variază de la 7-9 cm. Pe
faţă frunzele sunt verzi lucitoare, iar pe dos de culoare verde mai deschis, glabre. Începe să
vegeteze primăvara devreme (martie-aprilie), în funcţie de condiţiile climatice ale Moldovei.
Creşterea lăstarilor începe cu desfacerea mugurilor şi se termină la sfârşitul lunii iulie – începutul lunii august. Florile albe, de 1,5 cm în diametru, se unesc până la 5-25 de ﬂori în
inﬂorescenţe glabre, de tip corimb. Înﬂoreşte în lunile aprilie-mai.
Importanţa socio-economică: Soi nou, ce corespunde tendinţelor moderne și cerinţelor actuale.
Soiul obţinut în condiţiile pedoclimaterice ale ţării noastre posedă indici decorativi înalţi,
este proliﬁc, rezistent la poluare, patogeni şi dăunători. Cultivarea arbustului este destul de
avantajoasă şi rentabilă, nu cere îngrijire specială, este rezistent la factorii biotici şi abiotici
şi se poate cultiva şi pe terenuri degradate. Plantele cultivate pot fructiﬁca în anul al 2-3-lea
după plantare.
Brief description of the variety: The variety Alexandrina is a 1-1.5 m tall shrub, with glabrous stems
and simple leaves that turn red in autumn. The leaves are elliptic or ovate to oblong oblanceolate, sharply acuminate or obtuse. Their length varies between 7 and 9 cm. On the upper
side, the leaves are green and glossy, and on the lower side – lighter green, glabrous. Its
vegetative stage starts in early spring (March-April), depending on the climate conditions of
Moldova. The shoots start growing when buds open and end – in late July or early August.
The ﬂowers are white, 1.5 cm in diameter, grouped by 5-25 in glabrous, corymb inﬂorescences. It blooms in April-May.
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D4

CĂTINĂ ALBĂ HIPPOPHAE RHAMNOIDES L., SOIUL ELISA

Autori:

Palancean Alexei, Onica Elisaveta, Roșca Ion

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2013 0037
Descrierea succintă a soiului: Soiul de cătină albă Elisa este un arbust până la 3-4 m, coroană medie
compactă, creşterea anuală a lujerilor a constituit 8-15 cm, frunzele verzi, pe partea dorsală
cu nuanţe argintii au atins 60-65 mm în lungime şi 5-7 mm în lăţime. Lungimea peţiolului
frunzei a constituit 2-3 mm. Pedunculul fructului variază între 1-3 mm. Fructele ovale, galbene de 4-9 mm în diametru, puţin acrii se maturizează în I decadă a lunii august şi durează
până la sfârșitul lunii septembrie. Densitatea fructelor pe un lujer de 10 cm a constituit 3745 unităţi. Masa a 100 de fructe proaspete a constituit 17,4 g, masa a 100 de seminţe proaspete – 1,5 g. Pulpa fructelor constituie 91%, seminţele proaspete constituie 9% din masa
fructului. Mugurii ﬂorali se formează pe lujerii de anul trecut aproape de vârful coroanei.
Creşterea intensivă a lujerilor la plantele mature începe după sfârșitul înﬂoririi şi continuă
până în luna august. Lăstarii cu fructe practic sunt fără spini. Fructele se culeg întregi, la
culesul manual nu se strivesc şi nu se umectează.
Importanţa socio-economică: Soi nou, ce corespunde tendinţelor moderne și cerinţelor actuale. Soiul obţinut în condiţiile pedoclimaterice ale ţării noastre posedă indici decorativi înalţi, este
proliﬁc, rezistent la poluare, patogeni şi dăunători.
Brief description of the variety: The variety Elisa is a 3-4 m tall shrub with medium compact crown.
The annual growth of stalks reached 8-10 cm, under drought conditions, and 10-15 cm, under favorable conditions. The bark of the branches is brownish and the fruit stalks have few
thorns. The leaves are linear lanceolate, dark green on the upper side and with a silver hue
on the lower side. They are 60-65 mm long and 5-7 mm wide. The petiole is 2-3 mm long.
The ﬂower buds develop on second-year stalks, near the top of the crown. There are about
37-45 fruits on a 10 cm long, annual stalk. The weight 100 fresh seeds is 1.5 g. The fresh
seeds constitute about 9% of the mass of a fruit; the remaining 91% are ﬂeshy coating. The
seeds are 5 mm long and 3 mm wide. The fruits should be picked by hand, undamaged, not
crushed and not wetted during harvesting. 1 kg of fruits contains 80-90 g of seeds. The fruits
contain 93.2 mg/100 g ascorbic acid, 0.862 mg% ﬂavonoids and 2.070% tannins.

D5

CĂTINĂ ALBĂ HIPPOPHAE RHAMNOIDES L., SOIUL REGINA

Autori:

Palancean Alexei, Onica Elisaveta, Roșca Ion

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2013 0036
Descrierea succintă a soiului: Soiul de cătină albă Regina este un arbust de 5-6 m, coronă compactă,
creşterea anuală a lujerilor a constituit 8-10 cm. Fructele ovale, orange de 8-9 mm în diametru, mediu acrii, se maturizează în a III-a decadă a lunii august şi durează până la sfârşitul
lunii septembrie. Densitatea fructelor pe un lujer de 10 cm a constituit 35-50 unităţi. Masa a
100 de fructe proaspete a constituit 16,2 g, masa a 100 de seminţe proaspete – 1,3 g. Pulpa
fructelor constituie 92%.
Importanţa socio-economică: Soi nou, ce corespunde tendinţelor moderne și cerinţelor actuale. Soiul obţinut în condiţiile pedoclimaterice ale ţării noastre posedă indici decorativi înalţi, este
proliﬁc, rezistent la poluare, patogeni şi dăunători.
Brief description of the variety: The variety Regina is a 5-6 m tall shrub with compact crown. The
annual growth of stalks reached 8-10 cm. The fruits are oval, 8-9 mm in diameter, orange
and have medium sour taste. They mature at the end of August and remain on the plant
until October. There are about 35-50 fruits on a 10 cm long, annual stalk. The weight 100
fresh fruits is 16-20 g, depending on the climatic conditions. The weight of 100 fresh seeds
is of 1.3 g. The fresh seeds constitute about 8% of the mass of a fruit; the remaining 92%
are ﬂeshy coating. 1 kg of fruits contains 80-90 g of seeds. The fruits contain 99.0 mg/100 g
ascorbic acid, 0.685 mg% ﬂavonoids and 1.650% tannins.
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D6

CĂTINĂ ALBĂ SORBUS X HYBRIDA L., SOIUL CATRIN

Autori:

Palancean Alexei, Onica Elisaveta, Roșca Ion

Brevet pentru soi de plantă: MD 217
Descrierea succintă a soiului: Cătină albă (Sorbus X hibride L.) Catrin este un arbust de talie medie cu
coroana răsﬁrată, decorativ prin forma coroanei, forma și culoarea frunzelor, ﬂorilor și fructelor pe toată perioada de vegetaţie, dar mai ales la sfârșitul toamnei. Este foarte decorativ în
perioada înﬂoririi și fructiﬁcării. Perioada de înﬂorire durează aproape o lună datorită desfacerii treptate a mugurilor ﬂorali. Numărul de fructe variază de la 5-25 un. într-o inﬂorescenţă.
Mărimea fructelor a variat 10-12 mm, iar masa unui fruct în medie a constituit 1,1 g. Greutatea medie a unui ax fructifer a constituit cca 18 g. Este mediu rezistent la factorii biotici și
abiotici. Este recomandat pentru amenajările peisagistice, pentru alei și în grupuri nu prea
mari, datorită formei, coroanei, frunzelor, culorii frunzelor, ﬂorilor, fructelor mai ales în perioada autumnală. Amenajările peisagistice cu rol social, recreativ și, în egală măsură, cu rol
ecologic, de ameliorare și menţinere a echilibrului mediului ambiant, constituie beneﬁciarul
principal și factorul motric al producţiei de plante lemnoase ornamentale.
Importanţa socio-economică: Soi nou, ce corespunde tendinţelor moderne și cerinţelor actuale.
Soiul obţinut în condiţiile pedoclimaterice ale ţării noastre posedă indici decorativi înalţi,
este proliﬁc, rezistent la poluare, patogeni şi dăunători. Are o formă decorativă care poate ﬁ
implementată pentru amenajări în parcuri și spaţii verzi. Este atractivă prin forma coroanei
ovoidale, compactă prin forma frunzelor și fructelor și prin culoarea autumnală a fructelor,
prin abundenţa înﬂoririi și fructiﬁcării.
Brief description of the variety: Leaf wide ovate to oblong ovate, 7-14 pairs of ribs inside tomentous,
petiole of 1.5-3 cm. Inﬂorescence 6-10 cm, ﬂowers approx. 1 cm. Globular fruit 1-1.5 cm. Red.
Very decorative in foliage, fruit and port, widely globular crown. Resistant to frost, drought
and urban conditions. Light and it can be grown in semidarkness. The arrangement of green
spaces as isolated specimens or in groups also excellent utility tree for streets and roads.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” AL AŞM
D7

PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR DE PEPENE GALBEN

Autori:

Guţul Tatiana, Mironic Tatiana, Nicorici Andrei

Brevet de scurtă durată: MD 1059
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la utilizarea nanotehnologiilor în agricultură, în particular la tratarea seminţelor şi creşterea răsadurilor. Procedeul de tratare a seminţelor de pepene galben
include înmuierea seminţelor înainte de semănat timp de 2-3 ore într-o soluţie apoasă coloidală de nanoparticule de magnetit stabilizat cu poli-N-vinilpirolidonă.
Importanţa socio-economică: Importanţa tehnică a invenţiei constă în îmbunătăţirea parametrilor
morfologici ai răsadurilor şi sporirea energiei germinative şi a germinaţiei seminţelor. Efectul maximal morfologic a fost demonstrat prin creşterea lungimii plantelor cu 40-50% şi a
lungimii hipocotilului cu 179-267%.
Summary of the invention: The invention relates to the use of nanotechnology in agriculture, in particular to the treatment of seeds and growing of seedlings, the process for treating melon
seeds comprises soaking of seeds before sowing for 2-3 hours in an aqueous colloidal solution of magnetite nanoparticles stabilized with poly-N-vinylpyrrolidone.
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AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
INSTITUTUL ȘTIINŢIFICOPRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ, INSTITUŢIE PUBLICĂ
D8

NUTREŢ COMBINAT GRANULAT PENTRU TINERETUL OVIN

Autori:

Coșman Sergiu, Iurcu Iulian, Coșman Valentina

Brevet de scurtă durată: MD 965
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, ramura zootehnie, la producerea nutreţurilor combinate şi poate ﬁ folosită în procesul de preparare a nutreţurilor combinate granulate destinate alimentaţiei tineretului ovin. Rezultatul invenţiei prezintă o reţetă de nutreţ combinat
granulat, care posedă o înaltă valoare nutritivă, cu un conţinut echilibrat de proteine, macro- și microelemente, vitamine şi probiotice care asigură o creştere şi dezvoltare mai rapidă
a tineretului ovin. Nutreţul, conform invenţiei, conţine: porumb, orz, tărâţe de grâu, șrot de
ﬂoarea-soarelui, făină de lucernă, substituent de lapte, melasă, premix mineralo-vitaminic
„Mioriţa”, fosfatmonocalcic, sare de bucătărie, suspensie algală Chlorella vulgaris, probiotic
„Biacton”, totodată, premixul „Mioriţa” conţine: zinc, mangan, cupru, iod, cobalt, seleniu, vitaminele A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B12, antioxidant și aromatizator.
Importanţa socio-economică: sporirea intensivităţii și eﬁcienţei economice de creștere a tineretului
ovin; micșorarea consumului speciﬁc prin îndestularea mai deplină a cerinţelor nutriţionale
ale mieilor; ameliorarea dezvoltării și sporirea imunităţii animalelor; posibilitate de înţărcare
mai precoce a mieilor. Analizând rezultatele creşterii masei corporale, a sporului mediu zilnic, a preţului de realizare a mieilor de prăsilă, s-a constatat un avantaj ca rezultat al folosirii
în alimentaţia mieilor în perioada de alăptare a nutreţului combinat granulat preparat conform invenţiei, s-a obţinut un proﬁt de 64,8 lei la ﬁecare miel realizat pentru carne și 231,35
lei la un miel realizat ca animal de prăsilă.
Summary of the invention: The invention relates to agriculture, zootechnics branch, to the production of mixed fodder and can be used in the process of preparing the mixed fodder for
feeding young sheep. The result of the invention represents a granulated combined feed
recipe which has a high nutritional value with a balanced content of proteins, macro- and
microelements, vitamins and probiotics that provide a faster growth and development of
ovine youth. The feed according to the invention contains: corn, barley, wheat ﬂour, sunﬂower meal, lucerne meal, milk substitute, molasses, mineral-vitamin premix “Mioriţa”, phosphate monocalcium, salt, Chlorella vulgaris algal suspension, probiotic “Biacton”, and also
“Mioriţa” premix contains: zinc, manganese, copper, iodine, cobalt, selenium, vitamins A, D3,
E, B1, B2, B3, B5, B12, antioxidant and ﬂavor.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÂMP „SELECŢIA”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ
D9

MAZĂRE PISUM SATIVUM L., SOIUL NADIA

Autori:

Cosovan Alexandra, Vozian Valeriu, Zubic Georgeta, Teslar Natalia

Brevet pentru soi de plantă: MD 237
Descrierea succintă a soiului: Soi semitimpuriu cu perioada de vegetaţie de 67…88 de zile.
Înălţimea plantei 55…90 cm. Rezistent la scuturarea boabelor și la căderea plantelor. MMB –
205…245 g, conţinutul de proteină 23,25…25,0%, colectarea proteinei brute 257…683 kg/ha.
Producţia maximă – 4270 kg/ha.
Brief description of the variety: Semiearly ripening variety. The duration of the vegetation period is
67…88 days. Plant height is 55…90 cm. It is resistant to seed drop and lodging. The average
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weight of one thousand grains is 205-245 g. The protein content in grain is 23.25…25.0%.
The protein harvest is 257…683 kg/ha. The yield potential of seeds is 4270 kg/ha.

D 10

GRÂU COMUN TRITICUM AESTIVUM L., SOIUL FENIX

Autori:

Serghei Titu, Postolati Alexei, Găină Lidia, Ţurcan Iulia, Atanova Lilia, Reșetnicova Olga,
Taran Mihail, Stavăr Lidia

Brevet pentru soi de plantă: MD 197
Descrierea succintă a soiului: Soi semitipic de tip intensiv. Talie medie – 80…85 cm, rezistenţă majorată la cădere, MMB – 32…39 g. Posedă rezistenţă la secetă. Conţinutul de gluten – 24…26%,
conţinutul proteinei – 12,08%. Potenţialul genetic al producţiei constituie 6,3 t/ha.
Brief description of the variety: Semidorph variety, intensive type. The height of the variety is
80…85 cm, high tolerance to lodging. The mass of one thousand seeds is 32…39 g. Tolerant
to drought. The content of gluten – 24…26%, the content of protein – 12.1%. The genetic
potential of the variety is 6.3 t/ha.

D 11

ORZ HORDEUM VULGARE L., SOIUL AURIU

Autori:

Chișca Maria, Vozian Valeriu, Serghei Titu, Stavăr Lidia, Taran Mihail, Covaliova Liudmila

Brevet pentru soi de plantă: MD 214
Descrierea succintă a soiului: Soi semiintensiv, varietatea pallidum. Tipul de dezvoltare intermediar.
Perioada de vegetaţie – 230…263 de zile. Talia plantei – 70…130 cm, rezistenţa la secetă
bună, rezistenţa la iernare înaltă. Conţinutul de proteine în boabe – 11,2…11,5%, MMB –
45,3 g. Potenţialul genetic a producţiei constituie 6,0 t/ha.
Brief description of the variety: Semi-intensive variety, type Pallidum. It can be sown in the fall
and in the spring. The vegetation period consists of 230…263 days. The height of crop is
70…130 cm. Good tolerance to drought, high winter hardiness. The content of proteins in
grains – 11.2…11.5%. The mass of one thousand grains – 45.3 g. The genetic potential of
yield is 6.0 t/ha.

D 12

GRÎU COMUN TRITICUM AESTIVUM L., SOIUL ROD

Autori:

Serghei Titu, Postolati Alexei, Găină Lidia, Reșetnicova Olga, Ţurcan Iulia, Atanova Lilia,
Lavric Liubov, Vronschih Mihail

Brevet pentru soi de plantă: MD 198
Descrierea succintă a soiului: Soi semiintensiv. Talia medie – 80…95 cm cu rezistenţă înaltă la cădere. MMB – 35…42 g. Posedă rezistenţă bună la secetă. Conţinutul de gluten – 25…30%, iar
proteina – 12,5%. Potenţialul genetic al producţiei constituie 6,1 t/ha.
Brief description of the variety: Semi-intensive variety. The average height is 80…95 cm, with high
tolerance to lodging. The mass of one thousand seeds is 35…42 g. Good tolerance to drought.
The content of gluten is 23…30%, protein – 12.5%. The genetic potential of yield is 6.1 t/ha.

D 13

SOIA GLYCINE MAX L. MERRILL, SOIUL MOLDOVIŢA

Autori:

Iacobuţa Maria, Vozian Valeriu, Pintelei Nina, Surchicean Valentina

Brevet pentru soi de plantă: MD 236
Descrierea succintă a soiului: Soi semitimpuriu cu perioada de vegetaţie de 118…122 de zile. Are
tulpina erectă, forma tufei compactă. Înălţimea plantei – 95…130 cm, înălţimea inserţiei
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primei păstăi – 17…20 cm. MMB – 160…170 g. Conţinutul de proteină brută 36,6…39,6%,
de ulei – 18,8…20,4%. Potenţialul de producţie – până la 3700 kg/ha.
Brief description of the variety: Semiearly ripening variety. The duration of the vegetation period –
118…122 days. The stem is erect. The form of the bush is compacted. The height of the crop
is 95…130 cm. The insertion of the ﬁrst bean is at the height of 17…20 cm. The mass of one
thousand seeds is 160…170 g. The content of protein is 36.6…39.6%, fat – 18.8…20.4%. The
yield potential of seeds is up to 3700 kg/ha.

D 14

SOIA GLYCINE MAX L. MERRILL, SOIUL AMEDIA

Autori:

Iacobuţa Maria, Vozian Valeriu, Pintelei Nina, Crăciun Aurelia

Brevet pentru soi de plantă: MD 238
Descrierea succintă a soiului: Soi timpuriu, cu durata de vegetaţie de 87…95 de zile. Are tulpina
erectă, forma tulpinii semicompactă. Înălţimea plantei – 85…115 cm. MMB – 130…160 g.
Înălţimea inserţiei primei păstăi – 14…18 cm. Conţinutul de proteină brută – 37,7…40,4%,
de ulei – 18,8…21,6%.
Brief description of the variety: Early ripening variety. The duration of the vegetation period –
87…95 days. The stem is erect, the form of the bush is compacted. Plant height is 85…115
cm. The mass of one thousand seeds is 130…160 g. The insertion of the ﬁrst bean is at the
height of 14…18 cm. The content of protein is 37.7…40.4%, fat – 18.8…21.6%. The yield
potential of seeds – 2500 kg/ha.

INSTITUTUL DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”, INSTITUŢIE PUBLICĂ
D 15

PORUMB PORUMBENI 310

Autori:

Musteaţa Simion, Borozan Pantelemon, Nujnaia Larisa, Ştirbu Valentin, Mistreţ Silvia,
Rotari Eugen, Criucicov Oleg, Rusu Ghenadie, Pojoga Vasile, Maticiuc Vasile, Bruma Serghei

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2015 0003
Descrierea succintă a soiului: Hibrid simplu de porumb, semitimpuriu, FAO 310, bobul de tip dentiform, galben-portocaliu cu MMB de 346 g. Conţine 9,9 proteină, 4,3 grăsimi, 71,0
amidon. Potenţialul de producţie e de circa 9…12 t/ha. Rezistenţă bună la căderea şi frângerea tulpinilor. Tolerant la secetă şi arşiţă. Rapid pierde apa din boabe. Valoriﬁcă foarte bine
agro-fondalurile înalte.
Importanţa socio-economică: - perfecţionarea şi înnoirea rapidă a sortimentului hibrizilor de porumb; - exportul seminţelor în alte ţări; - menţinerea purităţii biologice la nivelul standardelor mondiale; - respectarea dreptului de autor; - excluderea cazurilor de înstrăinare şi de
contrafacere a formelor parentale; - obţinerea unui beneﬁciu de circa 15000 mii de lei la
hectar de pe sectoarele de hibridare; - utilizarea hibridului F1 va contribui, totodată, la majorarea recoltei de boabe la un hectar cu 1,5-2,0 tone în comparaţie cu martorul, ceea ce
va da posibilitatea obţinerii unui proﬁt de circa 3000-4000 mii de lei la ha; - implementarea
hibridului în (R. Moldova, România, R. Belarus) oferă posibilitatea formării unei producţii
înalte în termene restrânse de vegetaţie.
Brief description of the variety: Medium single cross hybrid of maize, FAO 310. The kernel is dent,
yellow-orange, with an average content of 9.9 protein, 4.3% oil and 71.0% starch, weight
of 1000 kernel is 346 g. Potential productivity 9…12 t/ha. Resistant to falling and breaking
of the strains. Tolerant to drought. Fast grain dry down. Responsive to high yield environment and irrigation.
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D 16

PORUMB PORUMBENI 374 MRF

Autori:

Partas Eugenia, Ciobanu Valentin, Micu Vasile, Musteaţa Simion, Gribincea Vladimir,
Rotari Alexandru, Lebediuc Gheorghe, Ştirbu Valentin, Maticiuc Vasile, Guţanu Constantin,
Criucicov Oleg

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 571
Descrierea succintă a soiului: Hibrid triplu semitimpuriu, de precocitate medie FAO 380. Bobul
dentiform, galben cu MMB de 280…300 g. Conţine 12,0 proteină, 4,2% grăsimi, 71,2
amidon. Producţia de boabe e de circa 12…13 t/ha, a masei de însilozare – 70…80 t/ha.
Rezistent la secetă, căderea şi frângerea tulpinilor. Tolerant la boli şi dăunători. Omologat în
Moldova pentru cultivare la boabe şi siloz.
Importanţa socio-economică: - perfecţionarea şi înnoirea rapidă a sortimentului hibrizilor de porumb; - menţinerea purităţii biologice la nivelul standardelor mondiale; - respectarea dreptului de autor; - excluderea cazurilor de înstrăinare şi de contrafacere a formelor parentale;
- obţinerea unui beneﬁciu de circa 15000 mii de lei la hectar de pe sectoarele de hibridare;
- utilizarea hibridului F1 va contribui, totodată, la majorarea recoltei de boabe la un hectar
cu 1,5-2,0 tone în comparaţie cu martorul, ceea ce oferă posibilitatea obţinerii unui proﬁt
de circa 3000-4000 mii de lei la ha; - implementarea hibridului în (R. Moldova, România) dă
posibilitatea formării unei producţii înalte în termene mai scurte de vegetaţie.
Brief description of the variety: Medium modiﬁed single cross hybrid of maize, FAO 380. The kernel
is dent, yellow, with an average content of 12.0% protein, 4.2% oil and 71.2% starch, weight
of 1000 kernel is 280…300 g. Grain yield reaches 12.0…13.0 t/ha, silage yield is 70…80 t/ha.
Resistant to lodging and drought. Tolerant to diseases and pests. Registered in Moldova for
grain and silage use.

D 17

PORUMB PORUMBENI 294 MRF

Autori:

Mîrza Vitalie, Maticiuc Vasile, Vanicovici Nicolai, Pritula Grigore, Vereşceac Andrei,
Partas Eugenia, Pojoga Vasile, Mistreţ Silvia, Ştirbu Valentin, Lebediuc Gheorghe, Frunze Ion,
Bruma Serghei, Rotari Eugen, Meleca Anatol, Ciobanu Gheorghe

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2015 0004
Descrierea succintă a soiului: Hibrid simplu modiﬁcat de porumb semitimpuriu, FAO 300. Bobul de
tip dentiform, galben cu MMB de 330…345 g. Conţine 9,6 proteină, 4,1 grăsimi, 70,7
amidon. Potenţialul de producţie e de circa 9…10 t/ha, a masei de însilozare 40…50 t/ha.
Rezistenţă înaltă la secetă, căderea şi frângerea tulpinilor. Tolerant la boli şi dăunători. Predispus la formarea a 2 ştiuleţi pe plantă. Omologat în Moldova pentru cultivare la boabe.
Importanţa socio-economică: - perfecţionarea şi înnoirea rapidă a sortimentului hibrizilor de porumb; - menţinerea purităţii biologice la nivelul standardelor mondiale; - respectarea dreptului de autor; - excluderea cazurilor de înstrăinare şi de contrafacere a formelor parentale;
- obţinerea unui beneﬁciu de circa 15000 mii de lei la hectar de pe sectoarele de hibridare;
- utilizarea hibridului F1 va contribui, totodată, la majorarea recoltei de boabe la un hectar
cu 1,2-1,8 tone în comparaţie cu martorul, ceea ce va da posibilitatea obţinerii unui proﬁt de
circa 2800-3800 mii de lei la ha; - implementarea hibridului în (R. Moldova, România) oferă
posibilitatea formării unei producţii înalte în termene mai scurte de vegetaţie.
Brief description of the variety: Early-medium single cross modiﬁcations hybrid of maize, FAO 300.
The kernel is dent, yellow, with an average content of 9.6 protein, 4.1% oil and 6707%
starch, weight of 1000 kernel is 330…345 g. Potential productivity is 9…10 t/ha, silage yield
is 40…50 t/ha. Highly resistant to drought, lodging and breaking of the strains. Hybrid make
two ear on plant. Tolerant to diseases and pests. Registered in Moldova for grain and silage
use.
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D 18

PORUMB PORUMBENI 402 MRF

Autori:

Maticiuc Vasile, Vanicovici Nicolai, Mîrza Vitalie, Pritula Grigore, Vereşceac Andrei, Partas Eugenia, Pojoga Vasile, Rotari Eugen, Ştirbu Valentin, Lebediuc Gheorghe, Frunze Ion, Bruma
Serghei

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2016 0005
Descrierea succintă a soiului: Hibrid simplu modiﬁcat, semitardiv, FAO 400. Porumb alimentar cu
bob sticlos, oranj-închis, cu MMB de 280…300 g. Conţine 12,7 proteină, 5,29 grăsimi,
69,6 amidon, 6,29 mg/kg caroten. Rezistent la secetă, căderea şi frângerea tulpinilor. Tolerant la boli şi dăunători. Hibrid destinat utilizării alimentare (făină, crupe, fulgi de porumb).
Plantă de talie medie, ştiuletele de formă cilindrică cu lungimea de 18…20 cm. Potenţialul
de producţie e de circa 10…12 t/ha. Omologat în Moldova pentru utilizare alimentară.
Importanţa socio-economică: - perfecţionarea şi înnoirea rapidă a sortimentului hibrizilor de porumb; - menţinerea purităţii biologice la nivelul standardelor mondiale; - respectarea dreptului de autor; - excluderea cazurilor de înstrăinare şi de contrafacere a formelor parentale;
- obţinerea unui beneﬁciu de circa 15000-20000 mii de lei la hectar de pe sectoarele de
hibridare; - utilizarea hibridului F1 va contribui, totodată, la majorarea recoltei de boabe la
un hectar cu 1,8-2,8 tone în comparaţie cu martorul, ceea ce va da posibilitatea obţinerii
unui proﬁt de circa 3000-4000 mii de lei la ha; - implementarea hibridului în Moldova oferă
posibilitatea formării unei producţii înalte cu calităţi deosebite în alimentaţia populaţiei.
Brief description of the variety: Medium-late single cross modiﬁcations hybrid of maize, FAO 400.
The grain is ﬂint, deep-orange, with an average content of 12.7% protein, 5.29% oil and
69.6% starch, 6.29 mg/kg carotene, 1000 kernel weight is 280…300 g. Potential productivity
is 10…12.0 t/ha. Resistant to lodging and drought. Tolerant to diseases and pests. Registered in Moldova for food production (ﬂour, cereal).

D 19

PORUMB BEMO 203

Autori:

Musteaţa Simion, Borozan Pantelemon, Nujnaia Larisa, Rusu Ghenadie, Criucicov Nina,
Maticiuc Vasile, Pojoga Vasile, Mistreţ Silvia, Ştirbu Valentin, Bruma Serghei, Şimanschii Leonid,
Cravţov Vitalie

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2015 0002
Descrierea succintă a soiului: Hibrid simplu modiﬁcat de porumb, timpuriu, FAO 200. Bobul de tip
semiﬂint, galben cu MMB de 250…270 g. Conţine 11,8 proteină, 4,8 grăsimi, 70,0 amidon. Potenţialul de producţie e de circa 11…12 t/ha. Rezistenţă bună la căderea şi frângerea
tulpinilor la secetă şi temperaturi scăzute. Se caracterizează printr-o bună creştere la etapa
iniţială. Rapid pierde umiditatea din boabe. Tolerant la boli şi dăunători. Valoriﬁcă foarte
bine agro-fondalurile înalte. Omologat în Republica Belarus.
Importanţa socio-economică: - perfecţionarea şi înnoirea rapidă a sortimentului hibrizilor de porumb; - exportul seminţelor în alte ţări; - menţinerea purităţii biologice la nivelul standardelor mondiale; - respectarea dreptului de autor; - excluderea cazurilor de înstrăinare şi de
contrafacere a formelor parentale; - obţinerea unui beneﬁciu de circa 15000 mii de lei la
hectar de pe sectoarele de hibridare; - utilizarea hibridului F1 va contribui, totodată, la majorarea recoltei de boabe la un hectar cu 1,5-2,0 tone în comparaţie cu martorul, ceea ce
oferă posibilitatea obţinerii unui proﬁt de circa 3000-4000 mii de lei la ha; - implementarea
hibridului (R. Moldova, R. Belarus) oferă posibilitatea formării unei producţii înalte în termene mai scurte de vegetaţie.
Brief description of the variety: Early modiﬁed single cross hybrid of maize, FAO 200. The kernel is
medium ﬂint, yellow, with an average content of 11.8 protein, 4.8% oil and 70.0% starch,
weight of 1000 kernel is 250…270 g. Potential productivity is 11…12 t/ha. Resistant to
drought, falling and breaking of the strains and also to spring cool conditions. Tolerant to
diseases and pests. Fast grain dry down. Responsive to high yield environment and irrigation. Registered in Belorussia.
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INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL AŞM
D 20

MEDIU PENTRU DECONGELAREA SPERMEI DE TAUR

Autori:

Furdui Teodor, Boronciuc Gheorghe, Balan Ion, Cazacov Iulia, Roşca Nicolae, Bucarciuc Melania

Brevet de scurtă durată: MD 1068
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la criobiologie şi zootehnie, şi anume la un mediu pentru decongelarea spermei de taur. Mediul pentru decongelarea spermei de taur conţine citrat de
sodiu, L-tiroxină şi apă distilată, în următorul raport al componentelor: 1,5…2,0 g citrat de
sodiu, 30…50 mg L-tiroxină şi apă distilată până la 100. Rezultatul constă în menţinerea la
un nivel înalt a mobilităţii gameţilor de taur şi a integrităţii acrozomului după decongelare.
Importanţa socio-economică: Mediul pentru decongelarea spermei de taur permite de a stabiliza
structurile morfologice ale spermatozoizilor, de a stimula metabolismul energetic şi restabilirea ﬁziologică a spermatozoizilor, ceea ce duce la creşterea mobilităţii spermatozoizilor
după decongelare. Menţinerea integrităţii acrozomului la un nivel înalt asigură o capacitate
sporită de fecundare a spermei de taur. Indicii investigaţi ai spermatozoizilor depăşesc indicii lotului de referinţă: mobilitatea cu 40,5%, iar integritatea acrozomului cu 21,9%. Mediul
este necostisitor, accesibil, aplicarea lui asigură o calitate înaltă a materialului reproducător
decongelat.
Summary of the invention: The invention relates to cryobiology and zootechny, namely to a bull
sperm thawing medium. The bull sperm thawing medium comprises sodium citrate, Lthyroxin and distilled water in the following component ratio: 1.5…2.0 g sodium citrate,
30…50 mg L-thyroxine and distilled water up to 100. The result consists in maintaining at a
high level the mobility of gametes and the integrity of acrosome after thawing.

D 21

ADAOS ALIMENTAR BIOLOGIC ACTIV

Autor:

Strutinschi Tudor

Brevet de scurtă durată: MD 993
Esenţa invenţiei: Adaosul se referă la industria alimentară, şi anume la adaosurile alimentare biologic
active pe bază de produse vegetale naturale. Adaosul alimentar biologic activ manifestă
proprietăţi hipoglicemice, este reprezentat sub formă de pulbere din componente naturale,
care conţine, în % de masă: făină din păstăi de fasole 30…50, făină din seminţe de amarant 18…22, făină din polen de ﬂori 8…12, făină din cardamom 8…12, făină din scorţişoară
8…12 şi făină din ghimbir 8…12.
Importanţa socio-economică: Adaosul alimentar biologic activ, denumit Glucovit, permite de a preveni eﬁcient sindromul hiperglicemic datorită spectrului larg de substanţe biologic active
ale componentelor selectate, care manifestă o acţiune stimulatoare asupra pancreasului.
Adaosul Glucovit întrebuinţat nemijlocit în alimentaţie sau inclus în componenţa produselor
alimentare funcţionale permite de a normaliza metabolismul glucidic în organism.
Summary of the invention: The food additive relates to food industry, namely to biologically active
food additives based on natural vegetable products. The biological active food additive possesses hypoglycemia properties, is represented as a powder from natural components, comprises, in mass%: ﬂour of bean pods 30…50, ﬂour of amaranth seeds 18…22, ﬂour of ﬂoral
pollen 8…12, ﬂour of cardamom 8…12, ﬂour of cinnamon 8…12 and ﬂour of ginger 8…12.

D 22

PROCEDEU DE STIMULARE A FORMĂRII REFLEXELOR CONDIŢIONATE ÎN PERI
OADA DIMINUĂRII FUNCŢIILOR

Autori:

Şeptiţchi Vladimir, Bereziuc Iulia, Burţeva Svetlana

Brevet de scurtă durată: MD 1180
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Esenţa invenţiei: Procedeul constă în utilizarea metaboliţilor biologic activi din biomasa uscată a tulpinii Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 izolate din sol, ca stimulatori ai activităţii condiţionat-reﬂectorii sub formă de aditiv alimentar în doză de 250 mg/kg din masa corporală zilnic,
timp de 90 de zile până la formarea şi în perioada de formare a reﬂexelor condiţionate. Procedeul asigură o intensiﬁcare a formării reﬂexelor condiţionate la animalele experimentale
tinere comparativ cu analogii existenţi şi, îndeosebi, contribuie considerabil la stimularea
activităţii condiţionat-reﬂectorii la animalele senile cu modiﬁcări neurodegenerative, ceea
ce poate demonstra acţiunea sa neuroprotectivă.
Importanţa socio-economică: Invenţia vizează extinderea arsenalului de mijloace de origine naturală pentru optimizarea activităţii condiţionat-reﬂectorii, inclusiv a preparatelor, care posedă
proprietăţi neuroprotective, îndeosebi în perioada diminuării funcţiilor. Rezultatele obţinute prezintă perspective pentru separarea şi identiﬁcarea metaboliţilor tulpinii de Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 cu proprietăţi neuroprotective şi utilizarea lor ulterioară pentru
prevenirea dezvoltării tulburărilor, ce duc la diminuarea prematură a proceselor cognitive.
Summary of the invention: The method consists in using biologically active metabolites of the soil
streptomycete (Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11) strains dry biomass, as a stimulant for conditioned reﬂex activity, in the form of a food supplement at a dose of 250 mg/kg of body
weight for 90 days, per day. The method ensures a more substantial intensiﬁcation of the formation of conditioned reﬂexes in young experimental animals in comparison with existing
analogs and especially signiﬁcantly contributes to stimulation of conditioned reﬂex activity
of old animals with neurodegenerative changes, that may indicate its neuroprotective eﬀect.

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM
D 23

LINTE LENS CULINARIS MEDIK., SOIUL AURIE

Autor:

Celac Valentin

Brevet pentru soi de plantă: MD 185
Descrierea succintă a soiului: Plantă cu port erect, cu talia de 40,0 cm, cu ramiﬁcare slabă, culoare
verde, inﬂorescenţa – racem pedunculat, cu 2-3 ﬂori, păstaia alungită, plată, cu 1-2 boabe.
Masa a 1000 de boabe – 72,2 g. Boabele de culoare galben-verzuie. Perioada de vegetaţie –
90 de zile. Producţia de boabe – 17,3 q/ha, cu conţinutul de proteine în boabe de 27,35%.
Soi rezistent la secetă, tolerant la maladii.
Importanţa socio-economică: Soi cu importanţă economică, socială şi ecologică. Boabele destinate
utilizării în alimentaţie cu particularităţi dietetice.
Brief description of the variety: Plant with erect habit, with a height of 40.0 cm, with slight branching, green color, inﬂorescence – pedunculate raceme, with 2-3 ﬂowers, oblong pod, ﬂat,
with 1-2 beans. The mass of 1000 grains – 72.2 g. Yellow-green beans. Vegetation period –
90 days. Bean production – 17.3 q/ha, with a protein content of 27.35%. Variety resistant to
drought, tolerant to maladies.

