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Stimaţi participanţi și oaspeţi ai Expoziţiei Internaţionale Specializate
„INFOINVENT 2019”,
În acest an, Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” a ajuns la
cea de-a XVI-a ediţie și ne bucură faptul că de la an la an numărul participanţilor,
dar și al lucrărilor expuse în cadrul acesteia crește. EIS „INFOINVENT” este un
eveniment unic pentru Republica Moldova, ﬁind singura expoziţie de inventică și proprietate intelectuală din ţară. Obiectivul primordial al evenimentului
este de a susţine și de a promova activitatea inovaţională și de a atrage noi
investiţii în economia naţională.
Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” oferă cadrul necesar
pentru promovarea rezultatelor muncii cercetătorilor și inventatorilor, precum
și stabilirea parteneriatelor în vederea implementării inovaţiilor, produselor și
tehnologiilor noi. Este un instrument de informare, din prima sursă, privind ultimele realizări tehnico-știinţiﬁce și dezvoltări inovaţionale din Republica Moldova și din regiune, un for de inventică, proprietate intelectuală și creativitate.
Evenimentul din anul curent reunește instituţii și întreprinderi, inventatori și antreprenori, specialiști în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale din Republica Moldova, România, Italia, Republica Coreea, Vietnam
etc. Tradiţional, îi avem alături pe reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale, Organizaţiei Europene de Brevete, dar și ai unor oﬁcii
de proprietate intelectuală din statele din regiune, precum Estonia, Polonia,
România, Ungaria.

Andrei POPA,
Director general interimar
al AGEPI

Expoziţia 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, opere culturale și creative.
În calitate de organizatori, punem la dispoziţie diferite manifestări cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali, în cadrul cărora vor ﬁ abordate
cele mai stringente probleme de protecţie și valoriﬁcare a rezultatelor cercetării și potenţialului inovaţional.
Ţin să mulţumesc tuturor partenerilor care au contribuit la organizarea
EIS „INFOINVENT 2019” și îmi exprim convingerea că acest eveniment va ﬁ unul
de succes și va contribui la sporirea rolului sistemului de proprietate intelectuală în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere.

3

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019

Dear participants and guests of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT 2019”,
This year, the International Specialized Exhibition “INFOINVENT” reached its sixteenth edition and we
are pleased that from year to year the number of participants, and also of the works exhibited within it, increases. ISE “INFOINVENT” is a unique event for the Republic of Moldova, being the only exhibition of inventions and intellectual property in the country. The main objective of the event is to support and promote the
innovation activity, to attract new investments in the national economy.
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
innovations, new products and technologies. It is an information tool, from the ﬁrst source, on the latest
scientiﬁc-technical achievements and innovative developments in the Republic of Moldova and in the region, a forum for inventions, intellectual property and creativity.
This year’s event brings together institutions and enterprises, inventors and entrepreneurs, specialists
in the ﬁeld of intellectual property protection from the Republic of Moldova, Romania, Italy, the Republic of
Korea, Vietnam, etc. Traditionally, beside us we have representatives of the World Intellectual Property Organization, the European Patent Organization, as well as several intellectual property oﬃces of the states in the
region, such as Estonia, Poland, Romania, Hungary.
The exhibition covers a wide range of works. Thus, inventions, creations of youth, innovative and technology transfer projects, plant varieties, industrial design, innovative products and services, cultural and
creative works are exhibited on the information stands.
As organizers, we provide various events with the participation of national and international experts,
in which the most pressing problems of protection and use of research and innovative potential results will
be addressed.
I would like to thank all the partners who contributed to the organization of the EIS “INFOINVENT 2019”,
and I am convinced that this event will be a successful one and will contribute to enhancing the role of the
intellectual property system in developing a knowledge-based economy.
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Stimaţi participanţi, vizitatori, organizatori ai expoziţiei „Infoinvent”!
Descoperirile şi invenţiile au marcat enorm evoluţia umanităţii. Astăzi
trăim într-o lume dominată de un ritm alert, când prezentul este deja istorie,
ochii omenirii privind spre viitor. Vârtejul informaţional, al dezvoltării ştiinţiﬁce,
al căutărilor de soluţii pentru perfecţionarea vieţii a pus stăpânire pe toate domeniile socio-economice.
Pentru o mai bună înţelegere a importanţei dezvoltării tehnicoştiinţiﬁce este necesar să ne familiarizăm cu acest mediu printr-o cunoaştere
sistematizată. Unul dintre instrumentele eﬁciente în acest sens sunt expoziţiile,
care oferă oportunităţi unice de relevare şi promovare a descoperirilor
ştiinţiﬁce, de scurtare a căii de valoriﬁcare şi implementare a acestora în cele
mai diverse domenii, de stabilire a contactelor utile.
Suntem bucuroşi şi mândri să găzduim tradiţional pe spaţiile C.I.E. „Moldexpo” expoziţia „Infoinvent”, conștientizând faptul că ştiinţa şi invenţiile
au nevoie mereu de susţinerea societăţii. Venim în ajutorul savanţilor,
cercetătorilor, inginerilor inventatori, raţionalizatorilor, oferindu-le o
platformă eﬁcientă pentru lansări de know-how, schimb de idei, promovare
a potenţialului ştiinţiﬁc naţional. Aici, mai mult ca niciodată, şi specialiştii, şi
oamenii simpli, sunt aproape de rezultatele muncii şi realizările savanţilor, cu
impact colosal pentru progresul tehnico-ştiinţiﬁc.
Printre multiplele efecte pe care le exercită, forul inventatorilor contribuie
la efectuarea transferului tehnologic, care inﬂuenţează beneﬁc dezvoltarea
dinamică a economiei şi permite o largă implicare a tehnologiilor de ultimă
oră în toate domeniile de activitate.

Irina GHILFANOVA,
Director general interimar
al C.I.E. „Moldexpo” S.A.

Doresc participanţilor perseverenţă în munca lor complicată şi, în acelaşi
timp, interesantă şi necesară societăţii, noi realizări, aplicarea acestora în
practică, iar vizitatorilor – să beneﬁcieze din plin de rodul noilor invenţii!
Mult succes tuturor!
Dear participants, visitors, organizers of the "Infoinvent" exhibition!
Discoveries and inventions have marked the evolution of humanity enormously. Today we live in a world dominated by an alert rhythm, when the
present is already history, the eyes of humanity looking to the future. The informational whirlwind, the scientiﬁc development, the search for solutions for the
improvement of life has dominated all socio-economic ﬁelds.
For a better understanding of the importance of the technical-scientiﬁc
development it is necessary to familiarize ourselves with this environment
through a systematic knowledge. One of the eﬀective tools in this regard are the
exhibitions, which oﬀer unique opportunities to reveal and promote scientiﬁc
discoveries, to shorten the way of their valorization and implementation in the
most diverse ﬁelds, to establish useful contacts.
We are happy and proud to further the tradition of hosting on "Moldexpo"
spaces the "Infoinvent" exhibition, being well aware that science and inventions
always need the support of society. We come to the aid of scientists, researchers, inventive engineers, rationalizers, oﬀering them an eﬃcient platform for
launching know-how, exchanging ideas, promoting the national scientiﬁc potential. Here, more than ever, the specialists and the general public are close to
the results of the work and achievements of scientists, with a colossal impact on
the technical-scientiﬁc progress.
Among the many eﬀects it exerts, the inventors' forum contributes to the technological transfer, which beneﬁcially inﬂuences the development of the economy
and allows a wide involvement of the latest technologies in all ﬁelds of activity.
I wish the participants perseverance in their complicated, interesting and
necessary work, new achievements, their application in practice, and to the visitors - to beneﬁt fully from the fruit of new inventions!
Good luck to everyone!
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Stimaţi oaspeţi și participanţi ai Expoziţiei Internaţionale Specializate
„INFOINVENT 2019”
În acest an EIS „INFOINVENT” a ajuns la cea de-a XVI-a ediţie, reprezentând
un for al proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, care în ﬁecare an,
susţine și promovează activităţile din domeniul cercetării, inovării şi dezvoltării,
atrage investiţii în activitatea de inovare şi transfer tehnologic și contribuie la
dezvoltarea cooperării tehnico-ştiinţiﬁce internaţionale.
Cercetarea și inovarea reprezintă domenii prioritare, de rând cu educaţia,
sănătatea, justiţia, infrastructura, mediul de afaceri și protecţia socială. Am
vrea să accentuăm faptul că în domeniul cercetării și inovării activează oameni
devotaţi profesiei, personalităţi marcante care prin munca lor creatoare în
universităţi (instituţii superioare de învăţământ), institute de cercetare, laboratoare și centre construiesc punţi de legătură între știinţă și societate, asigură
informarea amplă a publicului larg despre importanţa cunoașterii.
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării este autoritatea centrală de specialitate a administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile cercetării și inovării.
Pentru Republica Moldova este o prioritate majoră de a contribui la elaborarea politicilor pentru consolidarea legăturii între ştiinţă şi industrie şi ridicarea rolului cercetării în sectorul public și privat prin „inovaţii deschise” (Open
Innovations) şi asigurarea accesului deschis la rezultatele şi serviciile ştiinţiﬁce.

Elena BELEI,
Secretar de stat, MECC RM

Sperăm că acest eveniment va contribui la popularizarea activităţii
știinţiﬁce a organizaţiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării și
promovarea realizărilor cercetătorilor din Republica Moldova.
Dear guests and participants of the International Specialized Exhibition „INFOINVENT 2019”
This year EIS “INFOINVENT” has reached its 16th edition, representing a
forum for intellectual property, creativity and innovation, which every year
supports and promotes research, innovation and development activities, and
attracting investments in the activity of innovation and technological transfer
and contributes to the development of international technical-scientiﬁc cooperation.
Research and innovation are priority areas, along with education, health,
justice, infrastructure, business environment and social protection. We would
like to emphasize that in the ﬁeld of research and innovation people are dedicated to the profession and they are prominent personalities, who through
their creative work in universities (higher education institutions), research institutes, laboratories and centres build bridges between science and society,
provide information to the public about the importance of knowledge.
The Ministry of Education, Culture and Research is the central specialized
authority of the public administration that ensures the realization of the governmental policy in the ﬁelds of research and innovation.
For the Republic of Moldova, it is a high priority to contribute to the development of policies to strengthen the link between science and industry and
to increase the role of research in the public and private sector through “open
innovations” and to ensure open access to scientiﬁc results and services.
We hope that this event will contribute to the popularization of the scientiﬁc activity of public organizations in the ﬁelds of research and innovation
and to the promotion of the achievements of researchers from the Republic of
Moldova.
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Stimaţi oaspeţi și participanţi la Expoziţia Internaţională Specializată
„INFOINVENT 2019”
În acest an EIS „INFOINVENT” a ajuns la cea de-a XVI-a ediţie, un for al
proprietăţii intelectuale de o mare amploare pentru cercetătorii, inventatorii
și mediul de afaceri din Republica Moldova. Fiecare ediţie este unică în felul
său, organizată cu profesionalism și experienţă de AGEPI și parteneri, oferind
susţinere și promovare industriilor creative și atragerea investiţiilor în activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic.
Încurajarea activităţii de cercetare și inovare a devenit actualmente un
imperativ extrem de important al politicilor tuturor ţărilor înrolate în ediﬁcarea
societăţii bazate pe cunoaştere. Aceasta constituie o componentă importantă
a politicilor socio-economice şi tehnologice moderne, ﬁind deﬁnită ca politică
inovaţională a statului, care reﬂectă atitudinea statului faţă de cercetare și inovare, deﬁneşte obiectivele, direcţiile, formele de activitate a autorităţilor publice în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi implementării rezultatelor ştiinţiﬁce şi
tehnologice. În calitate de autoritate responsabilă pentru elaborarea acestor
politici Agenţia Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare servește ca motor
ce integrează activităţi din trei sfere instituţionale: cercetare, industrie și stat.
Agenţia creează climatul favorabil prin ﬁnanţarea și susţinerea cercetătorilor
implicaţi în aplicarea noilor concepte, mediului de afaceri pentru implementarea rezultatelor știinţiﬁce.

Viorica BOAGHI,
Director general adjunct
al ANCD

Misiunea majoră, care conturează activităţile Agenţiei Naţionale pentru
Cercetare și Dezvoltare, constă în realizarea conexiunilor mixte privind implementarea cercetărilor, invenţiilor, tehnologiilor și materialelor noi în economia
naţională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-știinţiﬁce internaţionale,
realizarea practică a rezultatelor din domeniul cercetare – dezvoltare în Republica Moldova.
În acest context, cercetarea și inovarea contribuie în mod direct la prosperitatea și bunăstarea cetăţenilor și a societăţii în general, la momentul actual,
reprezintă o pârghie esenţială pentru crearea de valoare și dezvoltarea întreprinderilor autohtone.
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Dear guests and participants of the International Specialized Exhibition «INFOINVENT 2019»
This year, the “INFOINVENT” has reached its 16th edition, which is a forum
of large-scale intellectual property for researchers, inventors and business environment in the Republic of Moldova. Each edition is unique in its own way as
it is organized with professionalism and experience by AGEPI and its partners.
The International Specialized Exhibition oﬀers support and promotion for creative industries and helps attracting investments in research, innovation and
technology transfer.
Encouraging research and innovation has now become an extremely
important imperative of the policies of all countries involved in building a
knowledge-based society. This constitutes a component of modern socio-economic and technological policies, being deﬁned as a state innovation policy,
that reﬂects the state’s attitude towards research and innovation. Simultaneously, it deﬁnes the objectives, directions, forms of activity of public authorities in the ﬁeld of science, technology and implementation of scientiﬁc and
technological results. As the authority responsible for the implementation of
these policies, the National Agency for Research and Development serves as
an engine that integrates activities from three institutional spheres: research,
industry and the state. The Agency creates favourable climate by ﬁnancing and
supporting researchers and business environment for the implementation of
scientiﬁc results.
The major mission, which outlines the activities of the National Agency
for Research and Development, consists in achieving mixed connections regarding the implementation of research, inventions, technologies and new
materials in the national economy, as well as the development of international
technical-scientiﬁc cooperation and the practical realization of the results in
the Republic of Moldova.
In this context, the promotion of research and innovation is necessary in
order to directly contribute to the prosperity and well-being of the citizens and
society in general, being a key lever for creating value and developing local
businesses.
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Programul Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT 2019”
Program of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT 2019”
MARŢI, 19 NOIEMBRIE
00

00

10 – 18

Amenajarea standurilor expoziţionale,
panourilor, modelelor funcţionale
Localul: Pavilionul central, CIE „Moldexpo” S.A.