D 24

SOYA GLYCINE MAX. L.MERR., SOIUL NADEJDA

Autori:

Budac A., Celac V., Coreţchi L.

Brevet pentru soi de plantă: MD 177
Descrierea succintă a soiului: Plantă cu înălţimea de 65-80 cm, cu ramiﬁcare slabă, culoare verde,
inserţia primei păstăi 14-17 cm. Frunzele cu foliole oval ascuţite, de culoare verde, inﬂorescenţa – racem pedunculat, cu ﬂori violete, de mărime medie, păstaia curbată de culoare roşcată la maturitate, plată, cu 2-3 boabe, ovale, galbene, hilul cafeniu deschis. Masa a 1000 de
boabe – 110-180 g. Perioada de vegetaţie – 115-119 zile. Producţia de boabe – 19,33 q/ha,
cu conţinutul de proteine de 38,9%, grăsimi – 19,55. Soi rezistent la cădere, scuturare, tolerant la maladii.
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Importanţa socio-economică: Soi cu importanţă economică, socială şi ecologică. Boabele destinate
utilizării în alimentaţie dietetică.
Brief description of the variety: Plant with a height of 65-80 cm, with slight branching, green color,
insertion of the ﬁrst pod 14-17 cm. Leaves with green sharp oval folioles, inﬂorescence – pedunculate raceme, with medium-sized violet ﬂowers, curved reddish mature pod, ﬂat, with
2-3 beans, oval, yellow, light-brown hilum. The mass of 1000 grains - 110-180 g. The vegetation period - 115-119 days. Bean production - 19.33 q/ha, with protein content of 38.9%,
fats – 19.55. Variety resistant to lodging, shaking, tolerant to disease.

D 25

SALVIA SCLAREA L., SOIUL BALSAM

Autori:

Gonceariuc Maria, Balmuș Zinaida, Cotelea Ludmila, Botnarenco Pantelimon, Butnaraş Violeta,
Maşcovţeva Svetlana

Brevet pentru soi de plantă: MD 234
Descrierea succintă a soiului: Soiul Balsam este un hibrid complex cu heterozis constant şi garantează în 3 ani de exploatare a plantaţiei 21,2 t/ha de inﬂorescenţe cu conţinut de 1,0091,494% de ulei esenţial în funcţie de anul de vegetaţie. Prin distilare se obţin 79,5 kg/ha ulei
esenţial: 18,9 kg/ha în primul an; 46,5 kg/ha – în al doilea; 14,0 kg/ha – în cel de-al treilea
an. Randamentul soiului este de 3,5 kg de ulei esenţial dintr-o tonă de inﬂorescenţe. Balsam
este pretabil şi pentru tehnologia de procesare prin extracţie cu solvenţi organici pentru
obţinerea concretului, sclareolului. Soiul este rezistent la secetă, iernare şi boli.
Importanţa socio-economică: Direcţii de utilizare - agricultură: producerea uleiului esenţial, concretului, sclareolului; - parfumerie şi cosmetică: component în articole de parfumerie şi cosmetică, ﬁxator al aromelor; aromatizant; - medicină, industria farmaceutică; - plantă meliferă;
- plantă decorativă, ornamentală.
Brief description of the variety: The variety Balsam is a complex backcross hybrid with constant
heterosis and ensures in 3 years of exploitation of the plantation 21.2 t/ha of inﬂorescences
with containing 1.009-1.494% of essential oil depending on the year of vegetation. By distillation technology from inﬂorescences are obtained 79.5 kg/ha of essential oil: 18.9 kg/ha
in the ﬁrst year; 46.5 kg/ha, second; 14.0 kg/ha, third year. The variety’s eﬃciency is 3.5 kg
of essential oil per ton of inﬂorescences. The variety is also suitable for organic solvent extraction technology for obtaining the concrete, sclareol. The variety is resistant to drought,
wintering and disease.

D 26

ANASON PIMPINELLA ANISUM L., SOIUL AROMA DALBA

Autori:

Gonceariuc Maria, Balmuș Zinaida, Cotelea Ludmila, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana,
Botnarenco Pantelimon

Brevet pentru soi de plantă: MD 235
Descrierea succintă a soiului: Soiul de anason (Pimpinella anisum L.) Aroma Dalba este distinctiv
prin rezistenţă la secetă şi boli. Conţinutul de ulei esenţial în seminţe este de 7,702%. Recolta de seminţe este de 258 kg/ha, iar producţia de ulei esenţial – 20 kg/ha. Analiza calitativă
şi cantitativă prin CG. CG-SM a conﬁrmat prezenţa în uleiul esenţial a 19 componenţi, rata
de identiﬁcare ﬁind în proporţie de 99,85%. Componenţii majori sunt: trans-anetol – 89,0%;
aceto iso-eugenol în concentraţie de 4,59%; γ-himacalen – 3,02% și acid butanoic, 2-metil4-metoxi-2-(3-metiloxiranil) fenil ester – 1,13%.
Importanţa socio-economică: Utilizare – agricultură, industria farmaceutică, medicină, industria alimentară (condiment). Se recomandă pentru cultivare şi utilizare în menţinerea şi fortiﬁcarea
sănătăţii.
Brief description of the variety: The variety Pimpinella anisum L. named Aroma Dalba is distinguished by resistance to drought and diseases. The content of the essential oil in seeds is 7.702%
(dry matter). The yield of seeds is 258 kg/ha. The Aroma Dalba provide production of es-
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sential oil of 20 kg/ha. Qualitative and quantitative analyses using GC. GC-MS attested 19
components in the essential oil, with an identiﬁcation rate of 99.85%. There are four major
components in the essential oil: trans-anethole, 89.0%; aceto iso-eugenol at a concentration of 4.59%; γ-himachalene, 3.02% and butanoic acid, 2-methyl-4-methoxy-2-(3-methyloxiranyl) phenyl ester, 1.13%.

D 27

GRÂU DURUM DE TOAMNĂ, SOIUL HORDEIFORME 340

Autori:

Buiucli P., Rotari S., Veveriţă E., Lupașcu G., Gore A., Ceban A., Toma Z.

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 663
Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2015 0018
Descrierea succintă a soiului: Soiul Hordeiforme 340 a fost obţinut din combinaţia hibridă Hordeiforme 333/Hordeiforme 335. Boabele sunt mășcate, de formă alungită, sticloase, masa a
1000 de boabe este 46-50 g. Este un soi semitimpuriu, cu rezistenţă bună la cădere și iernare
superioară soiului martor Hordeiforme 335. Este rezistent la făinare şi mijlociu rezistent la
rugina brună. Are o capacitate de producţie de 4-6 t/ha; conţine gluten – 28-32,4% și proteină – 15,0-15,6%. Hordeiforme 340 s-a dovedit a avea indici foarte buni de calitate pentru
producerea pastelor făinoase. Se recomandă de a ﬁ semănat în termene optimale cu norma
de însămânţare de 5 mil. boabe la hectar.
Importanţa socio-economică: Soiul Hordeiforme 340 este mai productiv decât soiul martor Hordeiforme 335 pe parcursul a trei ani de cercetări având o roadă medie de 4,38 t/ha, cu 0,8 t/
ha mai mult decât soiul martor. Datorită potenţialului ridicat de producţie, însușirilor de
adaptare, caracteristicilor agronomice și însușirilor de calitate, soiul Hordeiforme 340 poate
avea pe viitor o semniﬁcaţie economică majoră în alimentaţia umană. Valoarea nutritivă a
produselor obţinute din acest soi se datorează conţinutului sporit de gluten, proteină și
steclozităţii boabelor. Datorită acestor calităţi este de neînlocuit în producerea pastelor făinoase, produselor de patiserie și a crupelor de calitate înaltă.
Brief description of the variety: The variety Hordeiforme 340 has been obtained through hybridization of Hordeiforme 333/Hordeiforme 335. The grains are big, elongated, glassy, the mass per
1000 grains is 46-50 g. It is a mid-early variety, with a good resistance to falling and wintering superior to Hordeiforme 335. It is resistant to mildew and medium resistant to brown
rust. It has a production capacity of 4-6 t/ha; contains gluten – 28-32.4% and protein –
15.0-15.6%. Hordeiforme 340 has been proven to have very good quality indices for pasta
production. It is recommended to be sown in optimal terms with the 5 mil. grain standard
per hectare.

D 28

TRITICALE, SOIUL INGEN 40

Autori:

Veveriţă Eﬁmia, Buiucli Petru, Lupaşcu Galina, Rotari Silvia, Gore Andrei, Ceban Ana,
Toma Zamﬁra, Leatamborg Svetlana

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 632
Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2015 0016
Descrierea succintă a soiului: Soi creat prin selecţie individuală repetată din combinaţia hibridă
Titan X (Atol X Ingen 93). Varietatea Erytrospermum (spic alb, fără pubescenţă, ariste alb-surii,
bob roşu). Spic de mărime medie (10,5-13,0 cm), cilindric, densitate medie (28-34 de spiculeţe per spic). Bobul oval, masa a 1000 de boabe constituie 47-50 g, conţine 12,0-13,5%
proteine şi 20-22% gluten. Numărul de boabe în spic variază între 65-80, în spiculeţ – 2-3.
Perioada de vegetaţie constituie 275-282 de zile, ce este caracteristic soiurilor cu precocitate
medie. Înălţimea plantelor este de 95-105 cm, numărul de tulpini per plantă – 2,8-3,0. Tolerant la secetă, iernare, cădere şi maladii (făinare, rugină galbenă şi brună, fuzarioză, septorioză). Soiul asigură o recoltă de 5,5-7,5 t/ha. Recomandat în calitate de cultură pentru boabe
în paniﬁcaţie şi furaj. Omologat în anul 2015.
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Importanţa socio-economică: Soiul INGEN 40 este mai productiv decât soiurile de grâu comun cu
1-3 t/ha, este rezistent la ger, secetă şi maladii, are un ritm mai rapid de creştere. Posedă o
valoare nutritivă ridicată – conţine 12,0-13,5% proteine cu un set bine echilibrat de aminoacizi şi 20-22% gluten. Pâinea are un gust caracteristic pâinii din grâu, dar cu calităţi biochimice mai superioare. Nu este pretenţios la cerinţele solului şi demonstrează recolte de 4-6 t/ha
pe povârnişuri şi pământuri umede şi sărate.
Brief description of the variety: Variety created by repeated individual selection from Titan x (Atol
x Ingen 93). Variety Erytrospermum (white spike, pubescent, white, red). Medium sized spike (10.5-13.0 cm), cylindrical, medium density (28-34 spicules per spice). Oval bean, 1000
grains is 47-50 g, contains 12.0-13.5% protein and 20-22% gluten. The number of beans in
the spike varies between 65-80, in a spikelet – 2-3. The vegetation period is 275-282 days,
which is characteristic of medium-precision varieties. The plant height is 95-105 cm, the
number of stems per plant – 2.8-3.0. Tolerant to drought, wintering, fall and disease (ﬂour,
yellow and brown rust, fusariosis, septoriosis). The variety provides a harvest of 5.5-7.5 t/ha.
Recommended as a crop for beans in baking and forage. Approved in 2015.

D 29

DISPENSATOR DE SUBSTANŢE LICHIDE VOLATILE ÎN AGROCENOZE

Autori:

Sumencova Victoria, Batco Mihai

Brevet de scurtă durată: MD 1103
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, în special la aplicarea metodelor biologice în protecţia plantelor. Invenţia este utilizată pentru distribuţia în agrocenoze a substanţelor volatile lichide, care sunt analogi sintetici ai regulatorilor naturali ai comportamentului insectelor,
cum ar ﬁ repelenţi împotriva dăunătorilor plantelor sau atractanţi pentru insecte beneﬁce care pot suprima activitatea dăunătorilor. Dispozitivul include ﬁltru de ţigară, care este
un cilindru din ﬁbre de acetat de celuloză; pachet din polietilenă cu grosimea peliculei de
0,04 mm, cu un dispozitiv de închidere Zip-Lock şi un oriﬁciu circular deasupra fermoarului;
seringă medicală gradată; ﬁr de aţă pentru ﬁxarea de suport a dispozitivului prin oriﬁciul
pachetului.
Importanţa socio-economică: Includerea tehnicilor de control biologic în sistemele de protecţie a
plantelor reduce necesitatea de utilizare a insecticidelor, îmbunătăţeşte situaţia ecologică şi
promovează producerea de produse ecologice. Rezultatul tehnic constă în precizia şi stabilitatea dispozitivului, siguranţa atunci când are loc umplerea cu substanţele volatile, în costul
redus al dispozitivului prin folosirea deşeurilor de ﬁltre de la fabricarea ţigărilor.
Summary of the invention: The invention relates to agriculture, in particular to the application of
biological methods in plant protection. The invention is used for the distribution in agrocenoses of liquid volatile substances which are synthetic analogs of natural regulators of
insect behavior, such as repellents of plant pests or attractants for the beneﬁcial insects that
can suppress pest activity. The device includes a cigarette ﬁlter, which is a cellulose acetate
ﬁber cylinder; packet of polyethylene ﬁlm thickness of 0.04 mm with a Zip-Lock closure and
a circular hole above the zipper; graduated medical syringe; thread for ﬁxing the device
support through the package hole.

D 30

TOMATE SOLANUM LICOPERSICUM L., SOIUL IULIHIRSUTIAN

Autori:

Sîromeatnicov Iulia, Jacotă Anatolie, Botnari Vasile, Cotenco Eugenia, Ciobanu Renata,
Chirilov Eleonora

Brevet pentru soi de plantă: MD 188
Descrierea succintă a soiului: Soiul a fost obţinut prin aplicarea hibridărilor interspeciﬁce între specia
spontană Solanum Lycopersicum hirsutum var glabratum C.H.Mill. cu fructe mici de culoare verde, cu perişori glandulari pronunţaţi şi soiul de cultură Solanum Lycopersicon Prizior, cu fructe
de mărime medie, la culoare roşu, prin cultura embrionilor şi ovulelor nedezvoltate in vitro.
Perioada de vegetaţie – 115-118 de zile. Fructul cu greutatea de 87-100 g, rotund, uniform.
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Fructe cu calităţi gustative înalte, conţinutul de substanţă uscată în fruct – 5,02-7,2%, zaharuri – 4,08-6,0%, acid ascorbic – 28,41-49,4 mg/%, aciditatea titrată – 0,33-0,35 mg/%. Recoltă
generală de 54,4-61,6, marfă – 52,9-57,3 t/ha. Ponderea fructelor marfă – 94,6%. Soiul este
productiv, rezistent la secetă. Se recomandă, pentru consum în stare proaspătă şi procesare.
Importanţa socio-economică: Elaborarea şi utilizarea diferitelor surse ale biotehnologiilor vegetale
a oferit posibilitatea stabilirii noilor particularităţi de inducere a variabilităţii somaclonale,
mecanismelor de interacţiune dintre genotip-factor, direcţionarea gradului de manifestare
a caracterelor necesare procesului de ameliorare, testarea la cele mai timpurii faze a gradului de rezistenţă la factorii nefavorabili, crearea soiurilor cu productivitate, precocitate,
calitate şi rezistenţă la temperaturi joase pozitive şi secetă.
Brief description of the variety: Tomato varieties Iulihirsutian, was obtained as a result of spontaneous hybridization between the Solanum Lycopersicum hirsutum var glabratum C.H.Mill.
with small green fruits with glandular hairs and the Prizior variety (Solanum lycopersicum
L.) with red medium-sized fruits, reproduced by in vitro culture of embryos and undeveloped ovules. The vegetation period is 115-118 days, it is an early variety. The fruit is round
and ﬂat with the weight of 87-100 g, without the wrinkled peduncle, with ﬂeshy pericarp
and interior pulp. Fruits with high taste qualities, the dry matter content of the fruits 5.027.2%, sugars 4.08-6.0%, ascorbic acid 28.41-49.4 mg/%, titratable acidity 0.33-0.35 mg/%.
The total harvest of tomato is 54.4-61.6 t/ha and commodities – 52.9-57.3 t/ha. The share of
commodities is 94.6%. The variety is productive, resistant to drought. It is recommended for
fresh consumption and processing.

D 31

PROCEDEU DE ÎNMULŢIRE A ENTOMOFAGULUI TRICHOGRAMMA

Autori:

Gavriliţa Lidia, Gorban Victor, Nastas Tudor

Brevet de scurtă durată: MD 1031
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, în special la producerea entomofagilor pentru protecţia biologică a plantelor şi obţinerea producţiei agricole ecologice. Rezultatul tehnic obţinut se datorează faptului, că procedeul dat asigură iradierea ouălor de insecte dăunătoare
Sitotroga cerealella Ol., cu doza (expunerea) optimală de 0,5-1,3 ore şi producerea de Trichogramma pe ele, ca rezultat, sporesc indicii biologici (proliﬁcitatea femelelor – de 1,4-1,6
ori, durata de viaţă – de 1,2-2,2 ori, ecloziunea adulţilor – cu 5-8% şi cu 5-12% de parazitare,
cota femelelor care lasă urmaşi – cu 6-16,6%) şi se asigură o economie a ouălor de molie şi
a Trichogramma cu 20-25%.
Importanţa socio-economică: Implementarea tehnologiei de producere în masă a Trichogramma
spp., conform procedeului de iradiere a ouălor de insecte dăunătoare Sitotroga cerealella Ol.,
cu doza (expunerea) optimală de 0,5-1,3 ore şi înmulţirea entomofagului pe ele, sporește
indicii biologici, eﬁcacitatea în câmp a Trichogramma spp. asigură o economie a ouălor de
molie şi a Trichogramma la producere cu 20-25%.
Summary of the invention: The technical result is that the proposed process provides irradiation of
ultraviolet eggs of insect pests Sitotroga cerealella Ol., optimal dose (exposure) of 0.5-1.3
hours, and Trichogramma production on them, resulting in increasing biological indices (female proliﬁcacy by 1.4-1.6 times, life expectancy – from 1.2 to 2.2 times, hatching 5-8% of
adults and 5-12% of parasitic females share that leaves survivors with 6-16.6%), saving moth
eggs and Trichogramma – 20-25%, improvement of technology for Trichogramma spp. mass
production for ﬁeld quality, end eﬃciency growth. Application: agriculture, biological control of pests with the help of entomophage.
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D 32

TOMATE SOLANUM LYCOPERSICUM L., SOIUL MARY GRATEFULLY

Autori:

Mihnea Nadejda, Grati Vasile, Lupaşcu Galina, Botnari Vasile, Macovei Milania

Brevet pentru soi de plantă: MD 1031
Descrierea succintă a soiului: Soi mediu timpuriu. La creşterea prin răsad, durata perioadei de vegetaţie este de 106...113 zile. Fructele sunt mijlocii, cu masa medie de 80…100 g, rotunde. Fructele conţin substanţe uscate 4,6…5,3%, zahăr – 3,9...4.21%, vitamina C – 24,9...30,3 mg/%,
aciditatea – 0,28...0.38%. În cultura de răsad soiul asigură o recoltă totală de 58,0...66,0 t/ha,
recolta marfă – 53,0...61,0 t/ha. Soiul dispune de rezistenţă sporită la frig (85-90%). Se recomandă ca soiul să ﬁe cultivat în cultură de răsad cu o densitate de 55-57 mii de plante la
hectar. Se poate folosi în stare proaspătă, pentru producerea sucului şi a altor produse din
tomate.
Importanţa socio-economică: Soiul este mediu timpuriu, productiv, are calităţi gustative înalte şi
este transportabil la distanţe mari. Este rezistent la frig şi arşiţă.
Brief description of the variety: The fruits of the variety Mary Gratefully are medium sized weighing
80…100 g, round shaped. The fruits contain 4.6…5.3% of dry matter, 3.9…4.21% of sugars,
24.9…30.3 mg/% of vitamin C, 0.28…0.38% of acidity. The variety is early ripening with a
vegetation period of 106…113 days. In the transplant culture, the variety ensures a yield of
58.0…66.0 t/ha, while the standard fruit yield is high (92.0%). The varieties are recommended for cultivation through both seeds and seedling transplants with a density of 45-50 thousand plants per ha. The cultivar Mary Gratefully is productive with high tasting qualities,
resistant to cold and drought.

INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL AȘM
UNIVERSITATEA DIN VERSAILLES STQUENTINENYVELINES FR
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM
D 33

NOI STIMULATORI CU CONŢINUT DE MOLIBDEN PENTRU HRĂNIREA FAMILII
LOR DE APIS MELIFERA

Autori:

Floquet Sébastien, FR; Cadot Emmanuel, FR; Toderaș Ion, MD; Cebotari Valentina, MD; Buzu Ion,
MD; Gulea Aurelian, MD; Rudic Valeriu, MD; Ungureanu Laura, MD; Fuior Arcadie, MD

Brevet: MD 4438
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la apicultură, şi anume la un procedeu de obţinere a unui supliment nutritiv bioactiv pentru albine, precum şi la un procedeu de hrănire a albinelor cu
utilizarea acestuia. Procedeul de hrănire a albinelor include amestecarea soluţiei apoase
de supliment nutritiv cu concentraţia de 1 mg % cu sirop de zahăr în raport, respectiv, de
2:100 şi hrănirea albinelor cu acest amestec în cantitate de 100300 ml la ﬁecare interval
de rame, o dată la două zile, timp de trei săptămâni.
Importanţa socio-economică: Produs natural, ecologic pur. Implementarea produselor asigură securitatea ecologică și alimentară în conformitate cu cerinţele UE în zonă. Creșterea cantităţii și
a calităţii produselor apicole în conformitate cu standardele Comunităţii Europene.
Summary of the invention: The invention relates to apiculture, in particular to the process for feeding Apis mellifera bee families which gives the possibility to accelerate the development of
bee families, to increase the resistance to disease and to increase the honey productivity of
the Apis mellifera bee families. The process includes feeding of bees in autumn and in spring
every two days during three weeks with a mixture containing molybdenum complexes as
new stimulator.
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INSTITUTUL ȘTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII
ALIMENTARE, INSTITUŢIE PUBLICĂ
D 34

PROCEDEU DE OBŢINERE A VIŞINELOR ŞI CIREŞELOR USCATE ÎNDULCITE

Autori:

Şleagun Galina, Popa Maria, Fiodorov Stanislav, Cupcea Tatiana, Suvorova Galina,
Vîcerova Larisa

Brevet de scurtă durată: MD 938
Esenţa invenţiei: Procedeul include pregătirea fructelor, acoperirea lor cu o soluţie de acid ortofosforic și păstrarea în decurs de 0,5…12 luni, separarea fructelor, neutralizarea soluţiei, spălarea
fructelor cu soluţia neutralizată până la atingerea în fructe a unui pH de 2,9…3,5 şi a unui
conţinut rezidual de acid ortofosforic de cel mult 275 mg/kg, separarea fructelor spălate
şi concentrarea soluţiei până la un conţinut de substanţe uscate de 20…75%, acoperirea
fructelor cu soluţia concentrată şi menţinerea acestora până la atingerea conţinutului de
substanţe uscate solubile în fructe de 27…43%, după care fructele se separă şi se usucă.
Importanţa socio-economică: Fructele uscate îndulcite, având umiditate joasă, se deosebesc prin
textură moale şi plăcută, mastecabilitate bună, permiţând utilizarea lor în calitate de snackuri în amestec cu cereale, nuci, acoperite cu glazură fără transferul umidităţii dintre componente. La deshidratarea vișinelor îndulcite crește randamentul produsului ﬁnit (de 1,6
ori), se micșorează consumul de energie (de cca 2 ori). În urma conservării fructelor proaspete producerea de vişine şi cireşe uscate îndulcite este posibilă pe tot parcursul anului.
Se îmbunătăţesc caracteristicile calitative, fără utilizarea dioxidului de sulf, prin reducerea
încărcăturii termice asupra produsului şi din contul proprietăţilor antioxidante ale acidului
ortofosforic.
Summary of the invention: The process involves fruits pre-treatment, coating them with a solution
of orthophosphoric acid and keeping during 0.5...12 months, fruits separation, solution
neutralization, washing the fruits with the neutralized solution to reach a pH of 2.9 ... 3.5
and a residual orthophosphoric acid content of 275 mg/kg or less, washed fruits separation
and solution concentration to a dry matter content of 20...75%, coating the fruits with the
concentrated solution and maintaining it until reaching in the fruits 27...43% of soluble dry
substances content; after which the fruits are separated and dried.

D 35

PROCEDEE DE PRODUCERE A ACIDULANTULUI ŞI SUCULUI DIN STRUGURI DE
SOIURI VITIS LABRUSCA

Autori:

Golubi Roman, Iorga Eugen, Achimova Tatiana

Brevet de scurtă durată: MD 913
Esenţa invenţiei: Procedeul, conform invenţiei, include prelucrarea primară a strugurilor, blanşarea lor la temperatura de 78…80°C timp de 2...3 min, desciorchinare şi zdrobire, aplicarea
enzimelor pectolitice şi expunere timp de 12...15 min, presare, deburbare şi ﬁltrare, răcire
până la 0…1°C şi menţinere la această temperatură 45...48 de ore, ﬁltrare, tratare termică
la 84…86°C timp de 20…25 min, ambalare şi ermetizare. La obţinerea acidulantului se recepţionează struguri cu conţinut de substanţe uscate solubile de 10…13,9% şi aciditatea
titrabilă de 1,21...2,5%; iar pentru suc, strugurii trebuie să conţină substanţe uscate solubile
14...18% şi aciditate titrabilă de 0,7...1,2%.
Importanţa socio-economică: Problema soluţionată în prezenta invenţie este valoriﬁcarea soiurilor Vitis labrusca cu obţinerea unor produse non-alcoolice. Acidulantul din struguri este un
produs natural şi poate ﬁ folosit că sursă de aciditate la fabricarea alimentelor ecologice –
sucuri, pireuri, băuturi, conserve etc., înlocuind acidulanţii de origine chimică; are în componenţa sa cantităţi importante de glucide native (glucoză, fructoză) şi substanţe polifenolice
ce ameliorează valoarea nutritivă a alimentelor. Sucul obţinut în faza timpurie de maturare
a strugurilor are raport echilibrat zahăr/aciditate, indicii organoleptici – culoare, gust, aromă – sunt mult mai buni decât la sucul obţinut din struguri ce au atins maturarea tehnică.
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Summary of the invention: Process for producing acidiﬁer and juice, according to the invention, comprises blanching of grapes at a temperature of 78…80°C for 2…3 min, destemming, crushing of berries, treatment of the squash with pectolytic enzymes for 12…15 min, pressing;
settling and ﬁltration of the resulting must, cooling to a temperature of 0…1°C with maintenance for 45…48 hours, ﬁltration and thermal treatment at a temperature of 84…86°C for
20…25 min. For acidiﬁer production are used grapes with the content of dry substances of
10.0...13.9% and the titratable acidity of 1.21…2.50%; for juice production – grapes with the
content of dry substances of 4.0…18.0% and the titratable acidity of 0.7…1.2%.

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA
D 36

METODĂ DE CREŞTERE A MĂTCILOR

Autori:

Eremia Nicolae, Zagareanu Andrei

Brevet de scurtă durată: MD 567
Esenţa invenţiei: Metoda de creştere a mătcilor include hrănirea familiilor de albine crescătoare cu
sirop de zahar de 50%, în care se introduce un aditiv furajer, care include tulpini de lacto- şi
biﬁdobacterii în cantitate de 1x106 UFC/g, precum şi lactuloză, extract de drojdii, pectină, în
cantitate de 100...200 mg/L de sirop. Hrănirea se efectuează zilnic din calculul 1 L de amestec la o familie de albine crescătoare, din momentul introducerii ramei de creştere cu larve
transvazate până la căpăcirea botcelor (5 zile).
Importanţa socio-economică: Aplicarea procesului tehnologic propus asigură adaptarea larvelor
transvazate la creşterea mătcilor de albine, sporeşte masa, lungimea şi diametrul botcelor,
masa corporală a mătcilor nefecundate şi a celor împerecheate. Tehnologia de creştere a
mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali asigură obţinerea unui proﬁt de la
451 până la 720,5 lei de la o familie de albine.
Summary of the invention: The method includes the bee families feeding using 50% of sugar syrup, in
which is introduced a feed supplement, that includes lacto- and biﬁdobacteria in a quantity of
1·106 CFU/g and strains of lactulose, yeast extract, pectin, in a quantity of 50…200 mg/L of syrup.
Bee families are daily feed using 1 L of mixture for one raising family, starting from the moment
of raising frame introducing with the grafted larvae until the brood will be capped (until 5 days).
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PROCEDEU DE HRĂNIRE A ALBINELOR

Autori:

Eremia Nicolae, Modvala Susana, Zagareanu Andrei, Caisîn Larisa, Naraevscaia Ina

Brevet de scurtă durată: MD 812
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la apicultură, în special la un procedeu de hrănire a albinelor.
Procedeul, conform invenţiei, include hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahăr
de 50% şi un aditiv furajer în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie de albine, seara, peste
ﬁecare 10-12 zile, începând din primele zile ale lunii aprilie până la începutul culesului principal. Totodată, aditivul furajer conţine, cel mult, în %mas.: humat de sodiu/potasiu – 0,1,
extract/autolizat de drojdii – 10,0, acid lactic – 5,0, beta-glucan – 5,0, apă restul şi se adaugă
în siropul de zahăr în cantitate de 1,5-4,5 ml/L de sirop.
Importanţa socio-economică: Utilizarea aditivului furajer în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară până la începutul culesului principal de la salcâmul alb sporeşte producţia
de miere depozitată în cuib cu 3,0-10,1 kg sau cu 3,9-31,2% faţă de lotul martor. Administrarea aditivului nutriţional în perioada de primăvară asigură un proﬁt de 434,3-1017,3 lei de
la o familie de albine.
Summary of the invention: The invention relates to beekeeping, particularly to bees feeding. Method is based on bee feeding that includes using of sugar syrup of 50%, and a feed additive
in the quantity of 1 L of mixture for one bee family, in the evening over each 10-12 days,
beginning with the ﬁrst days of April till the beginning of the main harvest. At the same
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time the feed additive contains in mass (%) no less than: humate of sodium/potassium – 0.1,
extract/yeast autolysate – 10.0, lactic acid – 5.0, beta glucan – 5.0, the rest is water and it is
added in the sugar syrup in the quantity of 1.5-4.5 ml/L of syrup.
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PROCEDEU DE CREŞTERE A ALBINELOR

Autori:

Eremia Nicolae, Zagareanu Andrei, Caisîn Larisa, Modvala Susana, Rotaru Ilie, Naraevscaia Ina

Brevet de scurtă durată: MD 848
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creştere a albinelor.
Procedeul, conform invenţiei, include hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahar
de 50% şi 50…200 mg/L de aditiv furajer, în cantitate de 0,5…1,0 L la o familie, seara, o dată
la 6…12 zile, din primele zile ale lunii aprilie până la începutul culesului principal, totodată, aditivul furajer conţine, în %mas.: Lactobacillus acidophilus cu titru de 1x108 UFC/g – 10,
Lactobacilus plantarum cu titru de 1x108 UFC/g – 10, Lactobacilus bulgaricus cu titru de 1x108
UFC/g – 10, Enterococus faecium cu titru de 1x107 UFC/g – 4,5, Biﬁdobacterium biﬁdum cu un
titru de 1x108 UFC/g – 10, pectină – 10, extract de drojdii – 25, lactuloză – 0,5 şi lecitină – 20.
Importanţa socio-economică: Administrarea siropului de zahăr în aditivul furajer la albinele întreţinute în stupi orizontali asigură un surplus de miere în medie la o familie de albine de 10,4412,24% şi la cele întreţinute în stupi multietajaţi – de 5,87-12,47% comparativ cu loturile
martor. La realizarea procedeului propus se asigură în perioada de primăvară o creştere a
puterii cu 5,56-8,29%, puietul căpăcit sporind cu 28,26 – 31,41% faţă de lotul martor. Efectul
economic obţinut de la o familie de albine constituie 210-336 de lei.
Summary of the invention: The invention relates to beekeeping, in particular to the process of bee
colonies rearing. Beekeeping method includes bee feeding with a mixture of sugar syrup
50% and 50….200 mg/L of feed additive, in the quantity of 0.5…..1.0 L for the bee family,
in the evening, every 6-12 days from the ﬁrst days of April until the beginning of the main
harvest, at the same time the feed additive contains in mass (%): Lactobacillus acidophilus
with a titer of 1x108 CFU/g – 10, Lactobacillus plantarum with a titer of 1x108 CFU/g – 10, Lactobacillus bulgaricus with a titer of 1x108 CFU/g – 10, Enterococcus (Streptococcus) faecium
with a titer of 1x107 CFU/g – 4.5, Biﬁdobacterium biﬁdum with a titer of 1x108 CFU/g – 10, and
pectin – 10, yeast extract – 25, lactulose – 0.5, lecithin – 20.
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PROCEDEU DE HRĂNIRE A ALBINELOR DOICI

Autori:

Eremia Nicolae, Zagareanu Andrei, Caisîn Larisa, Mardari Tatiana, Modvala Susana, Sarî Nelea,
Eremia Igor

Brevet de scurtă durată: MD 878
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la apicultură, în special la un procedeu de hrănire a albinelor doici.
Procedeul, conform invenţiei, include administrarea albinelor doici a unui sirop de zahăr de
50% cu adaos de 50…200 mg/L de aditiv furajer, zilnic, din ziua introducerii ramei cu larve
transvazate în familia de albine doici până la căpăcirea botcelor, totodată aditivul furajer
conţine, în %mas.: Lactobacillus acidophilus cu titrul de 1x108 UFC/g – 10, Lactobacillus plantarum cu titrul de 1x108 UFC/g – 10, Lactobacillus bulgaricus cu titrul de 1x108 UFC/g – 10, Enterococcus faecium cu titrul de 1x107 UFC/g – 4.5, Biﬁdobacterium biﬁdum cu titrul de 1x108
UFC/g – 10, pectină – 10, extract de drojdii – 25, lactuloză – 0,5 şi lecitină – 20, iar hrana se
administrează în cantitate de 1,0 L la o familie în prima zi de la introducerea ramei cu larve
transvazate şi câte 0,5 L în restul zilelor.
Importanţa socio-economică: Aplicarea procesului tehnologic propus la creşterea mătcilor de albine asigură acceptarea larvelor transvazate în proporţie de 63,33-93,33%, botcele crescute având masa mai mare decât în lotul martor cu 39,36-77,03%, lungimea respectiv – cu
12,5-33,62%, diametrul – cu 7,5-17,82% şi masa mătcilor neîmperecheate – cu 0,5-7,25% şi
a celor fecundate – cu 1,71-6,51% mai mare decât în lotul martor. Tehnologia de creştere a
mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali asigură obţinerea unui proﬁt de la
451 până la 720,5 de lei de la o familie de albine.
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Summary of the invention: The invention relates to beekeeping, in particular to the process of bee
feeding. The process of nurse bee feeding includes using a 50% sugar syrup with addition
of 50…200 mg/L of feed additive, daily, from the day of frame introduction with transferred
larvae to the nurse family until larvae capping, at the same time the feed additive contains
in mass%: Lactobacillus acidophilus with a titer of 1x108 CFU/g – 10, Lactobacillus plantarum
with a titer of 1x108 CFU/g – 10, Lactobacillus bulgaricus with a titer of 1x108 CFU/g – 10,
Enterococcus faecium with a titer of 1x107 CFU/g – 4.5, Biﬁdobacterium biﬁdum with a titer of
1x108 CFU/g – 10, and pectin – 10, yeast extract – 25, lactulose – 0.5, lecithin – 20, bee feeding is performed in the quantity of 1.0 L to the family in the ﬁrst day from the day of frame
introduction with the transferred larvae and using 0.5 L in the rest of the days.
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PROCEDEU DE CREŞTERE A ALBINELOR

Autori:

Eremia N., Chiriac A., Ivanova R., Maşenco N., Pătruică S., Modvala S., Sarî N.

Brevet de scurtă durată: MD 1078
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la apicultură, şi anume la un procedeu de creştere a albinelor.
Procedeul, conform invenţiei, include hrănirea acestora cu un amestec din sirop de zahăr
de 50% şi un preparat ce conţine 80…90% de glicozidă steroidică 3-O-[β-D-glucopiranozil
(1-2)]-[β-D-glucopiranozil (1-3)]-[β-D-glucopiranozil (1-4)]-β-D-galactopiranozide [(25R)5α-furostan-2α, 3β, 22α, 26-tetraol]-26-O-β-D-glucopiranozidă, în cantitate de 2,0 L de
amestec la o familie, de două ori, cu un interval de 6 zile toamna şi 1,0 L de amestec la o
familie peste ﬁecare 10…12 zile primăvara, începând cu primele zile ale lunii aprilie până la
începutul culesului principal. Totodată, preparatul se adaugă în siropul de zahăr în cantitate
de 10…100 mg/L de sirop.
Importanţa socio-economică: Utilizarea preparatului Moldstim la hrănirea albinelor în perioada de
toamnă în scopul completării rezervelor de hrană pentru repausul de iarnă şi primăvară
până la culesul principal sporeşte creşterea puietului căpăcit şi ponta mătcilor cu 20,9641,26%, asigură o producţie de miere de 21,8 kg sau cu 25,28% mai mult decât în lotul martor. Efectul economic obţinut de la o familie de albine constituie 112,5-330 de lei.
Summary of the invention: The invention relates to beekeeping, namely to a process of bees rearing. The present invention includes bees feeding with a mixture of 50% sugar syrup and
a preparation containing 80...90% of steroid glucose 3-O-[β-D-glucopyranosyl (1-2)]-[β-Dglucopyranosyl (1-3)]-[β-D-glucopyranosyl (1-4)]-β-D-galactopyranoside [(25R)-5αfurostan-2α, 3β, 22α, 26-tetraol]-26-O-β-D-glucopyranoside in an amount of 2.0 L of mixture
per family, twice, with an interval of six days in autumn and 1.0 L mixture per family every
10...12 days in spring since the ﬁrst days of April until the beginning of the main harvest.
At the same time, the preparation of sugar syrup is added in an amount of 10...100 mg/L of
syrup.