MIERCURI, 20 NOIEMBRIE
00

00

00

00

10 – 18 Program expoziţional
1000 – 1800 Activitatea Comisiei de Experţi a EIS
„INFOINVENT 2019”
1100 – 1130 Inaugurarea festivă
a EIS „INFOINVENT 2019”
Localul: Pavilionul central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1130 – 1200 Eveniment dedicat Indicaţiilor Geograﬁce
autohtone
Localul: Pavilionul central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1200 – 1300 Vizitarea expoziţiei de către oaspeţii de onoare
Show UTM – Mașinăria Rube Golberg
14 00 – 1700 Conferinţa Inovaţională Internaţională cu
genericul „Proprietatea Intelectuală
și Dezvoltarea Durabilă”
Localul: Casa Vinului, str. Ghioceilor 1, C.I.E.
„Moldexpo” S.A.
JOI, 21 NOIEMBRIE
10 – 18 Program expoziţional
1000 – 1400 Activitatea Comisiei de experţi și a Juriului EIS
„INFOINVENT 2019”
1000 – 1100 Lansare de carte
Localul: Pavilionul central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1000– 1700 Conferinţa Inovaţională Internaţională cu
genericul „Proprietatea Intelectuală
și Dezvoltarea Durabilă”
Localul: Casa Vinului, str. Ghioceilor 1, C.I.E.
„Moldexpo” S.A.
1200 – 1300 Master-class – Arta și tehnica confecţiilor
din piele
Localul: Pavilionul central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.

TUESDAY, NOVEMBER 19
1000 – 1800 Arrangement of Exhibition Stands, Panels,
Functional Models
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA

WEDNESDAY, NOVEMBER 20
1000 – 1800 Exhibition Program
1000 – 1800 Activity of the Commission of Experts of the
ISE “INFOINVENT 2019”
1100 – 1130 Festive Inauguration of the ISE
“INFOINVENT 2019”
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
1130 – 1200 Event dedicated to Indigenous Geographical
Indications
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
1200 – 1300 Visiting of the Exhibition by the Guests of Honor
TUM Show – Rube Golberg Machines
14 00 – 1700 International Innovation Conference entitled
“Intellectual Property and Sustainable
Development”
Venue: Wine House, 1, Ghioceilor Str.,
IEC “Moldexpo” SA
THURSDAY, NOVEMBER 21
1000 – 1800 Exhibition Program
1000 – 1400 Activity of the Commission of Experts and the
Jury of the ISE “INFOINVENT 2019”
1000 – 1100 Book Launch
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
1000– 1700 International Innovation Conference entitled
“Intellectual Property and Sustainable
Development”
Venue: Wine House, 1, Ghioceilor Str.,
IEC “Moldexpo” SA
1200 – 1300 Master-class – The Art and Technique
of Leather Goods
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA

VINERI, 22 NOIEMBRIE

FRIDAY, NOVEMBER 22

1000 – 1800 Program expoziţional
1430 – 1500 Prezentarea Filmului Miliard
Localul: Pavilionul central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1500 – 1700 Ceremonia festivă de premiere a laureaţilor
EIS „INFOINVENT 2019”
Localul: Pavilionul central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.

1000 – 1800 Exhibition Program
1430 – 1500 Presentation of the Film Billion
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
00
00
15 – 17 Festive ISE “INFOINVENT 2019” Laureate
Award Ceremony
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
SATURDAY, NOVEMBER 23

SÂMBĂTĂ, 23 NOIEMBRIE
1000-1500 Program expoziţional
1000- 1330 Ziua de informare și training „Reţeaua
europeană a centrelor de cercetare și inovare
(ENRICH)”, organizat de către ANCD
Localul: Sala de conferinţe, et. II, Pavilionul
central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1200 – 1300 Premierea câștigătorilor Concursului pentru
tineri în domeniul proprietăţii intelectuale,
lansat la 26 aprilie 2019
Localul: Pavilionul central, C.I.E. „Moldexpo” S.A.
1500
Închiderea ediţiei a XVI-a a
EIS „INFOINVENT”
1500 – 1700 Demontarea standurilor expoziţionale,
panourilor, modelelor funcţionale

1000-1500 Exhibition Program
1000- 1330 Information and Training Day “European
Network of Research & Innovation Centres
(ENRICH)”, organized by NARD
Venue: Conference Hall, 2nd ﬂoor, Central
Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
1200 – 1300 Award of the Winners of the Contest for
Young People in the Field of Intellectual
Property, launched on April 26, 2019
Venue: Central Pavilion, IEC “Moldexpo” SA
1500
Closing of the 16th Edition of the ISE
“INFOINVENT 2019”
1500 – 1700 Dismantling of Exhibition Stands, Panels,
Functional Models

PROGRAM | PROGRAM
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Distincţii, diplome, premii ale Expoziţiei Internaţionale Specializate
„INFOINVENT 2019”
Distinctions, Diplomas, Awards of the International Specialized Exhibition
“INFOINVENT 2019”
• Medalia de aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intelectuale (OMPI) pentru Inventatori
Trofeul OMPI în domeniul proprietăţii intelectuale
pentru Întreprinderi
Premiul Guvernului Republicii Moldova „Inventator
remarcabil”
Premiul Mare al AGEPI „Cea mai bună invenţie”
Premiul AGEPI „Cea mai bună invenţie creată de o
femeie inventator”
Premiul AGEPI „Cea mai bună invenţie creată de un
tânăr inventator”
Premiul AGEPI „Cel mai reuşit design industrial”
Premiul AGEPI „Cel mai de succes soi de plantă”
Premiul AGEPI „Cea mai reprezentativă participare la
expoziţie”
Medalii de aur, argint, bronz acordate de AGEPI
Menţiunea ANCD „Cel mai bun proiect de inovare și
transfer tehnologic”
Menţiunea ANCD „Cel mai bun proiect de cercetare
realizat de tineri”
Menţiunea MECC „Cel mai ingenios elev inovator”
Menţiunea Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Cea
mai bună creaţie a tinerilor”
Menţiunea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI) „Produs inovativ de succes”
Menţiunea CCI „Serviciu inovativ de succes”
Menţiunea CCI „Cea mai inovativă întreprindere din
sectorul IMM”
Menţiunea Asociaţiei meșterilor populari din Republica Moldova „Cel mai iscusit meșteșugar”
Menţiuni ale saloanelor internaţionale de inventică
Alte distincţii şi premii

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

• WIPO IP Enterprise Trophy
• Award of the Government of the Republic of Moldova “Outstanding Inventor”

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

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

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

• Gold, silver, bronze medals awarded by AGEPI
• NARD Mention “Best Innovation and Technology
Transfer Project”

• NARD Mention “Best Research Project Carried Out
by Young People”

• MECR Mention “Most Ingenious Innovative Pupil”
• Mention of the Academy of Sciences of Moldova
“Best Creation of Youth”

• Mention of the Chamber of Commerce and Industry
•
•
•
•
•

of the Republic of Moldova (CCI) “Successful Innovative Product”
CCI Mention „Successful Innovative Service”
CCI Mention "Most Innovative Enterprise in the SME
Sector"
Mention of the Association of Folk Craftsmen of the
Republic of Moldova "Most Skilled Craftsman"
Mentions of the international exhibitions of inventions
Other distinctions and awards
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Comitetul organizatoric
al Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT 2019”
Organizing Committee
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT 2019”
Copreşedinţii Comitetului | Co-Chairs of the Committee
POPA Andrei

TIGHINEANU Ion

director general interimar al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI)
Acting Director General of the State Agency on Intellectual Property (AGEPI)
acad., președinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AȘM)
Acad., President of the Academy of Sciences of Moldova (ASM)

Vicepreşedintele Comitetului | Vice-Chairmen of the Committee
GHILFANOVA Irina

director general interimar al Centrului Internaţional de Expoziţii (C.I.E.)
„MOLDEXPO” S.A.)
Acting Director General of the International Exhibition Center (IEC) “MOLDEXPO” SA

Secretarul Comitetului | Secretary of the Committee
VIERU Liliana

șef Direcţie comunicare și relaţii internaţionale, AGEPI
Head of Communication and International Relations Direction, AGEPI

Membrii Comitetului | Members of the Committee
BERNIC Mircea

dr.hab., prof.univ., prorector pentru cercetare şi doctorat, Universitatea Tehnică
a Moldovei (UTM)
Dr. Hab., Univ. Prof., Pro-Rector for Research and Doctorate, Technical University of
Moldova (TUM)
BÎLBA Mihai
vicepreședinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI)
Vice-President of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova (CCI)
COJOCARU Svetlana m.coresp., vicepreședinte al AŞM
Cor. Mem., Vice-President of the ASM
DUHLICHER Olga
consultant principal, Direcţia politici în domeniul cercetării şi inovării, Ministerul
Educaţiei, Culturii şi Cercetării (MECC)
Senior Consultant, Directorate for Research and Innovation Policies, Ministry of
Education, Culture and Research (MECR)
IAŢCHEVICI Vadim
șef direcţie Proiecte Inovaţionale, Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD)
Head of Innovation Projects, National Agency for Research and Development (NARD)
IUSTIN Viorel
dr., șef Direcţie brevete, AGEPI
Dr., Head of Patents Direction, AGEPI
STICI Diana
șef Direcţie juridică, AGEPI
Head of Legal Direction, AGEPI
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Infrastructurii (MEI)
Representative of the Ministry of Economy and Infrastructure (MEI)
Reprezentantul C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.
Representative of the IEC “MOLDEXPO” SA

COMITETUL ORGANIZATORIC | ORGANIZING COMMITTEE
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Juriul Expoziţiei Internaţionale Specializate
„INFOINVENT 2019”
Jury of the International Specialized Exhibition
“INFOINVENT 2019”
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
TIGHINEANU Ion

acad., preşedinte al AŞM
Acad., President of ASM

Vicepreşedintele Juriului | Vice-Chairmen of the Jury
POPA Andrei

director general interimar al AGEPI
Acting Director General of AGEPI

Secretarul Juriului | Secretary of the Jury
CAISÎM Natalia

șef Secţie examinare, Direcţia brevete, AGEPI
Head of Examination Division, Patents Direction, AGEPI

Membrii Juriului | Members of the Jury
IUSTIN Viorel
DUHLICHER Olga
RĂULEŢ Ion
BERNIC Mircea
IAŢCHEVICI Vadim

dr., șef Direcţie brevete, AGEPI
Dr., Head of Patents Direction, AGEPI
consultant principal, Direcţia politici în domeniul cercetării şi inovării, MECC
Senior Consultant, Directorate for Research and Innovation Policies, MECR
consultant principal, Direcţia politici economice şi mediul de afaceri, MEI
Senior Consultant, Directorate for Economic Policies and Business, MEI
dr.hab., prof.univ., prorector pentru cercetare şi doctorat, UTM
Dr. Hab., Univ. Prof., Pro-Rector for Research and Doctorate, TUM
șef direcţie Proiecte Inovaţionale, ANCD
Head of Innovation Projects, NARD

GĂINĂ Boris

acad., vicepreședinte al AȘM
Acad., Vice-President of the ASM

CHIPER Carolina

șef Direcţie evenimente de Afaceri, Târguri și Expoziţii, CCI
Head of Business Events, Fairs and Exhibitions Department, CCI
acad., membru al Juriului Expoziţiei Internaţionale de Invenţii de la Geneva,
Elveţia
Acad., Member of the Jury of the International Invention Exhibition in Geneva,
Switzerland
membru al Consiliului Republican al Uniunii Inventatorilor și Raţionalizatorilor
(UIR) „Inovatorul”, mandatar autorizat
Member of the Republican Council of the Union of Inventors and Rationalizers (UIR)
“Innovator”, Patent Attorney

GULEA Aurelian

DANILIUC Ion

JURIUL | JURY
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COREŢCHI Ianoş

dr. şt. med., conf. univ., Catedra de farmacologie şi farmacologie clinică, inventator, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „N.Testemiţanu”
Dr. Med. Sc., Univ. Lecturer, Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology, Inventor, State University of Medicine and Pharmacy (SUMPh) “N.Testemitanu”
ŢURCANU Svetlana șef adjunct Direcţie coordonare politici și priorităţi, Cancelaria de Stat
Deputy Chief, Directorate for Policy and Priorities Coordination, State Chancellery
PALADI Florentin
dr.hab.șt.ﬁz.-mat., dr.ﬁloz., prof.univ., prorector pentru activitatea știinţiﬁcă, Universitatea de Stat din Moldova (USM)
Dr. Hab. Phys.-Math. Sc., Dr. Phil., Univ. Prof., Pro-Rector for Scientiﬁc Activity, State
University of Moldova (SUM)
CERCEL Ilie
dr., conf.univ., prorector pentru activitatea știinţiﬁcă și de inovare, Universitatea
Agrară de Stat din Moldova (UASM)
Dr., Univ. Lecturer, Pro-Rector for Scientiﬁc and Innovation Activity, State Agricultural
University of Moldova (SAUM)
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 organizatoric
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 Victor Andrei preşedinte al Forumului Inventatorilor Români, Iaşi, România
President of Romanian Inventors Forum, Iasi, Romania
ŢÎŢU Mihail Aurel
dr.hab., prof.univ., director al Centrului European PATLIB al OSIM-EPO din Sibiu,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România
Dr. Hab., Univ. Prof., Director of the European PATLIB Center of OSIM-EPO in Sibiu,
“Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania
BOTĂU Dorica
dr., prof.univ., Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timișoara, reprezentant al Salonului Internaţional
de Invenţii și Inovaţii „Traian Vuia”, Timișoara, România
Dr., Univ. Prof., Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
“King Michael I of Romania” from Timisoara, representative of the International
Exhibition of Inventions and Innovations “Traian Vuia”, Timisoara, Romania

JURIUL | JURY
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Comisia de experţi
a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT 2019”
Commission of Experts
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT 2019”
Preşedintele Comisiei de experţi | Chairman of the Commission of Experts
POPA Andrei

director general interimar, AGEPI
Acting Director General, AGEPI

Vicepreşedintele Comisiei de experţi | Vice-Chairmen of the Commission of Experts
IUSTIN Viorel

dr., șef Direcţie brevete, AGEPI
Dr., Head of Patents Direction, AGEPI

Secretarul Comisiei de experţi | Secretary of the Commission of Experts
FODEA Alina

specialist principal, Secţia comunicare și instruire, Direcţia comunicare și relaţii
internaţionale, AGEPI
Principal Specialist, Communication and Training Division, Communication and
International Relations Direction, AGEPI

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

specialist superior, Secţia examinare, Direcţia brevete
Senior Specialist, Examination Division, Patents Direction
specialist superior, Secţia examinare, Direcţia brevete
Senior Specialist, Examination Division, Patents Direction
specialist principal, Secţia examinare, Direcţia brevete
Principal Specialist, Examination Division, Patents Direction
specialist superior, Secţia examinare, Direcţia brevete
Senior Specialist, Examination Division, Patents Direction
specialist principal, Secţia examinare, Direcţia brevete
Principal Specialist, Examination Division, Patents Direction
specialist principal, Secţia examinare, Direcţia brevete
Principal Specialist, Examination Division, Patents Direction
dr., şef Direcţie mărci şi design industrial
Dr., Head of Trademarks and Industrial Design Direction
consultant principal, Secţia examinare, Direcţia brevete
Principal Consultant, Examination Division, Patents Direction

COMISIA DE EXPERŢI | COMMISION OF EXPERTS
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LUPAN Aurelia

dr., specialist superior, Secţia examinare, Direcţia brevete
Dr., Senior Specialist, Examination Division, Patents Direction

ROTARU Julieta

specialist principal, Secţia desene şi modele industriale, Direcţia mărci şi
design industrial
Principal Specialist, Industrial Designs Division, Trademarks and Industrial
Design Direction

SPĂTARU Leonid

specialist, Secţia examinare, Direcţia brevete
Specialist, Examination Division, Patents Direction

ŞAITAN Alexandru

șef Secţie desene şi modele industriale, Direcţia mărci şi design industrial
Head of Industrial Designs Division, Trademarks and Industrial Design
Direction

Membrii Comisiei de Experţi – reprezentanţi ai mediului academic | Members of the Commission of
Experts - representatives of the academic environment
TODERAȘ Ion

acad., director centru, Institutul de Zoologie
Acad., Center Director, Institute of Zoology

URSACHI Veaceslav

dr. hab., conducător adjunct al Secţiei Știinţe Exacte și Inginerești, AȘM
Dr. Hab., Deputy Head of the Exact and Engineering Sciences Division, ASM

BOTNARI Vasile

dr. hab., consultant știinţiﬁc, Institutul de Genetică, Fiziologie și
Protecţie a Plantelor
Dr. Hab., Scientiﬁc Consultant, Institute of Genetics, Physiology and Plant
Protection

COREŢCHI Ianoş

conf. univ., dr. şt. med., Catedra de farmacologie şi farmacologie clinică, inventator, USMF „N. Testemiţanu”
Univ. Lecturer, Dr. Med. Sc., Department of Pharmacology and Clinical
Pharmacology, Inventor, SUMPh “N.Testemitanu”

COBZAC Vitalie

drd., cercetător știinţiﬁc, Laboratorul de inginerie tisulară şi culturi
celulare, inventator, USMF „N. Testemiţanu”
Dral. Cand., Scientiﬁc Researcher, Laboratory of Tissue Engineering and
Cell Culture, Inventor, SUMPh “N.Testemitanu”

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts
Compartimentul II: PROIECTE DE CERCETARE ȘI INOVARE
Part II: RESEARCH AND INNOVATION PROJECTS
BERNIC Mircea

dr.hab., prof.univ., prorector pentru cercetare și doctorat, UTM
Dr. Hab., Univ. Prof., Pro-Rector for Research and Doctorate, TUM

BADÂR Iurie

dr., șef Direcţie Expertiză, Evaluare și Servicii în Comerţul Internaţional, CCI
Dr., Head of Expertise, Evaluation and Services in International Trade
Department, CCI

DUHLICHER Olga

consultant principal, Direcţia politici în domeniul cercetării și inovării, MECC
Principal consultant, Directorate for Research and Innovation Policies, MECR

IAŢCHEVICI Vadim

şef direcţie Proiecte Inovaţionale, ANCD
Head of Innovation Projects Department, NARD

LUŢCAN Alexandru

șef Serviciu audit intern, AGEPI
Head of Internal Audit Service, AGEPI

ŢIŢCHIEV Inga

dr., conf.univ., director, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”
Dr., Univ. Lecturer, Director, Institute of Mathematics and Computer Science “Vladimir Andrunachievici”

COMISIA DE EXPERŢI | COMMISION OF EXPERTS
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Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts
Compartimentul III: CREAŢIA TINERILOR
Part III: CREATION OF YOUTH
PULBERE Victoria

VERMEIUC Lilia
ŢUGULEA Dumitru

SAVIŢCHI Svetlana

șef Secţie mărci naţionale, Direcţia mărci şi design industrial, AGEPI
Head of National Trademarks Division, Trademarks and Industrial Design Direction,
AGEPI
consultant principal, Direcţia mărci și design industrial, AGEPI
Principal Consultant, Trademarks and Industrial Design Direction, AGEPI
specialist superior, Secţia comunicare și instruire, Direcţia comunicare și relaţii
internaţionale, AGEPI
Senior Specialist, Communication and Training Division, Communication and
International Relations Direction, AGEPI
consultant, Direcţia Tineret, MECC
Consultant, Youth Directorate, MECR

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

dr., şef adjunct, Direcţia mărci şi design industrial, AGEPI
Dr., Deputy Head of Trademarks and Industrial Design Direction, AGEPI
MIHAI Adela
auditor intern, Serviciul audit intern, AGEPI
Internal Auditor, Internal Audit Service, AGEPI
CRÎJANOVSCHI Rodica specialist superior, Secţia comunicare și instruire, Direcţia comunicare și relaţii
internaţionale, AGEPI
Senior Specialist, Communication and Training Division, Communication and
International Relations Direction, AGEPI

MOGA Alexandru

expert evaluator de bunuri mobile, CCI
Expert Appraiser of Movable Assets, CCI

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts
Compartimentul V: INDUSTRII CREATIVE
Part V: CREATIVE INDUSTRIES
POPESCU Rodica

șef Direcţie drept de autor, AGEPI
Head of Copyright Department, AGEPI
BONDARESCO Patricia consultant principal, Direcţia drept de autor, AGEPI
Principal Consultant, Copyright Direction, AGEPI
GRIBINCEA Lilia
specialist principal, Direcţia drept de autor, AGEPI
Principal Specialist, Copyright Direction, AGEPI
CHISTOL Andrei
consilier al ministrului Educaţiei, Culturii și Cercetării
Counsellor of the Minister of Education, Culture and Research

ŢÎGANAȘ Ion
DOBZEU MARIANA

dr., mandatar autorizat
Dr., Patent Attorney
specialist etnograf, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului
Cultural Imaterial
Ethnographer Specialist, National Center for Conservation and Promotion of the
Intangible Cultural Heritage

COMISIA DE EXPERŢI | COMMISION OF EXPERTS
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova
State Agency on Intellectual Property
of the Republic of Moldova
Сine suntem?

Who We Are?

Suntem o autoritate administrativă centrală
în subordinea Guvernului responsabilă de
promovarea şi realizarea activităţilor în domeniul protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale.

We are a central administrative authority
subordinated to the Government responsible for promoting and carrying out activities
in the field of legal protection of intellectual
property.

Care este misiunea noastră?

What Is Our Mission?

●

●

●

●
●
●

Acordăm protecţie juridică pe teritoriul RM invenţiilor, soiurilor de plante,
mărcilor, DMI, IG, DO, STG, DAC.
Creăm, perfecţionăm și ajustăm cadrul
legal în domeniul PI la evoluţiile
internaţionale.
Oferim servicii specializate, de informare,
consultanţă, instruire etc.
Avizăm, monitorizăm şi supraveghem activitatea OGC.
Publicăm și punem la dispoziţia publicului informaţii pertinente în domeniul PI.

Cum ne găsiţi?

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

(37322) 400 508
(37322) 440 119

●
●
●

How Do You Find Us?

Vino de luni până vineri, între orele 8.00-16.30
sau poţi aplica online 24/24 pe e-agepi.md

(37322) 400 500

●

We aﬀord legal protection in the of the
RM to inventions, plant varieties, trademarks, ID, GIs, AO, TSG, CRR.
We create, improve and adjust the legal
IP framework to international evolutions.
We oﬀer specialized information, consultancy, training services, etc.
We approve, monitor and supervise the
activity of CMOs.
We publish and make available to the public relevant information in the ﬁeld of IP.

Come from Monday to Friday, between 8:00-16:30
or you can apply online 24/24 on e-agepi.md
1/24, Andrei Doga Str.
Chisinau, MD-2024, Republic of Moldova

office@agepi.gov.md,
infoinvent@agepi.gov.md,
lecturi@agepi.gov.md,
cursuri@agepi.gov.md,
seminare@agepi.gov.md,
press@agepi.gov.md,
petitii@agepi.gov.md

www.agepi.gov.md
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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 Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare
National Agency for Research and Developmen
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180
MD – 2004, Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 29 62 71
Fax: +373 22 27 35 45
E-mail: info@ancd.gov.md

Noua paradigmă a dezvoltării economice a Republicii Moldova, bazate pe cercetare și inovare,
enunţată în Programul Naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 presupune atragerea investiţiilor, promovarea societăţii bazate pe cunoştinţe, fortiﬁcarea activităţilor de cercetare
şi de dezvoltare, inovarea şi transferul tehnologic orientate spre eﬁcienţă şi competitivitate.
Agenţia Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare este o autoritate administrativă centrală din
subordinea Guvernului Republicii Moldova și are misiunea de a asigura excelenţa şi performanţa în
vederea realizării priorităţilor naţionale în domeniile cercetării, inovării şi dezvoltării. De asemenea,
Agenţia e responsabilă pentru implementarea politicii naţionale de cercetare, inovare și dezvoltare, a
Programului-cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020.
Agenţia organizează şi desfăşoară concursuri de proiecte de cercetare, inovare și transfer tehnologic, inclusiv oferă ﬁnanţare în limitele bugetului aprobat şi conform planului de acţiuni aprobat
de Guvern, ce servesc interesului public prin facilitarea implementării rezultatelor din domeniile
cercetării și inovării, încurajează parteneriatele publice-private prin întâlniri și evenimente de brokeraj.
Ulterior, Agenţia organizează expoziţii, seminare, workshopuri şi mese rotunde în scopul promovării
realizărilor din domeniu, acordă sprijinul întru dezvoltarea cooperării între instituţiile de cercetare din
Republica Moldova și instituţiile similare din Parteneriatul Estic și ţările UE, prin semnarea acordurilor
de cooperare și ﬁnanţarea proiectelor bilaterale și multilaterale, acordă asistenţă specializată în acest
domeniu, promovează cercetarea și inovarea pentru dezvoltarea durabilă a ţării.
***
The new paradigm of economic development of the Republic of Moldova, regarding research
and innovation, is underlined in the National Program for Research and Innovation for 2020-2023. It
involves attracting investments, promoting a knowledge-based society, strengthening research and
development activities, innovation and technological transfer, all being oriented towards eﬃciency
and competitiveness.
The National Agency for Research and Development is the central administrative authority subordinated to the Government of the Republic of Moldova, whose mission is to ensure excellence and
performance in achieving national priorities in the ﬁelds of research, innovation and development. At
the same time, the Agency is responsible for the implementation of the EU Framework Program for
research and innovation Horizon 2020.
The Agency organizes contests for research, innovation and technology transfer projects and
awards funding. These actions serve the public interest by facilitating the implementation of research
and innovation results, and encourages public-private partnerships. Subsequently, the Agency organizes exhibitions, seminars, workshops and round tables in order to promote the achievements in the
ﬁeld. It gives support in developing cooperation between research institutions from the country and
similar institutions in the EU and other countries. This type of collaboration is achieved by signing cooperation agreements and ﬁnancing bilateral and multilateral projects. Hereby, the Agency provides
specialized assistance in this ﬁeld and promotes research and innovation for the sustainable development of the country.
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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 192 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

•

Sistemul de la Lisabona privind protecţia și înregistrarea internaţională a denumirilor de origine

•

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 192 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

•

Lisbon - The International System of Appellations of Origin

•

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 includess:
•

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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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) oferă o procedură centralizată și uniformă de depunere
a cererilor de brevet pentru inventatorii individuali și companiile care doresc să obţină protecţia
invenţiilor pe teritoriul a 44 de ţări, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.
În calitate de Oﬁciu de Brevete din spaţiul european, OEB acordă brevete de înaltă calitate și oferă
utilizatorilor servicii orientate să susţină inovaţia, competitivitatea şi progresul economic.
De asemenea, OEB acordă publicului larg, acces gratuit la bazele de date de brevete pe care le
administrează. Acestea conţin mai mult de 110 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, accesaţi pagina web a OEB: www.epo.org.
***
The European Patent Oﬃce (EPO) provides a centralised and uniform application procedure for
individual inventors and companies seeking patent protection in up to 44 countries including the
Republic of Moldova.
As the patent oﬃce for Europe, the EPO delivers high-quality patents and provides eﬃcient services to users to foster innovation, competitiveness and economic growth.
The EPO also makes its patent databases freely available to the public. These contain more than
110 million patent documents from around the globe, covering all areas of technology and relating
to inventions stretching from the 19th century to today. The databases are a source of inspiration and
technical information for inventors, scientists and engineers the world over, and also contain valuable
legal status information on patents.
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, please visit the EPO website: www.epo.org.
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Lista exponatelor prezentate
la Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT 2019”
List of Exhibits prezented
in the International Specialized Exhibition ”INFOINVENT 2019”
COMPARTIMENTUL I: INVENŢII ȘI SOIURI DE PLANTE, DESIGN INDUSTRIAL
PART I: INVENTIONS AND PLANT VARETIES, INDUSTRIAL DESIGN

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

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ MD
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE MD
A1

TULPINĂ DE FUNGI RHIZOPUS STOLONIFER PENTRU BIODEGRADAREA COMPU
ŞILOR COBALTULUI ŞI NICHELULUI / RHIZOPUS STOLONIFER FUNGI STRAIN FOR
BIODEGRADATION OF COBALT AND NICKEL COMPOUNDS.