D 41

PROCEDEU DE HRĂNIRE A ALBINELOR

Autori:

Eremia N., Krasociko P., Chiriac A., Zagareanu A., Sarî N.

Brevet de scurtă durată: MD 1193
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la apicultură, în particular la hrănirea albinelor. Procedeul de hrănire a albinelor include hrănirea acestora cu un amestec din sirop de zahar de 50% şi un stimulent nutriţional „Stimulcom” în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie de albine, seara,
peste ﬁecare 10…12 zile, începând din primele zile a lunii aprilie până la începutul culesului
principal. Totodată, stimulentul nutriţional conţine: polen (ghemotoace), lapte praf, pudră
de zahăr, aditivi nutriţionali „Bionorm P” şi „Beloxan” şi se adaugă în siropul de zahăr în cantitate de 10 g la 2,5…3,0 L sirop de zahăr.
Importanţa socio-economică: Utilizarea procedeului elaborat asigură sporirea productivităţii familiilor de albine cu 13,16% şi 54,73% faţă de loturile martor. Efectul economic obţinut de la o
familie de albine constituie 187,5-825,0 de lei.
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Summary of the invention: The invention relates to beekeeping, particularly to the feeding of bees.
The process of bee feeding includes their feeding with a mixture of 50% sugar syrup and
nutritional stimulant “Stimulcom” in an amount of 1.0 L of mixture per bee family in the evening, every 10...12 days, from the ﬁrst days of April until the beginning of the main harvest.
At the same time, the nutritional stimulant contains: pollen, milk powder, sugar powder, nutritional additives “Bionorm P” and “Bilaxan” and all it is added to sugar syrup in the amount
of 10 g to 2.5...3.0 L of sugar syrup.

D 42

PROCEDEU DE CREŞTERE A ALBINELOR

Autori:

Eremia N., Chiriac A., Caisîn L., Ivanova R., Maşcenco N., Cataraga I., Eremia I.

Brevet de scurtă durată: MD 1194
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creştere a albinelor.
Procedeul de creştere a albinelor, include hrănirea acestora cu un amestec din sirop de zahar de 50% şi un bioregulator natural în doză de 30...120 mg/L, iar utilizarea procedeului se
efectuează, seara, în perioada de toamnă la completarea rezervelor de hrană pentru iernare
de două ori câte 1,5...3,0 L, şi primăvara, din primele zile ale lunii aprilie până la începutul
culesului principal, câte un litru la o familie odată la 10…12 zile.
Importanţa socio-economică: Utilizarea procedeului elaborat asigură sporirea rezistenţei la iernare
cu 6,81-49,02% şi productivităţii familiilor de albine cu 7,5-204,9% faţă de loturile martor.
Efectul economic obţinut de la o familie de albine constituie 135-1110 lei.
Summary of the invention: The invention relates to beekeeping, particularly to a method of beekeeping. The method of beekeeping includes feeding them with a mixture of 50% sugar syrup
and natural bioregulator in a dose of 30...120 mg/L, and the use of the process is carried out
in the evening, during autumn time for the ﬁlling of food reserves for winter, it is used two
times 1.5...3.0 L and during spring time from the early days of April until the beginning of
the main harvest. One liter per family is used every 10...12 days.
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PROCEDEU DE CREŞTERE A FAMILIILOR DE ALBINE

Autori:

Eremia N., Chiriac A., Caisîn L., Mardari T., Cataraga I., Sarî N.

Brevet de scurtă durată: MD 1202
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creştere a familiilor
de albine. Procedeul propus, include hrănirea acestora cu un amestec din sirop de zahar
de 50% şi un preparat imunomodulator în cantitate de 0,002-0,018 ml/L de sirop de zahăr,
amestecul ﬁind administrat în cantitate de 1,5-30 L la o familie, de 2-3 ori toamna, în luna
septembrie, peste 1-4 zile, şi 1 L de amestec la o familie, peste ﬁecare 10-12 zile primăvara,
din luna aprilie până la începutul culesului principal, totodată, preparatul imunomodulator
conţine: peptide cu greutatea moleculară mică din pereţii celulari ai bacteriilor malolactice
ale tulpinilor: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus fermentum, Biﬁdobacterium biﬁdum, Biﬁdobacterium longum.
Importanţa socio-economică: Utilizarea procedeului elaborat asigură sporirea rezistenţei la iernare
cu 2,21-9,72%, creşterea puietului căpăcit cu 13,75-65,53%, proliﬁcitatea mătcilor cu 13,7534,34% şi productivitatea familiilor de albine cu 5,19-51,71% faţă de lotul martor. Efectul
economic obţinut de la o familie de albine constituie 192,7-855 de lei.
Summary of the invention: The invention relates o apiculture, in particular to a bee-family growth
process. The proposed process includes feeding the bee families with a mixture of 50% of
sugar syrup and an immunomodulatory preparation using the amount of 0.002-0.018 ml/L
of sugar syrup, the mixture being administered in the amount of 1.5-30 L to a family, 2-3
times in the autumn, from September, in 1-4 days, and one liter of mixture per family, every
10-12 days, in the spring, from April until the beginning of the main harvest, while the immunomodulatory preparation contains: peptides with the low weight of cell walls of malo-
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lactic bacteria of the strains: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus
fermentum, Biﬁdobacterium biﬁdum, Biﬁdobacterium longum.

D 44

PROCEDEU DE TRATARE A ARAHNOENTOMOZELOR ŞI NEMATODOZELOR LA
PURCEI ŞI VIŢEI

Autori:

Iatusevici A., Samsonovici V., Subbotin A., Crasocico P., Eremia N., Cahanovici A., Subbotina I.

Brevet de scurtă durată: MD 1013
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina veterinară, şi anume la un procedeu de tratare a arahnoentomozelor şi nematodozelor la purcei şi viţei. Procedeul, conform invenţiei, include administrarea purceilor sau viţeilor a unui remediu ce conţine, în %masă: preparat de aversectin C conţinând 40% lactuloză şi polietilenglicol – 400, totodată remediul se administrează,
în doze de 0,1 ml la 1 kg de greutate corporală, cu hrana uscată, de două ori cu un interval
de 24 de ore.
Importanţa socio-economică: Utilizând procedeul propus se obţine un efect terapeutic pronunţat
contra helmintozelor, dar şi proﬁlactic al disbacteriozei, se stimulează dezvoltarea microﬂorei normale a tractului gastrointestinal şi se previne impactul negativ al deparazitării asupra
ﬂorei normale a tractului gastrointestinal al animalelor.
Summary of the invention: The invention relates to veterinary medicine, in special to treatment process of arahnoentomozies and nematodes in piglets and calves. The process according to
the invention includes the administration of a remedy in piglets or calves, that contains, in
mass%: concoction containing aversectin C, that contains 40% of lactulose and polyethylene glycol – 400, at the same time remedy is administered twice in a dose of 0.1 ml per 1 kg
of body weight, using dry food, with an interval of 24 hours.

D 45

PROCEDEU DE HRĂNIRE A SUINELOR

Autori:

Caisîn Larisa, Danilov Anatolie, Donica Iov, Ceban Vitalie, Eremia Nicolae, Covalenco Alexei,
Carpincic Valeriu, Snitco Taisia

Brevet de scurtă durată: MD 991
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la zootehnie, şi anume la un procedeu de hrănire a suinelor. Procedeul, conform invenţiei, prevede hrănirea suinelor cu un nutreţ combinat cu adăugarea
unui aditiv furajer, ce conţine tulpini de Lactobacillus acidophilus cu un titru de 2x109 UFC/g,
Lactobacillus plantarium cu un titru de 1x109 UFC/g, Lactobacillus fermentum cu un titru de
5x109 UFC/g şi Biﬁdobacterium biﬁdum cu un titru de 3x109 UFC/g, precum şi a unui adsorbant ce conţine în % de masă: tărâţă de grâu extrudat – 10, bentonit – 25, vermiculit – 25, lut
poligorchit – 30, acidulant – 5 şi autolizat de drojdii – 5, totodată, aditivul furajer se adaugă
în cantitate de 0,5 kg, iar adsorbantul – în cantitate de 4,0 kg la 1000 kg de nutreţ combinat.
Importanţa socio-economică: Procedeul prevede utilizarea aditivilor furajeri din generaţia nouă
pentru hrana porcinelor, administrate în componenţa nutreţului combinat, care are un impact pozitiv asupra creşterii porcinelor, sporind masa corporală a animalelor, sporul mediu
zilnic şi reduce consumul speciﬁc de furaje.
Summary of the invention: The invention relates to livestock, in particular to a process for feeding
pigs. The process, according to the invention, provides for the feeding of pigs with combined feed with addition of a feed additive, comprising strains of Lactobacillus acidophilus
with a titer of 2x109 CFU/g, Lactobacillus plantarium with a titer of 1x109 CFU/g, Lactobacillus fermentum with a titer of 5x109 CFU/g and Biﬁdobacterium biﬁdum with a titer of 3x109
CFU/g, and an adsorbant comprising, in mass%: extruded wheat bran – 10, bentonite – 25,
vermiculite – 25, polygorskite clay – 30, acidiﬁer – 5 and yeast autolysate – 5,0 where the
feed additive is added in an amount of 0,5 kg and the adsorbent of 4,0 kg to 1000 kg of
combined feed.
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PROCEDEU DE HRĂNIRE A PORCINELOR

Autori:

Caisîn Larisa, Vrancean Vasile, Eremia Nicolae, Harea Vasile, Grosu Natalia, Bivol Ludmila,
Busev Vitalie, Snitco Taisia

Brevet de scurtă durată: MD 1044
Esenţa invenţiei: Procedeu de creştere a productivităţii porcinelor, constă în elaborarea unui procedeu de furajare a porcinelor în perioada de creştere cu nutreţuri combinate echilibrate, cu un
conţinut în componenţa sa în %: în perioada de creştere, porumb – 24,65; orz – 30,0; grâu –
10,0; mazăre – 10,0; şrot de soia – 5,0; tărâţe de grâu – 6,0; faină de peşte – 5,0; premix – 2,5,
sare – 0,35, cretă – 0,50 cu concentraţie de proteină brută de – 15,03% şi energia metabolică
de 12,46 Mj; precum şi în perioada de creştere-ﬁnisare până când aceştia ating greutatea de
sacriﬁcare, porumb – 31,0; orz – 26,0; grâu – 24,0; şrot de soia – 15,0; premix – 2,5, sare – 0,50,
cretă – 1,0 cu concentraţie de proteină brută de 14,65% şi energia metabolică de 12,46 Mj.
Furajarea tineretului porcin pe parcursul primei perioade de creştere a constituit în medie
pe zi 0,7…1,0 kg/cap, în perioada creştere-ﬁnisare furajarea constituind, corespunzător, în
medie pe zi 2,0…2,5 kg/cap.
Importanţa socio-economică: Nutreţurile combinate administrate porcinelor în componenţa propusă, au avut un impact pozitiv asupra creşterii porcinelor, sporind masa corporală a animalelor, sporul mediu zilnic şi a redus consumul speciﬁc de furaje.
Summary of the invention: The invention relates to animal husbandry, namely to a process for feeding pigs. The process, according to the invention, provides feeding of pigs in the period
of rearing with combined feed comprising, in mass.%: corn – 24.65, barley – 30.0, wheat –
10.0, sozbean oil meal – 5.0, soybean extrudate – 6.0, wheat bran – 6.0, ﬁsh meal – 5.0,
vitamin-mineral premix – 2.5, salt – 0.35, chalk – 0.5, in the amount of 0.7...1.0 kg/head/
day, and in the period of fattening with combined feed comprising, in mass.%: corn – 31.0,
barley – 26.0, wheat – 24.0, soybean oil meal – 15.0, vitamin-mineral premix – 2.5, salt – 0.5,
chalk – 1.0 in the amount of 2.0...2.5 kg/head/day.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
D 47

PROCEDEU DE CULTIVARE A TOMATELOR ŞI CASTRAVEŢILOR

Autori:

Dobrojan Sergiu, Şalaru Victor, Şalaru Vasile, Stratulat Irina, Semeniuc Evghenii

Brevet de scurtă durată: MD 946
Esenţa invenţiei: Procedeul constă în administrarea biomasei vii a algei azot ﬁxatoare Nostoc ﬂagelliforme în dozele de 3…5 kg/ha pe sol concomitent cu plantarea răsadului de tomate şi
castraveţi. Aplicarea procedeului are drept rezultat majorarea productivităţii legumelor (cu
33,98…80%) şi a azotului acumulat în sol (cu 21…40 kg/ha).
Importanţa socio-economică: Aplicarea procedeului permite obţinerea fructelor de castraveţi şi tomate ecologice, de o calitate superioară.
Summary of the invention: The process consists in the administration of the live biomass of nitrogen
ﬁxing algae Nostoc ﬂagelliforme in the weight of 3…5 kg/ha on soil, and at the same time
as the planting of tomato and cucumber seedlings. Application of the process results in an
increase in the productivity of vegetables (by 33.98…80%) and nitrogen accumulated in
the soil (by 21…40 kg/ha).

D 48

NOI SOIURI ŞI HIBRIZI INTERSPECIFICI DE MENTĂ

Autori:

Ciobanu Vasile, Melnic Victor, Peleah Elena

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2015 0035
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Descrierea succintă a soiului: Soiul obţinut Nistru 1 prin selecţie naturală în condiţiile ecologice ale
RM de către LCŞ „Biochimia Plantelor” la Centrul ştiinţiﬁc de cultivare a plantelor medicinale
a USMF „N. Testemiţanu”. Completează lista soiurilor şi hibrizilor de mentă cu conţinut înalt
de ulei ce pot servi ca sursă de substanţă biologic activă în industria farmaceutică, cosmetologică, alimentară. Soiul Nistru 1 se caracterizează faţă de alte soiuri prin productivitatea
înaltă de biomasă şi cu un conţinut înalt de ulei predominând mentolul.
Importanţa socio-economică: Soiul Nistru 1 poate ﬁ propus cultivatorilor de plante medicinale şi
aromatice ca o cultură prioritară în această ramură. El poate ﬁ inclus în lista soiurilor şi hibrizilor de mentă cu conţinut înalt de ulei ce pot servi ca sursă de substanţă biologic activă în
industria farmaceutică, cosmetologică, alimentară. Este un soi favorabil la condiţiile RM şi cu
o capacitate de rezistenţă înaltă la secetă.
Brief description of the variety: The variety Nistru 1 received by natural selection in Laboratory of
Plants Biochemistry of the State University of Moldova. This hybrid can be used as a source
of biological active substance in the food, pharmaceutical industry and cosmetics. The hybrid distinctive characteristics are high menthol content (over 50%), high leaf yield (early
maturing and two harvests a year), stability to fungus diseases, insects and drought.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA RO
D 49

VITISTM ALB AROMAT DE SILAGIU

Autori:

Dobrei Alin Ionel, Sala Florin, Grozea Ioana, Poiană Mariana Atena, Mălăescu Ioana Mihaela,
Ghiţă Alina Georgeta, Borca Victoria Ana

Cerere de înregistrare a mărcii: RO M 2010 08426
Descrierea produsului: Butuci de viţă-de-vie cu struguri pentru vinuri albe aromate, proveniţi din
populaţii locale prin hibridare liberă multiplă, urmată de selecţie.
Importanţa socio-economică: Este un soi local, în curs de omologare, bine adaptat la condiţiile climatice ale zonei de vest, cu posibilităţi reale de integrare după omologare în sortimentul
varietal al exploataţiilor viticole din vestul României. Este relativ rezistent la boli și dăunători,
ceea ce permite obţinerea unor recolte cu un grad redus de chimizare, fapt ce reprezintă
un real avantaj atât pentru producător, care își reduce costurile, dar mai ales pentru consumator, care beneﬁciază de un produs horticol sănătos. Soiul poate îmbogăţi sortimentul
soiurilor pentru vinuri aromate, care momentan este unul foarte restrâns.
Description of the product: Grapevine with grapes for aromatic white wines, derived from local populations by multiple free hybridization, followed by selection.

D 50

CIOCO MOST

Autori:

Moldovan Camelia, Dumbravă Delia-Gabriela, Botău Dorica, Popa Viorica-Mirela,
Raba Diana-Nicoleta, Borozan Aurica-Breica, Ciulcă Ion-Sorin, Ciulcă Elena-Adriana,
Simina Alina Georgiana

Cerere de înregistrare a mărcii: RO M 2017 00775
Descrierea produsului: Ciocolată fără adaos de zahăr, cu stevie (Stevia rebaudiana) și suc de castravete amar (Momordica Charantia), obţinută după diferite reţete de fabricaţie. Această ciocolată contribuie la menţinerea glicemiei în limita variaţiilor normale, dar și la prevenirea
apariţiei bolilor cardiovasculare. Produsul este destinat persoanelor cu diabet zaharat, celor
care au restricţii în ceea ce privește consumul de zahăr, dar și persoanelor care doresc să
consume dulciuri sănătoase.
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Importanţa socio-economică: Produsul Cioco Most face parte din categoria dulciurilor naturale, fără
adaos de zahăr, conservaţi, aromatizanţi sau coloranţi artiﬁciali. Datorită faptului că această ciocolată este îndulcită cu Stevia rebaudiana și conţine Momordica charantia („insulina
verde” a diabeticilor), ea poate ﬁ consumată de către diabetici, de către persoanele care au
probleme ponderale, probleme cardiovasculare, probleme cu dinţii, precum și de către toţi
cei care doresc să consume dulciuri sănătoase. Produsul utilizează plante (Stevia rebaudiana
și Momordica charantia) cultivate la Staţiunea Didactică a Universităţii de Știinţe Agricole și
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara.
Description of the product: Chocolate with no added sugar, with stevia (Stevia rebaudiana) and bitter
cucumber juice (Momordica Charantia) obtained by diﬀerent manufacturing recipes. This chocolate helps to maintain blood sugar within normal variation and prevention of cardiovascular
diseases. The product is designed for people with diabetes, those who have restrictions in
terms of consumption of sugar, but also for people who want to eat healthy sweets.

D 51

SISTEM CU APĂ RECIRCULATĂ PENTRU CREȘTEREA PUIETULUI DE ȘALĂU

Autori:

Grozea Adrian, Bănăţean-Dunea Ioan, Istvan Szilagyi Petru, Grozea Ioana, Pătruică Silvia,
Pop Augustin, David Petru, Popovici Valentin

Cerere de brevet: RO 127154
Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un sistem cu apă recirculată (SAR) care permite creşterea intensivă a şalăului în primele șase luni de viaţă, în condiţii de utilizare eﬁcientă a spaţiului, de
creștere a procentului de supravieţuire și de îmbunătăţire a rezultatelor economico-productive. Bazinele de creștere a puietului de șalău sunt prevăzute cu viviere din plasă de material
sintetic, cu partea inferioară detașabilă, ﬁxate pe un cadru, care pe lângă rolul de susţinere a
vivierelor servește la ﬁxarea duzelor de spray-ere, alături de conductele de alimentare a apei
sub presiune, la care apa ajunge de la un hidrofor.
Importanţa socio-economică: Achiziţionarea de bazine de predezvoltare de mici dimensiuni și de
instalaţii aferente lor și utilizarea pe perioade scurte a acestora și a unui spaţiu din hala de
creștere a șalăului în sistem recirculant de acvacultură nu se justiﬁcă pe deplin din punct de
vedere economic. Cu toate acestea, bazinele de mici dimensiuni sunt o necesitate, având
în vedere cerinţele biologice ale șalăului și tehnologia de creștere a acestei specii. Soluţia
tehnică pe care o avem în vedere înlătură acest dezavantaj prin faptul că bazinele de predezvoltare sunt înlocuite cu viviere cu partea inferioară detașabilă, introduse în bazinele
aparţinând unui SAR destinat creșterii puietului de șalău.
Summary of the invention: The patent relates to a recirculating aquaculture system (RAS) which allows intensive farming of the pikeperch during the ﬁrst six months of life, under conditions
of eﬃcient use of the space, increase of the survivability and improvement of the economical-productive results. The tanks used for pikeperch farming are provided with synthetic
material cages with detachable bottom, attached to a frame, which besides the supporting
role of cages serves to fasten the spraying nozzles, along with the water supply pressure
ducts to which water comes from a hydrophore.

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU RO
D 52

IZOLAREA SERELOR ÎMPOTRVA PIERDERILOR PRIN CONDUCŢIA TERMICĂ
TERESTRĂ

Autori:

Oprean Constantin, Oprean Letiţia, Ţîţu Aurel Mihail, Bondrea Ioan, Mărginean Ion,
Moldovan Alexandru-Marcel, Bogorin-Predescu Marcel

Cerere: RO a 2013 00016
Esenţa invenţiei: Invenţia este destinată îmbunătăţirii structurii fundaţiei serelor legumicole şi ﬂoricole, prin intercalarea unor substraturi speciale cu rol de izolare termică de conducţie faţă de
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scoarţa terestră de bază, încă din faza de construcţie. Principiu activ utilizat: intercalarea unei
structuri speciale de izolaţie, cu o conducţie termică foarte redusă, între solul fertil în care se
dezvoltă rădăcinile plantelor şi scoarţa terestră pe care sunt construite serele, pentru a reduce
substanţial pierderile prin conducţia termică terestră; în modul convenţional, izolarea serelor
se face numai pentru pierderile prin pereţii şi acoperişul serelor, adică pentru a împiedica răcirea aerului de sus şi lateral, noua izolaţie împiedicând răcirea solului venind de jos.
Importanţa socio-economică: Invenţia este aplicabilă și poate ﬁ implementată imediat.
Summary of the invention: Greenhouse insulation against losses through ground thermal conduction for improving the structure of the vegetable and ﬂower greenhouses’ foundation by
inserting special under-layers with thermal conduction insulation role to the basic earth
shell starting from the construction phase.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA RO
D 53

METODĂ DE GERMINARE A SEMINŢELOR CU RADIAŢII INFRAROȘII

Autor:

Coman Mirela

Brevet: RO 126456
Esenţa invenţiei: Inovaţia adusă de procedura brevetată vizează crearea unui microclimat ospitalier
germinării seminţelor, dar și creșterii și dezvoltării unei varietăţi de specii de plante legumicole și ornamentale. Metoda asigură germinarea mai rapidă a seminţelor cu 1/4 până la 1/3
din timpul necesar probei martor, asigurând totodată germinarea mai multor seminţe cu
10-15%. Procesul de germinare se desfășoară integrat, sămânţa ﬁind în sol, adică în mediul
său natural de viaţă, în timp ce are loc iradierea. De asemenea, procedura poate ﬁ utilizată în
orice spaţiu cu climat controlat, fără a necesita incinte izolate, separate, speciale.
Importanţa socio-economică: Domeniul de aplicabilitate – tehnologie verde în domeniul protecţiei
mediului, reabilitare ecologică a construcţiilor, agricultură ecologică, crearea unui mediu
ambiental cu climat controlat.
Summary of the invention: The problem solved by the invention is that of creating a hospitable microclimate for seed germination, growth and development for a variety of vegetables and
ornamental plant species. Method ensures a faster germination of seeds, seeds germinating
in up to 1/4 to 1/3 of the time needed for the blank sample and also having a 10-15% higher
germination rate. As the integrated germination process unfolds, the seed is in the ground,
in its natural environment life, while irradiation occurs. Also, it can be used in any climatecontrolled space, isolated chambers without the need for separate and special devices.

ORČIĆ STIPAN HR
D 54

DISPOZITIV PENTRU TRATAREA SOLULUI CU ULTRASUNETE

Autor:

Orčić Stipan

Brevet: HR P2010454
Esenţa lucrării: Dispozitivul pentru tratarea solului cu ultrasunete este alcătuit dintr-o serie de generatoare ultrasonice plasate într-un transportor comun instalat pe un tractor. Dispozitivul
pentru tratarea solului cu ultrasunete este destinat utilizării pentru tratarea terenului înainte
de semănat. Generatoarele americane sunt alimentate cu o putere de curent alternativ de
22ºV pe un adaptor de 12/220 V de la instalarea tractorului. Curentul din adaptor este condus de programator cu un ampliﬁcator de frecvenţă din care se formează un câmp magnetic de înaltă frecvenţă care transmite undele ultrasonice în sol. Undele ultrasonice în mare
parte distrug dăunătorii din sol, împiedicând astfel creșterea și dezvoltarea lor. Funcţionarea
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și activităţile dispozitivului se realizează prin telecomandă din interiorul tractorului. Dispozitivul poate ﬁ, de asemenea, utilizat pentru tratarea unor zone mai mici, cum ar ﬁ grădini
sau pepiniere. În acest caz, la dispozitiv este montat un mâner. Dispozitivul este purtat pe
uscat. Avantaj: tratarea solului cu ultrasunete nu lasă urme în solul tratat. Destinaţia utilizării:
dispozitivul pentru tratarea solului cu ultrasunete este o alternativă la pesticide și erbicide în
uciderea dăunătorilor și a buruienilor care atacă culturile plantate.
Importanţa socio-economică: Farmer with about 3.000 acres land in whose protection he needs
12.000 litres why should pay of approximately 50.000 USD. It is for each planting season,
while purchasing a 10 Ultrasonic Soil treater has device for permanent use. Price of one unit
device would amount to 5.000 USD. I believe that she will ﬁnd a market for two reason: Contribute to reducing pollution, land use of herbicides and pesticides in soil protection; Contribute to the cultivation of ecologically clean food. Cost of production: - Investment
in new technological process of production; - Testing and getting certiﬁlata; - The costs of
marketing, advertising, sales.
Summary of the invention: The Ultrasonic Soil Treater consists of a series of ultrasonic generators
placed in a joint carrier instaled on a tractor. Ultrasound land treatment device is intended
to be used for land treatment before sowing. The US generators are supplied with 22ºV AC
power over a 12/220 V adapter from the tractor’s instalation.The current from the adapter is
conducted to the programmer with a frequency ampliﬁer from which high frequency magnetic ﬁeld is formed that sends ultrasonic waves into the soil. The ultrasonic waves for their
part destroy pests in the ground thus preventing their growth and development. Runing
and activities of the device is performed by remote control from the inside of tractor. The
device can also be used for the treatment of smaller areas, such as gardens or nurseries. In
this case at the device is mounted handle.The device is worn on the land. Advantage: Soil
treatment by ultrasound leaves no aftereﬀects in the treated soil. Intended use: The Ultrasonic Soil Treater is an alternative to pesticides and herbicides in killing pests and weeds that
attack the planted crops.
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SECŢIUNEA E | SECTION E
Design industrial: textile, menaj, mobilier, birotică,
vestimentaţie, artizanat
Industrial design, textiles, housekeeping, furniture, oﬃce supplies,
clothing, handicraft

CENTRUL DE MEȘTEȘUG ARTISTIC „CASA CANGEA” DIN OR. CRIULENI
E1

OBIECTE DIN FIBRE VEGETALE

Autor:

Cangea Natalia

Esenţa designului: Obiecte de artizanat lucrate manual cu materie prima ECO: pănuşi, papură, fân.
Păpuşi mari şi mici, panouri decorative, sculpturi din fân, suvenire.
Importanţa socio-economică: Păstrarea, conservarea şi valoriﬁcarea patrimoniului cultural. Educarea dragostei faţă de arta populară şi meşteşuguri. Utilizarea obiectelor ECO la decorarea
locuinţelor, utilizarea de către copii a jucăriilor ECO.
Summary of the design: Hand-made handicrafts with raw material ECO: corn husks, bulrush, hay.
Large and small dolls, decorative panels, hay sculptures, souvenirs.

INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM
E2

CEAS CU ELEMENTE CHIMICE

Autor:

Lupașcu Tudor

Certificat DMI: MD1752

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
E3

COLECŢIA VESTIMENTARĂ IN LINE

Autori:

Colodeev Ana, Tocarciuc Alina, Racceeva Elena, Sugac Olga

Esenţa designului: Lucrarea prezentată reprezintă un proiect complex, în cadrul căruia au fost
soluţionate sarcini de ordin artistic și tehnic (constructiv-tehnologic). Finalitatea proiectului este relevată în colecţia constituită din 6 ansambluri vestimentare ce exprimă o viziune
nouă asupra „eleganţei comode”, atinse prin combinarea materialelor nobile și a elementelor tricotate. Fiecare model din colecţie urmărește trăsăturile avantajoase: soluţia artistică/
de design inedită; soluţia constructivă ergonomică; soluţia decorativă inedită.
Importanţa socio-economică: Direcţia prioritară de dezvoltare a designului vestimentar actual este
determinată de explorările textile, precum: materiale inteligente, structuri textile noi, tehnici decorative inedite etc. Colecţia expusă posedă valoare prin soluţia de design și prin
utilizarea în calitate de decor a unor structuri tricotate inedite. În condiţiile dezvoltării dezechilibrate a industriei textile (lipsa producerii de textile) și a industriei de confecţii (cea mai
dezvoltată ramură în RM), astfel de soluţii accentuează importanţa și necesitatea promovării
producerii de textile în republică. De asemenea, corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării.
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Summary of the design: This paper represents a complex project that solves artistic, constructive
and technical tasks. The project resulted in a collection of 6 fashion looks expressing a new
vision on comfortable elegance, reached through the combination of noble materials with
knitted elements. Each model from the collection follows these advantageous traits: - An
original and artistic design solution; - An ergonomic constructive solution; - A new decorative solution.

E4

AMBALAJE PENTRU PRODUSE LACTATE INOFENSIVE ȘI INTELIGENTE

Autori:

Cazac Viorica, Druţă Raisa, Osoba Alexandra, Adascaliţa Lucia, Onici Natalia, Osoba Ivan,
Vlas Igor

Esenţa designului: Lucrarea prezintă noi concepte estetice de ambalaje destinate produselor lactate,
în contact direct cu produsul, realizate din materiale ecologice și antiseptice, biodegradabile, într-o nouă interfaţă estetică atractivă și netradiţională, conform rigorilor și exigenţelor
europene în această materie. Noile concepte de ambalaje pentru lapte multifuncţionale
vor asigura diversitatea estetică și atractivă, oferind utilizatorilor produse estetice și
multifuncţionale de calitate pe potriva interesului copiilor și maturilor.
Importanţa socio-economică: Implementarea conceptelor ambalajelor elaborate va asigura utilizatorilor siguranţa alimentară prin inofensivitate, diversitatea estetică atractivă și inteligentă
pentru toate categoriile de utilizatori: copii și maturi, protecţia mediului prin biodegradarea
ambalajelor, societăţii – o societate sănătoasă și, respectiv, un viitor asigurat prin oameni
sănătoși a căror calitate a vieţii se va alinia la condiţiile și rigorile europene de dezvoltare,
sub aspectul utilizării ambalajelor destinate produselor lactate.
Summary of the design: The paper presents new aesthetic concepts of packaging intended for milk
products in direct contact with the product, are made of environmentally friendly materials,
biodegradable, and antiseptics in a new aesthetic attractive interface and non-traditional,
in accordance with the European norms and requirements in this matter. New concepts of
multifunctional packaging for milk will ensure diversity of aesthetic and attractive aesthetic
products and oﬀer users high-quality multifunctional characteristic interest in children and
adults.

E5

COLECŢIE DE ÎNCĂLŢĂMINTE PENTRU FAMILIE

Autori:

Ghermec Cristina, Bulgaru Valentina, Malcoci Marina

Esenţa designului: Colecţia de încălţăminte pentru familie este o colecţie de tip capsulă. Aceasta
include pantoﬁ decoltaţi, care sunt destinaţi mamelor; pantoﬁ pentru adolescente, având
sistemul de închidere cu cataramă; pantoﬁ pentru bărbaţi, sistemul de închidere – elastic.
Toate modelele din colecţie se caracterizează prin: materialele utilizate, pentru feţe – vârful
și ștaiful sunt din box de bovine, iar căputa din velur; culoarea – maro; aceeași conﬁguraţie
a reperelor; prezenţa perforaţiei.
Importanţa socio-economică: Structura sortimentului de încălţăminte pentru familie include: pantoﬁ pentru sezonul primăvara-toamnă, sandale, ghete și cizme. Dintre acestea, pantoﬁi ocupă o pondere de circă 55%, ceea ce este argumentat de perioada îndelungată a sezonului
respectiv în regiunea noastră. Colecţia de încălţăminte pentru familie în Republica Moldova
este o noutate, ﬁind recomandată a ﬁ implementată la întreprinderile de încălţăminte. Deoarece, dorinţa de a pune în aplicare idei noi, interesante și de a experimenta îi permite
oricărui brand să se menţină mereu în trend.
Summary of the design: The Family Footwear Collection is a capsule collection. This includes jerky
shoes that are intended for mothers; teen shoes, with buckle closing system; men’s shoes,
closure system – elastic. All the models in the collection are characterized by: the materials
used for the faces (the tip and the rook are from the bovine box and the velour top); color –
brown; the same conﬁguration of the landmarks; the presence of the perforation.
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GÎRBU ANATOLIE
E6

ICOANE APLICATE PE LEMN

Autor:

Gîrbu Anatolie

Certificate DMI: MD 1686, 1687, 1688, 1696
Esenţa designului: Obiecte decorative, prelucrate în lemn (tei, stejar, salcâm, carpen) cu aplicarea
icoanelor. Icoana este aplicată în partea de sus a plăcii de lemn, în partea de jos este sculptat
prin ardere sau tipar, atât diferite simboluri religioase, cât și citate biblice, rugăciuni și texte
ce ţin de ritualurile bisericești.
Summary of the design: Decorative objects, woodworked (linden, oak, acacia, hornbeam) with application of icons. The icon is applied in the upper part of the wooden board, in the lower
part is carved by burning or printing diﬀerent religious symbols, as well as biblical quotes,
prayers and texts related to religious rituals.
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COMPARTIMENTUL II | PART II
PROIECTE INOVAŢIONALE ŞI DE TRANSFER TEHNOLOGIC
INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER PROJECTS

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
„ARTPROECO” SRL
2.1

TEHNOLOGIE INOVATIVĂ PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR FĂRĂ GLUTEN
FORTIFICATE CU FRUCTE PENTRU DIABETICI, BIO

Conducătorul proiectului: Sobol Angela
Descrierea proiectului: Produsele realizate în cadrul proiectului sunt o gamă variată de biscuiţi bio,
fără gluten, îmbogăţiţi cu piure de fructe, astfel va ﬁ un produs nou, util pentru cei ce suferă
de boală celiacă, de intoleranţă la gluten, pentru diabetici și pentru copii. Avantajele acestor biscuiţi sunt: vor ﬁ fortiﬁcaţi cu piure de fructe, crocanţi, fabricaţi din produse naturale
și ecologice, produse sănătoase necesare pe rafturile magazinelor, deoarece, actualmente,
foarte multe produse sunt fabricate cu adaosuri alimentare sintetice pentru a îmbunătăţi
gustul, aroma și culoarea, produse care dăunează sănătăţii. Pe piaţă există biscuiţi bio, fără
gluten sau biscuiţi extrudaţi, care sunt cu gluten și cu arome artiﬁciale de fructe, ceea ce
face să ﬁe periculoși, în primul rând, pentru sănătatea copiilor.
Importanţa socio-economică: Necesitatea principală pentru realizarea acestui proiect este de a oferi
consumatorilor produse sănătoase și gustoase, inofensive pentru copii, pentru diabetici și
pentru cei cu intoleranţă permanentă la gluten.
Project description: The products produced within the project are a varied range of bio-free biscuits
enriched with fruit purée, so it will be a new product useful for those suﬀering from celiac
disease, gluten intolerance, diabetics and children. The advantages of these biscuits are:
they will be gluten-free with fruit purée, cranberries, made from natural and organic products, healthy products needed on store shelves, because we live when many products are
made with synthetic food supplements to improve the taste, aroma and color, products that
harm daily health a bit. There are organic biscuits, gluten-free or extruded biscuits on the
market that are gluten-bound and artiﬁcial fruit ﬂavors that make them particularly dangerous for children’s health.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
„AZAMET PRO” SRL
2.2

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI INOVAŢIONALE DE PROCESARE A TESCOVINEI
DE STRUGURI PENTRU OBŢINEREA UNEI PRODUCERI NONDEȘEURI ÎN INDUS
TRIA VINICOLĂ

Conducătorul proiectului: Bernic Mircea
Descrierea proiectului: Proiectul prevede modernizarea tehnologică de procesare a tescovinei de
struguri care va permite mărirea productivităţii acesteia și reducerea cheltuielilor pentru
energie prin utilizarea în calitate de sursă de energie, a căldurii obţinute la arderea deșeurilor
de producere.
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Importanţa socio-economică: Produsul ﬁnit al proiectului va ﬁ o linie tehnologică renovată de procesare a tescovinei de struguri ce va permite obţinerea uleiului, făinii din seminţe de struguri și înseși seminţe de struguri uscate, care preponderent vor ﬁ comercializate pe piaţa
externă.
Project description: The project provides for the technological upgrade of grape marc processing,
which will allow it to increase its productivity and reduce energy expenditure by using as
heat source the heat produced by the burning of production waste.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
„BOBUSERVICE” SRL
2.3

RECICLAREA ȘI VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE LA ABATORIZAREA PĂSĂRI
LOR, PREPARAREA CONCENTRATULUI PROTEICOGLUCIDIC FURAJER

Conducătorul proiectului: Vozian Valeriu
Descrierea proiectului: Obiectivul proiectului se referă la reciclarea și valoriﬁcarea deșeurilor de la
abatorizarea păsărilor (pene, sânge, intestine etc.) la temperatură majorată în termen scurt,
prin prepararea ulterioară a concentratului proteico-glucidic furajer.
Importanţa socio-economică: În calitate de produs inovaţional va ﬁ preparat din deșeuri de la abatorizarea păsărilor, concentratul proteico-glucidic furajer având un conţinut major de lizină. Utilizarea deșeurilor obţinute de la abatorizarea păsărilor se caracterizează cu un indice
major de importanţă economică, creând totodată o povară semniﬁcativă asupra costului
produselor avicole.
Project description: The objective of the project relates to recycling and using waste from the slaughter of birds (feathers, blood, intestines etc.) at a temperature increased in the short term by
further preparation of the feed protein-sugar concentrate.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
GRĂDINA BOTANICĂ INSTITUT A AȘM
2.4

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI INOVATIVE DE CULTIVARE ȘI VALORIFICARE A
UNOR CULTURI FURAJERE NETRADIŢIONALE

Conducătorul proiectului: Teleuţă Alexandru
Descrierea proiectului: Revitalizarea şi dezvoltarea sectorului zootehnic necesită diversiﬁcarea şi
creşterea producţiei de furaje vegetale, echilibrate din punct de vedere cantitativ şi calitativ pe tot parcursul anului, în conformitate cu cerinţele ﬁziologice ale animalelor. Fondarea
plantaţilor furajere industriale şi producerea de furaje vegetale conservate în tuneluri de
plastic, utilizând soiurile de plante furajere noi create în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a
AŞM, înscrise în Catalogul Soiurilor de Plante şi brevetate la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a Republicii Moldova: soiul Speranţa de Ciumărea orientală (Galega orientalis Lam.), soiul Vital de Silﬁe (Silphium perfoliatum L.), soiul Gigant de Hrișcă de
Sahalin (Polygonum sachalinense F. Schmidt), soiul Energo de Nalbă de Virginia (Sida hermaphrodita Rusby), soiul Solar de Topinambur (Helianthus tuberosus L.), precum și soiul Melifera
de Facelia (Phacelia tanacetifolia Benth), va asigura o productivitate de 13…26 t/ha unităţi
nutritive şi 1,7…3,0 mii kg/ha proteină digestibilă.
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Importanţa socio-economică: Implementarea tehnologei inovative va contribui la asigurarea securităţii şi durabilităţii alimentare sub aspectul reducerii importului de alimente şi ameliorării
situaţiei ecologice, îmbunătăţirii balanţei de plăţi, valoriﬁcarea terenurilor agricole cu productivitate diminuată (degradate, erodate) şi celor nefolosite în agricultură, creând locuri
noi de muncă şi va spori productivitatea muncii în agricultură.
Project description: Revitalization and development of the livestock sector requires diversiﬁcation and increased production of fodder crops, balanced in terms of quantity and quality
throughout the year, according to the physiological needs of animals. Creation of industrial
plantations and production of vegetal fodder conserved in plastic tunnels, using new varieties, created in Botanical Garden (Institute) of ASM, registered in Catalog of plants varieties and patented with the State Agency on Intellectual Property (AGEPI) of the Republic of
Moldova cv. Speranţa fodder galega (Galega orientalis Lam.), cv. Vital cup plant (Silphium
perfoliatum L.), cv. Gigant Sakhalin knotweed (Polygonum sachalinense F. Schmidt), cv. Energo Virginia mallow (Sida hermaphrodita Rusby), cv. Solar Jerusalem artichoke (Helianthus
tuberosus L.), also cv. Melifera phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth), will ensure a productivity of 13…26 t/ha nutritive units and 1.7…3.0 thousand kg/ha digestible protein.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” AL AŞM
2.5

TEHNOLOGIE DE NANOREMEDIERE A SOLULUI CONTAMINAT CU PESTICIDE
REZIDUALE

Conducătorul proiectului: Sidorenko Anatolie
Echipa proiectului: Sidorenko Anatolie, Guţul Tatiana
Descrierea proiectului: Obiectul transferului tehnologic este metoda de nanoremediere a solului
contaminat de pesticide reziduale cu materiale nanocompozite de Fe0 pe un sorbent.
Importanţa socio-economică: În Republica Moldova solul contaminat cu pesticide nu este puriﬁcat,
ceea ce duce la extinderea ariilor contaminate. Observăm că în Republica Moldova nu se
folosesc metode noi de puriﬁcare a apei și a solului cu aplicarea nanomaterialelor. În acest
context, a apărut necesitatea transmiterii materialelor sintetizate și a tehnologiei de utilizare de către gospodăriile agroindustriale, pe suprafeţele cărora se găsesc fostele depozite de
pesticide cu conţinut sporit de POP – poluanţi organici persistenţi (DDT, Lindan etc.).
Project description: The object of technological transfer is the method of residual pesticides contaminated soil remediation with nanocomposite materials Fe0 on a sorbent.