Autori:

Liuba Coreţchi, Irina Plavan, Ion Bahnarel

Brevet: MD 4486
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la biotehnologie şi protecţia mediului. Noutatea constă în dezvoltarea unui nou proces biotehnologic pentru reducerea riscului de poluare a mediului,
bazat pe utilizarea microorganismelor nepatogene. Este propusă tulpina de fungi Rhizopus
stolonifer 67 CNMN-FD-18, care posedă proprietăţi de biodegradare a compuşilor toxici de
cobalt şi nichel.
Work description: 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 fungi Rhizopus stolonifer 67 CNMN-FD-18, which possesses the biodegradation of toxic compounds of
cobalt and nickel.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Tulpina Rhizopus stolonifer 67 CNMN-FD-18, care posedă
proprietăţi de biodegradare a compuşilor toxici ai cobaltului şi nichelului, poate ﬁ utilizată
pentru diminuarea poluării mediului ambiant, inclusiv a solurilor radiotoxice.
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CENTER OF EXCELLENCE GEOPOLYMER AND GREEN TECHNOLOGY,
SCHOOL OF MATERIALS ENGINEERING, UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS MY
A2

PELICULĂ SUBŢIRE Ag/TiO2: PANOU SOLAR AUTOCURĂŢITOR FOTOELECTRO
CHIMIC / Ag/TiO2 THIN FILM: PHOTOELECTROCHEMICAL SELF CLEANING SOLAR
PANEL

Autori:

Dr.Dewi Suriyani Che Halin, Dr. Juyana A Wahab, Dr. Ayu Wazira Azhari, Prof.Madya Dr. Mohd
Mustafa Al Bakri Abdullah, Dr. Mohd Arif Anuar, Kamrosni Abdul Razak, Azliza Azani

Work description:
• A solar cell which also known as the photovoltaic cell is a new technology that converts the
sunlight energy into the electrical energy.
• The thin silicon (Si) wafer is used as the photovoltaic cell for the energy conversion process.
• titanium dioxide (TiO2) is widely used in the research due to its outstanding properties.
• Ag is the most common additive used to enhance the antibacterial and photovoltaic properties of the TiO2 thin ﬁlms
• This study was focused on the eﬀect of annealing temperature and Ag concentration on the
Ag doped TiO2 thin ﬁlms by using sol-gel method.

• Photocatalysis, where in organic contaminants absorbed on ﬁlm surface are decomposed
under ultraviolet light.
• Photo-induced superhydrophilicity, where in contaminants and dirt are washed oﬀ the surface by the ﬁlm of water on it.
Novelty:
- Modiﬁcation on synthesis of AgTiO2 thin ﬁlm via sol-gel method;
- Self-cleaning coating solar panel with metallic nanoparticles for light harvesting in order
to maximize the energy conversion eﬃciency.
Invention advantages:
- Reduce labor and detergent cost during cleaning process.
- Maintain the eﬃciency of solar panel for a longer periods of time.
- Gain as much as 5 to 30% in output from the solar panels.
- Eliminate build-up of dirt and debris and potential damage to solar panels.
- Solar eﬃciency enhancement.
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FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI, IAȘI RO
DFR SYSTEMS SRL RO
A3

DIFUZOR DE AER UTILIZAT ÎN EPURAREA APELOR UZATE / AIR DIFFUSER USED
IN WASTEWATER TREATMENT

Autori:

Ioana Corina Moga, Gabriel Petrescu

Cerere: RO A01027/03.12.2018
Descrierea lucrării: Difuzorul de aer se utilizează în cadrul proceselor de epurare a apei uzate. Este
un difuzor de aer cu bule ﬁne ce se va utiliza în cadrul proceselor biologice de epurare cu
biomasă ﬁxată pe suport mobil. Invenţia se referă la un difuzor de aer cu bule ﬁne realizat din materiale rezistente care este alcătuit dintr-o carcasă exterioară, ﬁind închisă la capete cu ajutorul unor capace, iar la partea superioară aﬂându-se placa perforată cu oriﬁcii
cuprinse în intervalul 0,3…0,5 mm. Placa perforată este prevăzută cu canale cu secţiune
semicirculară unde sunt realizate oriﬁciile.
Work description: The air diﬀuser is used in wastewater treatment processes. It is a ﬁne bubble air diﬀuser that will be used in biological wastewater treatment processes with attached biomass
on mobile supports. The invention relates to a ﬁne-bubble air diﬀuser made from metallic
anti-corrosion resistant materials. The diﬀusers main components are: an outer casing, closed at the ends with 2 caps; a top perforated plate with holes in the range of 0.3…0.5 mm.
The perforated plate is provided with semicircular sections where the holes are made.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Difuzor de aer cu eﬁcienţă ridicată la epurarea apelor.

A4

MATERIALE PENTRU REALIZAREA DIFERITELOR MODELE DE SUPORT ARTIFI
CIAL MOBIL / MATERIALS FOR THE REALIZATION OF DIFFERENT MODELS FOR
MOBILE ARTIFICIAL SUPPORT

Autori:

Ioana Corina Moga, Gabriel Petrescu

Cerere: RO / 2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la noi modele de suport artiﬁcial mobil și la materialele din care
aceste produse sunt realizate. S-au realizat diferite forme pentru suportul artiﬁcial mobil
utilizat în epurarea apelor uzate. Forma specială conduce la creșterea suprafeţei speciﬁce
a suportului artiﬁcial mobil raportată la 1 m3. În mod uzual, aceste elemente sunt realizate din polietilenă, dar s-a demonstrat faptul că acest material are caracter hidrofob. În cadrul invenţiei sunt propuse alte materiale cu proprietăţi hidroﬁle astfel, încât cantitatea de
biomasă care se atașează pe aceste elemente este crescută, fapt ce conduce la creșterea
eﬁcienţei în epurare.
Work description: The invention relates to new models of mobile artiﬁcial support and to the materials from which these products are made. Various forms have been developed by the
authors, for the mobile artiﬁcial support used in wastewater treatment. The special shape
leads to an increase in the speciﬁc surface of the mobile artiﬁcial carrier, reported at 1m3.
Typically, these elements are made of polyethylene, but it has been shown that this material
has hydrophobic proprieties. In the invention, other materials with hydrophilic properties
are proposed so that the total quantity of the attached biomass is increased; this leads to an
increase in eﬃciency in wastewater treatment.
Importanţa socio-economică sau tehnică: În cadrul invenţiei sunt propuse alte materiale cu
proprietăţi hidroﬁle astfel încât cantitatea de biomasă care se atașează pe aceste elemente
este crescută, fapt ce conduce la creșterea eﬁcienţei în epurare.
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INSTITUTUL DE CHIMIE MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE MD
A5

SULFATOBISNICOTINOILHIDRAZON2,6DIACETILPIRIDINCOBALTII
MONOMETANOL TRIHIDRAT ŞI PROCEDEU DE CULTIVARE A MICROAL
GEI PORPHYRIDIUM CRUENTUM CU UTILIZAREA ACESTUIA / SULPHATO
BISNICOTINOYLHYDRAZONE2,6DIACETYLPYRIDINCOBALTIIMONO
METHANOL TRIHYDRATE AND PROCESS FOR CULTIVATION OF MICROALGA
PORPHYRIDIUM CRUENTUM WITH THE USE THEREOF

Autori:

Valeriu Rudic, Olga Danilescu, Ion Bulhac, Liliana Cepoi, Liudmila Rudi, Olga Bologa, Andrei
Rija, Vera Miscu, Tatiana Chiriac, Ana Valuţa

Brevet: MD 4253
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, şi anume la sinteza unui nou compus
coordinativ al cobaltului(II) şi la un procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia. Conform invenţiei, se revendică un compus coordinativ sulfatobis(nicotinoilhidrazon)-2,6-diacetilpiridin(2-)cobalt(II) monometanol trihidrat. De asemenea,
se revendică un procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum. Rezultatul constă
în majorarea activităţii antioxidante a extractului etanolic obţinut din biomasa de microalgă.
Work description: The invention relates to chemistry and biotechnology, in particular to the synthesis of a new coordinative compound of cobalt(II) and to a process for cultivation of microalga Porphyridium cruentum with the use thereof. According to the invention, a coordinative
compound sulphato-bis(nicotinoylhydrazone)-2,6-diacetylpyridin-cobalt(II) monomethanol trihydrate is claimed. Also, a process for cultivation of microalga Porphyridium cruentum
is claimed. The result consists in increasing the antioxidant activity of the alcoholic extract
obtained from microalga biomass.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al invenţiei constă în majorarea activităţii antioxidante a extractului etanolic, obţinut în baza biomasei microalgei Porphyridium
cruentum. Acesta este condiţionat de utilizarea, pentru prima dată, a compusului coordinativ sulfato-bis(nicotinoilhidrazon)-2,6-diacetilpiridin-cobalt(II) monometanol trihidrat
(Co(H2L)SO4·CH3OH·3H2O) în calitate de stimulator al acumulării componentelor antioxidante (ABTS·+), cu 17,8…18,2%, faţă de cea mai apropiată soluţie. Proprietăţile compusului coordinativ cercetat prezintă interes pentru biotehnologie în calitate de stimulator al activităţii
antioxidante a biomasei microalgei Porphyridium cruentum.

INSTITUTUL DE CHIMIE MD
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII MD
A6

PROCEDEU DE TRATARE BIOLOGICĂ A SEDIMENTELOR PROVENITE DIN APELE
REZIDUALE / PROCEDURE FOR BIOLOGICAL TREATMENT OF SEDIMENTS FROM
RESIDUAL WATERS

Autori:

Petru Spataru, Alexei Maftuleac, Igor Povar, Boris Pintilie, Oxana Spînu

Cerere: MD a 2019 0046
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la tratarea și deshidratarea sedimentelor cu conţinut substanţial de substanţe organice, provenite din apele reziduale, anume nămol activ şi sediment
primar. Procedeul prevede amestecarea la o aerare scurtă a două tipuri de reziduuri din ape
reziduale: sedimentul primar cu activitate anaerobă și nămolul activ cu activitate aerobă, în
intervalul mezo-termoﬁl de temperatură de 40...45°C. Amestecul este menţinut în condiţii
mezo-termoﬁle, până la atingerea unei limpeziri și stratiﬁcări eﬁciente, constituită dintr-un
ﬂotant solid cu conţinut ridicat de substanţe organice, fază apoasă și eventual un sediment
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organomineral, după care se separă ﬂotantul solid și sedimentul organomineral. Durata optimă a tratării biologice constituie 16...18 ore la utilizarea sedimentului primar proaspăt.
Work description: The invention relates to the biological treatment and dehydration of sediments
containing substantially organic substances from waste waters, namely active sludge and
primary sediment. The process consists in mixing two types of sediments from wastewater
at short-time aeration: the primary sediment with anaerobic activity and the active sludge with aerobic activity, within the mezo-thermophilic temperature range of 40...45°C. The
mixture is kept under meso-thermophilic conditions until an eﬀective clariﬁcation and stratiﬁcation is achieved, consisting of a solid ﬂoat compound with high amounts of organic
substances, aqueous phase and possibly organomineral sediment, after which the solid
ﬂoat compound and the organomineral sediment are separated. The optimal duration of
biological treatment is 16...18 hours using fresh primary sediment.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia poate ﬁ aplicată la staţiile de epurare biologică
a apelor de canalizare comunală, precum şi a apelor reziduale provenite de la fermele zootehnice și întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare – carne, lapte, sucuri etc.

A7

PROCEDEU DE SINTEZĂ DIASTEREO ŞI ENANTIOSELECTIVĂ A 3HIDROXI
32OXOCICLOHEXILINDOLIN2ONEI CU PROPRIETĂŢI ANTICONVULSIVE /
DIASTEREO AND ENANTIOSELECTIVE SYNTHESIS PROCESS OF 3HYDROXY32
OXOCYCLOHEXYL INDOLIN2ONE WITH ANTICONVULSANT PROPERTIES

Autori:

Fliur Macaev, Dimitri Bilan, Oleg Radul, Veaceslav Boldescu

Cerere: MD a 2018 0110
Descrierea lucrării: Esenșa invenţiei constă în sinteza diastereo- și enantioselectivă a 3-hidroxi-3(2-oxociclohexil)indolin-2-onei. Randamentul reacţiei este 65%, diastereoselectivitatea –
96,5%, enantioselectivitatea – 99%. Avantajele procedeului propus sunt: accesibilitatea reagenţilor aplicaţi, toxicitatea scăzută a catalizatorului (valinol), nivelul înalt de diastereo- şi
enantioselectivitate şi un randament bun.
Work description: The essence of the invention includes diastereo- and enantioselective synthesis
of 3-hydroxy-3-(2-oxocyclohexyl)inolin-2-one. The yield of the process is 65%, diastereoselectivity – 96.5%, enantioselectivity – 99%. The advantages of the proposed invention are
accessibility of the used reagents, low toxicity of the catalyst (valinol), high level of diastereo- and enantioselectivity and a good yield.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Compusul posedă activitate anticonvulsivă, pentru
amestecul de stereoizomeri ai 3-hidroxi-3-(2-oxociclohexil)indolin-2-on s-a depistat concentraţia efectivă prin metoda MES egală cu 300 mg/kg.

A8

COMPLEX DINUCLEAR DE CUPRU HIDROSOLUBIL ÎN CALITATE DE REMEDIU
ANTIMICROBIAN ÎN MEDICINĂ ȘI AGRICULTURĂ / WATERSOLUBLE BINUCLEAR
COPPER COMPLEX AS ANTIMICROBIAN REMEDY IN MEDICINE AND AGRICULTURE

Autori:

Tudor Jovmir, Tatiana Popa, Greta Bălan, Olga Burduniuc, Lucian Lupașcu, Vadim Druţă, Aurelian Gulea, Vasile Lozan

Cereri:

MD 2019 0004; 2019 0026; 2019 0027

Descrierea lucrării: În scopul obţinerii complecșilor bioactivi de cupru hidrosolubili cu tiosemicarbazone hidroxiaromatice, au fost sintetizaţi un șir de compuși cu grupări funcţionale special
selectate. Din acest șir doar pentru [Cu2(μ-H2DF-T1)-μ-Cl]Cl2·H2O, unde H3DF-T1 reprezintă
bis(S-metilizotiosemicarbazona) 2,6-diformil-4-metilfenolului, s-a depistat o activitate
antimicrobiană pronunţată. Activitatea bactericidă faţă de bacteriile patogene Grampozitive se manifestă până la concentraţii ale soluţiilor apoase de 1...2 μg/mL, activitatea
antimicotică – până la 2...8 μg/mL. Contra bacteriilor ﬁtopatogene – concentraţia minimă
bactericidă este de 75 μg/mL. Totodată, liganzii iniţiali practic nu sunt activi.
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Work description: In order to obtain water-soluble biologic active copper complexes with hydroxyaromatic thiosemicarbazones it has been synthesised some compounds with special selected functional groups. Among this series only [Cu2(μ-H2DF-T1)-μ-Cl]Cl2·H2O, where H3DF-T1
represents 2,6-diformyl-4-methylphenol bis(S-methylisothiosemicarbazone), reveal signiﬁcant antimicrobian activity. Bactericide activity against Gram-positive patogenes of aqueous solutions are manifested till concentrations of 1...2 μg/mL, the antimicotic activity – till
2...8 μg/mL. In the case of ﬁtopathogenic bacteria – minimum bactericide concentration is
75 μg/mL. Used initial ligands have no activity herewith.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Dimerul de cupru propus în calitate de remediu antimicrobian poate ﬁ utilizat atât în medicină, cât și în agricultură. Totodată, proprietatea compusului de a ﬁ solubil în solventul cel mai ecologic și farmaceutic acceptabil, și anume apa,
facilitează pregătirea și utilizarea lui sub formă de soluţii din punct de vedere economic și
ecologic.