2.6

DISPOZITIV HIPOTERMIC PENTRU NEUROLOGIE

Conducătorul proiectului: Cojocaru Victor
Descrierea proiectului: Sistemul este format din 2 canale identice care sunt comandate de la un microcontroler care decide modul de lucru al subsistemului. Pentru o măsurare precisă a temperaturii creierului este necesar să se instaleze senzorii în regiunea mai puţin afectată de factori
externi. Temperatura în ureche este mai aproape de cea a creierului și senzorii de temperatură sunt plasaţi acolo. Senzorii sunt conectaţi la pinii de intrare ADC a două microcontrolere. Microcontrolerele sunt conectate la un al treilea microcontroler master prin intermediul
interfeţei UART. Microcontrolerul master este legat la un PC prin interfaţa USB pentru conectarea la interfaţa graﬁcă și la un web host. Unul din pinii de ieșire la microcontroler este conectat
la un modul responsabil de controlul elementelor PELTIER prin semnale PWM.
Importanţa socio-economică: Aparatul elaborat va ﬁ o noutate absolută pe teritoriul Republicii Moldova. Dispozitivele propuse spre elaborare vor avea un impact considerabil asupra meto-
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delor de tratament al pacienţilor cu diferite patologii şi vor contribui la elaborarea unor
tehnologii curative noi. Implementarea dispozitivelor de producţie autohtonă are avantaje
sub aspectele instruirii personalului, deservirii rapide şi reparaţiilor operative. Proiectul are
un impact ştiinţiﬁc: realizarea noilor terapii de hipotermie neinvazivă, formarea specialiştilor în domeniul ingineriei biomedicale cu aplicaţii în medicina inovativă; intensiﬁcarea activităţilor de colaborare la nivel regional şi european. Reducerea timpului de intervenţie va
micșora cazurile complicate și va îmbunătăţi tratamentul pacienţilor și contribui la revenirea
acestora la viaţa normală.
Project description: The system is made of 2 identical arms which are commanded from a microcontroller who decides the working mode of the subsystem. For a precise temperature measurement of the brain it is necessary to install the sensors in region less aﬀected by the
external factors. The ear temperature is the closest to that of the brain. The temperature
sensors are connected to ADC input pins of two microcontrollers. The microcontrollers are
connected to a third master microcontroller via the UART interface. The master microcontroller is linked to a PC via USB interface for graphical interface and in future for a web host.
Some output pins from both microcontrollers were connected to a module responsible for
controlling Peltier elements via PWM signals.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
INSTITUTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ AL AŞM
2.7

INSTRUMENTE INFORMATICE INTELIGENTE DE CUANTIFICARE ŞI EVALUARE A
HEPATOPATIILOR DIFUZE ÎN BAZA MĂSURĂRILOR NONINVAZIVE ŞI INVESTI
GAŢIILOR DE LABORATOR 3ICEHD

Conducătorul proiectului: Secrieru Iulian
Echipa proiectului: Secrieru Iulian, Tâmbală Carolina
Descrierea proiectului: Obiectul transferului tehnologic îl reprezintă metodologia şi tehnologia de
dezvoltare a instrumentelor informatice inteligente de cuantiﬁcare şi evaluare a cirozei hepatice în baza măsurărilor non-invazive, obţinute cu ajutorul tehnologiei de diagnostic imagistic, inclusiv ecodopplerograﬁa (certiﬁcat de inovator nr. 5492 din 24.01.2016). Afecţiunile
difuze hepatice cronice ocupă un rol important în morbiditatea şi mortalitatea populaţiei
multiplelor ţări dezvoltate economic, dar şi a celor în curs de dezvoltare şi de tranziţie, inclusiv Republica Moldova. Ciroza hepatică, reprezintă stadiul ﬁnal al majorităţii hepatopatiilor difuze şi se caracterizează prin restructurarea arhitectonicii ﬁcatului, ce compromite
sever hemodinamica hepatică. Alcătuirea unui plan de tratament este de neconceput în
lipsa unui diagnostic bazat pe date clinice şi investigaţii paraclinice. Obiectivul general al
proiectului – crearea repozitoriului de date privind cazurile de hepatopatii difuze în baza
unui protocol unic şi oferirea unor instrumente informatice inteligente de cuantiﬁcare şi
evaluare a dereglărilor hepatice pentru cazurile de ﬁbroză, gradul 3 şi 4 (ciroză). Evaluările
corecte şi precoce ale dereglărilor hepatice îmbinate cu un management adecvat al patologiei pot majora cu certitudine durata şi calitatea vieţii pacienţilor cirotici. Atât tehnologia,
cât şi metodologia – părţi componente ale obiectului de transfer tehnologic – au fost concepute şi dezvoltate în cadrul laboratorului „Sisteme informatice” al Institutului de Matematică şi Informatică (IMI) al AŞM într-o strânsă colaborare cu medici-experţi. La dezvoltarea
acestora au fost utilizate metode şi algoritmi clasici din statistică, cât şi noi, inovativi, caracteristici domeniului inteligenţei artiﬁciale. Rezultatele inovative au fost prezentate la diverse
forumuri ştiinţiﬁce (congrese, conferinţe, seminare), obţinând o înaltă apreciere. Potenţiali
beneﬁciari: - clinicieni ai departamentelor de imagistică şi terapie, secţii de hepatologie și
gastroenterologie; - funcţionari, responsabili de monitorizarea stării generale a populaţiei,
morbidităţii şi mortalităţii legate de ciroza hepatică; - studenţi ai USMF „N. Testemiţanu”; dezvoltatori de sisteme informatice, sisteme inteligente, baze de cunoştinţe şi baze de date
cu caracter medical.
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Importanţa socio-economică: Relevanţa obiectivului general asumat este enormă, deoarece asistăm la o vădită răspândire a hepatopatiilor difuze, care afectează preponderant persoanele
de vârsta aptă de muncă, iar acest fapt are un impact negativ important asupra dezvoltării
socio-economice a ţării. Toate obiectivele, atât cele ştiinţiﬁce, cât şi cele aplicative sunt în
deplină concordanţă cu direcţiile strategice, priorităţile generale şi intrinseci de dezvoltare
a Republicii Moldova. În plus, corespund unuia din subiectele principale ale programului
Orizont 2020 – SC1-HCO-03-2017 – punerea în aplicare a agendei strategice de cercetare
privind medicina personalizată.
Project description: Project overall objective: to create a data warehouse of cases of diﬀuse liver diseases based on a single protocol and to provide intelligent information tools for quantifying
and assessing liver diseases with degree of ﬁbrosis stage 3 or stage 4 (cirrhosis). Correct
and early assessment of liver diseases combined with appropriate management of pathologies can certainly increase the patient’s quality of life and its duration. Relevance of the assumed overall objective is enormous, as we have witnessed the wide spread of diﬀuse liver
diseases, which predominantly aﬀect people of working age, having a signiﬁcant negative
impact on social and economic development of the country. Potential beneﬁciaries: - clinicians from imaging and therapy departments, from sections of hepatology and gastroenterology; - oﬃcials of the Ministry of Health, in charge of monitoring the general health
status of the population, morbidity and mortality related to liver cirrhosis; - students from
the Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Department of Internal Medicine, Gastroenterology; - developers of information systems, intelligent systems,
knowledge bases and medical databases from Moldova, European Union and the rest of
the world. Entities cooperating in the project are Public Medical Sanitary Institution “The
Republican Clinical Hospital”, Department of Therapy, sections of hepatology and gastroenterology; Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy, Department
of Internal Medicine, Gastroenterology. All data collected in the project are anonymous and
will be used for scientiﬁc research purpose.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
INSTITUTUL ONCOLOGIC, INSTITUŢIE MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ
2.8

TEHNOLOGII NOI DE PROTEZARE INTRAOPERATORIE A PACIENTELOR
CU CANCER MAMAR

Conducătorul proiectului: Jovmir Vasile
Descrierea proiectului: Obiectivul proiectului constă în implementarea și elaborarea metodelor noi
de protezare intraoperatorie (imediată) a pacientelor cu cancer supuse operaţiei de înlăturare a glandei mamare. Aceasta va permite prevenirea stresului și depresiei prin reabilitarea
ﬁzică (protezare imediată, intraoperatorie) a pacientelor cu cancer mamar, supuse mastectomiei, care mutilează femeia cu consecinţele psihologice și ﬁzice respective.
Importanţa socio-economică: Anual, în Republica Moldova peste 1000 de femei dezvoltă cancer
mamar, iar peste 450 de femei mor din cauza cancerului. Circa 600 de femei sunt supuse
operaţiei de înlăturare a glandei mamare. Aceste paciente suportă un stres grav și depresie profundă. Protezarea în mod standard este efectuată peste 2-3 ani după mastectomie.
Protezarea imediată, intraoperatorie permite de a obţine o reabilitare psihologică foarte
efectivă.
Project description: The objective of the project is to implement and develop new methods of intraoperative (immediate) prosthesis of cancer patients undergoing mammary gland removal.
This will help prevent stress and depression by physical rehabilitation (immediate, intraoperative prosthesis) of breast cancer patients undergoing mastectomy, which mutilates the
woman with the psychological and physical consequences.
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AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII
ALIMENTARE, INSTITUŢIE PUBLICĂ
„TRIODOR” SRL
2.9

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A SNACKURILOR PRIN METO
DE INOVATIVE DE PRELUCRARE

Echipa proiectului: Lușan Larisa, Caragia Vavil, Terentieva Galina, Migalatiev Olga, Carelina Marina,
Gordeeva Valentina, Vîcerova Larisa, Odolescu Ludmila, Doroftei Vitalie, Doroftei Veaceslav,
Ţurcanu Natalia
Descrierea proiectului: Proiectul reprezintă o colaborare dintre tinerii cercetători, cercetătorii cu
experienţă (IP IȘPHTA) și agenţii economici (,,Triodor” SRL) din industria alimentară a Republicii Moldova. Concepţia proiectului este orientarea spre producere (din laborator spre
piaţă), și presupune elaborarea procedeelor, tehnologiilor și reglementărilor tehnice privind
fabricarea produselor alimentare inovative și competitive, de tip snack, cu efecte beneﬁce asupra sănătăţii consumatorilor. Proiectul prevede dezvoltarea noilor tipuri de produse,
gata pentru consum (snack-uri, pe bază de cereale și alte materii prime autohtone cu adaos
de componente biologic active, utilizând metoda de extrudare, prin implementarea tehnologiei în condiţii industriale la întreprinderea „Triodor” SRL, s. Negureni, r-nul Telenești.
Importanţa socio-economică: Actualmente, interesul consumatorilor este orientat spre un regim
alimentar echilibrat, bazat pe produse alimentare funcţionale, fortiﬁcate cu substanţe biologic active (aminoacizi esenţiali, vitamine, substanţe minerale, antioxidanţi, acizi grași
polinesaturaţi). Astfel de produse comercializate pe piaţa Republicii Moldova provin din import. Proiectul se încadrează în necesităţile pieţei autohtone având în vedere lipsa fabricării
produselor alimentare de tip snack pe scară industrială, în poﬁda faptului că materia primă
este accesibilă. Pentru dezvoltarea dinamică a acestei ramuri sunt necesare tehnici și tehnologii noi, acte normative privind calitatea și securitatea produselor de tip snack în acord cu
reglementările internaţionale privind procesarea alimentelor.
Project description: The project is the collaboration between young researchers, experienced researchers (IP ISPHTA) and economic agents (“Triodor” SRL) from the food industry of the Republic of
Moldova. The concept of the project is orientation towards food production (from laboratory
to market) and implies the development of processes, technologies and technical regulations
regarding the production of innovative and competitive snack foods, with beneﬁcial eﬀects
on consumers’ health. The project provides for the development of new types of ready-to-eat
products (snacks), based on cereals and other indigenous raw materials with the addition of
biologically active components using the extrusion method, by implementing the technology under industrial conditions at “Triodor” SRL, Negureni village, Telenesti district.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ UZINA „TOPAZ” SA
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM
2.10

ELABORAREA ŞI CONFECŢIONAREA INSTALAŢIEI SEMIAUTOMATE CU PROGRAM
NUMERIC „TOPAZЭИЛ” PENTRU ALIEREA CU SCÂNTEI ELECTRICE A SUPRAFEŢE
LOR CU DIVERSE FORME GEOMETRICE, ELABORAREA TEHNOLOGIEI ASE

Conducătorul proiectului: Dicusar Alexandru
Descrierea proiectului: Alierea prin scântei electrice (ASE) este destinată duriﬁcării suprafeţelor lucrătoare ale pieselor de maşini în scopul ameliorării proprietăţilor ﬁzico-mecanice şi de exploatare ale acestora, inclusiv a rezistenţei la uzare.
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Importanţa socio-economică. Elemente de noutate: instalaţia de ASE semiautomată de mare eﬁcienţă cu 3D avans de mare precizie a electrozilor de prelucrare, aplicatoare de diverse tipuri
şi soft propriu de dirijare a procesului ASE.
Project description: Electric spark alloying (ESA) is a technique used for the hardening of surfaces of
certain machine components so as to improve their physico-mechanical characteristics and
operating ability, wear resistance being one of those.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
ÎI „POSTOLACHI AURELIU”
ÎS „CONSTRUCTORUL SPB”
2.11

IMPLEMENTAREA ÎN PRACTICA MEDICALĂ A PRODUSELOR FLORALGIN, UNGU
ENT ŞI FLORALGIN, PASTA DENTARĂ ADEZIVĂ

Echipa proiectului: Postolachi Aureliu, Belinsky Claudia
Descrierea proiectului: Produsele homeopatice produse de ÎI „Postolachi Aureliu” sub brandul „Floral Gama”, sunt create în exclusivitate din materie primă naturală şi ecologic pură, în baza
tehnologiilor moderne. Ele acţionează asupra organismului uman, fără a inhiba procesele
ﬁziologice. Proiectul îşi propune crearea şi fabricarea unor noi ﬁtopreparate obţinute prin
prelucrarea avansată a unor specii vegetale autohtone şi utilizabile în combaterea anumitor
maladii.
Importanţa socio-economică: Întrucât administrarea medicamentului de sinteză chimică s-a dovedit a ﬁ adesea devastatoare asupra sănătăţii umane, reîntoarcerea la folosirea preparatelor
naturale în proﬁlaxia şi tratamentul diverselor boli constituie o realitate de necontestat. Din
acest punct de vedere, considerăm că valoriﬁcarea superioară a plantelor medicinale şi aromatice reprezintă o preocupare, căreia trebuie să i se acorde o atenţie din ce în ce mai mare.
Project description: Homeopathic products produced by “Postolachi Aureliu” under the brand “Floral
Gama” are made exclusively from pure natural and environmentally friendly raw materials
based on modern technologies. They act on the human body without inhibiting physiological processes. The project aims at the creation and production of new phytopreparations
obtained by advanced processing of some indigenous vegetal species and usable in contracting certain diseases.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
„MOLDAGROTEHNICA” SA
2.12

PROIECTAREA, PRODUCEREA ȘI ÎNCERCAREA SEMĂNĂTORII MINITILL DE PRE
CIZIE PENTRU PORUMB ȘI FLOAREASOARELUI SK6DF

Conducătorul proiectului: Podureac Vasile
Echipa proiectului: Podureac V., Tatarinova M., Cangur V., Șefciuc V., Chetanaru A., Cojocaru L.,
Ciuciuian V., Obmaichin M., Priseajniu M., Juglea V., Bordei I., Torgoveţchii V., Sorchina V.,
Proc A., Burlacu A., Ciribas V.
Descrierea proiectului: Proiectul de inovare și transfer tehnologic are ca scop proiectarea, producerea și încercarea semănătorii mini-till, care reprezintă o nouă generaţie de semănători
produse de SA „Moldagrotehnica”, acestea sunt destinate semănatului culturilor prășitoare.
Diversitatea discurilor distribuitoare permite efectuarea însămânţării următoarelor culturi:
porumb, ﬂoarea-soarelui, culturi leguminoase pentru boabe (fasole, soia etc.).

COMPARTIMENTUL II | PART II

192

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017

Importanţa socio-economică: Produsul inovaţional obţinut în urma proiectului de inovare și transfer
tehnologic va îmbunătăţi contactul seminţe-sol, încolţirea va ﬁ mai rapidă şi mai uniformă,
la fel va permite generarea noilor locuri de muncă.
Project description: The innovation and technology transfer project aims at designing, producing
and testing the mini-till sowing machines, which are a new generation of seeders produced
by SA “Moldagrotehnica”, they are designed for sowing the sowing crops. The diversity of
dispensing disks allows sowing the following crops: corn, sunﬂower, beans (beans, soy etc.).

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
„TOMAIVINEX” SA
2.13

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI INOVATOARE DE ECONOMISIRE A RESURSE
LOR ENERGETICE ÎN PRODUCEREA VINURILOR CU IGP

Conducătorul proiectului: Sibov Constantin
Echipa proiectului: Sibov Constantin, Cara Serghei
Descrierea proiectului: Proiectul prevede optimizarea tehnologiei de producere a materialelor vinicole, inclusiv a celor cu IGP și DOP, în cadrul SC „Tomai-Vinex” SA, prin instalarea „rezervoarelor-termos” şi controlul condiţiilor termice în procesul fermentaţiei. Cheltuielile energiei
electrice sunt de 20 de ori mai mici în comparaţie cu cheltuielile pentru fermentare în rezervoare obişnuite, de aceea costul de producere a vinului este mai redus.
Importanţa socio-economică: Cheltuielile pentru un litru fermentat vor constitui aprox. $0,0050,007, în condiţii obişnuite acestea ajungând la $0,06-0,10. Calitatea înaltă a producţiei vinicole cu IGP și DOP. Micşorarea temperaturii la fermentare. Contribuie la păstrarea substanţelor aromatice în vin.
Project description: The project envisages the optimization of the technology for the production
of wine materials, including PGI and PAO, in SC “Tomai-Vinex” SA, by installing “thermosuitable tanks” and controlling the thermal conditions in the fermentation process. Electricity
expenditure is 20 times lower compared to the cost of fermentation in regular tanks, that’s
why the wine’s synergy is lower.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA
„TERAFIX” SRL
2.14

ELABORAREA BIOTEHNOLOGIILOR INOVATIVE PRIVIND OBŢINEREA DIN PENE
DE PASĂRE A ADAOSURILOR PROTEICE NOI PENTRU OPTIMIZAREA ŞI MODER
NIZAREA SISTEMULUI DE CREŞTERE A ANIMALELOR ŞI PĂSĂRILOR DE FERMĂ

Conducătorul proiectului: Caisîn Larisa
Echipa proiectului: Caisîn Larisa, Anton Vladimir
Brevet de scurtă durată: MD 1144
Descrierea proiectului: Invenţia se referă la avicultură, şi anume la un procedeu de creştere a puilor
broiler. Procedeul, conform invenţiei, prevede furajarea puilor broiler pe parcursul perioadelor de iniţiere, creştere şi ﬁnisare, câte 14 zile ﬁecare, cu nutreţ ce conţine, în %mas.: în perioada de iniţiere: porumb – 49,3, grâu – 12,7...13,7, şrot de soia – 22,2, şrot de ﬂoarea-soarelui
– 6,1, ulei de soia – 2,5, premix – 2,0, cretă – 2,7, făină de pene – 1,5...2,5; în perioada de creş-
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tere: porumb – 49,1, grâu – 22,0, şrot de soia – 13,5...14,5, şrot de ﬂoarea-soarelui – 7,0, ulei
de soia – 1,2, premix – 2,0, cretă – 2,7, făină de pene – 1,5...2,5; în perioada de ﬁnisare: porumb – 49,1, grâu – 23,0, şrot de soia – 15,0...16,0, şrot de ﬂoarea-soarelui – 4,5, ulei de soia –
1,2, premix – 2,0, cretă – 2,7, făină de pene –1,5...2,5, totodată, se utilizează făină de pene
obţinută prin fermentare şi extrudare.
Importanţa socio-economică: În componenţa nutreţurilor combinate materia primă costisitoare
poate ﬁ înlocuită cu produse furajere noi non-convenţionale, precum făina din pene. Aceasta conţine până la 70% proteină și, în comparaţie cu făina din pește, conţine mai multă proteină brută, precum și aminoacizi esenţiali și neesenţiali. Tehnologiile tradiţionale, utilizate
în prezent permit obţinerea din reziduuri de pene a făinii furajere cu un nivel scăzut de proteină asimilabilă, în timp ce 50-75% din proteina disponibilă se pierde din cauza prelucrării
termice îndelungate. Aceste tehnologii necesită cheltuieli sporite de energie și poluează
mediul înconjurător. Tehnologiile noi reduc poluarea mediului înconjurător prin excluderea
umplerii gropilor de deșeuri și lipsa mirosurilor neplăcute. Relevanţa proiectului constă în
elaborarea și sporirea calităţii noilor aditivi proteici furajeri pentru animale obţinute din reziduuri de pene, a caracteristicilor lor comparative, eﬁcientizarea procesului tehnologic de
producere prin excluderea utilizării unor suplimente chimice și, în același timp, reducerea
costurilor de producţie.
Project description: The invention relates to poultry, namely to a process for rearing broilers. Process
for increasing the broiler, which provides feeding them during the initiation, growth and
completion of 14 days each, and feed containing, in mass %: corn – 49.3, wheat – 12.7…13.7,
soybean meal – 22.2, sunﬂower meal – 6.1, soybean oil – 2.5, premix – 2.0, chalk – 2.7, feather
meal – 1.5…2.5; in the period of rising: corn – 49.1, wheat – 22.0, soybean meal – 13.5…14.5,
sunﬂower meal – 7.0, soybean oil – 1.2, premix – 2.0, chalk – 2.7, feather meal – 1.5…2.5; in
the period ﬁnishing: corn – 49.1 wheat – 23.0, soybean meal – 15.0…16.0, sunﬂower meal –
4.5 soybean oil – 1.2, premix – 2.0, chalk – 2.7, feather meal – 1.5…2.5, while using feathers
meal obtained by fermentation and extrusion.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
„MINTERFARMA” SA
2.15

ELABORAREA ȘI CONFECŢIONAREA INSTALAŢIEI MAMOGRAFICE PILOT MO
BILE PENTRU DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI MAMAR PE TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA

Conducătorul proiectului: Dorogan Valerian
Descrierea proiectului: Scopul major al proiectului constă în elaborarea, confecţionarea, testarea și
implementarea unui sistem mamograﬁc mobil pentru depistarea preventivă a cancerului
mamar cu acoperire naţională, pe caroseria unui automobil cu respectarea normelor NFRP2000, cu un preţ de cost substanţial redus comparativ cu sistemele similare din străinătate.
Importanţa socio-economică: Dispozitivul mamograﬁc mobil „Excellence Mammo” confecţionat în
cadrul proiectului de inovare și transfer tehnologic este destinat pentru a minimiza riscul de
mortalitate și morbiditate a populaţiei, cauzat de cancerul mamar.
Project description: The major goal of the technology transfer project is to develop, manufacture,
test and implement a mobile mammography system for the preventive detection of breast
cancer with national coverage on the car body of an NFRP-2000 car with a substantially
reduced cost compared to similar systems from abroad.
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INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI INCDPM RO
2.16

COMPLEX OFFSHORE DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE

Echipa proiectului: Poteraș George, Deák György, Moncea Andreea-Mihaela, Neacșu Ionel
Cerere: RO a 2016 00397
Descrierea proiectului: Complexul destinat zonelor costiere utilizează în cadrul aceluiași sistem 3
resurse naturale pentru producerea energiei electrice. Sistemul cuplează două module cilindrice de diametre diferite pentru a transforma energia solară, eoliană şi a valurilor/mareelor. Modulul aerian are un sistem de fante – deﬂectoare (cu celule fotovoltaice), care
concentrează curentul de aer spre palele de pe axul vertical. Modulul submers este prevăzut
cu fante care dirijează energia valurilor şi a mareelor spre palele situate pe același ax care
este prevăzut cu un sistem de decuplare a mișcării – cele două module pot funcţiona independent.
Importanţa socio-economică: Ideea de la care s-a pornit pentru realizarea conceptuală a sistemului
complex de producere a energiei regenerabile în zone costiere a fost necesitatea asigurării
energiei electrice în zone izolate. Spre deosebire de instalaţiile convenţionale, în cadrul acestui sistem sunt exploatate concomitent trei surse potenţiale de energie regenerabilă, ﬁind
asigurată cea mai mare eﬁcienţă pe unitatea de suprafaţă. Complexul captează și transformă
energia valurilor/mareelor, radiaţia solară și curenţii de aer în energie electrică, exploatarea
sistemului complex ﬁind continuă, cu o eﬁcienţă ridicată, indiferent de condiţiile meteorologice. Energia electrică furnizată depinde de dimensiunea modelului.
Project description: The oﬀ-shore complex uses 3 natural energy resources to produce electricity,
in the same system. The system couples two cylindrical modules with diﬀerent diameter
to transform solar, wind and waves/tidal power. The aerial module has a slots-deﬂectors
system (with photovoltaic cells) which focuses the airﬂow to the blades on vertical axis. The
submerged module has slots which direct the waves/tidal power to the blades on the same
axis which is provided with a special coupling system - the modules can operate independently.

2.17

COMPLEX DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE ÎN APE CURGĂTOARE

Echipa proiectului: Poteraș George, Deák György, Nicolae Alina-Florina, Neacșu Ionel, Raischi Natalia
Simona
Cerere: RO a 2016 00580
Descrierea proiectului: Complexul integrează resurse hidro-eoliene-solare pentru producerea de
eco-electricitate în râuri. Sistemul este alcătuit din două module cilindrice cu același diametru: un modul vertical aerian prevăzut cu panou conic solar şi cu sistem fante-deﬂectoare
(cu celule fotovoltaice) care dirijează curentul de aer spre pale (ax vertical) şi un modul orizontal parţial-submers cu fante care orientează curentul de apă către zbaturi (axul orizontal
cuplat cu axul vertical). Energia furnizată depinde de dimensiunea modelului.
Importanţa socio-economică: Realizarea conceptuală a complexului de producere a energiei regenerabile în ape curgătoare a pornit de la ideea asigurării necesarului de energie electrică
în zone defavorizate (de exemplu Dunărea, Delta Dunării) şi autonomia energetică a pontoanelor sau a construcţiilor situate pe malul râurilor. Sistemul poate funcţiona continuu
cu eﬁcienţă ridicată, indiferent de condiţiile climatice, de variaţia nivelului apei sau de morfologia cursurilor de apă. Energia electrică furnizată depinde de dimensiunea modelului.
Obţinerea curentului electric prin utilizarea celor trei tipuri de energie regenerabilă (curenţii
de apă, forţa vântului și radiaţia solară) în cadrul acestui sistem integrat nu are impact asupra mediului.
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Project description: The complex integrates the water-wind-solar resources for eco-electricity production in rivers. The system is composed by two cylindrical modules with the same diameter: a vertical aerial module with conical solar panel and with slots-deﬂectors system (with
photovoltaic cells) to focus the airﬂow to the blades (vertical axis) and a horizontal partially
submerged module with slots to direct water currents to the paddles (horizontal axis specially coupled with the vertical axis). The supplied electricity depends on the model size.

2.18

PROCEDEU DE RECUPERARE SELECTIVĂ A CROMULUI, FIERULUI ȘI ZINCULUI
DIN NĂMOLURI PROVENITE DIN ACTIVITATEA DE ACOPERIRI METALICE, CU
OBŢINEREA DE COMPUȘI UTILI

Echipa proiectului: Mărcuș Maria-Iuliana, Mîţiu Mihaela Andreea, Mîţiu Ileana, Deák György, Ivanov
Alexandru Anton
Cerere: RO a 2016 00931
Descrierea proiectului: Invenţia oferă o soluţie prietenoasă cu mediul transformând deșeurile periculoase prin extragerea metalelor grele în materiale materii prime secundare (pigmenţi).
Metoda prezintă o noutate, deoarece folosește o procedură de oxidare selectivă prin
extracţie în mediu puternic alcalin, utilizând reactivi chimici. Pigmenţii au fost testaţi pe
produse ceramice decorative, metalele grele ﬁind ﬁxate în structură vitroasă, produsele
obţinute ﬁind nepericuloase.
Importanţa socio-economică: Invenţia reprezintă o soluţie viabilă din punct de vedere tehnico-economic, recuperarea ionilor metalici din nămoluri periculoase sub formă de pigmenţi realizându-se prin utilizarea unor reactivi chimici clasici, neﬁind necesară utilizarea unei instalaţii
costisitoare. Procedeul prezintă o serie de avantaje socio-economice, în primul rând prin
încurajarea reintroducerii în circuitul economic a unor materiale recuperate din deșeuri periculoase în sprijinul economiei circulare. Acest lucru determină reducerea costurilor tratării
şi depozitării deșeurilor periculoase în condiţii de deplină siguranţă pentru mediu şi pentru
sănătatea umană şi are efect pozitiv asupra creșterii competitivităţii industriei manufacturiere (ceramică, sticlă, materiale de construcţii) oferind resurse ieftine.
Project description: The invention provides an environmentally friendly solution to convert hazardous waste into non-hazardous materials by extracting heavy metals as secondary raw materials (pigments). The method is a novelty because it uses a selective extraction oxidation
procedure in highly alkaline medium by using classic chemical reagents. Pigments have
been tested on decorative ceramics manufacturers, heavy metals being ﬁxed into vitreous
structure, products obtained being non-hazardous.