A9

COMPUS 1R,2R,8AS15MERCAPTO1,3,4TIADIAZOL2IL METIL2,5,5,8A
TETRAMETIL DECAHIDRONAFTALEN2OL CU PROPRIETĂŢI ANTIFUNGICE
ŞI ANTIBACTERIENE / 1R,2R,8AS15MERCAPTO1,3,4THIADIAZOL2YL
METHYL2,5,5,8ATETRAMETHYL DECAHYDRONAPHTALEN2OL COMPOUND
WITH ANTIFUNGAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES

Autori: Aculina Arîcu, Lidia Lungu, Alexandru Ciocârlan, Nicoleta Vornicu
Brevet: MD 4580
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie, şi anume la un compus cu schelet hibrid terpenic
şi tiodiazolic, care manifestă proporietăţi antigungice și antibacteriene. Conform invenţiei,
compusul (1R,2R,8aS)-1-((5-mercapto-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-2,5,5,8a-tetrametildecahidronaftalen-2-ol, are proprietăţi antifungice şi antibacteriene eﬁciente la valori ale concentraţiei minime inhibitorii de 0,032 μg/mL şi 0,094 μg/mL.
Work description: The invention relates to chemistry, namely to a compound with a hybrid terpenic
and thiadiazole skeleton having antifungal and antibacterial properties. According to the
invention, the compound (1R,2R,8aS)-1-((5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methyl)-2,5,5,8atetramethyl decahydronaphtalen-2-ol has eﬀective antifungal and antibacterial properties
with the minimum inhibitory concentration values of 0.032 μg/mL and 0.094 μg/mL.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a prezentei invenţii constă
în însănătoşirea persoanelor bolnave şi revenirea lor în actvitate deplină pentru muncă.

A 10

144AS, 8AS2,5,5,8ATETRAMETIL3,4,4A,5,6,7,8,8AOCTAHIDRONAPH
TALEN1IL BUTAN2IL GUANIDINĂ  COMPUS CU ACTIVITATE ANTIPRO
LIFERATIVĂ ȘI CITOTOXICĂ / THE 144AS, 8AS2,5,5,8ATETRAMETHYL
3,4,4A,5,6,7,8,8AOCTAHYDRONAPHTALEN1YLBUTAN2YLGUANIDINE
COMPOUND WITH ANTIPROLIFERATIVE AND CYTOTOXIC ACTIVITY

Autori:

Aculina Aricu, Kaleria Kuchkova, Gheorghe Duca, Elena Secara, Alic Barba, Ion Dragalin,
Nicon Ungur

Cerere: MD a 2018 0006
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie și medicină, în special la un compus cu un schelet
hibrid terpenic și guanidină, care poate ﬁ utilizat pentru tratamentul cancerului.
Work description: The invention relates to chemistry and medicine, in particular to a compound with
a terpenic and guanidine hybrid skeleton, which can be used for the treatment of cancer.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a prezentei invenţii constă
în însănătoşirea persoanelor bolnave şi revenirea lor în actvitate deplină pentru muncă.
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INSTITUTUL DE CHIMIE MD
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII MD
INSTITUTUL DE CHIMIE A SUPRAFEŢEI AL ACADEMIEI NAŢIONALE DE ȘTIINŢE
A UCRAINEI UA
A 11

MATERIAL POLIMERIC CU PROPRIETĂŢI ANTIMICROBIENE /
POLYMERIC MATERIAL WITH ANTIMICROBIAL PROPERTIES

Autori:

Volodymir Turov, UA; Tudor Lupașcu, MD; Victor Bogatyrev, UA; Tatiana Krupska, MD; Maria
Galaburda, UA; Lucian Lupașcu, MD; Igor Povar, MD; Natalia Kokosha, UA

Brevet: MD 4607
Descrierea lucrării: Compusul cu proprietăţi antimicrobiene PAA-Enoxil este obţinut din poliacrilamidă uscată (PAA) și soluţie apoasă de 2,5% Enoxil. Pentru aceasta, un disc de poliacrilamidă
cu diametrul de 40 mm a fost introdus într-un pahar de sticlă cu volum de 600…800 ml care
conţine 500 ml soluţie de enoxil de 2,5% în apă distilată. Umﬂarea PAA și impregnarea ei cu
soluţia de Enoxil s-a efectuat timp de 20 de ore la temperatura de 26…28°C. Drept urmare,
la contact cu soluţia de Enoxil de 2,5% se formează un disc de PAA portocaliu moale de hidrogel transparent. Proba de PAA control la umﬂarea în apă distilată formează un hidrogel
clar, incolor.
Work description: Compound with antimicrobial properties PAA-Enoxil is obtained from dry polyacrylamide (PAA) and 2.5% aqueous solution of Enoxil. For this a 40 mm disc of polyacrylamide was placed in a glass beaker (600…800 ml) with 500 ml of 2.5% Enoxyl solution in
distilled water. Swelling of PAA and impregnation of Enoxil in solution was carried out for
20 hours at a temperature of 26…28°C. As a result, a soft orange disk of transparent orange
PAA hydrogel is formed with Enoxil solution. The PAA control sample upon swelling in distilled water forms a clear, colorless hydrogel.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Poliacrilamida impregnată cu Enoxil îi conferă preparatului proprietăţi terapeutice prolongate, astfel că preparatul sub așa formă medicamentoasă
va avea o eﬁcienţă înaltă la tratarea plăgilor de diversă etiologie.

INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ MD
A 12

COMPUȘI COORDINATIVI IZOBUTIRATOCLOROMETOXO2,4,6TRIS2
PIRIDILSTRIAZINĂMANGANII METANOL SOLVAT ȘI DIAQUANITRATO
2,4,6TRIS2PIRIDILSTRIAZINĂMANGANII NITRAT CU PROPRIETĂŢI DE
BIOSTIMULATORI AI SINTEZEI PROTEAZELOR EXOCELULARE LA TULPINA DE
FUNGI MICELIALI FUSARIUM GIBBOSUM CNMN FD12 / COORDINATION COM
POUNDS ISOBUTYRATOCLOROMETHOXO2,4,6TRIS2PYRIDYLSTRIAZINE
MANGANESEII METHANOL SOLVATE AND DIAQUANITRATO2,4,6TRIS2
PYRIDYLSTRIAZINEMANGANESEII NITRATE AS BIOSTIMULATORS OF THE
SYNTHESIS OF EXOCELLULAR PROTEASES IN FUSARIUM GIBBOSUM CNMN FD 12
MYCELIAL FUNGUS STRAIN

Autori:

Svetlana Baca, Mariana Darii, Victor Kravţov, Alexandra Ciloci, Janna Tiurina, Svetlana
Labliuc, Elena Dvornina, Cezara Bivol, Steliana Clapco

Cerere: MD a 2018 0082
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimia coordinativă și biotehnologie, și anume la compuși
coordinativi ai manganului(II) pe baza 2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină (tpt), care pot ﬁ
utilizaţi ca catalizatori și biostimulatori în diferite procese chimice și biotehnologice.
Compuşii coordinativi izobutirato-cloro-metoxo-(2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II)
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metanol solvat, [Mn(is)(Cl)(tpt)(CH3OH)]·CH3OH, și diaqua-nitrato-(2,4,6-tris-(2-piridil)-striazină)-mangan(II) nitrat, [Mn(NO3)(tpt)(H2O)2](NO3), posedă proprietăţi pronunţate de stimulatori ai sintezei proteazelor exocelulare la tulpina de fungi miceliali Fusarium gibbosum
CNMN FD 12. Adăugarea compuşilor în mediul nutritiv de cultivare a tulpinii în concentraţii
de 0,0005…0,0015% sporește activitatea complexului protiolitic sintetizat de producător
cu 68…205%.
Work description: The invention relates to chemistry and biotechnology, in particular, to coordination
compounds of manganese(II) with 2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine (tpt), which can be used
as catalysts and biostimulators in the diﬀerent chemical and biotechnological processes.
Compounds
isobutyrato-cloro-methoxo-(2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine)-manganese(II)
methanol solvate, [Mn(is)(Cl)(tpt)(CH3OH)]·CH3OH, and diaqua-nitrato-(2,4,6-tris(2-pyridyl)s-triazine)-manganese(II) nitrate, [Mn(NO3)(tpt)(H2O)2](NO3), can be used as biostimulators
of the microorganisms enzyme synthesis, which was established by testing the eﬀect exerted on synthesis of exocellular lipases in Fusarium gibbosum CNMN FD 12 strain. The addition
of the compounds in the nutrient growing medium of the mycelial fungal strain in concentrations of 0.0005…0.0015% increases the activity of the protiolytic complex synthesized by
the strain up to 68…205%.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Compușii coordinativi până în prezent continuă să atragă atenţia oamenilor de știinţă axată pe prepararea substanţelor noi cu anumite proprietăţi
de importanţă practică. Cercetările, vizînd obţinerea, studierea și aplicarea compușilor coordinativi la nivel mondial sunt raportate la categoria „avansate„. Compuşii coordinativi izobutirato-cloro-metoxo-(2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II) metanol solvat și diaquanitrato-(2,4,6-tris-(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II) nitrat datorită proprietăţilor biologice pe
care le manifestă prezintă interes pentru industria producătoare de produse biotehnologice
în calitate de biostimulatori ai proceselor de enzimogeneză la cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium gibbosum CNMN FD 12, contribuind la sporirea performanţelor economice
a biotehnologiei. Sub acest aspect elaborarea corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei, direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei și politicilor sociale ale ţării.

A 13

COMPUȘI COORDINATIVI TETRAKISAZIDOBISIZOBUTIRATO
TETRAKISTRIETANOLAMINĂCOBALTIITETRACOBALTIII SESQUIHIDRAT
ȘI BISTRIETANOLAMINĂCOBALTII DIIZOBUTIRAT CU PROPRIETĂŢI DE
BIOSTIMULATORI AI SINTEZEI LIPAZELOR LA TULPINA DE FUNGI MICELI
ALI RHIZOPUS ARRHIZUS CNMN FD 03 / COMPOUNDS TETRAKISAZIDO
BISISOBUTYRATETETRAKISTRIETHANOLAMINECOBALTIITETRA
COBALTIII SESQUIHYDRATE AND BISTRIETANOLAMINECOBALTII
DIISOBUTYRATE WITH BIOSTIMULATING PROPERTIES OF EXOCELLULAR LIPASES
SYNTHESIS IN MYCELIAL RHIZOPUS ARRHIZUS CNMN 03 STRAIN

Autori:

Svetlana Baca, Alexandra Ciloci, Dumitru Stati, Victor Kravţov, Jana Tiurina, Svetlana Labliuc,
Elena Dvornina, Cezara Bivol, Steliana Clapco

Cereri:

MD a 2019 0007, 2019 0218

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie și biotehnologie, şi anume la doi compuși coordinativi în bază de Co(II,III) cu ligandul trietanolamină: tetrakis(azido)-bis(izobutirato)tetrakis(trietanolamină)-cobalt(II)-tetra-cobalt(III) sescvihidrat [Co5(is)2(Htea)4(N3)4]·1,5(H2O)
și bis(trietanolamină)-cobalt(II) diizobutirat [Co(H3tea)2](is)2, și pot ﬁ utilizaţi în calitate de
catalizatori şi biostimulatori în diferite procese chimice şi biotehnologice. În conformitate cu
invenţia compușii posedă proprietăţi pronunţate de biostimulatori ai biosintezei lipazelor la
tulpina de fungi miceliali Rhizopus arrhizus CNMN FD 03. Adăugarea compuşilor în mediul
nutritiv de cultivare a tulpinii în concentraţii de 5 și 10 mg/L, sporesc biosinteza lipazelor
sintetizate de producător cu 29,5…60,0% în dependenţă de concentraţia aplicată și durata
de cultivare a microorganismului.
Work description: The invention relates to chemistry and biotechnology, in particular to coordination
compounds of cobalt(II,III) with trietanolamine ligand, which can be used as catalysts and
biostimulators in the diﬀerent chemical and biotechnological processes. According to the
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invention tetrakis(azido)-bis(isobutyrate)-tetrakis(triethanolamine)-cobalt(II)-tetra-cobalt(III)
sesquihydrate [Co5(is)2(H3tea)4(N3)4]·1,5(H2O) and bis(trietanolamine)-cobalt(II) diisobutyrate
[Co(H3tea)2](is)2 possess pronounced biostimulating properties of the lipases synthesis by Rhizopus arrhizus CNMN 03 strain. The addition of the compounds in the nutrient cultivation medium of the Rhizopus arrhizus strain CNMN FD 03 at concentrations of 5 and 10 mg/L increases
the biosynthesis of the lipases synthesized by the producer up to 29.5…60.0% depending on
the applied concentration and the duration of cultivation of the microorganism.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Caracterul aplicativ al compușilor coordinativi ai metalelor tranziţionale le determină ca obiective principale ale sintezei chimice contemporane
în vederea obţinerii compuşilor şi materialelor noi cu proprietăţi utile pentru diferite ramuri ale economiei. Compuși coordinativi în bază de Co(II,III) cu ligandul trietanolamină:
tetrakis(azido)-bis(izobutirato)-tetrakis(trietanolamină)-cobalt(II)-tetra-cobalt(III) sescvihidrat [Co5(is)2(Htea)4(N3)4]·1,5(H2O) și bis(trietanolamină)-cobalt(II) diizobutirat [Co(H3tea)2]
(is)2 posedă proprietăţi pronunţate de biostimulatori ai biosintezei lipazelor la micromiceta
Rhizopus arrhizus CNMN FD 03, asigurînd obţinerea unui surplus de lipaze de 29,5…60,0%
și reducerea ciclului tehnologic cu 24 ore. Utilizarea acestor substanţe în cultivarea tulpinilor
de fungi reprezentative va contribui la sporirea performanţelor economice ale biotehnologiilor de obţinere a enzimelor microbiene.