2.19

STAŢIE MOBILĂ DE TIPUL DKMR01T DE MONITORIZARE PRIN TELEDETECŢIE A
IHTIOFAUNEI ŞI ÎN SPECIAL A STURIONILOR ÎN CONDIŢII HIDROLOGICE DIFICILE

Echipa proiectului: Deak Gyorgy, Raischi Natalia Simona, Badilita Alin Marius, Raischi Constantin Marius, Silion Marius Mădălin, Tudor Marian
Brevet: RO 129803/2017
Descrierea proiectului: Staţia mobilă de monitorizare se aplică pentru cercetarea din domeniul
biodiversităţii și a dinamicii ecosistemelor acvatice, în vederea determinării parametrilor de
calitate a apei și a migraţiei speciilor acvatice. Invenţia funcţionează pe baza principiului
presiunii de ﬂotaţie care îi oferă mobilitate în plan vertical și orizontal și posibilitatea utilizării în orice condiţii: hidromorfologice, hidrodinamice și meteorologice, cu eliminarea riscului
de pierdere a staţiilor de recepţie și implicit a volumului informaţional înregistrat. DKMR01T este unic la nivel european și este utilizat în cadrul mai multe proiecte desfășurate de
către INCDPM pe tronsonul Dunării Inferioare, furnizând date unice referitoare la migrarea
sturionilor.
Importanţa socio-economică: Staţiile au fost utilizate în studii privind migraţia și comportamentul
sturionilor din Dunărea Inferioară. Funcţionarea continuă şi independentă a staţiei faţă de
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condiţiile hidrologice reprezintă un criteriu tehnic important. Importanţa socio-economică
este subliniată de rezultatele obţinute cu ajutorul DKMR-01T cu privire la aceste specii cu
valoare economică ridicată şi la parametri de calitate a apei. Rezultatele au permis realizarea unei baze de date unice privind impactul antropic (hidrocontrsucţii, braconaj) asupra
stării de conservare a sturionilor din Dunărea Inferioară. Aceste informaţii reprezintă baza
necesară implementării măsurilor pentru regenerarea stocurilor de sturioni şi asigurarea exploatării acestei resurse și de către generaţiile viitoare.
Project description: The monitoring mobile station applies to research in the ﬁelds of biodiversity
and dynamics of aquatic ecosystems, for monitoring the water quality parameters and the
migration of aquatic species. The invention operates on principle pressure ﬂotation which
oﬀers mobility on both vertically and horizontally plan and the possibility of use in any conditions: morphological, hydrodynamical and meteorological with eliminating the risk of loss
of receiver stations and also the volume of recorded information. The DKMR-01T is unique at
European level and is used in several projects conducted by INCDPM on the Lower Danube
section, providing unique data on sturgeon migration

2.20

STAŢIE DKTB DE MONITORIZARE A IHTIOFAUNEI ŞI ÎN SPECIAL A STURIONI
LOR, PRIN TELEDETECŢIE CU MARCĂ ULTRASONICĂ, ÎN DIFERITE CONDIŢII
HIDROLOGICE

Echipa proiectului: Deak Gyorgy, Badilita Alin, Raischi Marius, Tănase Bogdan, Tănase Georgiana
Cerere: RO a 2012 0073
Descrierea proiectului: Invenţia se aplică pentru cercetarea din domeniul biodiversităţii și a dinamicii
ecosistemelor acvatice, în vederea determinării variaţiilor de nivel, parametrilor de calitate a
apei și migraţiei speciilor acvatice. Unul dintre avantajele sistemului DKTB este posibilitatea
de includere în interior a echipamentului multiparamentru de determinare a nivelului și
parametrilor de calitate ai apei, protejând în același timp dispozitivele și oferind cu ușurinţă
accesul la descărcarea datelor. Sistemul de monitorizare DKTB este unic la nivel european și
este utilizat în cadrul mai multe proiecte desfășurate de către INCDPM pe tronsonul Dunării
Inferioare, furnizând date unice pe plan mondial referitoare la migrarea sturionilor.
Importanţa socio-economică rezultă indirect din funcţiile sistemului: monitorizarea parametrilor de
calitate a apei şi monitorizarea ihtiofaunei. Apa este unul dintre factorii limitativi în dezvoltarea socio-economică, protecţia calităţii acesteia ﬁind de neconceput fără organizarea unui
sistem de supraveghere-control. Staţia DKTB reprezintă o soluţie în ceea ce privește monitorizarea-furnizarea datelor privind parametrii de calitate a apei. Utilizarea staţiilor DKTB a
condus la obţinerea unor rezultate unice privind starea de conservare a speciilor de sturioni
din Dunărea Inferioară. Dată ﬁind importanţa economică excepţională a acestor specii, datele furnizate sunt importante pentru găsirea celor mai bune măsuri pentru conservarea
stocurilor de sturioni.
Project description: The invention is applied for research in the ﬁelds of biodiversity and dynamics
of aquatic ecosystems, for monitoring the level variations, water quality parameters and
the migration of aquatic species. One of the advantages of DKTB system is the possibility to
include inside multiparameter equipment to determining the level and water quality parameters, while protecting the devices and providing easy access to downloading data. DKTB
monitoring system is unique at European level and is used in several projects conducted by
INCDPM on the entire section of the Lower Danube, providing unique data worldwide on
sturgeon migration.
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2.21

SOLUŢII TEHNICE PENTRU PROTEJAREA ECOSISTEMELOR ZONELOR UMEDE ȘI
A POPULAŢIEI ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR

Echipa proiectului: Laslo Lucian Augustin, Matei Monica Silvia, Boboc Mădălina Georgiana,
Ciobotaru Nicu, Raischi Marius Constantin, Poteraș George, György Déak
Cerere: RO a 2016 00759
Descrierea proiectului: Soluţia tehnică asigură protecţia împotriva inundaţiilor a localităţilor situate pe malul râurilor, concomitent cu menţinerea stării ecologice a zonelor umede. Invenţia
asigură conectivitatea laterală a zonelor umede cu principalul curs de apă, prin combinarea
caracteristicilor structurale ale barajului ﬁind permisă circulaţia apei în timpul debitului normal și blocarea acesteia în timpul nivelelor de apă ridicate sau joase, situaţii controlate de
sistemul de monitorizare DKTB.
Importanţa socio-economică a soluţiei constă în protejarea populaţiei și a bunurilor împotriva
inundaţiilor, aﬂate în zona de risc. Diminuarea riscului faţă de inundaţii oferă siguranţa necesară dezvoltării socio-economice durabile. Din punct de vedere tehnic soluţia îmbină
elementele de siguranţă oferite de o lucrare de protecţie împotriva inundaţiilor cu cele de
conectivitate laterală necesare pentru funcţionalitatea zonei umede.
Project description: The invention relates to a solution providing ﬂood protection of settlements
located on the river banks, while maintaining the ecological status of international protected wetlands. The invention ensures lateral connectivity of wetlands with the main water
course, by combining the dam structural features, allowing water circulation during normal
ﬂows and blocking it during high or low waters levels, situations controlled by DKTB monitoring system.

2.22

ACŢIUNI DE CONSERVARE A SPECIILOR DE STURIONI DIN DUNĂREA DE JOS

Echipa proiectului: Deák György, Raischi Marius, Badilita Alin, Danalache Tiberius, Cristea Alexandru,
Holban Elena, Zamﬁr Stefan, Boboc Mădălina, Matei Monica, Uritescu Bogdan, Georg Boaja
Iustina, Stefan Daniela, Tudor Georgeta, Badea Gabriel, Gheorghe Ionuţ, Cornateanu Gabriel, Raischi Natalia, Silion Mădălin
Descrierea proiectului: În prezent, populaţia de sturioni din Dunărea Inferioară este în declin continuu, o specie ﬁind ameninţată cu dispariţia. Astfel, INCDPM are ca prioritate găsirea cauzelor
reale care au condus la scăderea populaţiei de sturioni. Utilizând sisteme de monitorizare
recunoscute la nivel internaţional, a fost obţinută o bază de date unică care este permanent
actualizată și care evidenţiază presiunile la care sunt expuși sturionii, ceea ce constituie baza
știinţiﬁcă preliminară pentru conservarea acestor specii protejate.
Importanţa socio-economică: Sturionii au fost capturaţi pentru carnea și pentru icrele lor („caviar”)
ce sunt considerate „aurul negru al Dunării”. Pescuitul excesiv din trecut al acestor specii cu
valoare economică ridicată reprezintă una din cauzele care au condus la diminuarea stocurilor. Astfel, a fost necesară protejarea acestora la nivel naţional și internaţional, fapt ce a
facilitat crearea de servicii pentru organizaţiile ce desfășoară proiecte de cercetare pentru
găsirea celor mai bune măsuri pentru conservarea stocurilor de sturioni. Aceste măsuri vor
conduce la regenerarea stocurilor de sturioni îmbrăţișând conceptul de dezvoltare durabilă
ce va asigura exploatarea acestei resurse și de către generaţiile viitoare.
Project description: Currently, the sturgeon population from Lower Danube is in a continuous decline, one species is threatened with extinction. Thus, INCDPM has as a priority to ﬁnd the
real causes that led to sturgeon population decrease. Using internationally recognized monitoring systems it has been obtained a unique database that is constantly updated and
highlights the pressures to which sturgeon are exposed, this constituting the preliminary
scientiﬁc basis for the conservation of these protected species
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DIAMESCO CO, LTD KR
2.23

COMERCIALIZAREA INSTRUMENTULUI DE MĂSURARE A SENSIBILITĂŢII ULTRA
ÎNALTE PENTRU TEHNOLOGIA TUTUROR STADIILOR DIABETULUI ZAHARAT
BAZATĂ PE MĂSURAREA GLICEMIEI LICHIDE INTERSTIŢIALE

Autor:

Choi, Kyu Dong

Brevet: KR K 10-2478920
Esenţa invenţiei: Folosind un electrod-senzor de diamant conductor de electricitate/nanotub de carbon care este de 650 de ori mai sensibil decât senzorul de glucoză existent, aparatul de măsurare poate măsura cantitatea de zahăr din sânge prin introducerea electrodului-senzor în
ﬂuidul interstiţial timp de câteva secunde în loc de procesul de colectare a sângelui folosind
lanţeta. Tratament medical, dispozitiv medical. Având în vedere caracteristica diabetului de
creştere a nivelului de zahăr în sânge, este portabil pentru individ. Este ușor de instalat și de
depozitat în centrele medicale.
Importanţa socio-economică: Using a carbon nanotube/conductive diamond sensor electrode
which is 650 times more sensitive than existing glucose sensor, the measuring equipment
can measure blood sugar by inserting the sensor electrode.
Summary of the invention: Using a carbon nanotube/conductive diamond sensor electrode which
is 650 times more sensitive than existing glucose sensor, the measuring equipment can
measure blood sugar by inserting the sensor electrode to interstitial ﬂuid a few second instead of the blood collection process using lancet. Medical treatment, healthcare device.
Considering the characteristic of diabetes increasing blood-sugar level, it is portable to individual. It is easy to install and store in the medical centers.

KOREA UNIVERSITY INVENTION ASSOCIATION KR
KOREA GREEN ENERGY POWER CO KR
2.24

BLOC DE ALIMENTARE HIDRAULIC BAH

Autor:

Park, Young Sik

Brevet: KP K 10-1305244
Esenţa invenţiei: Tehnologie de preuscare a capacităţii de plutire optimizată din punct de vedere
ecologic. Tehnologie combinată a generatorului multifuncţional cu turaţie redusă. Este o
tehnologie de instalare a liniilor electrice prin integrarea tehnologiilor de bază, cum ar ﬁ
tehnologia de transmisie automată care este ușor de accelerat și de decelerat. Linie de generare a energiei ecologice, utilizând linia de plutire în locul unui proiect de dezvoltare pe
scară largă.
Importanţa socio-economică: Eﬀects of the Invention – New Energy Development System; Combining/integrating water power, buoyancy and increase/decrease technology.
Summary of the invention: Environmentally optimized buoyancy pre-drying technology. Combining technology of multi-function low speed generator. It is a technology to install electric
power lines by integrating core technologies such as automatic transmission technology
that is easy to accelerate and decelerate. Eco-friendly energy generation line using buoyancy line instead of large-scale development project.
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COMPARTIMENTUL III | PART III:
CREAŢIA TINERILOR
CREATION OF YOUTH

CENTRUL DE MEȘTEȘUG ARTISTIC „CASA CANGEA” DIN OR. CRIULENI
3.1

SUVENIRE ȘI DECORAŢIUNI DIN FIBRE VEGETALE

Domeniul lucrării: Artizanat
Autori:

Galben Sorina, Iacovlev Boris, Sclifos Nailea, Stici Anastasia, Stici Daria, Guzun Mihaela,
Sclifos Cristina, Ratoi Carolina, Grosul Haralambos

Descrierea lucrării: Panouri decorative, tăvi și coșuleţe de diferite mărimi pentru pâine și biscuiţi,
genţi, pălării, jucării lucrate din materiale ECO – pănuși și papură.
Importanţa socio-economică: Crearea abilităţilor de modelare și dezvoltare a creativităţii la copii.
Folosirea în viaţa de zi cu zi a obiectelor ECO, confecţionate din ﬁbre vegetale.
Work description: Decorative panels, trays and baskets of diﬀerent sizes for bread and biscuits, bags,
hats, toys made of ECO materials – corn husks and bulrush.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM
3.2

PROCEDEU DE EVALUARE A TOXICITĂŢII NANOPARTICULELOR OXIZILOR DE
METALE CU UTILIZAREA LEVURILOR

Domeniul lucrării: Biotehnologie
Autori:

Beșliu Alina, Usatîi Agaﬁa, Chiseliţa Natalia, Rusu Emil, Guţul Tatiana

Descrierea lucrării: Procedeu nou de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor oxizilor de metale cu
utilizarea levurii Rhodotorula gracilis (determinarea activităţii catalazei și conţinutului de
β-caroten), și poate ﬁ utilizat la completarea testelor de estimare a nivelului nocivităţii și
monitorizarea inofensivităţii proceselor de utilizare a nanoparticulelor.
Importanţa socio-economică: Procedeul elaborat de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor oxizilor
de metale cu aplicarea levurilor corespunde nivelului mondial de dezvoltare a biotehnologiilor microbiene de importanţă strategică în crearea economiilor performante cu aplicări
practice în industriile și agricultura ţării.
Work description: It is proposed an assessment method of the toxicity of nanoparticles of metal
oxides using the biological indicators of yeast strain of Rhodotorula gracilis (with the testing
of catalase activity and the content of β-Carotene) and can be used to the completion of
estimation tests of the toxicity level and monitoring the harmlessness of processes using
nanoparticles.
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JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA, AO
CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN TRANSPORTURI
3.3

SUGARTECH

Domeniul lucrării: Tehnic
Autor:

Tanasachi Dorian

Descrierea lucrării: Sugar-Tech este un dispozitiv fabricat individual, manual, cu ajutorul căruia se
produc fulgi de zahăr sau așa numita vată de zahăr.
Importanţa socio-economică: Sugar-Tech este un utilaj hand-made, fabricat individual, relativ ieftin,
pentru producerea în condiţii casnice a vatei dulci.
Work description: Sugar-Tech is an individually manufactured machine, which manufactures sugar
ﬂakes or so-called cotton wool.

JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA, AO
LICEUL TEORETIC „UNIVERSUL”, CHIȘINĂU
3.4

INVENTLIGHT

Domeniul lucrării: Tehnic
Autor:

Scorţescu Marius-Silviu

Descrierea lucrării: Invent-Light este o lampă absolut reciclabilă echipată cu un bec cu oxigen, care,
chiar dacă a expirat, va obţine o a doua viaţă. Lampa este extrem de economă, ﬁind ideală
pentru cei care preferă să citească sau să lucreze pe timp de noapte.
Importanţa socio-economică: Invent-light este o lampă economă, reciclabilă, utilă și se caracterizează prin consumul deosebit de redus de energie și timpul de viaţă foarte lung.
Work description: Invent-Light is an absolutely recyclable lamp. We use an already exhausted oxygen
light bulb to make a second life. The lamp is very economical, useful for reading at night.

3.5

PILLOWBAG

Domeniul lucrării: Sănătate
Autori:

Lozinschi Daniel, Muntean Sandu

Descrierea lucrării: Pillow-Bag este o pernă-geantă pentru drumeţii și dormit, care poate ﬁ utilizată
în călătorii și drum lung, ușor de folosit și de umﬂat. Pe timp de noapte se folosește drept
pernă pentru un somn odihnitor, ziua – drept geantă pentru călătorii.
Importanţa socio-economică: Pillow-bag este o pernă-geantă foarte utilă nu doar în timpul călătorilor, dar și pentru ﬁxat capul la efectuarea exerciţiilor de gimnastică în sala de sport, utilă
pentru toate vârstele.
Work description: Pillow-bag is the sleeping bag that you can stroke on the road, travelling, easy to
use and swollen, in the night like a pillow, in the day like a bag.
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3.6

PEELING TEN

Domeniul lucrării: Sănătate (cosmetologie)
Autor:

Bostănaru Ilinca

Descrierea lucrării: Peeling-ten este o cremă bazată pe coajă de lămâie verde și scorţișoară, având un
efect de înălbire și înnoire a stratului de piele moartă.
Importanţa socio-economică: Este un produs 100% natural și este făcut din ingrediente naturale la
îndemâna oricui, iar efectul se produce chiar de la prima utilizare. Este un produs recomandat tuturor vârstelor.
Work description: Peeling-ten is a cream based on green lemon peel and cinnamon, the cream has a
brightening and refreshing eﬀect on dead skin layer.

3.7

EOSUN, TERRALAND

Domeniul lucrării: Energie
Autor:

Ganja Daniel

Descrierea lucrării: Terra Land presupune crearea unui mediu nou în care nu pătrund gaze de
eșapament și alte gaze toxice și care protejează stratul de ozon; va ﬁ protejat cu o cupolă,
astfel aici pot trăi plante, și este un mediu viu în vacuum. Eo-sun este o căsuţă care se alimentează de la bateria solară și eoliană, pe parcursul zilei însorite asigură căsuţa cu energii
consumabile.
Importanţa socio-economică: Este un produs unic, practic, original și actual pentru utilizare, aducem natura în casa oamenilor, mai poate ﬁ utilizat ca decor, ca lampă nocturnă care este
absolut gratis. Poate ﬁ utilizată pe scară largă pentru încăperi și oﬁcii, pentru cei care iubesc
natura și doresc consum minim de energie pe parcursul nopţii. Deviza Terra Land – Eﬁcient,
Viu și Modern.
Work description: Terra-Land is a living planet with bioplants; it is a very interesting project for the
future, new world without toxic gases. Creating a new environment where not all gas enter
and keeps plants and environment in the vacuum. Eo-sun is a house that feeds from solar
and wind, during the day the sun provides the house with energy.

3.8

DIZZYEFFECT

Domeniul lucrării: Sănătate
Autor:

Lașcu Lilia

Descrierea lucrării: Dizzy-Eﬀect este un produs fabricat din plante naturale: rădăcini de liliac, frunze
de liliac și infuzie de mușeţel. Produsul este indicat ca dezinfectant al plăgilor deschise, este
absolut natural, având efecte și în tratamentul inﬂamaţiilor în zonele afectate de înţepături
de ţânţari.
Importanţa socio-economică: Produsul este un remediu naturist foarte util. Cu lansarea unei game
largi putem utiliza și recicla rădăcinile de liliac și să dezvoltăm economia ţării cu un produs
absolut natural și ecologic.
Work description: Dizzy-Eﬀect is a product made from lilac roots, lilac leaves and chamomile infusion,
the product’s goal is the quick use of the product as a disinfectant on the open wound; it
is absolutely natural and has the purpose of treating the inﬂammation-colored after the
mosquito bites.
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3.9

BIOTHEA

Domeniul lucrării: Sănătate
Autor:

Codreanu Cristian

Descrierea lucrării: Bio-thea este ceai curativ pe bază de hrișcă mărunţită, neprăjită, orez brun și petale de rosé, indicat în tratamentul afecţiunilor gastrointestinale.
Importanţa socio-economică: Produsul este natural, ecologic cu efect curativ. Cu lansarea unei
game largi îl putem utiliza pentru toate vârstele.
Work description: Bio-thea is curative tea based on shredded, uncooked buckwheat, brown rice and
rose petals having the eﬀect of treating gastrointestinal diseases.

3.10

MINIPLANET

Domeniul lucrării: Energie
Autor:

Dascăl Dorin

Descrierea lucrării: Mini-Planet este o planetă vie cu plante, mușchi de copaci, melci, oxigen și proces
de fotosinteză. Inovativă este bateria solară care hrănește planeta cu lumină, procesul de
fotosinteză ﬁind continuu. Mini-Planet este Natura în casa noastră, bateria solară poate servi,
de asemenea, și ca dispozitiv nocturn pentru iluminarea camerei, fără electricitate.
Importanţa socio-economică: Este un produs unic, original și inovativ. Aducem natura în casa oamenilor, mai poate ﬁ utilizat ca decor, ca lampă nocturnă. Poate ﬁ vândut pentru încăperi,
oﬁcii, pentru cei care iubesc natura și doresc consum minim de energie pe parcursul nopţii.
Deviza Mini-Planet – Eﬁcient, Viu și Modern.
Work description: Mini-Planet is a living planet with plants, moss tree, blooms, oxygen, and photosynthesis. Innovative is the solar battery that feeds the planet with light and the process of
photosynthesis is continuous, Mini-Planet is Nature in our house, the solar battery can also
serve as a nocturnal device for lighting the room without electricity.

3.11

TRAVELBAG

Domeniul lucrării: Tehnic
Autori:

Tănase Daniel, Zarnitchi Tudor

Descrierea lucrării: Travel-Bag este o geantă de voiaj unică cu baterie solară și adaptor cu acumulator
de alimentare cu energie pentru încărcarea telefonului în timpul urcatului în munţi și bronzatului la soare.
Importanţa socio-economică: Este un produs unic, inovativ și actual pentru utilizare. Poate ﬁ ușor
vândut pentru toate categoriile de persoane și vârste (inclusiv, corespunderea direcţiilor
prioritare de dezvoltare a ştiinţei, economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării).
Work description: Travel-Bag is the unique bag with solar battery and power adapter for charging the
phone in climbing time in the mountains and sunbathing in the sun.
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3.12

TREELIB

Domeniul lucrării: IT
Autori:

Neghin Mihai, Tonu Elena

Descrierea lucrării: Treelib – platforma bibliotecă digitală conectează toate bibliotecile din ţară pentru a găsi cartea căutată.
Importanţa socio-economică: Platforma conectează elevii și studenţii - prin platforma dată se fac
schimburi de resurse educaţionale online. Biblioteca online facilitează studierea materiei
mai ușor și mai ﬂexibil.
Work description: The digital library platform that connects all the libraries in the country to ﬁnd the
book you are looking for.

JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA, AO
UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ȘI ECONOMICE EUROPENE „CONSTANTIN STERE”
3.13

NEONFLASH

Domeniul lucrării: Energetică
Autor:

Burlac Mihaela

Descrierea lucrării: Neon-ﬂash reprezintă un dispozitiv care emană culori neon obţinute din produse
naturale și servește drept utilizare în scopuri decorative.
Importanţa socio-economică: Produsul este natural, util pentru decorarea şi luminarea încăperilor și
localurilor speciale în diferite culori.
Work description: Neon-ﬂash are neon colors invented from natural products that serve as decorative purposes.

KOREA UNIVERSITY INVENTION ASSOCIATION KR
DWIGHT SCHOOL SEOUL KR
3.14

DRONE DE TRANSPORT CU SISTEM DE REFRIGERARE

Autor:

Yun Hyo Jin

Brevet: KR K 10-153587
Descrierea lucrării: Prezenta invenţie se referă la un frigorifer care poate ﬁ transportat de către o
dronă ca un frigorifer. Invenţia se referă la drone pentru transportul medicamentelor care
sunt conﬁgurate astfel, încât să poată purta cutii de transport în funcţie de dimensiune și
destinaţie. Aceasta este o invenţie care este concepută pentru funcţia dronelor de congelare prin generarea de energie electrică de la drona în mișcare prin ﬁxarea cutiei de transport
la braţul de prindere confecţionat atunci, când este necesar de a transporta urgent medicamentele congelate. Este potrivit pentru a ﬁ utilizat în dronele de urgenţă pentru expedierea
urgentă a medicamentelor sau urgenţă.
Importanţa socio-economică: The drug carton attached to the drone is in contact with the hospital
in real time, so that the RFID device is set up so that the doctor can quickly prescribe or
operate it.
Work description: The present invention relates to a refrigerator which can be transported by a drone as a refrigerator. The invention relates to drones for transporting medicines which are
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conﬁgured to be able to carry jibs according to size and function. This is an invention that
is designed to make the function of the drones freezing by generating electricity from the
moving drone by attaching the carrying box to the jig manufactured when it is urgently
needed to transport the frozen medicines. It is suitable to be used in the emergency drones
for urgent medication shipment or emergency.

KOREA UNIVERSITY INVENTION ASSOCIATION KR
HANKUK ACADEMY OF FOREIGN STUDIES KR
3.15

MOUSE PAD PENTRU PREVENIREA SINDROMULUI DE TUNEL CARPIAN

Autor:

Hwang Jung Ho

Brevet: KR K 10-24356
Descrierea lucrării: Componentele invenţiei: - Arduino Nano; - Microcontroler care controlează ﬁecare senzor și modul. Recunoaște valoarea presiunii și veriﬁcă timpul de utilizare și controlează
alimentarea cu energie a mouse-ului, depinde de utilizarea timpului; - MPU6050; - Senzor
pentru detectarea faptului că utilizatorii efectuează efectiv exerciţiul pentru încheietura
mâinii; - Senzor de presare; - Senzor care detectează mișcarea încheieturii mâinii și utilizarea mouse-ului prin detectarea presiunii; - Bluetooth (HC-06); - Microcontrolerul trimite
informaţiile de utilizare a mouse-ului care s-au acumulat de la senzori prin Bluetooth la
aplicaţie.
Importanţa socio-economică: It prevents carpal tunnel syndrome eﬀectively by notifying stress degree of wrist exactly to users. Users can see and check fatigue level and stress degree of
wrist through application and can use it as medical information.
Work description: Components of the Invention: - Arduino Nano; - Micro controller that controls
each sensors and modules. It recognizes pressure value and checks the using time and controls power supply to mouse depends on using time; - MPU6050; - Sensor for detects that
the users actually do the wrist exercise; - Press Sensor; - Sensor that detects move of wrist
and use of mouse by sensing the pressure; - Bluetooth (HC-06); - Micro controller sends use
information of mouse which accumulated from sensors through Bluetooth to application.

LICEUL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI
3.16

ITS SMART SHOWER

Domeniul lucrării: Tehnic
Autor:

Serdeșniuc Igor

Descrierea lucrării: ITS Smart Shower este un dispozitiv care reduce consumul de apă al unei case.
Dispozitivul este instalat adiţional la sistemul de canalizare și poate economisi pana la 50 L
de apă potabilă pe zi. Apa potabilă care poate ﬁ reutilizată fără a recurge la procesul de
ﬁltrare este separată și păstrată într-un rezervor. Apa care conţine impurităţi (șampon, săpunuri) poate ﬁ ﬁltrată sau păstrată într-un alt rezervor și utilizată pentru instalaţiile igienice ce
nu necesită apă curată (closet).
Importanţa socio-economică: ITS Smart Room este un mecanism care monitorizează parametrii de
temperatură și umiditate, precum și cei referitori la gazele nocive: CO2, CH4 într-o încăpere
suprapopulată sau încăpere cu destinaţie industrială, și le elimină. ITS Smart Shower reprezintă un sistem care poate economisi minim 50-70 L de apă pe zi, astfel, un bloc locativ de
45 de apartamente într-o lună va putea economisi 450 m3, ceea ce reprezintă aproximativ
13 500 de lei.
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Work description: ITS Smart Shower is a device which reduces water consumption of a household by
50 liters/day. It is installed additionally to sewage system. What it basically does, its separation between clean water and water that contains impurities. It achieves the desired goal by
directing water in diﬀerent reservoirs.

3.17

VHE VASEA HAVEBOARD ELECTRIC

Autor:

Comerzan Vasile

Descrierea lucrării: Invenţia are ca scop micșorarea preţului la Haveboard, care în magazine este
mai scump. Această lucrare va ﬁ făcută manual. Voi depune tot efortul pentru a arăta și
funcţionalitatea acesteia.
Importanţa socio-economică: Micșorarea preţurilor la Haveboard pentru unii cetăţeni care nu au
posibilitate a de a-și procura unul scump din magazine.
Work description: This paper presents my work on this vision. This idea aims to reduce the price of
Haveboard, after which it is more expensive in stores. This work will be done by hand. I will
do my best to show its functionality.

LICEUL TEORETIC „M. EMINESCU”, MUN. CAHUL
3.18

INSTALAŢIE PENTRU DEMONSTRAREA MECANISMULUI DEREGLĂRILOR
CIRCUITULUI SANGUIN ÎN DIFERITE MALADII

Domeniul lucrării: Medicină
Autori:

Valic Eugeniu, Valic Vladimir

Descrierea lucrării: Acest proiect constă în demonstrarea și explicarea cu ajutorul instalaţiei date
a principalelor maladii ale sistemului sangvin uman (ateroscleroza, hipertonia, atacul vascular cerebral, infarctul miocardic, stenoza renală, tromboza venoasă și hemoragia arterială). Demonstrarea experimentală a maladiilor menţionate oferă posibilitatea, atât elevilor
de liceu, studenţilor din colegiile medicale, cât și în cadrul diferitelor lecţii de propagare
a cunoștinţelor medicale în rândurile populaţiei să cunoască și să înţeleagă mecanismul
apariţiei și dezvoltării unui șir de complicaţii a unor celor mai răspândite boli cardiovasculare. Efectuarea experimentelor contribuie la o mai bună percepere, la o memorizare vizuală a
tabloului clinic și patomorfologic a acestor dereglări hemodinamice.
Importanţa socio-economică: Instalaţia poate ﬁ întrebuinţată la diferite lecţii și traininguri în rândurile populaţiei, în special în rândul persoanelor în etate pentru a-i familiariza cu termenii
medicali, mecanismul apariţiei și dezvoltării dereglărilor, măsurile de prevenire și tratament
a principalelor maladii ale sistemului sangvin uman.
Work description: The project’s role is describing and analyzing the mechanism of the main human
cardiovascular diseases in a particular way. Due to this installation, the lyceum and college
students could learn and see more about kidney and heart infraction, stroke and dysfunctions of blood vessels. Also, it can be used at diﬀerent lessons and trainings for aged population about blood system and its dysfunctions, who are not familiarized with the scientiﬁc
terms. Thus, after these actions they would know how to detect at time the symptoms of
one of the diseases, prevent or treat them.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
3.19

DESIGNCONCEPT „MOBILIER ÎN STIL TRADIŢIONAL”

Domeniul lucrării: Design industrial
Autori:

Borta Ana, Daghi Ion, Podborschi Valeriu

Descrierea lucrării: Proiectul reprezintă un set de mobilă, elaborat în stil naţional și confecţionat din
placaj cu elemente-șnururi de două culori (roșu și alb) din lână. Ca simbol naţional a fost
ales mărţișorul.
Importanţa socio-economică: Ideea proiectului constă în diversiﬁcarea designului mobilierului de
habitat, utilizând elemente și simboluri naţionale cu aplicarea tehnologiilor și materialelor
moderne (inclusiv corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, economiei,
politicilor ecologice şi sociale ale ţării).
Work description: The project presents a set of furniture, elaborated in a national style and made of
plywood with two-color (red and white) woolen elements. The “martishor” was chosen as a
national symbol.

3.20

DESIGNCONCEPT „TROLERVALIZĂ”

Domeniul lucrării: Design industrial
Autori:

Botnariuc Andrei, Podborschi Valeriu

Descrierea lucrării: Proiectul reprezintă un suport rigid dotat cu roţi, pe care se atașează una sau două
valize standard (una mare, alta mică) pentru transportarea bagajelor de mână. În partea rigidă a construcţiei suportului este prevăzut un compartiment pentru haine: costum, cămașă
etc., adică piesele de vestimentaţie, care ușor se șifonează în geamantanele obișnuite.
Importanţa socio-economică: Ideea proiectului consta în amplasarea bagajelor de mână pe un singur suport pe roţi, dotat cu container pentru costum. Trolerul este dotat cu faruri LED, pentru condiţiile de iluminare insuﬁcientă.
Work description: The project features a rigid support with wheels, attached to one or two standard
suitcases (one large, another small) for the transport of hand luggage. In the rigid part of the
support structure there is provided a compartment for clothes: suit, shirts, etc., that is, the
garments which are easily siphoned in the usual underpants.

3.21

DESIGNCONCEPT „SCOOTER”

Domeniul lucrării: Transport
Autori:

Ganea Cristina, Podborschi Valeriu

Descrierea lucrării: Proiectul reprezintă un scuter electric destinat transportării persoanelor – locuitori ai urbelor. Scuterul are trei roţi, făcând astfel călătoria mai stabilă, mai comodă. Suspensia frontală permite roţilor din faţă să se încline în mod independent, astfel încât toate cele
trei roţi să rămână în contact cu solul în timpul virajelor. Între roţile din faţă se instalează un
compartiment destinat bagajelor, ﬁe geantă, ﬁe geamantan, ﬁe o plasă destinată produselor alimentare ori industriale.
Importanţa socio-economică: Ideea proiectului corespunde direcţiei prioritare privind diminuarea
poluării urbelor și modularizarea la maxim a producţiei mijloacelor de transport individual,
schimbându-le destinaţia prin transformări neesenţiale.
Work description: The project presents an electric scooter designed for transporting people - urban
residents. The scooter has three wheels, making the trip more stable and comfortable. The
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front suspension allows the front wheels to tilt independently so that all three wheels stay
in contact with the ground during cornering. A luggage compartment, either a bag or box,
or a place for food or industrial food, is installed between the front wheels.

3.22

ROLL

Domeniul lucrării: Electronică
Autor:

Gramatschii Andrei

Descrierea lucrării: Roll este o lampă minimalistă cu o boxă Bluetooth, senzori de climă și un asistent
inteligent integrat. Roll poate ﬁ folosită, atât ca lampă de lucru, cât și ca obiect decorativ.
Lampa menţine echilibrul datorită sistemului mecatronic interior. Fiind conectată prin Bluetooth, aceasta poate ﬁ controlată prin intermediul aplicaţiei. Cu ajutorul acesteia se poate
aprinde lumina, mări sau micșora intensitatea ei, citi datele senzorilor de climă, schimba
melodia sau volumul acestuia, schimba unghiul de înclinare a sursei de lumină. La fel, este
posibilă modiﬁcarea unghiului de înclinare cu ajutorul aplicaţiei de pe device sau mișcând
cu mâna braţul lămpii în poziţia dorită. Atunci lampa își schimbă centrul de greutate pentru
a menţine echilibrul în poziţia nouă. Datorită construcţiei sale este creată iluzia depășirii
forţei de greutate astfel se obţine aspectul „dinamic” al lămpii.
Importanţa socio-economică: Lampa Roll vine cu o soluţie de economie a spaţiului, îmbinând în sine
mai multe obiecte ce pot ﬁ dirijate de o singură aplicaţie de pe orice device.
Work description: Roll is a minimalist lamp with an integrated Bluetooth 4.0 speaker, home climate
sensor and a smart assistant. Roll can be used as a desk lamp. The lamp maintains its balance
thanks to its integrated mechatronic system. You can control it by connecting your device
through Bluetooth and using the app. Using the app you can turn on and oﬀ the lights, modify
light intensity and angle, read humidity and temperature data, access music controls and volume. You can change the angle of the lamp’s arm either by accessing the app or by manually
moving the arm in the desired position. The lamp then changes its center of gravity to accommodate the new angle. This changing center of gravity creates a dynamic feeling for the lamp.

3.23

CONTRAPPOSTO

Domeniul lucrării: Creativitate
Autor:

Gramatschii Andrei

Descrierea lucrării: Contrapposto este o colecţie de obiecte, ce se bazează pe o construcţie minimalistă,
ce are la bază un element de îmbinare a două materiale prin lăcată. Elementul acesta permite
dezasamblarea și asamblarea obiectelor dintr-o mișcare. Materialele folosite se combină armonios între ele. Pielea naturală, la partea de șezut este foarte prietenoasă cu feeling-ul uman.
Pielea mai copie perfect partea șezutului, ﬁind o suprafaţă foarte ergonomică.
Importanţa socio-economică: Colecţia Contraposto vine cu o soluţie inovativă în producerea și
asamblarea unei piese de mobilier, având la bază 3 tehnici simple de prelucrare a materialelor. Asamblarea și dezasamblarea nu necesită multă muncă și meșteri caliﬁcaţi, o poate
face și un copil.
Work description: Contrapposto is a collection of objects, based on a minimalist construction; its construction is based on a jointing element of two materials by lacquer. This element allows the
disassembly and assembly of objects from a movement. The used mats combine harmoniously with each other. The natural skin at the sitting side is very friendly to the human feeling.
The skin perfectly copies the side of the seat, being an ergonomic surface.

3.24

MONORAIL ELECTRIC TRAIN

Domeniul lucrării: Energie, electricitate
Autori:

Zbanca Andrei, Zbancă Ion
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Descrierea lucrării: Tren suspendat-hibrid, cu destinaţie urbană, ce are posibilitatea de a recupera
parţial energia consumată în urma deplasării. Energia recuperată cu ajutorul instalaţiilor
eoliene în partea din faţă și acoperiș, este stocată în baterii, amplasate în ﬁecare vagon.
Instalaţiile eoliene funcţionează în baza maselor de aer produse în urma mișcării trenului la
viteza de 60-75 km/h.
Importanţa socio-economică: Transport urban destinat locuitorilor orașelor aglomerate. Tipul dat
de tren este electric, dotat cu sisteme eoliene destinate încărcării acumulatorului propriu,
astfel reducând din pierderile energiei electrice.
Work description: A Hybrid, Suspended Monorail that regenerates power for the train’s motion. The
train has a set of wind turbines attached to its body in order to capture the wind, and generate power that is stored in batteries which are placed in each of the wagons. This type
of Monorail can restore part of the energy oﬀered from a central power station, and also it
saves natural resources.

3.25

EM POWER BANK ENERGY AND MEMORY POWER BANK

Domeniul lucrării: Energie
Autori:

Zbanca Andrei, Zbancă Ion

Descrierea lucrării: Power Bank cu capacitatea de 18000 mAh, încorporat cu o lanternă și o boxă
wireless (conexiunea cu smartphonul se face prin Bluetooth); slot de memorie adiţională pe
baza unui SD sau MicroSD card, care permite transferul ﬁșierelor FOTO/VIDEO/altele printr-un cablu OTG. Dispozitivul dat se transformă în suport pentru smartphone (înclinarea
suportului e de 65 de grade). Materialul de bază a corpului este plastic cu factură de cauciuc,
care menţine smartphonul în poziţia inclinată a suportului.
Importanţa socio-economică: Dispozitivul dat permite stocarea informaţiei de pe smartphone pe
memoria adiţională (SD sau MicroSD card). Suportul pentru smartphone permite vizualizarea cât mai confortabilă a ﬁlmelor sau clipurilor video.
Work description: Power Bank with a power capacity of 18000 Mha, with an incorporated lantern and
a wireless Bluetooth speaker. It also has a built in SD/MicroSD adapter, for additional internal memory, which allows the data transfer between your smartphone and the Power Bank
through an OTG cable. The device turns into a support (65 degree angle). The main material
of the body is plastic, with rubber surface, which maintains the phone in position.

3.26

ADAPTER TRACTOR

Domeniul lucrării: Energie
Autori:

Zbanca Andrei, Zbancă Ion

Descrierea lucrării: Tractor electric, adaptabil pentru diferite tipuri de sol, destinat să execute diverse
lucrări agricole. Tractorul este pus în mișcare cu ajutorul a 4 motoare electrice, încorporate în
roţile extensibile (ce se transformă în șenile), alimentate de la un set de baterii. Construcţia
roţilor permite manevrarea ușoară a tractorului pe carosabil, pe lângă posibilitatea de a mări
suprafaţa de contact cu solul când rotile sunt extinse.
Importanţa socio-economică: Importanţa constă în economia combustibililor, astfel trecând la alimentarea bazată pe energia electrică. De asemenea, tractorul este de tip autonom (ﬁind
coordonat de un calculator, neavând necesitatea factorului uman).
Work description: An Electric Tractor, powered by a high-voltage rechargeable battery, which puts in
motion 4 electric motors incorporated in the wheels. The construction of the wheels bring
mobility and ﬂexibility, since the wheels are extendable, the tractor obtains a better contact
with the soil. Four independent motors are a plus; since the power distribution is managed
by electronics the tractor has a better traction. Green technology is the future for global
agriculture.
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COMPARTIMENTUL IV | PART IV
PRODUSE ŞI SERVICII INOVATIVE
INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, INSTITUŢIE PUBLICĂ
4.1

MEDIU DE PROTECŢIE PENTRU CRIOCONSERVAREA MATERIALULUI SEMINAL
DE BERBECI

Autori:

Darie Grigore, Harea Vasile, Cibotaru Elena, Bradu Nina, Djenjera Irina, Rudic Valeriu,
Chiseliţa Oleg, Chiriac Tatiana, Djur Svetlana

Brevet: MD 4513
Descrierea produsului: Invenţia se referă la zootehnie, criobiologie, în special la mediile de protecţie
a materialului seminal de berbec şi poate ﬁ aplicată pentru crioconservarea, depozitarea,
studierea şi utilizarea eﬁcientă a genofondului animal autohton de interes ştiinţiﬁc şi biotehnologic. Esenţa invenţiei constă în aceea că se propune un mediu de protecţie nou
pentru crioconservarea materialului seminal de ovine cu următoarea compoziţie: glucoză,
citrat de sodiu, gălbenuș de ou, glicerină, antibiotic, BioR, apa bidistilată. Substanţa dată
inﬂuenţează pozitiv asupra parametrilor calitativi ai spermatozoizilor, crescând calitatea
materialului seminal după decongelare.
Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în elaborarea
unui mediu de protecţie pentru crioconservarea materialului seminal de berbec care asigură sporirea mobilităţii şi viteza de înaintare a spermatozoizilor după crioconservare şi decongelare. Implementarea invenţiei va permite:
- păstrarea eﬁcientă şi durabilă în azot lichid a materialului seminal de berbec cu menţinerea
fecundităţii, funcţionalităţii şi morfologiei spermatozoizilor în parametrii optimi;
- utilizarea materialului seminal crioconservat pentru crearea băncilor de spermă de ovine
autohtone;
- folosirea materialului seminal crioconservat autohton în biotehnologiile de reproducţie in
vitro, în vederea producerii embrionilor;
- producerea şi comercializarea materialului seminal de berbec în RM.
Description of the product: The invention relates to animal husbandry, cryobiology, especially to
ram semen protection media and may be used for the cryopreservation, storage, study of
genetic inheritance and eﬃcient use of the domestic animal scientiﬁc and biotechnological
interest. The essence of the invention consists in proposing a new protective medium for
the cryopreservation of ovine seminal material with the following composition: glucose,
sodium citrate, egg yolk, glycerin, antibiotic, BioR, bidistilled water. The given substance
inﬂuences positively on the qualitative parameters of the sperm, increasing the quality of
the semen after thawing.

4.2

MEDIU PENTRU DILUAREA MATERIALULUI SEMINAL DE VIER

Autori:

Darie Grigore, Marandici Elena, Burţeva Svetlana, Rastimeşina Inna, Granaci Vera

Brevet: MD 3035
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Descrierea produsului: Mediul propus asigură conservarea materialului seminal şi păstrează viabilitatea timp de 144 de ore fără a diminua capacitatea fecundată a spermatozoizilor, care
este implementat cu succes la Întreprinderea de Stat „Moldsuinhibrid”, întreprinderile de
creștere şi reproducere, cât şi în sectorul privat.
Importanţa socio-economică: Mediul propus asigură conservarea materialului seminal şi păstrează
viabilitatea timp de 144 de ore, fără a diminua capacitatea fecundantă a spermatozoizilor.
Description of the product: Environment proposed preserves semen and maintain viability for 144
hours without diminishing the fecundity ability of sperm, which is implementing this successfully in the State Enterprise “Moldsuinhibrid” in growth and reproduction enterprises
and in the private sector.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, INSTITUŢIE PUBLICĂ
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN KUBANI RU
4.3

METODĂ DE DIAGNOSTICARE A MAMITELOR SUBCLINICE LA SCROAFE

Autori:

Osipciuc Galina, MD; Vacevschi Serghei, MD; Rodin Igori, RU

Brevet: RU 2450268
Descrierea serviciului: Invenţia se referă la domeniul medicinei veterinare, în special pentru diagnosticul mamitei subclinice la scroafe. Scopul invenţiei constă în elaborarea metodei eﬁciente
de depistare timpurie a scroafelor afectate de mamite subclinice, folosind Express-diagnosticarea în condiţii de producţie.
Importanţa socio-economică: Avantajele sunt diagnosticarea timpurie şi cu mare precizie a mamitelor subclinice la scroafe (în prima zi după fătare); majorarea viabilităţii purceilor pe seama
aplicării tratamentului scroafei bolnave în timp util; reducerea duratei tratamentului; reducerea costurilor forţei de muncă; creşterea eﬁcienţei economice şi a rentabilităţii producerii.
Description of the service: The invention relates to veterinary medicine, in particular, to the diagnosis of subclinical mastitis in sows. The essence of the invention is that the sampling of milk
from sows is performed on the ﬁrst day after farrowing, without the use of myotropic drugs,
during the feeding of pigs, and the diagnosis of subclinical mastitis is carried out by drop of
milk by mixing it on a ﬂat surface with a reagent containing surface-active substance in the
ratio 1:1. As a reagent is used detergent Progress, diluted with water in a ratio of 1:2.

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE „BACIFERA”, ASOCIAŢIE OBȘTEASCĂ
4.4

FRUCTE PROASPETE ȘI PROCESATE, MATERIAL SĂDITOR, DE CALITATE, DE CĂPȘUN
ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI SUB MARCA BACIFERA

Autori:

Ungureanu Alexandra, Șveţ Eugeniu, Cheptenari Margareta, Tocarenco Antonina, Malai Valerian, Oleg Gherasi, Zuzu Valeriu

Descrierea produsului: Fructe proaspete și fructe prelucrate, artizanal sub formă de pomușoare în
suc propriu, dulceţuri, lichioruri, material săditor de căpșun și arbuști fructiferi sub marca Bacifera, prezintă produse de calitate garantată pentru consumatori. Toate produsele
Asociaţiei „BACIFERA” sunt ecologice, nu pun în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor în rândul copiilor și maturilor.
Importanţa socio-economică: Produsele Bacifera aduc un beneﬁciu economic important pentru
producători prin intrare rapidă pe rod a acestor culturi, prin recolte sporite și fructe de cali-
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tate, dar și un beneﬁciu consumatorilor cu o garanţie a calităţii pomușoarelor în proﬁlaxia
unor boli, cât și în substituirea vitaminelor medicamentoase.
Description of the product: Fresh and processed fruit, handmade berries in own juice, comﬁture, liqueur, strawberry seedlings and fruit bushes under the Bacifera trademark present guaranteed
quality products for consumers. All the products of Association „BACIFERA” are environmentally friendly, do not endanger the health or safety of consumers among children and adults.

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
4.5

EVALUAREA RISCULUI ACŢIUNII PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ASUPRA
SĂNĂTĂŢII LUCRĂTORILOR

Autori:

Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa, Zavtoni Mariana, Jardan Elena

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5314
Descrierea produsului: Evaluarea poluării reale a aerului în zona de muncă, expunerii pielii lucrătorilor din agricultură şi riscului asupra sănătăţii asociat cu aplicarea produselor de uz ﬁtosanitar
sunt obiectivele ghidului. În opera ştiinţiﬁcă sunt stabilite norme metodologice uniﬁcate de
evaluare a poluării reale cu produse de uz ﬁtosanitar a aerului în zona de muncă şi a pielii lucrătorilor din agricultură şi oferă posibilitatea evaluării nivelului de risc posibil asociat utilizării
produselor de uz ﬁtosanitar, având în vedere tehnologiile aplicate şi condiţiile de utilizare a lor.
Description of the product: Assessment of the actual pollution of the workplace air and skin exposure
of the workers and the level of health risks related to the application of plant protection products are the objectives of this work. Guide describes uniﬁed methodology for the determination of the actual content of plant protection products in the workplace air and skin of the
workers and oﬀers the possibility to evaluate the level of health risks associated with the use
of the plant protection products, taking into consideration the technologies applied.

4.6

EVALUAREA TOXICOLOGICĂ RAPIDĂ PE CULTURI CELULARE

Autori:

Pînzaru Iurie, Jardan Elena, Sîrcu Raisa

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5567
Descrierea produsului: Indicaţiile metodice stabilesc metodologia cercetărilor de toxicitate în vederea determinării proprietăţilor toxice ale articolelor polimerice (materiale din mase plastice ce vin în contact cu produsele alimentare şi nealimentare, jocuri şi jucării, articole din
materiale textile, obiecte cu destinaţie medico-sanitară) pe cultura celulară Tetrahymena
pyriformis. În premieră, indicaţiile metodice includ procedurile pas cu pas pentru realizarea
rapidă a evaluării impactului matricei asupra organismelor biologice vii. Utilizarea culturii
unicelulare de infuzorii asigură o caracteristică complexă a nivelului de pericol şi permite
clasiﬁcarea toxicităţii articolelor polimerice în corespundere cu standardele uniﬁcare. În ansamblu, prezenta operă ştiinţiﬁcă este realizată cu scopul asigurării inofensivităţii şi siguranţei produselor, cât şi protecţia sănătăţii consumatorilor.
Importanţa socio-economică constă în cercetarea siguranţei mărfurilor de larg consum în scopul
asigurării inofensivităţii, protecţiei sănătăţii consumatorilor, cât şi evaluarea impactului produselor potenţial toxice prin prisma sănătăţii publice.
Description of the product: Methodical guidelines establish the methodology for research in toxicology in order to determine the toxic properties of polymeric articles (plastic materials that
come into contact with food and non-food products, games and toys, textile articles, medical-sanitary objects) on cell culture Tetrahymena pyriformis. In premiere, guidelines include
step-by-step procedures to rapidly perform matrix impact assessment on living biological
organisms. The use of unicellular culture/infusorians provides complex characteristics of the
hazard level and allows the classiﬁcation of the polymeric articles toxicity in accordance
with uniﬁcation standards. Overall, this scientiﬁc work is done to ensure safety of products
and to protect human health.
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INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL AŞM
4.7

CICLUL DE ADAOSURI BIOLOGIC ACTIVE

Autori:

Strutinschi Tudor, Timoşco Maria, Petreanu Mariana

Brevet: MD 3879
Brevete de scurtă durată: MD 253, 290, 993
Descrierea produsului: Adaosurile alimentare biologic active se referă la industria alimentară şi pot
ﬁ utilizate în obţinerea adaosurilor biologic active pentru normalizarea stării funcţionale a
tractului digestiv, restabilirea funcţiei evacuatorii a intestinului şi a bacteriocenozei intestinale, prevenirea hiperglicemiei, optimizarea metabolismului general, stimularea proceselor
antioxidante şi stoparea celor de îmbătrânire din organism.
Importanţa socio-economică a adaosurilor alimentare biologic active elaborate constă în capacitatea lor de a preveni eﬁcient sindromul hiperglicemic, stimula funcţia evacuatoare a intestinului, potenţialul antioxidant al organismului, optimiza bacteriocenoza intestinală. Componentele pentru producerea adaosurilor sunt necostisitoare, accesibile, se asimilează uşor.
Description of the product: Biologically active food additives relate to food industry and can be used
to obtain biologically active additions for normalization of the functional state of digestive
tract and in particular for restoration bowel evacuation function and intestinal bacteriocenosis, for the prophylaxis of hyperglycemia, optimization of general metabolism, stimulation of antioxidant processes and stopping of aging ones in organism.

INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL AŞM
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA
4.8

CICLUL DE STIMULATOARE ALE SPERMATOGENEZEI LA COCOŞI

Autori:

Boronciuc Gheorghe, Ţurcanu Ştefan, Gulea Aurelian, Roşca Nicolae, Balan Ion, Bârcă Maria,
Didilică Ina

Brevete: MD 4166, 4193
Descrierea produsului: Invenţiile din acest ciclu se referă la medicina veterinară, în special la reproducerea animalelor agricole şi pot ﬁ utilizate pentru stimularea spermatogenezei la cocoşi.
Stimulatoarele conţin, ca parte componentă activă, compuşi coordinativi noi sintetizaţi ai
zincului: Spemadrel – compusul coordinativ cu formula generală Zn(CCl3COOH)2·4H2O (MD
4166) şi Fortegam-K – compusul coordinativ cu formula generală Zn(HSeO3)2·2H2O (MD
4193), care se asimilează uşor, sunt ecologic puri, nu produc reacţii adverse. Stimulatoarele
sunt prezentate sub formă de soluţii în ﬁole a câte 1 ml, ambalate în cutii a câte 20 de ﬁole.
Se administrează per os, câte 1 ml o dată pe zi, timp de 35 de zile.
Importanţa socio-economică: Ciclul de produse inovative propuse pot ﬁ utilizate la reproducerea
animalelor agricole, în special pentru stimularea spermatogenezei la cocoşi. Spemadrel şi
Fortegam-K favorizează procesul de spermatogeneză la cocoşi datorită acţiunii stimulatorii asupra epiteliului germinativ şi a sintezei ADN, ceea ce asigură menţinerea şi sporirea
indicilor calitativi şi cantitativi ai spermatogramei: concentraţiei, conţinutului în ejaculat,
mobilităţii şi longevităţii spermatozoizilor. Indicii investigaţi depăşesc indicii lotului martor:
concentraţia spermatozoizilor cu 42-62%, conţinutul în ejaculat cu 13-37%, mobilitatea cu
6-10% şi longevitatea cu 27-39%.
Description of the product: The inventions in this cycle relate to veterinary medicine, particularly to breeding of farm animals and can be used for stimulation of spermatogenesis in
cocks. The stimulators containing, as active component, newly synthesized coordination
compounds of zinc: the coordination compound – Spemadrel with the general formula
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Zn(CCl3COOH)2·4H2O (MD 4166) and the coordination compound – Fortegam-K with the
general formula Zn(HSeO3)2·2H2O (MD 4193) that are easily assimilated, are ecologically
pure, do not produce adverse reactions. The stimulators are presented in the form of solutions in ampoules of 1 ml, packed into boxes of 20 ampoules. It is administered 1 ml/day, per
os, for 35 days.

INSTITUTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ AL AȘM
4.9

SCOR ECODOPPLEROGRAFIC ÎN HIPERTENSIUNEA PORTALĂ CIROGENĂ

Autori:

Tâmbală Carolina, Secrieru Iulian

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 5494
Descrierea produsului: Ciroza hepatică, complicată de hipertensiunea portală, este o cauză importantă a morbidităţii şi mortalităţii pacienţilor. Necesitatea evaluării hemodinamicii pe axa
splenoportală în cazul sindromului hipertensiunii portale este o problemă actuală, datorită
creşterii incidenţei patologiei date şi aspectelor patogenetice speciﬁce. Identiﬁcarea hipertensiunii portale prin metode invazive nu este uşoară, datorită stării agravante a pacienţilor
şi a procedurilor complexe (consumătoare de timp şi costisitoare). Scorul permite de a evalua severitatea dereglărilor hemodinamice portale în ciroza hepatică, pe baza a cinci măsurări neinvazive şi de a le clasiﬁca în: severitate scăzută, severitate medie şi severitate ridicată.
Este adresat medicilor care se ocupă de pacienţii cu boli hepatice cronice.
Importanţa socio-economică: Asistăm la o vădită răspândire a hepatopatiilor difuze, care afectează
preponderent persoanele de vârsta aptă de muncă, iar acest fapt are un impact negativ
important asupra dezvoltării socio-economice a ţării. Scorul propus permite o evaluare în
baza unor investigaţii medicale noninvazive, ce minimizează durerea, complexitatea şi costul procedurii. Toate obiectivele scorului elaborat, atât cele ştiinţiﬁce, cât şi cele aplicative
sunt în deplină concordanţă cu direcţiile strategice, priorităţile generale şi intrinseci de dezvoltare a Republicii Moldova.
Description of the product: Liver cirrhosis, complicated by portal hypertension, is an important cause
of morbidity and mortality of patients. The need to evaluate hemodynamics on splenoportal
axis in case of portal hypertension syndrome is a current problem, due to the increased incidence of the given pathology and the speciﬁc pathogenetic aspects. Identiﬁcation of portal
hypertension using invasive methods is not easy due to the patients’ dire state and complex,
time-consuming, costly processes. The aim of the scoring is to assess portal hemodynamics disorders severity in liver cirrhosis, based on ﬁve non-invasive measurements. It allows classiﬁcation of portal hemodynamics disorders in liver cirrhosis into: low severity, middle severity and
high severity. It is addressed to physicians dealing with patients with chronic liver diseases.

4.10

TEHNOLOGIA COMPUTAŢIONALĂ DE EVALUARE A VULNERABILITĂŢII DEPOZI
TELOR CU MATERIALE AGRESIVE SUPUSE SARCINILOR EXPLOZIVE SAU SEISMICE

Autori:

Guţulec Elena, Secrieru Grigore

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria PC nr. 3859
Descrierea produsului: Problema evaluării vulnerabilităţii depozitelor cu materiale agresive supuse
sarcinilor intensive este extrem de relevantă pentru Republica Moldova. În categoria obiectelor potenţial periculoase pot ﬁ plasate depozitele cu materiale inﬂamabile, explozive sau
toxice. Deteriorarea sau distrugerea lor în caz de explozie, impact seismic sau alte forţe
majore, pot duce la dezastru ecologic. Obiectivul principal constă într-un concept unic de
calcul pe baza căruia se rezolvă probleme practice. Aplicarea tehnologiei computaţionale
propuse va aduce un nou nivel de soluţii tehnice pentru aplicaţii importante (identiﬁcarea
zonelor critice de tensiune, evaluarea caracteristicilor de rezistenţă ale depozitelor în cazul
expunerii la acţiuni dinamice).
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Importanţa socio-economică: Structurile elasto-plastice solicitate la sarcini extreme reprezintă un
domeniu de cercetare de vârf pe plan internaţional datorită numărului uriaș de aplicaţii la
orice scară și în orice domeniu de activitate umană, unde proiectarea, din punct de vedere
al rezidenţei, ﬂexibilităţii, integrităţii structurale este esenţială. Multe dintre obiecte sunt de
o importanţă majoră economică, de apărare sau socială, dar în acelaşi timp conţin un pericol
pentru sănătatea şi viaţa populaţiei în caz de accidente, pentru că sunt plasate în imediata
apropiere a localităţilor. Dezvoltarea tehnologiei de calcul al puterii de rezistenţă al acestor
obiecte la şocuri dinamice sau seismice este necesară pentru evaluarea funcţionării lor în
condiţii de siguranţă. Toate obiectivele schiţate sunt în deplină concordanţă cu direcţiile
strategice, priorităţile generale şi intrinseci de dezvoltare a Republicii Moldova.
Description of the product: The problem of vulnerability assessment of hazardous materials storage under intense loads is very relevant for Moldova. Storage of ﬂammable, explosive and
highly toxic substances are from this kind of potentially dangerous objects. Their damage
or destruction by the explosion, earthquake (or other force majeure) may lead to an environmental disaster. The main task includes general computing concept by which are solved
practical problems. Application of the proposed computer technology will provide a new
level of technical solutions of important applications to identify areas of critical stress estimation of the strength characteristics of hazardous materials storage under dynamic loads.

4.11

TEHNOLOGIE PENTRU DIGITIZAREA TEXTELOR ROMÂNEȘTI TIPĂRITE CU
CARACTERE CHIRILICE

Autori:

Cojocaru Svetlana, Ciubotaru Constantin, Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru, Burţeva
Liudmila, Demidova Valentina, Bumbu Tudor, Ungur Ştefan

Descrierea produsului: Această lucrare constă în elaborarea unei tehnologii pentru digitizarea textelor româneşti tipărite cu caractere chirilice din secolele XVII-XX. Propunem soluţii pentru
problema digitizării textelor istorice. Aceste soluţii le integrăm într-o tehnologie corespunzătoare care include pachetul de instrumente cu o interfaţă graﬁcă ce permite accesul la
documente vechi româneşti: utilitate de recunoaştere optică a caracterelor și transliterare,
dicţionare, şabloane ale caracterelor, tastaturi virtuale, fonturi speciale şi ghid de utilizare.
În particular, tehnologia este destinată ﬁlologilor, istoricilor, editorilor pentru reeditarea cărţilor tipărite cu litere din alfabetul chirilic în cel latin.
Importanţa socio-economică: Prin Hotărârea Guvernului RM nr. 857 din 31.10.2013 a fost aprobată Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”, este în curs de
aprobare și Programul naţional „Crearea, dezvoltarea şi valoriﬁcarea conţinutului digital din RM
pentru anii 2016-2020”, care prevede digitizarea patrimoniului cultural al ţării la 100%.
Description of the product: This work consists of elaboration of a technology for digitization of the
Romanian printed texts in the Cyrillic script from 17th–20th centuries. We propose solutions for the problem of digitization of the historical texts and integrate them into a corresponding technology that includes the toolpack with user interface to access old Romanian
documents: recognition and transliteration utilities, dictionaries, glyph patterns, virtual keyboards, special fonts, and user’s manual. The technology is mainly addressed to philologists, historians, and publishers who want to re-issue in modern Latin script an old Romanian book.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU”
DIN CLUJNAPOCA RO
4.12

SISTEME AVANSATE DE ADMINISTRARE A CURCUMINEI ȘI EPIGALLOCATE
CHINGALLAT ȘI A UNOR ANALOGI AI CURCUMINEI ÎN VEDEREA CREȘTERII
BIODISPONIBILITĂŢII LA NIVELUL CELULELOR STEM PARODONTALE UMANE

Autori:

Boșca Adina Bianca, Ilea Aranka, Soriţău Olga, Fischer-Fodor Eva, Porﬁre Alina, Tefas Lucia,
Miklášová Natalia, Dinte Elena, Virag Piroska, Pârvu Alina Elena
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Descrierea produsului: Curcumina – un polifenol natural izolat din Curcuma longa și epigallocatechin-3-gallat (EGCG) – un polifenol obţinut din Camellia sinensis exercită efecte antiinﬂamatoare, antioxidante, antitumorale și antimicrobiene. Totuși, acumularea intracelulară redusă
le limitează efectul biologic. Așadar, este necesară dezvoltarea unor sisteme inovatoare de
administrare a acestor substanţe, în vederea creșterii potenţialului terapeutic. Efectul terapeutic in vitro al lipozomilor cu curcumină, al lipozomilor cu EGCG și al unor derivaţi sintetici
ai curcuminei – curcuminoizii – obţinuţi prin condensarea Knoevenagel va ﬁ investigat pe
patru tipuri de celule stem mezenchimale derivate din parodonţiul uman; va ﬁ determinată
modularea mecanismelor moleculare implicate în patogeneza bolii parodontale.
Importanţa socio-economică: Dezvoltarea unor mijloace terapeutice inovatoare adresate mecanismelor patogenetice implicate în boala parodontală va contribui la progresul cunoștinţelor
privind terapia parodontală. Aplicaţia clinică: liposomii cu curcumină și EGCG, precum și
derivaţii curcuminei potenţează proprietăţile biologice ale extractelor vegetale naturale și
menţin o concentraţie locală a principiilor active, pentru a asigura un efect terapeutic optimizat. Identiﬁcarea unor sisteme avansate de administrare a extractelor vegetale va permite controlul progresiei bolii și limitarea destrucţiilor tisulare pentru un tratament eﬁcient al
bolii parodontale. Astfel, pacienţii parodontopaţi vor beneﬁcia de creșterea calităţii vieţii și
o mai bună inserţie profesională.
Description of the product: Curcumin - a natural polyphenol isolated from Curcuma longa - and
epigallocatechin-3-gallate (EGCG) - a polyphenol obtained from Camellia sinensis exert antiinﬂammatory, antioxidant, antitumoral, antimicrobial eﬀects. However, the low cellular uptake limits their biological eﬀect. Therefore, novel pharmaceutical delivery systems should
be developed in order to increase their therapeutic potential. The in vitro therapeutic eﬀect
of liposomal curcumin, liposomal EGCG and curcumin derivatives – curcuminoids – obtained by the Knoevenagel condensation will be investigated on four types of mesenchymal stem cells derived from the human periodontium; we will assess the modulation of the
molecular mechanisms implicated in the pathogenesis of periodontal disease.

4.13

PRODUSE INOVATIVE NOI, FABRICATE PRIN TLS TOPIRE CU LASER SELECTIVĂ,
UTILE ÎN INGINERIA ŢESUTULUI OSOS

Autori:

Ilea Aranka, Mager Voicu, Barabas Reka, Barbu Lucian, Vrabie Oana, Timuș Daniela,
Boșca Bianca Adina, Berce Cristian, Miclăuș Viorel, Ghiran Flavia, Rus Vasile, Cenariu Mihai, Soriţău Olga, Jurj Anca, Băbţan Anida Maria, Petrescu Nausica, Dinte Elena,
Câmpian Radu Septimiu

Descrierea produsului: Scopul cercetării este de a identiﬁca matricele de titan cu cele mai potrivite
dimensiuni ale reţelelor, care să asigure o osteointegrare cât mai bună și de a evidenţia celulele stem mezenchimale adulte cu cel mai bun potenţial de proliferare pentru implanturile
medicale. Un alt obiectiv al cercetării este de a evalua efectul osteoinduciv și osteoconductiv al condiţionării suprafeţelor matricelor de Ti cu nano-hiroxiapatită.
Importanţa socio-economică: Aplicaţia clinică constă în realizarea prin inginerie tisulară a unei structuri hibride (matrice de titan realizată anatomoform prin SLM grefată cu celule stem mezenchimale autologe recoltate/izolate de la nivelul cavităţii orale și prediferenţiate spre linia osoasă)
care să înlocuiască defectele osoase mari post excizii tumorale din sfera oro-maxilo-facială.
Avantajele sunt utilizarea unei matrice de titan corespunzătoare defectului anatomic (tratament personalizat), cu înaltă biocompatibilitate; grefarea matricelor de titan cu celule autologe și condiţionarea acestor suprafeţe cu nano-hiroxiapatită pentru a crește capacitatea de
osteointegrare a piesei de titan și reducerea timpului necesar osteointegrării.
Description of the product: The purpose of the research is to identify the titanium matrices with
the most appropriate mesh size to ensure optimal osteointegration and to highlight adult
mesenchymal stem cells with the best proliferation potential for medical implants. Another
objective of the research is to evaluate the osteoinductive and osteoconductive eﬀect of
conditioning the Ti scaﬀolds surfaces with nano-hiroxiapatitis.
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU”
DIN CLUJNAPOCA RO
LOUISIANA STATE UNIVERSITYSUA
4.14

ADMINISTRAREA TOPICĂ A UNOR ANTIOXIDANŢI BIOACTIVI
NANOENCAPSULAŢI PENTRU PREVENIREA SAU TRATAMENTUL UNOR
AFECŢIUNI OFTALMICE LEGATE DE VÂRSTĂ

Autori:

Sabliov Cristina M., Astete Carlos E., Bodoki Ede, Voștinaru Oliviu, Samoilă Ovidiu C.,
Dinte Elena

Brevete: PCT/US 2015 044483, WO 2016 025394
Descrierea produsului: Sunt descrise metode și formulări pentru administrarea la ţesuturi ţintă (ex.
ochii) a luteinei și a altor antioxidanţi în forma lor bioactivă, protejând integritatea acestora.
Antioxidantul este încapsulat în nanoparticule pe bază de o proteină (zeină) sau un polimer
(acidul poli-lactic-co-glicolic, PLGA). În urma administrării topice a nanoparticulelor, componenta bioactivă este cedată în timp ţesutului ţintă. Încorporarea nanoparticulelor într-un
gel bioadeziv termosensibil conduce la cedarea prelungită a antioxidantului. Metodele și
formulările sunt utile pentru tratarea și prevenirea unor afecţiuni pentru care nu există tratament medicamentos eﬁcient până la ora actuală, cum ar ﬁ degenerescenţa maculară legată
de vârstă sau cataractă.
Importanţa socio-economică: Utilizarea unor formulări moderne, care permit absorbţia luteinei sau
a altor antioxidanţi, după aplicare topică la nivelul ochiului, poate asigura o eﬁcienţă crescută în proﬁlaxia și tratamentul unor afecţiuni oculare și poate reduce riscul de pierdere
a vederii. Aplicarea facilă, necondiţionată de prezenţa unui cadru medical, crește calitatea
vieţii pacientului și reduce cheltuielile din sistemul de sănătate.
Description of the product: Methods and compositions are disclosed for delivering lutein or other
antioxidant to target tissues such as the eye, in bioactive form, while protecting the antioxidant from degradation. The antioxidant is encapsulated in nanoparticles comprising a
protein (zein) or a polymer (poly(lactic-co-glycolic acid), PLGA). After topical administration
of the nanoparticles the bioactive antioxidant is released to the target tissue over time. Admixture of nanoparticles with a thermosensitive, bioadhesive gel will promote prolonged
release of antioxidant. The methods and compositions are useful for treating or preventing
conditions for which non-surgical cures are not readily available, such as age-related macular degeneration or cataract.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, TIMIȘOARA RO
4.15

PROCEDEU DE FABRICAŢIE ŞI PRODUS DE ÎNRĂDĂCINARE PE BAZĂ
DE EXTRACT DE SALCIE GENUL SALIX

Autori:

Poşta Daniela Sabina, Hădărugă Nicoleta Gabriela, Peţ Elena, Poşta Gheorghe Marinel,
Peţ Ioan, Camen Dorin Dumitru, Hădărugă Daniel Ioan

Cerere: RO a 2015 00786
Descrierea produsului: Invenţia se referă la un produs de înrădăcinare şi la un procedeu de obţinere
a acestuia, utilizat pentru biostimilarea dezvoltării sistemului radicular al plantelor. Produsul, conform invenţiei, este un extract apos din genul Salix, obţinut prin extracţie combinată
cu antrenare-separare a compuşilor volatili reziduali. Procedeul, conform invenţiei constă în
recoltarea unor lujeri de salcie la pornirea în vegetaţie, decojirea, mărunţirea acestora, care
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sunt în continuare amestecaţi în proporţie de 20...60% cu apă într-un recipient conectat la o
serpentină de condensare-răcire, unde are loc separarea la temperatura de 50...100ºC, o presiune de 0,14...1 atm., amestecul rezultat ﬁind supus extracţiei concomitent cu antrenarea
cu vapori de apă timp de 12...24 h, după care distilatul este colectat într-un vas separator, ce
permite separarea şi îndepărtarea uleiului volatil. Extractul apos din recipient rezultat după
ﬁltrare şi analiză este optimizat din punctul de vedere al concentraţiei compuşilor bioactivi
salicilaţi şi auxine, prin diluare/concentrare.
Importanţa socio-economică: În scopul biostimulării sistemului radicular (înrădăcinarea) compuşii
bioactivi din salcie (în special salicina şi auxina) sunt foarte uşor de asimilat şi dezvoltă un
sistem radicular foarte puternic, ceea ce le conferă speciilor horticole, silvice şi agricole o
dezvoltare sănătoasă şi o rezistenţă mărită la secetă.
Description of the product: The invention relates to a rooting product used in biostimulation of plant
root system development and to a process for preparing the same. According to the invention, the product is an aqueous extract from Salix genus, obtained by extraction in combination with entrainment-separation of residual volatile compounds. The process, as claimed by
the invention, consists in harvesting willow sprouts at the beginning of vegetation, peeling
and chopping the same, followed by mixing them with water in a ratio of 20-60%, in a vessel
connected to a condensation-cooling coil in which separation takes place at a temperature
of 50-100˚C, a pressure of 0,14…1 atm., the resulting mixture being subjected to extraction
while being entrained with water vapours for 12…24 h, after which the distillate is collected
into a separating vessel permitting separation and removal of volatile oil. The aqueous extract
within the vessel, after ﬁltration and analysis, is optimized from the viewpoint of the concentration of bioactive compounds – salicylates and auxins, by dilution/concentration.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, TIMIȘOARA RO
SOCIETATEA COMERCIALĂ PANETONE SRL, TIMIȘOARA RO
4.16

PREPARATE NATURALE ECOLOGICE CU ACŢIUNE ANTIFUNGICĂ PNEA

Autori:

Alexa Ersilia, Linţia Vasile, Sumălan Renata, Poiană Mariana, Obiștioiu Diana, Negrea Monica,
Pop Georgeta, Botău Dorica

Descrierea produsului: Proiectul vizează obţinerea, caracterizarea şi testarea unor produse naturale,
ecologice pe bază de uleiuri sau extracte din plante medicinale şi condimentare, precum şi
din subproduse de viniﬁcaţie cu rol în controlul fungic şi micotoxigen, care să înlocuiască
fungicidele de sinteză aplicate atât pe perioada dezvoltării plantelor, cât şi a depozitării ulterioare. Obiectivele proiectului se referă la testarea in vitro și in vivo a extractelor naturale
în scopul identiﬁcării variantelor optime cu potenţial antifungic maxim care vor ﬁ ulterior
incluse în preparate comerciale. Proiectul se derulează în parteneriat cu un agent economic
care dorește dezvoltarea și optimizarea tehnologiilor de obţinere a produselor naturale antifungice utilizate în controlul agenţilor patogeni, în special Fusarium și Verticillium.
Importanţa socio-economică: Prin utilizarea de produse antifungice naturale se va promova agricultura ecologică în zonă şi va crește competitivitatea producătorilor agricoli locali în spaţiul
regional şi european. Proiectul se înscrie în sfera de interes a politicii europene în materie
de siguranţă alimentară și protejarea sănătăţii umane ca urmare a consumului redus de produse vegetale contaminate cu fungii şi micotoxine. La nivel regional, rezultatele proiectului
se reﬂectă în reducerea incidenţei nefropatiei endemice, boală speciﬁcă zonei balcanice și
asociată consumului de alimente contaminate cu micotoxine. Folosirea de preparate naturale va avea un impact pozitiv asupra mediului, reducându-se astfel nivelul de contaminanţi
și substanţe chimice de sinteză din apă, sol și produse alimentare.
Description of the product: The project aims at obtaining, testing and patenting natural, organic
based oils or extracts from medicinal and seasoning plants, as well as from by-products
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derived from wine production with role in the fungal and micotoxigen control, which will
replace the synthesis fungicides usually applied for the protection of plants during the
growth period of plants but also during storage. The objectives of the projects refer to in
vitro and in vivo testing of natural extracts in order to identify the optimal variants with
maximum antifungal potential which will be subsequently incorporated into commercial
preparations. The project comes as support at the economical agents’ request, who want
to diversify their range of products designed for organic agriculture, by obtaining some
antifungal products used to control pathogen agents, especially Fusarium and Verticillium.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
4.17

PRODUSE VESTIMENTARE FUNCŢIONALE

Certificat DMI: MD 1724
Autori:

Danila Victoria, Irovan Marcela, Balan Stela, Tutunaru Irina

Descrierea produsului: Produsele vestimentare funcţionale sunt reprezentate de: body, sac și combinezon. Funcţionalitatea produselor constă în sistemul de înfășurare care generează forma
produsului, deoarece acest sistem permite să asigure obţinerea produselor pe baza unor elemente plane cu excluderea cusăturilor, care sunt traumatizante pentru copilul prematur. De
asemenea, acest sistem permite creșterea gradului de izolare termică a corpului prin suprapunerea pe unele părţi ale corpului a câtorva straturi de material. Produsele vor ﬁ îmbrăcate prin
plierea elementelor plane, formând oriﬁcii moi pentru cap și membre, oferind posibilitatea
mișcării membrelor fără răsucirea sau presarea dispozitivelor medicale atașate. Pentru închiderea produsului a fost selectat sistemul suprapus cu butoni, plasat pe marginile elementelor
plane, care nu vor avea contact cu corpul copilului și ﬁind ergonomic. Produsele corespund
morfometriei copilului născut prematur și sunt confecţionate din materiale naturale.
Importanţa socio-economică: În contextul intensiﬁcării eforturilor instituţiilor medicale și a părinţilor
privind creșterea șanselor de supravieţuire și reabilitare a copiilor născuţi prematur, produsele vestimentare cu destinaţie specială sunt capabile să acopere necesităţile acestora. Ţinând
seama de datele statistice, care indică creșterea numărului de nașteri premature și activităţile
desfășurate de instituţiile medicale pentru creșterea gradului de supravieţuire a acestora, rezultatele cercetărilor vin să contribuie la ameliorarea stării copilului prematur din incubator
prin produse de îmbrăcăminte funcţională adaptată cerinţelor și condiţiilor impuse.
Description of the product: Functional clothing products are represented by: body, bag and petticoat. The functionality of the products consists of the winding system that generates the
shape of the product, because this system allows of obtaining products based on plane
elements with the exclusion of stitches, which are traumatic for the premature child. This
system also increases the degree of thermal insulation of the body by overlapping several
layers of material on some parts of the body. The products will be dressed by folding the ﬂat
elements, forming soft head and limb holes, oﬀering the possibility of limb movement without twisting or pressing the attached medical devices. To close the product, the button-type
system was selected, placed on the edges of the ﬂat elements, which will not have contact
with the child’s body and are ergonomic. The products correspond to premature child morphometry and are made of natural materials.
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COMPARTIMENTUL V | PART V
INDUSTRII CULTURALE ŞI CREATIVE
CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES

GRĂDINA BOTANICĂ INSTITUT A AȘM
5.1

FLORA VASCULARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA LISTA SPECIILOR ȘI ECOLOGIA

Monografie știinţiﬁcă, ISBN: 978-9975-76-185-7 581.5/.9:582(478)
Autori:

Pînzaru Pavel, Sîrbu Tatiana

Descrierea lucrării: În lucrare sunt relevate 3218 specii și circa 76 de varietăţi din 935 de genuri şi
145 de familii de plante vasculare din ﬂora spontană şi cultivată a republicii. Speciile fac
parte din 3 ﬁlumuri și 9 clase: ﬁlumul PTERIDOPHYTA = 28 de specii (clasele: Psilotopsida =
1, Equisetopsida = 6, Polypodiopsida = 21), ﬁlumul PINOPHYTA = 145 (clasele: Ginkgopsida
= 1, Genotopsida = 4, Pinopsida = 140 de specii şi 19 varietăţi), ﬁlumul MAGNOLIOPHYTA =
3045 (clasele: Magnoliopsida = 2450 de specii și 54 de varietăţi, Liliopsida = 595 de specii şi
9 varietăţi). Flora spontană cuprinde 1834 de specii și varietăţi, din care 1751 de specii și 48
de varietăţi sunt autohtone, iar 83 de specii – adventive (răspândite spontan). Flora exotică
cultivată numără 1384 de specii și peste 20 de varietăţi. Pentru prima dată sunt înregistrate
în ﬂora spontană locală 5 specii: Alyssum caliacrae Nyár., Alyssum tortuosum Waldst. & Kit.,
Anthriscus caucalis M. Bieb., Bombycilaena erecta (L.) Smoljan, Filago germanica L., Cerastium
nemorale M.Bieb, Valerianella brachystepana (Ten.) Bertol. și Valerianella pumila (L.) DC, sunt
testate 52 de specii noi cultivate, de asemenea sunt indicate noi locuri de creștere pentru
unele plante rare și aduse argumentări pentru speciile neconﬁrmate în prezent. 30 de specii
rare sunt propuse pentru includerea suplimentară în Cartea Roşie a R. Moldova.
Importanţa socio-economică: Lucrarea este destinată botaniştilor, profesorilor, doctoranzilor,
studenţilor şi tuturor persoanelor cointeresate în conservarea diversităţii ﬂoristice.
Work description: The present book reveals 3218 species and 76 varieties from 935 genera and 145
families of vascular plants from the spontaneous and the cultivated ﬂora of the Republic of
Moldova. Autochthonous species and exotic ones are part of 3 phyla and 9 classes: phylum
PTERIDOPHYTA = 28 species (class: Psilotopsida = 1, Equisetopsida = 6, Polypodiopsida = 21),
phylum PINOPHYTA = 145 (class: Ginkgopsida = 1, Gneotopsida = 4, Pinopsida = 140 species and 19 varieties), phylum MAGNOLIOPHYTA = 3045 (class: Magnoliopsida = 2450 and 54
varieties, Liliopsida = 595 species and 9 varieties). The spontaneous ﬂora comprises 1834
species: 1751 species and 48 varieties of autochthonous plants and 83 alien species. The
cultivated ﬂora includes 1384 species and 20 varieties. In the researched ﬂora, 8 species
were collected for the ﬁrst time: Alyssum caliacrae Nyár., Alyssum tortuosum Willd., Anthriscus
caucalis M.Bieb., Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., Filago germanica L., Cerastium nemorale M.Bieb, Valerianella brachystepana (Ten.) Bertol. and Valerianella pumila (L.) DC. 52 new
cultivated species were tested and also new locations of growth for rare species were indicated and there were brought arguments for currently unconﬁrmed species. It is proposed
to include 30 rare species in the Supplement of the Red Book of the Republic of Moldova.