A 14

COMPUS HEXAMINĂCOBALTIII TRICLORURĂ BIS1,10FENANTROLINĂ TRIHI
DRAT CU PROPRIETĂŢI DE INHIBITOR AL DEZVOLTĂRII CANCERULUI LA VIŢA
DEVIE / HEXAAMMINECOBALTIII TRICHLORIDE BIS1,10PHENANTHROLINE
WITH ANTIBACTERIAL PROPERTIES AGAINST TUMOR GROWTH IN GRAPEVINE

Autori:

Svetlana Baca, Olga Sultanova, Mariana Darii, Pavlina Bouroş

Cereri:

MD a 2019 0039, 2019 0513

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie și biotehnologie, şi anume la un compus coordinativ în bază de hexamină de cobalt(III) triclorură ce conţine 1,10-fenantrolină cu formula
[Co(NH3)6]Cl32(phen)3H2O, care poate să-și găsească aplicare în diferite procese chimice
şi biotehnologice în calitate de inhibitor al dezvoltarii cancerului la viţa-de-vie. Compusul
coordinativ hexaminăcobalt(III) triclorură bis(1,10-fenantrolină) trihidrat posedă proprietăţi
pronunţate de inhibitor al dezvoltarii cancerului la viţa-de-vie, fapt stabilit prin testarea
efectului de inhibare a creșterii bacteriilor Rhizobium (Agrobacterium) vitis.
Work description: The invention relates to chemistry and biotechnology, namely to a coordination
compound based on hexaamminecobalt(III) trichloride and 1,10-phenanthroline, [Co(NH3)6]
Cl32(phen)3H2O, which can be applied in various chemical and biotechnological processes as an inhibitor of the development of bacterial cancer in plants. The compound
hexaaminecobalt(III) trichloride bis(1,10-phenanthroline) trihydrate possesses pronounced
properties as an inhibitor of cancer development in grapevines, a fact established by testing
the inhibiting growth eﬀect of Rhizobium (Agrobacterium) vitis bacteria.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Cancerul bacterian al viţei-de-vie este o boală dăunătoare și răspândită, care provoacă daune economice semniﬁcative viticulturii industriale. Lipsa
substanţelor chimice utile în lupta împotriva acestei boli a condus la faptul că în Republica
Moldova boala este larg răspândită și apare în toate ariile de cultivare a viţei-de-vie. Problemele legate de combaterea acestei boli sunt în prezent relevante pentru viticultură. În acest sens,
o mare importanţă o prezintă studiul remediilor în lupta împotriva bacteriilor oncogene care
cauzează formarea de tumori la viţa-de-vie. În calitate de inhibitor efectiv al dezvoltării cancerului la viţă-de-vie se propune hexaminăcobalt(III) triclorură bis(1,10-fenantrolină) trihidrat.

A 15

PROCEDEU DE OBŢINERE A COMPUSULUI COORDINATIV AL CUPRULUIII:
BISμ217CLORO6METIL2,3BISPIRIDIN2IL5HCICLOPENTABPIRAZIN
5ILETANONĂDICLORODICUPRUII METANOL SOLVAT / OPTIMAL PROCESS
FOR PRODUCING A NEW COORDINATIVE DINUCLEAR COMPOUND OF COPPERII:
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BIS μ21 7CHLORO6METHYL2,3BIS PYRIDINE2YL 5HCYCLOPENTA B
PYRAZINE5YL ETHANEDICHLORODICOPPERII  METHANOL SOLVATED
Autori:

Elena Melnic, Victor Kravţov, Svetlana Baca

Cerere: MD a 2017 0091
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimia compuşilor coordinativi, la combinaţiile complexe
metaloorganice ale Cu(II) cu derivaţi ai pirazinei şi piridinei, în special la clasa 2,3-bis(2-piridil)pirazinei. Aceşti compuşi datorită activităţii lor antimicrobiene şi antitumorale pot ﬁ
candidaţi promiţători pentru aplicare în medicină. Esenţa invenţiei constă în elaborarea
unui procedeu optim de obţinere a unui nou compus coordinativ dinuclear al cuprului(II)
[Cu2(acdpp)2Cl2]2(CH3OH), care conţine un ligand unicat 1-(7-cloro-6-metil-2,3-bis(piridin2-il)-5Hciclopenta[b]pirazin-5-il)etanonă) (acdpp)-, obţinut prin condensarea liganzilor
2,3-bis(2-piridil)pirazină şi acetilacetonă.
Work description: The invention relates to the chemistry of coordinative compounds, to metal-organic
complex compounds of copper(II) with pyrazine and pyridine derivatives, in particular to the
class of 2,3-bis(2-pyridyl)pyrazine. Due to their antimicrobial and antitumor activity, these
compounds may be promising candidates for use in medicine. Summary of the invention
consists in developing an optimal process for producing a new coordinative dinuclear compound of copper(II) [Cu2(acdpp)2Cl2]2(CH3OH), which contains a unique ligand 1-(7-chloro6-methyl-2,3- bis(pyridin-2-yl)-5H-cyclopenta[b]pyrazin-5-yl)ethanone) (acdpp)-, obtained by
condensation of 2,3-bis(2- pyridyl)pyrazine and acetylacetone ligands.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Această lucrare reﬂectă procedee optime de obţinere a
compușilor coordinativi ai Cu(II) cu derivaţi ai pirazinei şi piridinei. Aceşti compuşi datorită
activităţii lor antimicrobiene şi antitumorale pot ﬁ candidaţi promiţători pentru aplicare în
medicină. Lucrarea va contribui la îmbunătăţirea și extinderea cercetărilor fundamentale
în domeniul proceselor inovative farmaceutice ce impulsionează elaborările aplicative ce
răspund unor cerinţe sociale şi economice nu doar la nivel regional, ci şi mondial.

A 16

INHIBITOR DE COROZIUNE A OŢELULUI ÎN APĂ / INHIBITOR OF STEEL CORRO
SION IN WATER

Autori:

Vladimir Parşutin, Nicolae Şoltoian, Natalia Cernîşeva, Alexandr Covali, Eduard Coropceanu,
Ion Bulhac

Brevet: MD 1257
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul protecţiei anticorozive a metalelor în apă și poate
ﬁ utilizată pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise din conducte de oţel. Conform
invenţiei, se revendică aplicarea compusului hexaﬂuorotitanat-bis[di(dimetilglioximato)di(anilină)cobalt(III)] dihidrat cu formula [Co(DH)2(An)2]2[TiF6]·2H2O, unde: DH – monoanionul dimetilglioximei, An – anilină, în calitate de inhibitor de coroziune a oţelului în apă, în
concentraţie de 0,05...0,75 g/l. Rezultatul tehnic al soluţiei constă în micşorarea considerabilă a pierderilor de coroziune (de 5,7 ori) şi sporirea termenului de utilizare a apeductelor.
Spre deosebire de compuşii utilizaţi anterior, în concentraţiile testate complexul este inofensiv din punct de vedere ecologic.
Work description: The invention relates to the corrosion protection of metals in water and can be
used for corrosion inhibition in closed steel pipeline systems. According to the invention,
claimed is the use of hexaﬂuorotitanate-bis[di(dimethylglyoximato)-di(aniline)cobalt(III)]
dihydrate compound of formula [Co(DH)2(An)2]2[TiF6]·2H2O, where DH – dimethylglyoxime
monoanion, An – aniline, as an inhibitor of steel corrosion in water, in a concentration of
0.05…0.75 g/l. The technical result of the proposed solution is a signiﬁcant reduction of
corrosion losses (up to 5.7 times) and an increase in the service life of steel pipelines.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al soluţiei constă în micşorarea considerabilă a pierderilor de coroziune (de 5,7 ori) şi sporirea termenului de utilizare a apeductelor. Spre deosebire de compuşii utilizaţi anterior, în concentraţiile testate complexul este
inofensiv din punct de vedere ecologic.
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A 17

UTILIZAREA UNUI EXTRACT APOS DE ROSTOPASCĂ MARE CHELIDONIUM
MAJUS CA INHIBITOR AL COROZIUNII OŢELURILOR ÎN APĂ/ USE OF WATER
EXTRACT OF ROCK POPPY AS INHIBITOR OF CORROSION OF STEELS IN WATER

Autori:

Vladimir Parşutin, Natalia Cernîşeva, Alexandr Covali, Vasile Agaﬁi

Brevet: MD 1329
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la inhibitori de coroziune a oţelului în apă, și poate ﬁ utilizată
pentru a inhiba coroziunea în sistemele închise ale conductelor din oţel. Inhibitorul, conform
invenţiei, conţine extract apos din frunze și tulpini uscate de rostopască Chelidonium majus și
acid sulfuric concentrat, în următorul conţinut al componentelor, ml/l: extract apos de rostopască – 20…40, acid sulfuric – 0,5…2, totodată, extractul apos de rostopască se obţine prin
extragerea materiei prime în apă la o temperatură de 80…90°C timp de 1…3 ore, luate în
raport masic de 1:(10…30). Rezultatul tehnic al soluţiei constă în micșorarea considerabilă a
pierderilor de coroziune (de 9 ori) și sporirea termenului de utilizare a apeductelor.
Work description: The invention relates to inhibitors of steel corrosion in water, and can be used
to inhibit corrosion in closed steel pipe systems. The inhibitor, according to the invention,
comprises an aqueous extract of dry leaves and stems of greater celandine Chelidonium
majus and concentrated sulfuric acid, in the following content of components, ml/L: water
extract of greater celandine – 20…40, sulfuric acid – 0.5…2, at the same time, the aqueous
extract of greater celandine is obtained by extracting the raw material in water at a temperature of 80…90°C for 1…3 hours, taken in a mass ratio of 1:(10…30). The technical result
of the proposed solution is a signiﬁcant reduction of corrosion losses (up to 9 times) and an
increase in the service life of steel pipelines.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia extinde arsenalul de inhibitori din materie primă vegetală. Rezultatul tehnic al soluţiei constă în micşorarea considerabilă a pierderilor de coroziune
(de 9 ori) şi sporirea termenului de utilizare a apeductelor. Spre deosebire de compuşii utilizaţi
anterior, în concentraţiile testate complexul este inofensiv din punct de vedere ecologic.

A 18

PROCEDEU DE OBŢINERE A COMPOZITULUI LUMINOFOR PE BAZA COMPUSU
LUI COORDINATIV BINUCLEAR AL EuIII ŞI POLIMER / THE TECHNOLOGY FOR
OBTAINING THE LUMINOPHORE NANOCOMPOSITE BASED ON THE BINUCLEAR
COORDINATING COMPOUND OF Eu III AND POLYMER

Autori:

Victor Verlan, MD; Mihai Iovu, MD; Ion Culeac, MD; Olga Bordian, MD; Vera Zubareva, MD; Ion
Bulhac, MD; Calin Constantin Moise, RO, Marian Enachescu, RO

Cereri:

MD a 2018 0095, RO A(00007) 07-01-2019

Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în elaborarea procedeului de obţinere a nanocompozitului (NC) polimeric luminofor pe baza poli-N-epoxipropilcarbazol şi compusului coordinativ
cu ioni Eu3+ – ([Eu(μ-OC2H5)(NO3)(BTFA)(Phen)]2.Phen) (BTFA – monoanion de benzoiltrilfuoroacetonă).
Procedeul obţinerii NC are următoarele avantaje: NC manifestă o luminescenţă abundentă
de tip laser, intensitatea caruia îi mai mare faţă luminescenţa nanocompoziţilor analogice cu
compuşii cunoscuţi mononucleari a europiului. Ampliﬁcărei luminescenţei în NC şi posibilitatea dizolvării lui în diferiţi solvenţi permite de a obţine sisteme de luminescenţă (depunere pe diferite tipuri şi forme de arii), ce rezultă posibilitatea utilizării materialului nanocompozit în industria optoelectronică, şi anume pentru dispozitive foto- şi electroluminescente.
Work description: Essence of the invention consists in the technology elaboration of the luminous
phosphorous nanocomposite (NC) based on poly-N-epoxypropylcarbazole and the coordinating compound with Eu3+ ([Eu (μ-OC2H5)(NO3)(BTFA)(Phen)]2Phen) (BTFA is benzoyltrilﬂuoroacetone monoanion).
The process has the following advantages: NC exhibits abundant laser-type luminescence
with intensity greater than analogous known nanocomposites with mononuclear compounds of Europium.The ampliﬁcation of luminescence in the NC and the possibility of its
dissolution in diﬀerent solvents allows to obtain the luminescence systems (deposition on
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diﬀerent types and forms of areas), which results in the possibility of using the nanocomposite material in the optoelectronic industry, namely for photo- and electroluminescent
devices.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a materialelor nanocompozite, utilizate în industria optoelectronică, şi anume pentru producerea
dispozitivelor foto- şi electroluminescente.

INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE MD
A 19

METODĂ DE STIMULARE A SPERMATOGENEZEI LA IEPURI / METHOD FOR STI
MULATING SPERMATOGENESIS IN RABBITS

Autori: Gheorghe Boronciuc, Ion Balan, Iulia Cayacov, Nicolae Roșca, Melania Bucarciuc, Vladimir
Buzan, Ion Mereuţă, Alexandru Dubălari, Nicolae Fiodorov, Irina Blîndu
Brevet: MD 1343
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la reproducerea animalelor
agricole şi poate ﬁ aplicată pentru stimularea spermatogenezei la iepuri. Metoda de stimulare a spermatogenezei la iepuri constă în administrarea iepurilor per os a soluţiei ce conţine
2 mg/ml de sulfat de cupru pentahidrat, câte 1 ml per animal o dată pe zi, timp de 40 de zile.
Aplicarea metodei propuse asigură sporirea mobilităţii şi concentraţiei gameţilor, indicelui
absolut de supravieţuire şi integrităţii morfofuncţionale a celulelor reproductive.
Work description: The invention relates to veterinary medicine, in particular to the reproduction
of farm animals and can be used to stimulate spermatogenesis in rabbits. The method for
stimulating spermatogenesis in rabbits consists in administering to rabbits per os a solution
containing 2 mg/ml of copper sulfate pentahydrate, 1 ml per animal once a day, for 40 days.
The use of the proposed method provides increased mobility and concentration of gametes, absolute survival index and morphofunctional integrity of reproductive cells.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metoda de stimulare a spermatogenezei la iepuri permite de a intensiﬁca funcţia reproductivă la iepuri, de a menţine şi de a spori indicii cantitativi
şi calitativi ai materialului seminal: volumul ejaculatului, concentraţia spermatozoizilor, mobilitatea şi longevitatea celulelor reproductive, indicele absolut de supraveţuire.