5.2

FLORA BASARABIEI, VOLUMUL I

Monografie știinţiﬁcă, ISBN: 978-9975-47-057-5; 978-9975-47-058-2
Autori:

Negru A., Simonov Gh., Chirtoca V., Cantemir Valentina, Ghendov V., Pînzaru P., Şabanov G.,
Postolache Gh., Teleuţă A., Ursu A., Constantinov T., Sîrodoev Gh., Miţul E.
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Descrierea lucrării: Structural volumul este constituit din 2 părţi. Partea generală cuprinde elucidarea condiţiilor naturale ale Basarabiei (relieful, clima, solurile, vegetaţia), istoria geologică şi
originea ﬂorei actuale basarabene, istoria cercetărilor ﬂoristice, descrierea districtelor geobotanice. Partea specială include caracterizările generale ale ﬁlumurilor, claselor, familiilor,
genurilor de plante superioare sporifere şi gimnosperme, înregistrate în ﬂora spontană a
Basarabiei şi teritoriilor limitrofe. Toate speciile cuprinse în volum (182 de specii din 98 de
genuri, 52 de familii şi 5 ﬁlumuri) sunt însoţite de ilustraţii originale alb-negru, sinonimie,
descrieri detaliate ale caracterelor morfologice, biologice şi ecologice cu indicarea ariilor de
răspândire pe Terra, domeniilor de utilizare, iar pentru speciile rare se indică şi gradul lor de
periclitate. Il. 187, hărţi 2.
Importanţa socio-economică: Monograﬁa „Flora Basarabiei” în 6 volume va servi ca fundament ştiinţiﬁc şi informaţional pentru elevi şi studenţi, profesori în scopul realizării programelor de
instruire, educaţie şi conservare a diversităţii ﬂoristice; la perfectarea legislaţiei cu privire
la conservarea plantelor rare; la elaborarea Cadastrului lumii vegetale, completarea şi îmbogăţirea colecţiilor in vivo ale Grădinii Botanice, la desfăşurarea activităţilor de educare
şi informare a populaţiei privind conservarea şi protecţia mediului. Potenţialii beneﬁciari:
instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi postuniversitar, Ministerul Mediului,
instituţiile ştiinţiﬁce şi organizaţiile neguvernamentale preocupate de problema conservării
biodiversităţii.
Work description: Structurally, the volume consists of two parts. The General Part includes the description of the natural conditions of Bessarabia (relief, climate, soils, and vegetation), the
geological history and the origin of the current Bessarabian ﬂora, the history of ﬂoristic research and the description of geobotanical districts. The Special Part includes general description of phyla, classes, families and genera of sporiferous and gymnosperms vascular
plants from the wild ﬂora of Bessarabia and adjacent territories. All species included in the
book (182 species in 98 genera, 52 families and 5 phyla) are accompanied by black and
white pictures, synonyms, detailed descriptions of morphological, biological and ecological
characteristics, distribution, possible uses and risk of extinction. Pictures 187, maps 2.

5.3

FLORA BASARABIEI, VOLUMUL II

Monografie știinţiﬁcă, ISBN: 978-9975-47-057-5; 978-9975-47-137-4.
Autori:

Negru A., Cantemir V., Comanici I., Ghendov V., Gînju Gh., Gînju S., Grati V., Izverscaia T., Ioniţa O.,
Istrati A., Lazu Şt., Manic Şt., Pînzaru P., Ştefîrţa A., Şabanov G., Tofan-Dorofeev E.

Descrierea lucrării: Lucrarea monograﬁcă „Flora Basarabiei”, volumul II este constituit din 2 părţi:
Partea generală cuprinde caracterizarea morfologică a organelor vegetative şi generative
ale magnolioﬁtelor, şi Partea specială include caracterizarea generală a ﬁlumului, familiilor,
genurilor şi speciilor de plante superioare (400 de specii, 124 de genuri, 28 de familii din
ﬁlumul Magnoliophyta), înregistrate în ﬂora spontană a Basarabiei şi teritoriilor limitrofe.
Speciile, cuprinse în volum, sunt însoţite de sinonimie, descrieri detaliate ale caracterelor
morfologice, biologice şi ecologice, cu indicarea ariilor de răspândire pe Terra, domeniilor
de utilizare, iar pentru speciile rare se indică şi gradul lor de periclitate. Iconograﬁa volumului întruneşte 626 de desene originale alb-negru.
Importanţa socio-economică: Monograﬁa „Flora Basarabiei” în 6 volume (vol. II) va servi ca fundament ştiinţiﬁc şi informaţional pentru elevi şi studenţi, profesori în scopul realizării programelor de instruire, educaţie şi conservare a diversităţii ﬂoristice; la perfectarea legislaţiei cu
privire la conservarea plantelor rare; la elaborarea Cadastrului lumii vegetale, completarea şi
îmbogăţirea colecţiilor in vivo ale Grădinii Botanice, la desfăşurarea activităţilor de educare
şi informare a populaţiei privind conservarea şi protecţia mediului. Potenţialii beneﬁciari:
instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi postuniversitar, Ministerul Mediului,
instituţiile ştiinţiﬁce şi organizaţiile neguvernamentale preocupate de problema conservării
biodiversităţii
Work description: The monograph “The Flora of Bessarabia”, volume II, consists of 2 parts: the General
Part, which includes the morphological characterization of the vegetative and generative
organs of magnoliophyta and the Special Part, which includes the general characterization
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of the phyla, families, genera and species of higher plants (400 species, 124 genera and 28
families of the phylum Magnoliophyta), found in the spontaneous ﬂora of Bessarabia and
the neighbouring territories. The species mentioned in the book are accompanied by synonyms, detailed descriptions of morphological, biological and ecological characteristics,
as well as their range and possible uses. The conservation status of rare species is also indicated. In the volume, there are also 626 original black and white drawings.

GRĂDINA BOTANICĂ INSTITUT A AȘM
AGENŢIA PENTRU SILVICULTURĂ „MOLDSILVA”
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI AMENAJĂRI SILVICE, ÎNTREPRINDERE DE STAT
5.4

REZERVAŢIA „PĂDUREA DOMNEASCĂ”

Autor:

Postolache Gheorghe

Monografie știinţiﬁcă, ISBN: 978-9975-129-36-7
Descrierea lucrării: Lucrarea descrie Rezervaţia „Pădurea Domnească”, care este constituită din ecosisteme acvatice, palustre, praticole şi forestiere, caracteristice pentru pădurile de luncă din
Moldova. Include un genofond constituit din 660 de specii de plante vasculare, dintre care
34 de specii de arbori, 32 de specii de arbuşti, 5 specii de liane şi 590 de specii de plante
ierboase. În rezervaţie au fost remarcate 31 de specii de plante rare, dintre care 8 specii
de plante vasculare: limba şarpelui (Ophioglosum vulgatum), arinul (Alnus incana), feriga
(Dryopteris carthusiana), ghiocelul (Galanthus nivalis), căpşuniţa (Cephalanthera damasonium), iarba ciutei (Doronicum hungaricum), laleaua pestriţă (Fritilaria meleagris), mutulica
(Scopolia carniolica), viţa de pădure (Vitis sylvestris), au fost atribuite la categoria speciilor de
plante rare şi incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova. Comunităţile de plante descrise
în Rezervaţia „Pădurea Domnească” au fost atribuite la 65 de asociaţii vegetale, grupate în 28
de alianţe, 19 ordine şi 11 clase. Comunităţile de plante din asociaţiile: Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck, 1935; As. Typhetum laxmanii Nedelcu, 1969 au fost atribuite la
categoria asociaţiilor rare. După apartenenţa ﬂoristică, în Rezervaţia „Pădurea Domnească”
au fost evidenţiate 16 categorii de arboreturi. Cele mai mari suprafeţe sunt ocupate de arboretele de stejar pedunculat – 2149,4 ha, ceea ce constituie 42,2% din suprafaţa arboretelor
din rezervaţie. Arboretele de plop alb (Populus alba) ocupă 1454,7 ha (28,5%). Arboretele de salcie (Salix alba) sunt instalate în 336,8. Arboretele formate din speciile autohtone
(stejar pedunculat, plop alb, plop negru, plop tremurător, salcie, frasin, jugastru, ulm, tei
şi arţar tătăresc) ocupă 4565,6 ha, ceea ce constituie 89,7% din suprafaţa arboretelor din
rezervaţie. Dintre speciile alohtone, cele mai mari suprafeţe sunt ocupate de arboretele de
salcâm – 417,1 ha (8,2%). Celelalte specii ocupă mai puţine suprafeţe. Suprafaţa totală a
arboretelor constituite din specii alohtone este de 502,6 ha (10,3%). După provenienţă, s-a
evidenţiat că arboretele natural fundamentale de stejar pedunculat, de plop şi de salcie din
rezervaţie ocupă o suprafaţă de 1780,2 ha, ceea ce constituie doar 35% din suprafaţa arboretelor din rezervaţie. Arboretele degradate ocupă 1374,1 ha, ceea ce constituie 27%, iar
cele artiﬁciale – 1935,5 ha, adică 38% din suprafaţa arboretelor din rezervaţie. Acest raport
denotă faptul că gestionarea arboretelor în rezervaţie s-a efectuat în detrimentul arboretelor natural fundamentale. Așadar, tendinţele dezvoltării arboretelor din cadrul Rezervaţiei
„Pădurea Domnească” relevă o scădere a suprafeţelor cu arboreturi natural fundamentale și
o creștere a suprafeţelor cu arborete derivate. În scopul reducerii suprafeţelor cu arborete
natural fundamentale de stejar pedunculat (Quercus robur), de plop (Populus alba, P. nigra,
P. tremula), salcie (Salix alba), este necesar ca gestionarea arboretelor din rezervaţie să ﬁe
efectuată prin metoda tăierilor succesive, în condiţii de instalare şi dezvoltare a seminţişului.
Principalii factori naturali ce reglementează compoziţia ﬂoristică şi faunistică în Rezervaţia
„Pădurea Domnească” sunt inundaţiile. Factorii antropici principali care au impact negativ
asupra rezervaţiei sunt construirea barajului Costeşti-Stânca, gestionarea nechibzuită etc. În
scopul optimizării conservării biodiversităţii, a fost efectuată zonarea Rezervaţiei „Pădurea
Domnească”. În rezervaţie a fost delimitată zona cu protecţie integrală, care include cele
mai valoroase suprafeţe cu vegetaţie acvatică, palustră, praticolă şi forestieră, cu specii de
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plante şi animale rare, cu comunităţi de plante rare, colonii de păsări, arbori seculari, resurse
genetice forestiere ce necesită a ﬁ cercetate într-un regim de neamestec din partea omului
perioade mai îndelungate. În baza acestor principii au fost selectate 9 sectoare cu suprafaţa
totală de 284,4 ha, propuse pentru crearea zonei cu protecţie integrală. Au fost selectate 2
suprafeţe cu vegetaţie forestieră, cu suprafaţa totală de 144,7 ha şi 7 suprafeţe cu vegetaţie
acvatică şi palustră, cu suprafaţa totală 139,7 hа.
Importanţa socio-economică: Lucrarea este destinată botaniştilor, profesorilor, doctoranzilor,
studenţilor şi tuturor persoanelor cointeresate în conservarea diversităţii ﬂoristice.
Work description: The nature reservation “Padurea Domneasca” consists of aquatic ecosystems,
wetlands, grassland and forest ecosystems that are characteristic of ﬂoodplain forests from
Moldova. The diversity of ﬂora, vegetation and forests are presented in the monograph of
reservation “Padurea Domneasca” together with current issues and problems faced for conserving this area of high conservation value. The ﬂora of reservation “Padurea Domneasca”
contains 660 species, 34 trees, 32 shrubs and 590 of herbs. In reservation “Padurea Domneasca” were observed 20 rare plant species, including 8 species of vascular plants: the
adder’s-tongue ferns (Ophioglosum vulgatum), common alder (Alnus incana), toothed wood
fern (Dryopteris carthusiana), snowdrop (Galanthus nivalis), the white helleborine (Cephalanthera damasonium), wild sunﬂower (Doronicum hungaricum), checkered lily (Fritilaria
montana), European scopolia (Scopolia carniola), European wild grape (Vitis sylvestris), that
were assigned to the category of endangered plant species and included in the Red Book of
Moldova. Plant communities study in reservation “Padurea Domneasca” revealed 62 plant
associations that have been grouped into 28 alliances, 19 orders and 11 classes. Two rare
plant associations have been described; Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck,
1935 and Typhetum laxmanii Nedelcu, 1969. 16 forest types have been described in reservation “Padurea Domneasca” based on ﬂoristic criteria. The most abundant forest type
is formed of pedunculate oak forest (2149.4 ha or 42.2% of the reservation). White poplar
forests (Populus alba) occupy 1454.7 ha (28.5%). White willow forests (Salix alba) are present
in 336.8 hectares. Indigenous forests consist of native tree species (pedunculate oak, white
poplar, black poplar, aspen, willow, ash, maple, elm, linden and tatarian maple) that occupy
4565.6 ha and which constitutes 89.7% of the reservation. Among introduced tree species,
the largest areas are occupied by acacia forests (417.1 ha or 8.2%). The total area of forest
occupied by non-indigenous tree species is 502.6 ha (10.3%). Natural forest stands of pedunculate oak, poplar and willow occupy an area of 1780.2 ha, which represents only 35%
of the reservation. Conversely degraded forests occupy 1374.1 ha (27%) and artiﬁcial forests
occupy 1935.5 ha (38%) of the reservation stands. We show in the monograph that forest
management in the reservation “Padurea Domneasca” was carried out to the disadvantage
of natural forest stands that lead to an increase in areas with secondary forest stands. In
order to increase areas with natural forest stands of pedunculate oak (Quercus robur), poplar
(Populus alba, P. nigra, P. tremula) and white willow (Salix alba) it is necessary that the forest
management plan would include successive cuttings when seedlings were successfully installed. The main factors governing the composition of natural ﬂora and fauna in the reservation “Padurea Domneasca” are ﬂoods. Among the main anthropogenic factors that have
a negative impact on the reservation, are building the Costesti-Stanca damp, unsustainable
management and other factors. We developed a new zoning plan for the reservation “Padurea Domneasca” in order to optimize the biodiversity conservation. The area under strict
protection was delineated and includes most important areas with aquatic vegetation,
paludous vegetation, meadows and woodland vegetation. Strict protected areas include
rare species of plants and animals, rare plant communities, bird colonies, secular trees and
forest genetic resources that need to be investigated properly in the long-term. Based on
these considerations the area under strict protection was created and include nine sectors
with total area of 284.4 hectares, from which two sectors represent woodland vegetation
with total area of 144.7 hectares and seven sectors include aquatic and paludous vegetation
with total area of 139.7 ha. The reservation “Padurea Domneasca” consists of aquatic ecosystems, wetland, grassland and forest ecosystems that are characteristic of ﬂoodplain forests
from Moldova. The diversity of ﬂora, vegetation and forests are presented in the monograph
of the reservation “Padurea Domneasca” together with current issues and problems faced
for conserving this area of high conservation value.
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INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AŞM
5.5

CONTROLUL GENETIC AL CARACTERELOR DE REZISTENŢĂ ŞI PRODUCTIVITATE
LA GRÂUL COMUN

Autori:

Lupaşcu Galina, Saşco Elena, Gavzer Svetlana, Anesia Rodica, Dicusar Ion, Sandic Ştefan

Monografie știinţiﬁcă, ISBN: 978-99-75-62-385-8
Descrierea lucrării: În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor cu privire la componenţa speciilor de fungi care produc putrezirea rădăcinilor, maladii ale spicului şi bolile foliare la grâul
comun de toamnă în condiţiile Republicii Moldova; particularităţile de interacţiune genotip
de grâu x patogen în condiţii in vivo şi in vitro; modul de heritabilitate a rezistenţei grâului la
patogenii necrotroﬁ şi biotroﬁ; inﬂuenţa genotipului şi condiţiilor climatice asupra elementelor de productivitate ale spicului, legăturilor corelaţionale şi controlul genetic al acestora;
potenţialul transgresiv al grâului pentru rezistenţa la patogeni şi componentele productivităţii spicului.
Importanţa socio-economică: Prezenta monograﬁe are ca scop sintetizarea noilor cunoştinţe despre componenţa agenţilor fungii patogeni pentru grâul comun de toamnă în condiţiile
Republicii Moldova; particularităţile de interacţiune patogen x genotip de grâu în relaţiile
cu condiţiile ambientale (în condiţii in vivo şi in vitro); polimorﬁsmul molecular (AFLP) al
genotipurilor de grâu; interacţiunile genice din planta-gazdă implicate în heriabilitatea rezistenţei la patogen; legăturile corelaţionale între subcomponenţii productivităţii spicului;
manifestarea transgresiilor valoroase. Aceste contribuţii ştiinţiﬁce oferă largi oportunităţi
pentru eﬁcientizarea noilor programe de ameliorare a grâului în scopul creării genotipurilor
performante care întrunesc înalte însuşiri de productivitate şi rezistenţă la maladii şi factori
abiotici nefavorabili.
Work description: The book presents the results of the species composition research of fungi that can
cause root rot, foliar diseases and spike diseases of autumn common wheat in the Republic
of Moldova; the peculiarities of interaction of wheat genotype x pathogen in vivo and in vitro
conditions; the way of heritability of wheat resistance to necrotrophic and biotrophic pathogens; the inﬂuence of the genotype and the climatic conditions on the productivity elements of the spike, correlational links and the genetic control of them; the wheat transgressive potential for the pathogens resistance and the productivity components of the spike.

5.6

MICROELEMENTELE ÎN COMPONENTELE BIOSFEREI REPUBLICII MOLDOVA ŞI
APLICAREA ÎN AGRICULTURĂ ŞI MEDICINĂ

Autori:

Toma S., Nedelicov M., Bârsan A., Stasiev G., Zubcov E., Lisnic S., Sturza R., Veliksar S., Cosman S.,
Găină B., Iarovoi P., Lupan A.

Monografie știinţiﬁcă, ISBN: 978-9975-51-724-9
Descrierea lucrării: Sunt prezentate rezultatele cercetărilor rolului microelementelor, efectuate în
Moldova după principiile sistemice în ciclul biogeochimic „sol-apă-plantă-alimente – sănătatea animalelor şi a omului”, care sunt rodul muncii multianuale a activităţii oamenilor de
ştiinţă din institutele de cercetare-inovare ale AȘM, din institutele ramurale din agricultură şi
medicină, a catedrelor de specialitate ale universităţilor. Monograﬁa este destinată cercetătorilor ştiinţiﬁci, specialiştilor în biologie generală, ecologie, pedologie, agronomie, nutriţia
animală, medicină. Materialele incluse în lucrare pot servi drept suport ştiinţiﬁc (fundamental şi aplicativ) în instruirea studenţilor din domeniile respective.
Importanţa socio-economică: Autorii monograﬁei în baza cercetărilor personale, publicaţiilor naţionale, regionale şi internaţionale au propus măsuri de protecţie a solului, apei, diminuare
a impactului negativ al factorilor naturali şi tehnogeni, ce micşorează fertilitatea solului şi
calitatea apelor de suprafaţă. Materialele incluse în lucrare sunt noi, actuale şi se bazează pe
circa 100 de brevete de invenţie, inclusiv 30 de procedee tehnologice cu un efect sporit de
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productivitate şi beneﬁce ecologic şi social. Implementarea soluţiilor propuse garantează şi
un efect înalt social, prin şcolarizarea populaţiei cu cunoştinţe mai profunde privind conţinutul metalelor grele, inclusiv al microelementelor bioﬁle, în componentele biosferei (sol,
apă, plante, animale).
Work description: The results of numerous studies on the role of trace elements, carried out in Moldova on the basis of a systematic approach in biogeochemical cycle “soil-water-plant-food –
livestock-human health” are presented in this book. The materials, contained in monograph, are the results of multiannual work of scientists from various research institutes of the
Academy of Sciences, branch institutes of agriculture and medicine, and some university
departments. The book is intended for scientists and specialists in biology, ecology, agronomy, livestock farming, soil science, medical treatment. It can serve as a scientiﬁc support
(basic and applied) in teaching students the relevant areas.

5.7

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ В
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Autori:

Botnari Vasile, Maşenco Natalia, Borovskaia Alla, Ivanova Raisa, Vasilachi Iuliana, Şucanov
Vladimir, Korîtico Larisa

Domeniul: Agricultură
ISBN:

978-99-75-56-223-2

Descrierea lucrării: În baza cercetărilor s-a stabilit că metaboliţii secundari de natură glicozidică,
obţinuţi din speciile familiilor Scrophulariaceae, Solоnаceae, posedă un spectru larg de proprietăţi bioreglatoare. La utilizarea exogenă a acestora, ei sporesc energia de germinaţie a
seminţelor şi creşterea plantelor, sporesc la cerealiere nivelul de înfrăţire productivă, induc
rezistenţa plantelor faţă de stresul biotic şi abiotic, inclusiv şi faţă de factorii tehnologici
şi agroclimatici nefavorabili (dezgheţurile de iarnă, seceta, umiditatea ridicată, salinitatea
solului, radiaţia UV), previn căderea ovarelor în timpul fructiﬁcării, fructelor propriu-zise.
Proprietăţile bioregulatorilor enumeraţi mai sus ne permit recomandarea lor spre utilizare
în tehnologia de cultivare a culturilor cerealiere.
Importanţa socio-economică: Rezultatele obţinute în experienţele de laborator şi de câmp şi generalizate în formă de carte privind aplicarea bioregulatorilor naturali la germinarea şi cultivarea culturilor cerealiere ne-au permis de a recomanda bioregulatorii în calitate de măsură
agrotehnică în tehnologiile de cultivare, utilizând compoziţii de glicozide în scopul sporirii
viabilităţii plantelor în condiţii nefavorabile de iernare, majorării numărului de fraţi productivi, precum şi recoltei culturilor cerealiere.
Work description: Based on the conducted studies, it has been established that secondary metabolites of glycosidic nature, obtained from the species of the families Scrophulariaceae, Solonaceae, possess a wide spectrum of bioregulatory properties. Their exogenous using lead
to increase seed germination and plant growth, to enhance the levels of cereal production,
induce plant resistance to biotic and abiotic stress including unfavorable technological and
agro-climatic factors (winter thaw, drought, high humidity, soil salinity, UV radiation), prevent the fall of the ovaries during fructiﬁcation and the fruit itself. The properties of the
bioregulators listed above allow us to recommend them for use in cereal crop cultivation
technology.

5.8

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ В
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Autori:

Botnari Vasile, Borovskaia Alla, Maşcenco Natalia, Vasilachi Iuliana, Focşa Nina,
Gumaniuc Alexei, Gradinar Dmitrii, Kozari Elena, Balaşova Irina

Domeniul: Agricultură
ISBN:

978-99-75-56-224-9
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Descrierea lucrării: În baza cercetărilor efectuate s-a stabilit că metaboliţii secundari de natură glicozidică, obţinuţi din speciile familiilor Scrophulariaceae, Solоnаceae, posedă o gamă largă
de proprietăţi de bioregulatori şi prezintă un interes deosebit pentru sporirea rezistenţei
plantelor în scopul asigurării unei recolte garantate. Aplicarea glicozidelor menţionate favorizează sporirea energiei de germinaţie a seminţelor şi creşterea plantelor în câmp deschis,
stimulând astfel fazele primare de dezvoltare a plantelor, de asemenea, induce rezistenţa
acestora faţă de stresul biotic şi abiotic, favorizează procesul de fructiﬁcare, sporeşte numărul şi masa fructelor, acţionează pozitiv asupra compoziţiei biochimice a fructelor. Proprietăţile bioregulatorilor enumerate mai sus ne permit recomandarea lor spre utilizare în
tehnologia de cultivare a legumelor.
Importanţa socio-economică: În recomandările metodice editate în formă de carte sunt reprezentate concentraţiile optimale şi procedeele de utilizare a bioregulatorilor recomandaţi şi de
perspectivă în calitate de măsură agrotehnică în tehnologia de cultivare a culturilor legumicole.
Work description: Based on the conducted studies, it has been established that secondary metabolites of glycosidic nature, obtained from the species of the families Scrophulariaceae, Solonaceae, possess a wide range of bioregulatory properties and are of particular interest for
enhancing plant resistance in order to ensure a guaranteed crop. The application of these
glycosides favors increasing of seed germination energy and plants growth in the ﬁeld by
stimulating the primary stages of plant growth, also induces their resistance to biotic and
abiotic stress, favors the fructiﬁcation process, increases the number and mass of fruits, acts
positively on the biochemical composition of the fruits. The properties of the bioregulators
listed above allow us to recommend them for use in technology of vegetables cultivation.

5.9

FIZIOLOGIA STRESULUI, ADAPTĂRII ŞI REZISTENŢEI LA SECETĂ A PLANTELOR
DE CULTURĂ

Autori:

Ştefîrţă Anastasia, Brînză Lilia, Vrabie Valeria, Aluchi Nicolae

Domeniul: Fiziologia plantelor
Monografie știinţiﬁcă, ISBN: 978-99-75-62-408-4
Descrierea lucrării: În lucrare sunt sistematizate şi analizate rezultatele investigaţiilor proprii ale autorilor prin prisma informaţiei din literatura de specialitate privitor la unele mecanisme, asociate cu rezistenţa plantelor la condiţii de secetă moderată, ce se desfăşoară la nivel molecular, celular, de organ şi organism. Toate aspectele problemei rezistenţei plantelor la secetă
sunt axate pe esenţa şi mecanismele stresului. Sunt descrise particularităţile de antrenare
a sistemelor generale de protecţie – proteinele de stres, compuşii organici de protecţie cu
masa moleculară mică, osmoliţii compatibili şi reglarea osmotică a statusului apei, gradienţii apei şi integritatea funcţională, în formarea rezistenţei la plante în funcţie de durata
şi intensitatea secetei. Experimental, s-a argumentat concepţia despre existenţa la plante
a stres-memoriei – însuşire de a reacţiona mai rapid şi adecvat la stresul repetat în timp.
Capacitatea de homeostatare a apei în ţesuturi şi de preîntâmpinare a formării excesive a
SRO, precum şi de activizare a protecţiei antioxidante, reprezintă mecanisme nespeciﬁce
importante, care asigură formarea memoriei de stres şi adaptarea plantelor la intemperiile
repetate în timp.
Importanţa socio-economică: Monograﬁa poate servi ca bază ştiinţiﬁcă pentru elaborarea strategiei
de inducere a rezistenţei plantelor la acţiunea factorilor nefavorabili. Informaţia conţinută în
lucrare prezintă interes atât pentru cercetătorii ştiinţiﬁci şi doctoranzi, cât şi pentru studenţii
şi cadrele didactice de proﬁl biologic.
Work description: This work systematized and analysed the results of the authors own investigations
in the light of information from the literature regarding some mechanisms associated with
resistance of plants to drought conditions, held at the molecular, cellular, organ and organism level. All aspects of the resistance of plants to the drought are focused on the essence
and mechanisms of stress. The peculiarities of the involvement of general protection systems such as stress proteins, protective organic compounds with a low molecular weight,
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compatible osmolites as well as osmotic regulation of the water state, the gradient of water,
and integration of functions at the whole organism level in the formation of plant resistance
depending on the duration and intensity of drought are described. The concept of the existence of stress-memory in plants is argued experimentally as a property of a more rapid and
adequate response to repeating stress. The activation of antioxidant protection systems,
are important nonspeciﬁc mechanisms that ensure the formation of stress memory and the
adaptation of plants to extreme weather ﬂuctuations and repeated water stress.

„PELIN ART” SRL
5.10

JUCĂRII ȘI JOCURI PENTRU COPII

Autor:

Pelin Victor

Descrierea lucrării: Colecţia conţine obiecte confecţionate din lemn destinate dezvoltării funcţiilor
motrice ale copiilor. Aceste obiecte au formă de căluţ, clovn, ﬁguri geometrice etc., ce pot ﬁ
folosite pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.
Work description: The collection contains objects made of wood designed to develop children’s motor functions. These objects have the shape of a little horse, clown, geometric ﬁgures, etc.,
which can be used for the harmonious development of the child.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
5.11

TULBURĂRI PSIHICE ȘI DE COMPORTAMENT ÎN EPILEPSIE: CLASIFICAREA,
DIAGNOSTICUL, ALGORITMII DE CONDUITĂ, ANAMNEZA, MANIFESTĂRILE
CLINICE, INVESTIGAŢIILE PARACLINICE, TRATAMENTUL, REABILITAREA,
RESURSELE NECESARE, PROFILAXIA, GHIDUL PENTRU PACIENT
ȘI PERSOANELE CARE ASISTĂ

Autori:

Popov Alexandru, Butnaru Mariana, Căpăţână Gheorghe, Căpăţână Ana

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 5526
Domeniul: Medicină
Descrierea lucrării: În lucrare au fost expuse unele probleme referitoare la diagnosticul, tratamentul și reabilitarea pacienţilor cu tulburări psihice și de comportament în epilepsie (TPCE).
Au fost studiate tulburările psihice și de comportament în epilepsie: F02 - F07.92 (a vedea:
Clasiﬁcatorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii CIM 10). Lucrarea integrează următoarele
compartimente: deﬁniţii, clasiﬁcarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, manifestările clinice, investigaţiile paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele necesare,
proﬁlaxia, ghidul pentru pacient și persoanele care asistă. Lucrarea este o premieră pentru
Republica Moldova.
Importanţa socio-economică: Lucrarea a fost realizată în perioada anilor 2005-2017 și conﬁrmată
prin articole știinţiﬁce și participări la conferinţe știinţiﬁce internaţionale și naţionale. Utilizatorii lucrării pot ﬁ centrele comunitare de sănătate mintală; centrele medicilor de familie;
cabinetele de consultaţie psihiatrică; secţiile psihiatrice în spitalele generale municipale,
raionale; spitalele psihiatrice republicane; centrele de medicină urgenţă; centrele de criză
etc. Lucrarea poate servi și în calitate de prototip pentru dezvoltarea Protocolului Naţional
„Tulburări Psihice și de Comportament în Epilepsie” pentru Ministerul Sănătăţii al Republicii
Moldova.
Work description: In the paper were presented some problems regarding the diagnosis, treatment
and rehabilitation of patients with psychiatric and behavioral disorders in epilepsy. Psychiatric and behavioral disorders in epilepsy have been studied: F02 - F07.92 (see: World Health
Organization Classiﬁcation ICD-10). The work integrates the following compartments: deﬁ-
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nitions, classiﬁcation, diagnosis, behavioral algorithms, anamnesis, clinical manifestations,
paraclinical investigations, treatment, rehabilitation, necessary resources, prophylaxis, the
Guide for the patient and assisting persons. The work is a premiere in the Republic of Moldova.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA RO
5.12

AGROCHIMIE

Autor:

Sala Florin

Monografie știinţiﬁcă, ISBN: 978-973-878-2
Descrierea lucrării: Cartea prezintă principii de bază privind nutriţia plantelor, bazele agrochimice
ale fertilizării în raport cu cerinţele plantelor, medii naturale și artiﬁciale de nutriţie a plantelor, resurse pentru managementul fertilităţii solului și a nutriţiei plantelor, metode de evaluare a fertilităţii solului, modele matematice de descriere a stării de nutriţie și de predicţie
cantitativă și calitativă a producţiei.
Importanţa socio-economică și tehnică a lucrării este reprezentată de noutăţile aduse în direcţia
mediilor de nutriţie a plantelor (medii artiﬁciale organo-minerale, minerale, sintetice și lichide – soluţii nutritive), a mecanismelor de absorbţie a ionilor nutritivi în plantă, a resurselor
pentru corectarea compoziţiei ionice a solului și mediilor artiﬁciale de nutriţie, astfel ca pe
baza principiilor, legităţilor agrochimice și a unor modele matematice să faciliteze optimizarea nutriţiei plantelor și creșterea rentabilităţii exploataţiilor agricole.
Work description: The book presents the basic principles of plant nutrition, agrochemical bases of
fertilization in relation to plant requirements, natural and artiﬁcial nutrition media, resources for soil fertility and for plant nutrition management, methods for assessing soil fertility,
mathematical models describing nutritional status, and quantitative and qualitative prediction of production.