A 20

PROCEDEU DE OBŢINERE A HRANEI PROTEICOGLUCIDICE PENTRU FAMILIILE
DE ALBINE / PROCESS FOR PRODUCING PROTEINCARBOHYDRATE FOOD FOR
BEE FAMILIES

Autori:

Valeria Vrabie, Valeriu Derjanschi, Valentina Ciochină, Teodor Furdui

Brevet: MD 1312
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la apicultură şi poate ﬁ utilizată pentru obţinerea hranei proteicoglucidice pentru familiile de albine în perioadele anului cu deﬁcit al polenului în natură.
Conform invenţiei, procedeul de obţinere a hranei proteico-glucidice pentru familiile de
albine, şi anume a mierii, constă în aceea că se administrează familiilor de albine, în perioada
de la sfârşitul culesului de la salcâm până la începutul culesului de la teiul argintiu, un amestec care conţine zer din lapte de vacă şi zahăr, în raport masic de 1:1, câte 3…5 L per familie
de albine seara, zilnic, în decurs de 10…15 zile şi se extrage mierea obţinută în a 5…7 zi de
la ultima administrare a amestecului.
Work description: The invention relates to beekeeping and can be used for producing protein-carbohydrate food for bee families during periods of the year with pollen deﬁciency in nature.
According to the invention, the process for producing protein-carbohydrate food for bee
families, namely honey, consists in that it is administered to bee families, in the period from
the ending of collection from acacia to the beginning of collection from silver linden, a mixture containing whey and sugar, in a mass ratio of 1:1, 3…5 L per bee family in the evening,

SECŢIUNEA A | SECTION A

34

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019

daily, for 10…15 days and is extracted the honey on the 5th…7th day from the last administration of the mixture.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Hrana (mierea) proteico-glucidică pentru familiile de albine obţinută conform procedeului propus are un conţinut sporit de aminoacizi, corespunde
nutriţiei naturale a albinelor lucrătoare și poate ﬁ propusă ca supliment proteic în perioadele
de lipsă a polenului în natură pentru a spori viabilitatea și productivitatea familiilor de albine.

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECŢIE A PLANTELOR MD
A 21

PREPARAT GLICOZIDIC DIN PLANTE DE VERONICA OFFICINALIS L. CU ACŢIUNE
FUNGICIDĂ ASUPRA ALTERNARIA ALTERNATA /GLYCOSIDE PREPARATION FROM
PLANTS OF VERONICA OFFICINALIS L. WITH FUNGICIDAL ACTION ON ALTERNA
RIA ALTERNATA

Autori:

Victoria Șubina, Natalia Mașcenco, Alla Borovskaia, Anjela Gurev, Ilie Roșca

Brevet: MD 1192
Descrierea lucrării: Procedeul, conform invenţiei, include folosirea sumei de glicozide din Veronica
oﬃcinalis L. (fam. Scrophulariaceae) pentru a inhiba creșterea ﬁtopatogenului Alternaria alternata. Conform rezultatelor înregistrate, soluţia de glicozide cu concentraţia de 5x10-2%
a manifestat activitate fungicidă înaltă. Diametrul zonei de inhibiţie a fungilor Alternaria
alternata este de 5,4 ori mai mare comparativ cu varianta martor și de 1,5 ori mai mare comparativ cu cea mai apropiată soluţie – sumă de genistifoliozide.
Work description: The process according to the invention includes the use of the glycosides sum
from Veronica oﬃcinalis L. (fam. Scrophulariaceae) to inhibit the growth of the phytopatogens Alternaria alternata. According to the obtained results, the solution of glycosides in a
concentration of 5x10-2% showed a high fungicidal activity. The diameter of inhibition zone
of Alternaria alternata fungi is 5.4 times larger compared to the control variant and 1.5 times
larger compared to the prototype - sum of genistifoliosides.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lărgirea sortimentului produselor naturali cu proprietăţile
de fungistatic şi fungicid faţa de ﬁtopatogeni cu perspectiva de utilizare a lor în agricultura
ecologică.

A 22

PROCEDEU DE CULTIVARE A CARTOFULUI / POTATO CULTIVATION PROCESS

Autori: Dina Elisoveţcaia , Alla Borovscaia, Raisa Ivanova, Natalia Mașcenco, Valentina Doroșenco,
Vasile Voineac
Brevet: MD 1324
Descrierea lucrării: Scopul elaborării este majorarea productivităţii cartofului prin aplicarea la tratarea lui (înainte de plantare şi pe parcursul vegetaţiei) o soluţiei de substanţe biologic active,
extrase din planta Veronica oﬃcinalis. Efectul pozitiv al tratărilor se manifestă prin favorizarea germinaţiei, bună dezvoltarea şi productivitatea plantelor de cartof. Greutatea tuberculelor obţinute de la o plantă tratată a crescut cu 83% faţa de varianta martor.
Work description: The purpose of the elaboration is to increase the productivity of potatoes by applying to their treatment (before planting and during vegetation) the solution of biologically active substances extracted from the plant Veronica oﬃcinalis. The positive eﬀect of the
treatments is manifested by favoring germination, good development and productivity of
potato plants. The weight of tubers obtained from one treated plant increased by 83% in
comparison with control plant.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea reglatorilor de creștere naturali, inofensivi contribuie la dezvoltarea tehnologiilor ecologice de cultivare a cartofului.
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INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE MD
A 23

PROCEDEU DE TRATARE ÎNAINTE DE SEMĂNAT A SEMINŢELOR DE CEREALE /
PROCESS FOR PRESOWING TREATMENT OF CEREAL SEEDS

Autori:

Tamara Sîrbu, Serghei Maslobrod

Brevet: MD 1237
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu de tratare a seminţelor de cereale înainte de
semănat. Procedeul include înmuierea seminţelor într-un amestec de lichid cultural al tulpinii Penicillium verrucosum CNMN-FD-19 și apă, luate în raport de 1:300 respectiv, totodată
înmuierea se efectuează în decurs de 2 ore, cu o normă de consum de 0,1 L/kg seminţe,
iar în calitate de seminţe de cereale se utilizează seminţele de grâu sau triticale. Tratarea
seminţelor de cereale cu soluţia de metaboliţi contribue la stimularea energiei germinative
şi germinării cu 12…15% faţă de martor, accelerează maturarea plantelor şi stimulează productivitatea lor cu 26…32%.
Work description: The invention relates to a process for presowing treatment of cereal seeds. The
process, comprises soaking the seeds in a mixture of culture liquid of the Penicillium verrucosum CNMN-FD-19 strain and water, taken in a ratio of 1:300, at the same time soaking is
carried out for 2 hours, with a rate of consumption of 0.1 L/kg seeds, and as cereal seeds are
used wheat or triticale seeds. Treatment of cereal seeds with the metabolite solution contributes to stimulation of germination energy and germination up to 12…15% accelerates
the maturation of plants and stimulates their productivity by 26…32%.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia propusă se încadrează în direcţiile prioritare de
dezvoltare a economiei, și anume a agriculturii ecologice. Procedeul propus accelerează
maturarea plantelor şi contribuie la sporirea productivităţii de grâu și triticale folosind, ca
stimulator de creștere, exometaboliţii tulpinii P. verrucosum CNMN-FD-19. Exometaboliţii
folosiţi, în acest procedeu, sunt de origine microbiană, ușor de obţinut într-un timp redus,
nu necesită cheltuieli majore. Tratarea seminţelor de cereale este ușor de efectuat.

A 24

MEDII NUTRITIVE PENTRU CULTIVAREA TULPINILOR DE MICROMICETE / NUTRI
TIVE MEDIA FOR MICROMYCETES STRAINS CULTIVATION

Autor:

Tamara Sîrbu

Brevete: MD 1277, 1285
Descrierea lucrării: Invenţiile se referă la microbiologie, și anume la un mediu nutritiv de cultivare a
tulpinii – P. piceum CNMN-FD-21, care conţine: glucoză – 4,0%, NaNO3 – 0,5%, K2HPO4 – 0,5%,
FeSO4·7H2O – 0,005%, extract de drojdii – 1,5%, polisorbat-20 – 2,0mM/l, 1 ml soluţie de microelemente (compoziţia (%) – MnSO4·4H2O – 0,01, NH4Mo7O4·4H2O – 0,01, CuSO4 – 0,01,
ZnSO4 – 0,02, CoCl2 – 0,02), apă distilată, pH – 6,0…6,2, și la mediul nutritiv pentru cultivarea
tulpinii P. corylophilum CNMN-FD-20, care conţine: glucoză – 3,0%, NaNO3 – 0,1%, KH2PO4 –
0,1%, MgSO4·7H2O – 0,1%, CaCO3 – 0,2%, extract de drojdii – 1,0%, apă distilată, pH –
6,0…6,2. Mediile propuse micșorează durata de cultivare a tulpinilor cu o zi, la P. piceum stimulează activitatea catalazei cu 36%, iar la P. corylophilum majorează activitatea antifungică
a metaboliţilor cu 20…50%.
Work description: The inventions relate to microbiology: medium for cultivation of P. piceum
CNMNFD-21 strain with composition: glucose – 4.0%, NaNO3 – 0.5%, K2HPO4 – 0.5%,
FeSO4·7H2O – 0.005%, yeast extract – 1.5%, polysorbate-20 – 2.0 mM/L, 1 ml solution of
microelements (composition (%)– MnSO4·4H2O – 0.01, NH4Mo7O4·4H2O – 0.01, CuSO4 – 0.01,
ZnSO4 – 0.02, CoCl2 – 0.02), water, pH – 6.0…6.2; and medium for cultivation of P. corylophilum
CNMN-FD-20 strain, contain: glucose – 3.0%, NaNO3 – 0.1%, KH2PO4 – 0.1%, MgSO4·7H2O –
0.1%, CaCO3 – 0.2%, yeast extract – 1.0%, water, pH – 6.0…6.2. These media reduce cultivation period of strains by a day, stimulate catalase activity of P. piceum by 36%, and for P.
corylophilum increase antifungal activity of metabolites by 20…50%.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia propusă corespunde direcţiilor prioritare de
dezvoltare a știinţei. Se propun noi medii de cultivare a tulpinilor de micromicete, de interes
biotehnologic, P. piceum CNMN-FD-21 și P. corylophilum CNMN-FD-20. Mediile propuse pot
ﬁ aplicate la cultivarea tulpinilor în condiţii de producere, pentru obţinerea unei cantităţi
sporite de substanţe bioactive într-un timp redus. Componentele necesare pentru aceste
medii sunt ieftine și accesibile, de aceea utilizarea lor este rentabilă și de perspectivă.

A 25

PROCEDEU DE CULTIVARE A CASTRAVEŢILOR / PROCESS FOR GROWING CU
CUMBERS

Autori:

Tamara Sîrbu, Tatiana Şcerbacova

Brevet: MD 1213
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la agricultură, în particular la legumicultură, şi anume la un
procedeu de cultivare a castraveţilor. Procedeul, conform invenţiei, prevede tratarea extraradiculară a plantelor în timpul creşterii vegetative cu soluţie apoasă de 0,005% de lichid
cultural obţinut la cultivarea tulpinii Penicillium funiculosum CNMN FD 11, separat de biomasă prin ﬁltrare. Tratarea se efectuează în 2 etape: la faza de 3-4 frunzuliţe şi peste 14 zile cu
un consum de 150 ml/plantă la ﬁecare tratare. Procedeul propus, sporeşte productivitatea
castraveţilor cu 20...25% şi rezistenţa plantei faţă de ﬁtopatogeni.
Work description: The invention relates to agriculture, namely to a process for growing cucumbers.
The process, according to the invention, provides for the extra-root treatment of plants during vegetative growth with 0.005% aqueous solution of culture ﬂuid obtained after cultivation of Penicillium funiculosum CNMN FD 11 strain, which was separated of the biomass
by ﬁltration. The treatment is carried out in 2 stages: in the phase of 3-4 leaves and after 14
days with a consumption of 150 ml/plant for each treatment. This process increase rate of
cucumbers harvest by 20…25% and plant resistance against phytopathogenes.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Această invenţie corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei, în special a agriculturii. Procedeul propus poate ﬁ folosit la cultivarea
plantelor de castraveţi pentru majorarea productivităţii de castraveţi. Prioritar este și faptul
că folosirea acestui procedeu permite obţinerea castraveţilor ecologici, fără aplicarea stimulatorilor chimici. Cheltuielile folosite la aplicarea acestui procedeu sunt minime.

A 26

PROCEDEU DE CONSERVARE A TULPINII DE LEVURI SACCHAROMYCES CEREVI
SIAE CNMNY21 / PROCEDURES FOR PRESERVING THE YEAST STRAIN SACCHA
ROMYCES CEREVISIAE CNMNY21

Autori:

Ludmila Batîr, Valeriu Rudic, Svetlana Djur, Ludmila Rudi, Valerina Slanina, Valentina Bulimaga

Hotărâri de acordare a brevetului: nr. 9324, 9361
Descrierea lucrării: Invenţiile se referă la biotehnologie, şi anume la procedee de conservare a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 pe un termen îndelungat şi utilizarea
acesteia ca sursă de substanţe biologic active. Procedeele constau în conservarea levurii
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21, prin lioﬁlizarea acesteia, utilizând medii de protecţie constituite din lapte degresat şi 5...10% vol. extracte de compuși boactivi din biomasa
cianobacteriei Spirulina platensis. Procedeele asigură stimularea conţinutului de proteine
și carbohidraţi în biomasa levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21. După un an de păstrare în stare lioﬁlizată, conţinutul de proteine crește în biomasă cu 9,35…52,86%, iar cel al
carbohidraţilor cu 11,16…39,58%.
Work description: The inventions relate to biotechnology, particularly to a process for conservation
of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 for a long term and its use as a source of biologically active substances. The processes consist of preserving the yeast Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 by using lyophilization with protective media consisting of skimmed milk
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and 5-10% vol bioactive extracts from Spirulina platensis biomass. The processes ensure the
stimulation of protein and carbohydrate content in the Saccharomyces cerevisiae CNMNY-21 biomass. After one year of freeze-drying, protein content in yeast biomass increase by
9.35…52.86% and of carbohydrates by 11.16…39.58%.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatele propuse pun la dispoziţia comunităţii
ştiinţiﬁce şi a societăţii cunoştinţe noi cu referire la posibilitatea obţinerii conservanţilor naturali din biomasa cianobacteriilor. De asemenea, acestea propun noi oportunităţi pentru
întreprinderile ce realizează cultivarea microalgelor şi cianoobacteriilor în ceea ce priveşte
valoriﬁcarea eﬁcientă a biomasei prin diversiﬁcarea gamei de produse, ce pot ﬁ obţinute.
Astfel, conservanţii naturali extraşi din biomasa de spirulină sunt prezentaţi ca o alternativă
serioasă conservanţilor sintetici, ﬁind buni protectori ai microorganismelor cu menţinerea
caracterelor speciﬁce pentru un timp îndelungat.
Preparatele policomponente obţinute din biomasa de spirulină utilizate în calitate de agenţi
protectori în procesul de lioﬁlizare a microorganismelor permit menţinerea securităţii
colecţiei pe un termen îndelungatk, iar sporirea conţinutului biochimic al levurilor ca rezultat al conservării poate pune în evidenţă noi proprietăţi tehnologice ale acestora pentru
utilizarea ulterioară în producerea industrială.