5.13

MODEL DE CONSTANTE DE SUPRAFAŢĂ FOLIARĂ ÎN OPTIMIZAREA MĂSURĂRII
SUPRAFEŢEI FOLIARE ÎN PLANTE: UN STUDIU DE CAZ PENTRU MĂR

Autori:

Sala Florin, Arsene Gicu-Gabriel, Iordănescu Olimpia, Boldea Marius

Domeniul: Biologie și protecţia plantelor; horticultură
Descrierea lucrării: LAC Model a făcut posibilă obţinerea constantelor de suprafaţă foliară a frunzelor (KA) speciﬁce pentru cinci soiuri de măr (Generos, Pionier, Jonathan, Florina și Delicios de
Voinești) prin optimizarea calculelor bazate pe analiza a 500 de frunze. Pe baza dimensiunilor frunzelor și a constantelor de suprafaţă foliară (KA) obţinute pentru ﬁecare soi de măr, au
fost calculate suprafeţele foliare cu precizie ridicată, siguranţa statistică ﬁind conﬁrmată de
parametri: eroarea minimă (ME) și eroarea rădăcinii medie pătrată (RMSE).
Importanţa socio-economică: Dintre parametrii de caracterizare ai frunzelor, suprafaţa foliară și indicii derivaţi din aceasta, sunt dintre cei mai reprezentativi, care exprimă starea plantelor şi
a culturilor agricole în raport cu factori de mediu şi tehnologici. Una dintre cele mai accesibile metode nedistructive presupune determinarea suprafeţei foliare pe baza dimensiunilor
frunzelor (L, W), iar pentru creșterea acurateţei de calcul a suprafeţei foliare LAC Model a
furnizat constante de suprafaţă. Modelul propus în anul 2015 a fost deja utilizat în patru
studii la diferite specii de plante sau aplicaţii software.
Work description: The Leaf Area Constant Model (LAC Model) has made it possible to obtain the leaf
area constants (KA), speciﬁc to ﬁve apple cultivar (Generos, Pionier, Jonathan, Florina and
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Delicios de Voineşti) by optimizing the calculations based on the analysis of 500 leaves. Based
on the leaf dimensions and the leaf area constant (KA) obtained for each apple cultivar, the
foliar surfaces were computed with high precision, with statistical safety conﬁrmed by the
parameters: Minimum Error (ME) and Root Mean Squared Error (RMSE). The model can be
used for diﬀerent plant species in optimizing leaf area determination.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
5.14

PROVOCARE OFFLINE

Autor:

Stamati Mihai

Domeniul: Joc
Descrierea lucrării: Petrecem tot mai mult timp în mediul online, chiar și atunci când avem ocazia
să socializăm live. „Provocarea oﬄine” e doar un joc care te face să conștientizezi această
obișnuinţă și să o depășești punând preţ pe interacţiunea reală cu cei pe care îi ai în preajmă. Pentru ﬁecare persoană care intră în această provocare folosind dispozitivul, se oferă o
marjă de timp în care își poate folosi, totuși, telefonul pentru a-și putea veriﬁca mesajele și
pentru a răspunde la apeluri, dar nu mai mult de 60 de secunde în sumă. Depășirea acestei
limite este notiﬁcată pe ecranul central și semniﬁcă pierderea provocării, respectiv aplicarea
unei penalităţi.
Work description: We are spending more and more time online, even when we chance to socialize
live. “Online Challenge” is just a game that makes us acknowledge our habit, and makes us
overcome it by setting a price on real interaction with the closest people around us. For each
person who takes part in the challenge, is dedicated a time limit of 60 second, enough to
check your messages, or make a call. When passing over the time limit, you are notiﬁed on
the main screen that you’ve lost the challenge, and there is a penalty for this.

CRĂCIUN LUDMILA
5.15

COLECŢIA „OBICEIURI ȘI TRADIŢII DE NUNTĂ”

Autor:

Crăciun Ludmila

Descrierea lucrării: Colecţia include obiecte ţesute, brodate și croșetate manual și sunt folosite în
cadrul nunţilor care respectă tradiţiile și obiceiurile din arealul basarabean. Prosoape pentru
legatul nașilor, prosoape pentru vornicei, șerveţele pentru jemna miresei, prosop folosit la
„spălatul mâinilor” (un obicei frumos înainte de a se închina banii), set folosit de nașă la despodobitul miresei (șorţ și colţ de acoperit capul) etc. De asemenea, colecţia cuprinde un șir
de obiecte folosite la cununia religioasă: prosop folosit la legatul mâinilor tinerilor, prosop
pentru preot, prosoape pentru nași, batiste cu care vorniceii ţin „cununiile” etc.
Work description: The collection includes manually woven, embroidered and crocheted items, which are used in weddings that respect the traditions and customs of the Bessarabian area.
Towels for tying up the godparents, towels for the best men, napkins for bride’s jemna, towel
used in “hands washing” (a nice habit before handing the money), a set used by the godmother to the taking of decorations oﬀ the bride (apron and kerchief to cover the head), etc.
The collection also includes a range of items used for the religious wedding: a towel used to
tie up the hands of young people, a towel for the priest, towels for the godparents, handkerchiefs with which the best men hold the “weddings”.
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NEGRUVODĂ MARIA
5.16

MACHETE SUVENIRE ÎN STIL NAŢIONAL, BIJUTERII LUCRATE MANUAL

Autor:

Negru-Vodă Maria

Domeniul: Artizanat
Descrierea lucrării: Lucrarea reprezintă o machetă de locuinţă, la baza căreia au stat tradiţiile populare românești de amenajare a locuinţelor. Vor ﬁ prezentate mai multe varietăţi de machete
de acest gen.
Broderie (plușată, artistică cu panglică ș.a.), machete (interior tradiţional moldovenesc), bijuterii lucrate manual (brodate cu panglică, mărgele, goblen, ﬂoristică).
Work description: The work represents a model of dwelling, based on Romanian folk traditions of
dwelling arrangement. Several varieties of models of this kind will be presented.
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Lista participanţilor
la Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT-2017”
List of participants
in the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2017”
PERSOANE JURIDICE
1. ACADEMIA DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI
AȘM

7. ASOCIAŢIA SOCIETATEA
INVENTATORILOR DIN BANAT, ROMÂNIA

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/27-14-78, 54-28-23
fax: +373 22/54-28-23
e-mail: consiliu@asm.md

Piaţa Karlsruhe nr. 2,
Timișoara, România
tel.: +40 722-341-280
e-mail: remi_radulescu@yahoo.com

2. AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC AITT
str. Mioriţa nr. 5, etaj 4,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
tel. +373 22/ 88-25-60
fax: +373 22/88-25-60
e-mail: oﬃce@aitt.md

3.

AmCham MOLDOVA

8. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
A REPUBLICII MOLDOVA
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 151,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/22-15-52
fax: +373 22/23-44-25
e-mail: camera@chamber.md

9. CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE
BILATERALĂ MOLDOVA  ROMÂNIA

str. Pușkin nr. 45B, MD-2005,
Chişinău, Republica Moldova

bd. Ștefan cel Mare nr. 151,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

4.

10. CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE
ITALOMOLDAVĂ

A.O. JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA

str. Mitropolit Varlaam nr. 65,
MD2009, Chișinău, Republica Moldova
mob.: +373 79-53-77-45
fax: +373 22/22-76-05
e-mail: laurentia_ﬁlip@mail.ru

5.

AO „MAKERS”

str. Studenţilor nr. 9/11, MD-2045,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 79-61-47-53
e-mail: hello@atelier99.md

str. Tighina 49/3, of. 34,
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

11. CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE
MOLDOITALIANĂ
bd. Ștefan cel Mare nr. 171/1,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

12. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN
TRANSPORTURI

6. ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ, ASOCIAŢIA
PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE
„BACIFERA”

str. Sarmizegetusa 31,
MD-2032, Chişinău Republica Moldova
tel./fax: +373 22/52-35-12

str. Costiujeni nr. 14, MD-2019,
Chișinău, Republica Moldova
mob.: +373 69-80-17-76
e-mail: bacifera@mail.com

13. CENTRUL DE MEȘTEȘUG ARTISTIC „CASA
CANGEA” DIN OR. CRIULENI
MD-4801, s. Zolonceni,
r-nul Criuleni, Republica Moldova
tel.: +373 69-30-21-91
e-mail: nataliacangea@mail.ru
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14. CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

22. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU
CULTURILE DE CÂMP „SELECŢIA”, INSTITUŢIE
PUBLICĂ

str. Gh. Asachi nr. 67a,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/57-45-01, 57-45-70, 72-97-14
fax: +373 22/57-46-69
e-mail: avolneanski@cnsp.md, cspinu@cnsp.md

Calea Ieşilor nr. 28,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova
tel.: +373 231/3-31-51, 3-01-27

15. DFR SYSTEMS SRL, ROMÂNIA

23. INSTITUTUL DE CHIMIE AL AŞM

str. Drumul Taberei 46, Bl. OS2, ap. 23,
sector 6, 061392, București, România
tel.: +40 744-30-14-31
fax: +40 21/413-14-39
e-mail: info@dfr.ro

str. Academiei nr. 3,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/72-54-90, 73-99-63
fax: +373 22/73-99-54
e-mail: ichem@asm.md

16. FALA DENTAL SRL, CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ

24. INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL AŞM

str. București, 13,
MD-2001, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 69-12-05-64
fax: +373 22/27-05-36

17. FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI
str. Sf. P. Movilă nr. 3,
700809, Iași, România
tel.: +40-745-438-604
fax: +40-232-214-816
e-mail: euroinvent@yahoo.com

18. GRĂDINA BOTANICĂ INSTITUT A AȘM

str. Academiei nr. 5,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/73-53-86, 73-53-84
fax: +373 22/73-53-82
e-mail: mtirsu@ie.asm.md

25. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE
„PORUMBENI”, INSTITUŢIE PUBLICĂ
MD-4834, s. Pașcani,
r-nul Criuleni, Republica Moldova
tel.: +373 22/24-55-71

26. INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM

str. Pădurii nr. 18,
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22/55-04-43
e-mail: cancelarie.gb@asm.md

str. Academiei nr. 5,
MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/73-55-34, 73-81-49
fax: +373 22/73-81-49
e-mail: director@phys.asm.md

19. INCUBATORUL DE INOVARE
„INNOCENTER”, UNIVERSITATEA DE STAT
DIN COMRAT

27. INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE
ȘI SANOCREATOLOGIE AL AȘM

str. Galatsana nr. 17,
MD3800, Comrat, Republica Moldova
tel.: +373 298/2-34-81, 2-75-98
fax: +373 298/2-75-98
e-mail: info@inno-center.md

20. INDONESIAN INVENTION AND
INNOVATION PROMOTION ASSOCIATION
INNOPA, INDONEZIA
Rawamangun Muka 1 No. 22
Jakarta Timur 13220 Indonesia
e-mail: info.ayisi@gmail.com
phone/WA: +628567455639

str. Academiei nr. 1,
MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/72-51-55, 73-99-05
fax: +373 22/73-71-42
e-mail: vciochina@asm.md

28. INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM
str. Pădurii nr. 20,
MD2002, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/77-04-47, 55-61-80
fax: +373 22/55-68-80
e-mail: andronic.larisa@yahoo.com

21. INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE OF THE
CZECH REPUBLIC, REPUBLICA CEHĂ

29. INSTITUTUL DE INGINERIE
ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII
„D. GHIŢU” AL AȘM

str. Antonina Cermaka 2A,
Praga, Republica Cehă
tel.: +420 220-383-111
fax: +420 224-324-718
e-mail: posta@upv.cz

str. Academiei nr. 3, bloc 3,
MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/73-70-92, 73-74-59
fax: +373 22/73-74-59
e-mail: directia@nano.asm.md
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30. INSTITUTUL DE MATEMATICĂ
ȘI INFORMATICĂ AL AȘM

37. INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA
MOLDOVA, IMSP

str. Academiei nr. 5,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/72-59-82,
fax: +373 22/73-80-27
e-mail: imam@math.md

str. N. Testemiţanu nr. 30,
MD2025, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/85-24-14, 85-23-03
fax: +373 22/72-78-80
e-mail: anticamera@onco.md

31. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ,
IMSP

38. INSTITUTUL ȘTIINŢIFICOPRACTIC DE
BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ, INSTITUŢIE PUBLICĂ

str. T. Ciorbă nr. 1,
MD2004, Chişinău, Republica Moldova
tel.:+373 22/23-78-84, 23-53-09
fax: +373 22/23-53-09
e-mail: novikova.valeria@gmail.com,
anticamera@urgenta.md

MD-6525, s. Maximovca,
r-nul Anenii Noi, Republica Moldova
tel.: +373 22/35-93-50
e-mail: izmv56@mail.ru

32. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE
ȘI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM

39. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC
DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII
ALIMENTARE, INSTITUŢIE PUBLICĂ

str. Academiei nr. 1,
MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel./fax:+373 22/72-57-54,
mob.: +373 68-65-62-25
e-mail: microbiotech@imb.asm.md

str. Vierul nr. 59,
MD2070, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/28-54-31, 24-16-88
fax: +373 22/20-50-25
e-mail: vierul_isphta@mail.ru

33. INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ
„MECAGRO”, INSTITUŢIE PUBLICĂ

40. INVENTARIUMSCIENCE, PORTUGALIA

str. Miron Costin nr. 7,
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/44-00-87, 49-21-31, 43-04-12
fax: +373 22/49-21-31
e-mail: institut@mecagro.md

34. INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL AȘM
str. Academiei nr. 1,
MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22/73-98-09
mob.: +373 67-18-19-90
e-mail: izooasm@yahoo.com

35. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI
PETROCHIMIE  ICECHIM, ROMÂNIA
spl. Independenţei nr. 202, sector 6,
București O.P. 35, CP 174, 060021, România
tel.: +40 21/315-32-99
fax: +40 21/312-34-93
e-mail: oﬃce@icechim.ro

36. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
INCDPM, ROMÂNIA
spl. Independenţei nr. 294, sector 6,
060031, București, România
tel.: +40 21/305-26-00
fax: +40 21/318-20-01
e-mail: incdpm@incdpm.ro

Rua das Cerejeiras, Lotes 47/48,
Foros de Amora, Seixal, Portugal
tel.: +351 968-200-295
e-mail: f.lopes@inventarium-srd.com

41. ÎI „POSTOLACHI AURELIU”
str. Al.Marinescu, 44, ap. 40,
Chişinău, Republica Moldova

42. ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ
UZINA „TOPAZ” SA
Piaţa Dimitrie Cantemir 1,
MD-2001, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/87-61-04, 87-61-71
fax: +373 22/58-24-00
e-mail: topaz@topaz.md

43. ÎS „CONSTRUCTORUL S.P.B.”
str. N. Zelinski, 15, MD-2038,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/52-27-41

44. KOREA UNIVERSITY INVENTION
ASSOCIATION, REPUBLICA COREEA
2112 Bang bae-dong, Seocho-gu,
Seoul, South Korea
e-mail: lee37895661@gmail.com
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45. LICEUL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE
A MOLDOVEI

53. SA „MINTERFARMA”

str. Sprîncenoaia nr.1,
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova
mob.: +373 69-51-73-05
e-mail: keepoutzone@yahoo.com

str. Grenoble 21, MD-2025,
Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/72-54-58
fax: +373 22/72-86-63
e-mail: info@minerfarma.md

46. LICEUL „MIHAI EMINESCU”, CAHUL

54. SA „MOLDAGROTEHNICA”

str. Costache Negruzzi 143,
MD-3909, Cahul, Republica Moldova
tel.: +373 299/44-651

str. Industrială 4,
Bălţi, Republica Moldova
tel.: +373 231/8-87-10, 8-87-11
fax: +373 231/8-87-10

47. LICEUL „UNIVERSUL”, CHIȘINĂU
str. Hîncești nr. 136, MD-2070,
Chișinău, Republica Moldova
mob.: +373 79-89-72-47
fax: +373 22/22-93-14

48. OFEED SARL AU, MAROC
Apt 16, Imbl 6, Rue Dayet Aoua,
Agdal, Rabat, 10080, Morocco
fax: +212.537.68.30.83
web: www.ofeed.ma

49. OFICIUL DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ DIN MUNTENEGRU
46, Rimski trg, 81000,
Podgorica, Montenegro

50. OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII
ŞI MĂRCI OSIM, ROMÂNIA
str. Ion Ghica nr. 5, sector 3,
030044, Bucureşti, România
tel.: +40 21/315-19-65, 315-19-64, 314-59-64
fax: +40 21-312-38-19
e-mail: oﬃce@osim.ro

51. OFICIUL EUROPEAN DE BREVETE/
EUROPEAN PATENT OFFICE
80298, Munich, Germania
tel.: +49 89 2399 4636
e-mail: info@epo.org
web: www.epo.org

52. ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE/ WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
tel.: +41 22 338 9111
fax: +41 22 733 5428
e-mail: publicinf@wipo.int

55. SC BIS INNOVATION DEVELOPMENT SRL,
ROMÂNIA
str. Ion Nistor nr. 4, Modul M13D,
030041, București, România
tel.: +40 724-284-128
fax: +40 374-099-060
e-mail: bogdanserbanchimist@gmail.com

56. SC „TERAFIX” SRL
str. Ștefan cel Mare 74/a,
MD-3737, or. Strășeni, Republica Moldova
tel./fax: +373 237/2-21-07
mob.: +373 60-75-11-22, 79-40-43-35
e-mail: info@terafxi.md

57. SC „TOMAIVINEX” SA
str. Ferapontiev nr. 1,
MD-3805, Comrat, Republica Moldova
tel.: +373 298/22-275
e-mail: tomaivinex@gmail.com

58. SRL „ARTPROECO”
MD-5040, s. Vărvăreuca,
r-nul Florești, Republica Moldova
tel.: +373 60-55-82-55
e-mail: artproeco@mail.ru

59. SRL „AZAMET PRO”
str. Transnistria, 10/5,
Chişinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22/42-23-37
e-mail: oﬃce@azamet.md

60. SRL „BOBUSERVICE”
str. Botanica Veche, 8, ap. 5,
Chişinău, Republica Moldova

61. SRL „PELIN ART”
MD-4812, s. Bălţata,
r-nul Criuleni, Republica Moldova
tel.: +373 248/9-26-45
mob.: +373 69-32-30-80
e-mail: pelinart@gmail.com
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62. SRL „ROBOTICS COM”

69. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

str. Socoleni, MD-2020,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 78-25-13-35
e-mail: info@arduino.md

str. Alexei Mateevici nr. 60,
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
tel: +373 22/57-74-01
fax: +373 22/57-74-40
e-mail: departamentcercetare@yahoo.com

63. SRL „TRIODOR”
str. Miron Costin 7, of. 614,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/43-81-46
mob.: +373 69-78-74-00

64. TURKISH INVENTORS ASSOCIATION
OF TUMMIAD, TURCIA
212 MyOFFICE 46, Güneşli,
Basın Ekspres, Türkiye / İstanbul
e-mail: info@tummiad.org.tr
phone: +90 (850) 885 26 36
whatsapp: +90 (531) 519 03 19

65. UNIUNEA INVENTATORILOR ȘI
RAŢIONALIZATORILOR DIN REPUBLICA
MOLDOVA „INOVATORUL”
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200, of. 220,
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/74-46-86
fax: +373 22/74-32-88
e-mail: info@inovatorul.md

66. UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT
DIN MOLDOVA
str. Mirceşti nr. 42, MD-2049,
Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/31-22-58, 31-22-56
e-mail: info@uasm.md

67. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU”
DIN CLUJNAPOCA, ROMÂNIA
str. Victor Babeș nr.8,
400012, Cluj-Napoca, România
tel.: +40 264/59-72-56
fax: +40 264/59-72-57
e-mail: grant.umf.cluj@gmail.com

68. UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 165,
MD2004, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/24-34-08
fax: +373 22/24-23-44
e-mail: rector@usmf.md

70. UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE
ȘI ECONOMICE EUROPENE „CONSTANTIN
STERE”
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 200,
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/74-94-86
e-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com

71. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN
TIMIȘOARA, ROMÂNIA
Calea Aradului nr. 119,
300645, Timișoara, România
tel.: +40 74-98-15-617
fax: +40 25-62-77-263
e-mail: dbotau@yahoo.com

72. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, ROMÂNIA
str. A.I. Cuza nr. 13,
200585, Craiova, Romania
tel.: +40 722-292-228
e-mail: icst@central.ucv.ro

73. UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”
DIN SIBIU, ROMÂNIA
bd. Victoriei, 10,
550024, Sibiu, România
tel./fax: +40 269/430-110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com

74. UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE”
DIN SUCEAVA, ROMÂNIA
str. Universităţii nr. 13,
720229, Suceava, Romania
tel.: +40 230 520 081
fax: +40 230 520 080
e-mail: rectorat@usv.ro

75. UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 168,
MD2004, Chişinău, Republica Moldova
tel.:+373 22/23-78-61, 23-53-05
fax: +373 22/23-53-05
e-mail: secretaria@adm.utm.md,
zaporojan_s@yahoo.com
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76. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ
NAPOCA, ROMÂNIA

78. UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE
ASACHI” DIN IAȘI, ROMÂNIA

str. Memorandumului nr. 28,
400114, Cluj-Napoca, România
tel.:+40 264/470-12-00, 40-13-20
fax: +40 264/59-20-55
e-mail: opi@staﬀ.utcluj.ro

bd. Dimitrie Mangeron nr. 73,
700050, Iași, România
e-mail: lkloetzer@tuiasi.ro,
alexandracarlescu@tuiasi.ro

77. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ
NAPOCA, CENTRUL UNIVERSITAR NORD BAIA
MARE, ROMÂNIA
str. Victor Babeș 62,
430083, Baia Mare, România
tel.: +40 36-240-72-99
e-mail: vasilehotea@yahoo.com

79. WORLD INVENTION INTELLECTUAL
PROPERTY ASSOCIATIONS WIIPA
1F, No.20, Ln. 81, Sec.6,
Zhong Hsiao E. Rd, Nangang Dist.,
Taipei City, Taiwan
tel.: +886-2-77305848#12
e-mail: wiipa@wiipa.org.tw

PERSOANE FIZICE
1. BUŢINCU TOADER, INGINER

4. GÎRBU ANATOLIE, MEȘTER POPULAR

str. 1 Mai, 061622, București, România
mob.: +40 749-152 126
e-mail: toader.butincu@yahoo.com

str. V. Alecsandri nr. 4, MD2019,
s. Revaca, mun. Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/38-02-37
mob.: +373 69-28-16-99
e-mail: girbuanatolie@mail.ru

2. COVALIOV VICTOR, INVENTATOR
str. Alexei Mateevici nr. 60,
MD2009, Chişinău, Republica Moldova
tel.: +373 22/57-75-56
fax: +373 22/57-74-40

3. CRĂCIUN LUDMILA, MEȘTER POPULAR
str. Biruinţei, nr. 61, MD-3721,
com. Lozova, r-nul Strășeni, Republica Moldova
tel.: +373 237/48-579
mob.: +373 69-572-375
https://www.facebook.com/cirpala

5. NEGRUVODĂ MARIA, MEȘTER POPULAR
bd. Traian nr. 8/1, ap. 69,
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
mob.: +373 69-91-74-55
tel.: +373 22/76-48-94

6. ORČIĆ STIPAN, INVENTATOR
str. Jurjenici 69, 51215,
Kastav, Croaţia
tel./fax: +385 51/224-964
e-mail: stipan.orcic@ri.ht.hr
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Incubatorul Inovaţional „InnoCentru” al USC
Innovative Incubator “InnoCenter” CSU
str. Tretiacov 152,
MD-3805, Comrat, Republica Moldova
Tel.: 029831163
Fax: 029822443
e-mail: levital@mail.ru
Misiunea Incubatorului inovaţional "InnoCentru" este "Contribuţia la dezvoltarea întreprinderilor inovatoare în regiunea de sud a Republicii Moldova, comercializarea şi difuzarea tehnologiilor
şi elaborărilor sciento-intensive pe piaţa din Republica Moldova şi cea internaţională”.
Principalele direcţii de activitate ale Incubatorului Inovaţional "InnoCentru":
1. Agent de dezvoltare a regiunii (Sudul Republicii Moldova).
2. Comercializarea şi transferul de tehnologie.
3. Suport consultativ al proiectelor inovaţionale (rezidenţilor potenţiali şi actuali ai incubatorului).
Pentru implementarea cu succes a proiectelor inovaţionale în incubator, sunt implicaţi profesorii
Universităţii de Stat din Comrat (USC) şi din alte universităţi din Republica Moldova.
„InnoCentrul", ca parte a clusterului inovativ-educaţional din Găgăuzia şi cu sprijinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei, realizează proiecte de dezvoltare inovaţională în domeniul agriculturii, industriei constructoare de maşini, al tehnologiilor de conservare a energiei şi al biotehnologiilor.
***
Миссией «ИнноЦентра» является: «Содействие развитию инновационного бизнеса в южном регионе РМ, коммерциализация и диффузия наукоемких технологий и разработок на молдавском и международном рынках».
Основные направления деятельности «ИнноЦентра» КГУ:
1. Агент развития территорий (Юга Руспублики Молдова).
2. Коммерциализация и трансфер технологий.
3. Консалтинговое сопровождение инновационных проектов (потенциальных и действующих
резидентов инкубатора). Для успешной реализации инновационных проектов в инкубаторе задействованы профессора университета и из ряда ведущих вузов РМ.
«ИнноЦентр», являясь частью инновационно-образовательного кластера Гагаузии, и при
поддержке Академии наук Молдовы, реализует проекты по инновационному развитию в сфере:
сельского хозяйства, машиностроения и энергосберегающих и биотехнологий.
***
The mission of the “InnoCenter” is: "Promotion of innovative business in the southern region
of Moldova, commercialization and diﬀusion of knowledge-based technologies and projects in the
Moldovan and international markets."
The main activities of the Innovative Incubator “InnoCenter” are:
1. Region development agent (South of the Republic of Moldova).
2. Commercialization and technology transfer.
3. Consulting support of innovative projects (potential and existing residents of the incubator).
For the successful implementation of innovative projects in the incubator are involved university
professors and also from other leading Universities of Moldova.
"InnoCenter", as part of innovation and education cluster of Gagauzia and with the support of the
Academy of Sciences of Moldova, realizes projects for innovative development in the ﬁeld of agriculture, mechanical engineering, energy concervation technology and biotechnology.
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OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
DIN ROMÂNIA (OSIM)
ROMANIAN STATE OFFICE FOR INVENTIONS
AND TRADEMARKS (OSIM)
Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3,
Bucureşti, cod poştal 030044, România
Tel.: +40 21/306-08-00, 306-08-01
Fax: +40 21/312-38-19
e-mail: oﬃce@osim.ro
Web: www.osim.ro
Oﬁciul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) îşi desfăşoară activitatea ca organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, având autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale.
Atribuţii speciﬁce ale OSIM conform obiectului său de activitate sunt următoarele:
1. înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de
protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României;
2. este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi ale registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geograﬁce, desene şi modele, topograﬁi
de produse semiconductoare;
3. editează şi publică Buletinele Oﬁciale de Proprietate Industrială pe secţiunile: brevete de
invenţie, mărci şi indicaţii geograﬁce, desene şi modele;
4. editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie;
5. administrează, conservă şi dezvoltă, întreţinând o bază de date informatizată;
6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;
7. desfăşoară cursuri de pregătire a specialiştilor în domeniul proprietăţii industriale;
8. editează şi publică Revista Română de Proprietate Industrială;
9. atestă şi autorizează consilierii în domeniul proprietăţii industriale, ţinând evidenţa acestora
în registrul naţional.
***
Romanian State Oﬃce for Inventions and Trademarks (OSIM) operates as a specialized body of
the central public administration, having a unique authority on the Romanian territory to ensure protection of industrial property, in compliance with the national legislation in force and the provisions
of the international conventions and treaties.
The speciﬁc duties of OSIM aimed at attaining its activity objective are as following:
1. registers and examines the applications in industrial property ﬁeld, thus granting titles of
protection which provide the exclusive rights to owners on the territory of Romania;
2. it is the depositary of the national registers of ﬁled patent applications and granted titles of
protection for inventions, trademarks, appellations of origin, industrial designs, topographies of semiconductor products;
3. edits and publishes the Oﬃcial Bulletin of Industrial Property of Romania focused on sections: patents, trademarks and geographical indications, industrial designs;
4. edits and publishes the patent speciﬁcations;
5. administers, preserves and develops a computerized database;
6. renders, upon request, specialized services in the ﬁeld of industrial property,;
7. organizes training courses for specialists in industrial property ﬁeld;
8. edits and publishes the Romanian Magazine of Industrial Property;
9. examines and authorizes industrial property attorneys, monitoring their evidence in the national register.
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BIS INNOVATION DEVELOPMENT SRL
4, Ion Nistor, Bucharest 030041, ROMANIA
National Trade Register no: J40/4400/2017
EUID: ROONRC.J40/4400/2017
Fiscal Registration Code: 37308787
Tel.: +40738670444; Fax: +40374099060
E-mail: social@bisinnova.com

BIS INNOVATION DEVELOPMENT SRL este o ﬁrmă mică, înﬁinţată pe 30 martie 2017, în București,
România. Principalul obiect de activitate este cel legat de activităţi de cercetare-dezvoltare și inovare, cu precădere în domeniul materialelor inteligente, senzorilor și a sistemelor integrate de senzori.
Iniţiativa înﬁinţării ﬁrmei aparţine unui grup de cercetători știinţiﬁci, cu experienţă deosebită în domeniu, dovedită printr-un număr mare de publicaţii știinţiﬁce (cărţi, articole) și de brevete acordate
(SUA, EU, China, WO).
Compania dorește să-și dezvolte un portofoliu propriu de soluţii inovative legate de dezvoltarea
de materiale inteligente și senzori pe substrate ﬂexibile. În acest sens, urmărim accesarea de fonduri
nerambursabile pentru dotarea cu echipamentele necesare. Suntem, în aceeași măsură, deschiși spre
a colabora cu alte instituţii – de stat, private – pentru dezvoltarea unor produse și soluţii tehnologice
inovative, care să răspundă unor cerinţe clar deﬁnite ale pieţei. BIS INNOVATION Development este,
de asemenea, înregistrată în portalul potenţialilor participanţi la programele de cercetare-dezvoltareinovare ﬁnanţate de Uniunea Europeană.
Mottoul nostru – The Power of Knowledge – reﬂectă încrederea pe care o avem în puterea pe care
ţi-o dă cunoașterea. Sperăm să avem oportunitatea să dovedim – inclusiv prin viitoare colaborări –
că acest lucru este universal valabil.
Persoana de contact: Octavian Buiu
Tel./Email: +40721888913/octavian.buiu@bisinnova.com
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SERVICII GENERALE
CENTRUL DE DESERVIRE
Înregistrarea participanților și vizitatorilor expozițiilor, emiterea informațiilor solicitate, comercializarea
expres a serviciilor cu deservire ulterioară.

TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ
Transportare, lucrări de încărcare-descărcare, servicii de stocare a mărfurilor.
Tel.: + 373 22/ 810-432

ORGANIZAREA EXPOZIȚIILOR
Pregătirea, organizarea și desfășurarea de expoziții
și târguri. Extinderea programului expozițional.
Tel.: + 373 22/ 810-403; 810-407; 810-404
E-mail: ghelan@moldexpo.md; ivanov@moldexpo.
md; nata@moldexpo.md

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
În pavilioane și pe teritoriul Centrului sunt amplasate puncte de alimentație publică și restaurantul
„Casa Vinului”.
Tel.: + 373 22/ 810-414
E-mail: lidia@moldexpo.md

SERVICIUL MARKETING ȘI PUBLICITATE
Lucrul cu vizitatorii. Atragerea vizitatorilor profesioniști.
Tel.: + 373 22/ 810-454
E-mail: marketing@moldexpo.md

SALA DE CONFERINȚE / SPAȚII PENTRU
ORGANIZAREA EVENIMENTELOR
Servicii de închiriere a sălii de conferințe și a pavilioanelor pentru organizarea congreselor, întâlnirilor
de afaceri, seminarelor, precum și a evenimentelor
corporative, recepțiilor, banchetelor, concertelor
etc.
Pentru evenimentele desfășurate se dă cu chirie utilaj expozițional, mobilă, aparataj multimedia, audio
și video. Asigurare acces Internet.
Tel.: + 373 22/ 810-401
E-mail: cainarean@moldexpo.md

Plasarea publicității pe teritoriul Centrului și în
raza orașului, în presă, la televiziune, radio și pe
site-uri. Reportaje de la expoziții. Servicii de distribuire a produselor publicitare la expoziții. Închiriere
de spațiu publicitar pe suporturi fixe și mobile pe
perioada expozițiilor.
Tel.: + 373 22/ 810-419
E-mail: pr@moldexpo.md
SECȚIA MONTARE ȘI AMENAJARE STANDURI
EXPOZIȚIONALE
Realizează construcția standurilor pentru evenimente expoziționale (standuri standard și personalizate). Chirie utilaj expozițional și corturi, asigurarea
serviciilor de montare.
Tel.: + 373 22/ 810-413
E-mail: cataev@moldexpo.md
SERVICII DESIGN
Elaborarea designului, proiectarea și decorarea
standurilor individuale.
Elaborarea designului expozițiilor, târgurilor și a altor evenimente.
Tel.: + 373 22/ 810-413
E-mail: design@moldexpo.md
SUPORT TEHNIC PENTRU DIVERSE EVENIMENTE
Аlimentare cu apă, evacuarea apelor reziduale, asigurare cu energie electrică.
Tel.: + 373 22/ 810-442
E-mail: petru@moldexpo.md
SERVICII DE REZERVARE HOTEL, SUPORT ÎN
OBȚINEREA VIZEI
Tel.: + 373 22/ 810-417
E-mail: protocol@moldexpo.md

PE TERITORIUL CENTRULUI ACTIVEAZĂ PARCĂRI
GRATUITE.

ОБЩИЕ УСЛУГИ
СЕРВИС-ЦЕНТР
Регистрация участников и посетителей выставок,
выдача информационных справок, оперативная
продажа услуг с дальнейшим сервисным обслуживанием.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Подготовка, организация и проведение выставок,
ярмарок. Расширение выставочной программы
Тел.: + 373 22/ 810-403; 810-407; 810-404
E-mail: ghelan@moldexpo.md; ivanov@moldexpo.
md; nata@moldexpo.md
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Работа с посетителями. Привлечение профессиональных посетителей.
Тел.: + 373 22/ 810-454
E-mail: marketing@moldexpo.md
Размещение рекламы на территории Центра,
в городе, СМИ, телевидении, радио, на сайтах.
Телевизионные репортажи с выставок. Услуги
по распространению рекламной продукции на
выставках. Аренда рекламной площади на стационарных и мобильных конструкциях на период выставок.
Тел.: + 373 22/ 810-419
E-mail: pr@moldexpo.md
ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСТАВОК
Осуществляет застройку всех выставочных мероприятий (стандартные и индивидуальные стенды). Аренда выставочного оборудования и палаток, предоставление услуг по их монтажу.
Тел.: + 373 22/ 810-413
E-mail: cataev@moldexpo.md
ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ
Разработка дизайна, проектирование и офомление индивидуальных стендов и проводимых выставок и ярмарок. Разработка полиграфических
материалов.
Тел.: + 373 22/ 810-413
E-mail: design@moldexpo.md
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Водоснабжение, канализация, электроснабжение.
Тел.: + 373 22/ 810-442
E-mail: petru@moldexpo.md
УСЛУГИ ПО БРОНИРОВАНИЮ ГОСТИНИЦ,
ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Тел.: + 373 22/ 810-417
E-mail: protocol@moldexpo.md

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ
Транспортное обслуживание, погрузо-разгрузочные работы и складские услуги.
Тел.: + 373 22/ 810-432
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
В павильонах и на территории Центра работают
пункты общественного питания и «Casa Vinului».
Тел.: + 373 22/ 810-414
E-mail: lidia@moldexpo.md
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ / ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Сдача в аренду конференц-зала и павильонов
для организации конгрессов, конференций, деловых встреч, семинаров, а также корпоративных мероприятий, приемов, банкетов, концертов
и т.д. Для проведения мероприятий предоставляется выставочное оборудование, мебель, аудио
и видео аппаратура, мультимедийное оборудование. Обеспечивается бесперебойный доступ к
сети Интернет.
Тел.: + 373 22/ 810-401
E-mail: cainarean@moldexpo.md
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА ДЕЙСТВУЮТ
БЕСПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ.

GENERAL SERVICES
SERVICE CENTER
Registration of exhibitors and visitors of exhibitions,
providing information, rapid sale of services with
further servicing.
ORGANIZATION OF EXHIBITIONS
Preparation, organization and holding of exhibitions
and trade fairs. Development of new exhibition
themes.
Tel.: +373 22/ 810-403; 810-407; 810-404
E-mail: ghelan@moldexpo.md; ivanov@moldexpo.
md; nata@moldexpo.md
DEPARTMENT OF MARKETING AND
ADVERTISING
Working with visitors. Attracting professional visitors.
Tel.: +373 22/ 810-454
E-mail: marketing@moldexpo.md
Placement of advertisements on the Centre fairgrounds, throughout the city, in printed media,
on TV, radio and websites. Video reporting from
exhibitions. Services in the dissemination of promotional products during the exhibitions. Rental of
advertising space on fixed and mobile constructions
during the exhibitions.
Tel.: +373 22/ 810-419
E-mail: pr@moldexpo.md
DEPARTMENT OF STANDS CONSTRUCTION
Construction of exhibition stands (standard and customized). Rental of exhibition implements and tents,
mounting services.
Tel.: +373 22/ 810-413
E-mail: cataev@moldexpo.md
DESIGN SERVICES
Design and decoration of customized stands. Design of exhibitions, fairs and other events.
Tel.: +373 22/ 810-413
E-mail: design@moldexpo.md
TECHNICAL SUPPORT FOR EVENTS
Water supply, sewerage, electricity.
Tel.: +373 22/ 810-442
E-mail: petru@moldexpo.md
HOTEL BOOKING AND VISA SUPPORT
Tel.: +373 22/ 810-417
E-mail: protocol@moldexpo.md

TRANSPORT AND LOGISTICS
Transportation, cargo handling and storage services.
Tel.: +373 22/ 810-432
CATERING
Catering facilities are located in the pavilions and
the restaurant „Casa Vinului” is located on the fairgrounds of the Center.
Tel.: +373 22/ 810-414
E-mail: lidia@moldexpo.md
CONFERENCE ROOM / VENUES FOR VARIOUS
EVENTS
Rental of the conference room and pavilions for
the organization of congresses, conferences, business meetings and seminars, as well as for corporate events, receptions, banquets, concerts, etc. For
these events exhibition implements, furniture, audio
and video equipment,
multimedia equipment are rented. Non-stop access
to Internet.
Tel.: +373 22/ 810-401
E-mail: cainarean@moldexpo.md
ON THE FAIRGROUNDS OF THE CENTRE FREE
PARKING LOTS ARE LOCATED.
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