A 27

PROCEDEU DE CONSERVARE A TULPINII DE LEVURI SACCHAROMYCES CEREVI
SIAE CNMNY20 / PROCEDURES FOR PRESERVING THE YEAST STRAIN SACCHA
ROMYCES CEREVISIAE CNMN Y20

Autori:

Ludmila Batîr, Valeriu Rudic, Svetlana Djur, Tatiana Chiriac, Liliana Cepoi, Oleg Chiseliţa,
Olga Ţurcan

Hotărâri de acordare a brevetului: nr. 9319, 9325
Descrierea lucrării: Invenţiile se referă la biotehnologie, şi anume la procedee de conservare a tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 pe un termen îndelungat şi utilizarea acesteia ca
sursă de substanţe biologic active.
Procedeele constau în conservarea levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, prin lioﬁlizarea acesteia, utilizând medii de protecţie constituite din lapte degresat şi 5...10% vol.
extracte de compuși boactivi din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis.
Work description: The inventions relate to biotechnology, particularly to a process for conservation
of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 for a long term and its use as a source of biologically
active substances. The processes consist of preserving the yeast Saccharomyces cerevisiae
CNMN-Y-20 by using lyophilization with protective media consisting of skimmed milk and
5…10% vol bioactive extracts from Spirulina platensis biomass. The processes ensure the
stimulation of protein content in the Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 biomass. After
one year of freeze-drying, protein content in yeast biomass increase by 20.70…40.48%.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatele propuse pun la dispoziţia comunităţii
ştiinţiﬁce şi a societăţii cunoştinţe noi cu referire la posibilitatea obţinerii conservanţilor naturali din biomasa cianobacteriilor. De asemenea, acestea propun noi oportunităţi pentru
întreprinderile ce realizează cultivarea microalgelor şi cianoobacteriilor în ceea ce priveşte
valoriﬁcarea eﬁcientă a biomasei prin diversiﬁcarea gamei de produse, ce pot ﬁ obţinute.
Astfel, conservanţii naturali extraşi din biomasa de spirulină sunt prezentaţi ca o alternativă
serioasă conservanţilor sintetici, ﬁind buni protectori ai microorganismelor cu menţinerea
caracterelor speciﬁce pentru un timp îndelungat. Preparatele policomponente obţinute din
biomasa de spirulină utilizate în calitate de agenţi protectori în procesul de lioﬁlizare a microorganismelor permit menţinerea securităţii colecţiei pe un termen îndelungat, iar sporirea conţinutului biochimic al levurilor la rezultat al conservării poate pune în evidenţă noi
proprietăţi tehnologice ale acestora pentru utilizarea ulterioară în producerea industrială.
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INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE MD
INSTITUTUL DE CHIMIE MD
A 28

MEDIU NUTRITIV PENTRU CULTIVAREA TULPINII DE FUNGI FUSARIUM GIB
BOSUM CNMN FD 12 / NUTRIENT MEDIUM FOR THE CULTIVATION OF FUNGAL
STRAIN FUSARIUM GIBBOSUM CNMN FD 12

Autori:

Alexandra Ciloci, Jana Tiurin, Ion Bulhac, Steliana Clapco, Olga Danilescu, Svetlana Labliuc,
Elena Dvornina

Hotărâre de acordare a brevetului: nr. 9284
Descrierea lucrării: Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN FD
12, caracterizat prin aceea că suplimentar la componentele mediului proxim, în calitate
de stimulatori ai biosintezei proteazelor, include unul dintre compușii coordinativi ai Fe(III):
[Fe(H2L1)(H2O)2](NO3)3·1,5H2O] sau [Fe(H2L2)(H2O)2](NO3)3·5H2O, în următorul raport al ingredientelor,%: făină de porumb – 2,0; făină de soia – 1,0; CaCO3 – 0,2; (NH4)2SO4 – 0,1; [Fe(H2L1)
(H2O)2](NO3)3·1,5H2O]/[Fe(H2L2)(H2O)2](NO3)3·5H2O – 0,0010…0,0015; apă potabilă; pH iniţial
al mediului – 6,25. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea activităţii proteazelor
neutre – cu 225,6…185,4% faţă de prototip și posibilitatea reducerii duratei de cultivare a
producătorului cu 24 de ore.
Work description: Nutrient medium for the cultivation of the Fusarium gibbosum CNMN FD 12 fungal
strain with the content of corn ﬂour, soy ﬂour, CaCO3, (NH4)2SO4 and water, characterized
in that, additional contains as a biostimulator one of the Fe(III) coordination compound:
Fe(H2L1)(H2O)2](NO3)3·1,5H2O]/ [Fe(H2L2)(H2O)2](NO3)3·5H2O in the next ingredient ratio,%:
corn ﬂour – 2.0, soy ﬂour – 1.0, CaCO3– 0,2; (NH4)2SO4 – 0.1, Fe(H2L1)(H2O)2](NO3)3·1,5H2O]/
[Fe(H2L2)(H2O)2](NO3)3·5H2O – 0.0010 – 0.0015, potable water, initial pH of the medium –
6.25. The technical result of the invention consists in increasing the biosynthesis of neutral
proteases by 225.6…247.9% against the prototype and in reducing the producer’s duration
of cultivation by 24 hours.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Mediul propus va servi baza elaborării procedeelor inovative de obţinere a complexelor enzimatice proteolitice cu proprietăţi tehnologice diversiﬁcate după ponderea componentelor enzimatice (proteaze acide, neutre, alcaline), ceea ce va contribui la acoperirea necesităţilor în continuă creștere
ale pieţei interne și externe în preparate enzimatice cu componenţă programată.
Investigarea micromicetelor sub aspectul relevării performanţelor biotehnologice cu abordarea compușilor coordinativi ca factor de inﬂuenţă, diversiﬁcă suportul ştiinţiﬁc informaţional în fundamentarea sintezei orientate a substanţelor bioactive pe cale microbiană. Biotehnologiile, bazate pe cataliza enzimatică, cât și produsele utile obţinute nu produc efecte
adverse asupra sanatăţii umane, sunt prietenoase mediului și asigură dezvoltarea durabilă.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ MD
A 29

MEDIU NUTRITIV PENTRU CULTIVAREA TULPINII DE FUNGI TRICHODERMA
KONINGII OUDEMANS CNMN FD 15 PRODUCĂTOARE DE PROTEAZE NEUTRE /
NUTRIENT MEDIUM FOR CULTIVATION OF TRICHODERMA KONINGII OUDEMANS
CNMN FD 15 FUNGI STRAIN, PRODUCER OF NEUTRAL PROTEASES

Autori:

Alexandra Ciloci, Svetlana Baca, Jana Tiurina, Svetlana Labliuc, Elena Dvornina, Cezara Bivol,
Steliana Clapco, Mariana Darii, Victor Kravţov

Hotărâre de acordare a brevetului: nr. 9314
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Descrierea lucrării: Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Trichoderma koningii Oudemans
CNMN FD 15, caracterizat prin aceea că suplimentar la componentele mediului proxim în
calitate de stimulator al biosintezei proteazelor include compusul izobutirato-cloro-metoxo-(2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II) metanol solvat cu formula [Mn(is)(Cl)(tpt)
(CH3OH)]·CH3OH sau diaqua-nitrato-(2,4,6-tris-(2-piridil)-s-triazină)-mangan(II) nitrat cu formula [Mn(NO3)(tpt)(H2O)2](NO3) în următorul raport al ingredientelor,%: tărâţe de grâu – 2,0;
făină de soia – 1,0; CaCO3 – 0,2; (NH4)2SO4 – 0,1; [Mn(is)(Cl)(tpt)(CH3OH)]·CH3OH sau [Mn(NO3)
(tpt)(H2O)2](NO3) – 0,0005…0,0010; apă potabilă – restul; pH iniţial al mediului – 6,25. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea proteazelor neutre cu 84,9% și 40,9%, în cazul
compușilor I și, respectiv, II.
Work description: Nutrient medium for cultivation of Trichoderma coningii Oudemans CNMN FD 15
fungi strain, characterized that, additionally to the components of the proximal medium,
as protease biosynthesis stimulator, includes isobutyrate-chloro-methoxy-(2,4,6-tris(2pyridyl)-s-triazine)-manganese(II) methanol solvate compound of the formula [Mn(is)(Cl)
(tpt)(CH3OH)]·CH3OH, or diaqua-nitrato-(2,4,6-pyridyl)-s-triazine)-manganese(II) nitrate of
the formula [Mn(NO3)(tpt)(H2O)2](NO3) in the following concentration,%: wheat bran – 2.0;
soybean meal – 1.0; CaCO3 – 0.2; (NH4)2SO4 – 0.1; [Mn(is)(Cl)(tpt)(CH3OH)]·CH3OH or [Mn(NO3)
(tpt)(H2O)2](NO3) – 0.0005…0.0010; drinking water – the rest; initial pH of the medium –
6.25. The technical result of the invention consists in the increase of neutral proteases by
84.9% and 40.9% in the case of compound I and II, respectively.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Elaborarea contribuie la rezolvarea impedimentelor
legate de producerea autohtonă a enzimelor proteolitice necesare unui şir de ramuri ale
economiei naţionale, la creşterea performanţelor şi competitivităţii agenţilor economici
beneﬁciari, la eﬁcientizarea utilizării resurselor umane și materiale, reducerea importului
de enzime. Producerea principiilor bioactive, inclusive și a enzimelor, pe cale microbiană
prezintă o prioritate în cercetărea modernă mondială, datorită facilităţilor de producere pe
care le oferă microorganismele. În aspectul menţionat, elaborarea corespunde direcţiilor
prioritare de dezvoltare a știinţei și a economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” MD
A 30

PROCEDEU DE CULTIVARE A TULPINII DE FUNGI RHIZOPUS ARRHIZUS CNMN FD
03 PRODUCĂTOARE DE LIPAZE / THE METHOD OF CULTIVATION OF RHIZOPUS
ARRHIZUS CNMN FD 03 MICROMICETE STRAIN PRODUCERS OF LIPASE

Autori:

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

Brevet: MD 4532
Descrierea lucrării: Procedeul de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD
03 producătoare de lipaze include pregătirea suspensiei de spori a culturii de 30 de zile,
crezcute pe suprafeţe înclinate de malţ-agar, inocularea ei pe un mediu nutritiv şi cultivarea
la temperatura de 28...30ºC timp de 48 de ore, caracterizat prin aceea că suspensia de spori
înainte de inoculare se tratează cu nanoparticule de Fe3O4 cu dimensiunea de 65…70 nm,
în concentraţie de 5…10 mg/l. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în sporirea biosintezei
lipazelor sintetizate de tulpina Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 cu 312,5…330,5% (de 3,1...3,3
ori) faţă de prototip.
Work description: The method for the submerged cultivation of Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 fungal strain includes the inoculation of the sterile nutrient medium with the suspension of
culture spores and the cultivation under continuous stirring conditions at the temperature
of 28…30ºC for 48 hours, characterized by 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 the increasing of lipases
biosynthesis by Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 with 312.5…330.5% (around 3.1…3.2 fold).
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatele obţinute contribuie la evidenţierea unor strategii noi efective de obţinere a enzimelor, inclusiv a lipazelor, de origine microbiană, sfera
de aplicare ale cărora este în continuă creștere, atât în republică, cât și pe arena mondială,
precum și la crearea premiselor de elaborare a unor tehnologii avansate, ecologic inteligente. Potenţialul nanoparticulelor, deși apreciat ca enorm, este puţin explorat. Descifrarea
mecanismelor de acţiune a nanoparticulelor asupra organismelor vii la nivel de celulă prezintă o prioritate în cercetarea modernă mondială. Tendinţa obţinerii principiilor bioactive
pe cale microbiană pe plan european și internaţional este în stabilă dezvoltare. Elaborarea
corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei și a economiei, politicilor ecologice
şi sociale ale ţării.

INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
A 31

INSTALAŢIE PENTRU INCUBAREA ICRELOR DE PEŞTI ÎN CONDIŢIILE CUREN
TULUI DE APĂ / INSTALLATION FOR INCUBATION OF FISH EGGS UNDER WATER
COURSE CONDITIONS

Autori:

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

Brevet: MD 1272
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la piscicultură şi poate ﬁ utilizată pentru incubarea icrelor de
peşti reoﬁli. Instalaţia conţine un recipient de incubare ﬂotant cu o tijă triunghiulară cu un
inel pentru ﬁxarea unei funii, ce include un fund de bază, pereţi laterali, un perete frontal, un
perete posterior şi un fund suplimentar perforat. Fundul de bază, peretele frontal şi peretele
posterior sunt executate integrale, iar în partea inferioară a pereţilor laterali sunt executate
fante orizontale. Instalaţia conţine un dispozitiv pentru asigurarea mişcărilor pendulare ale
recipientului în condiţiile curentului de apă, care include un suport, pe care sunt ﬁxate palete directoare, şi un arc pentru reglarea poziţiei paletelor.
Work description: The invention relates to ﬁsh breeding and can be used for incubation of rheophilic
ﬁsh eggs. The installation comprises a ﬂoating incubation vessel with a triangular rod with
a ring for the ﬁxation of a rope. The basic bottom, the front wall and the rear wall are made
solid, and in the lower part of the side walls are made rectangular slits. The installation comprises a device for providing pendulum motions of the vessel under water course conditions, which includes a T-shaped support, connected to a vertical pipe, on which are ﬁxed
guide blades and to a spring for adjusting the position of the blades.
Importanţa socio-economică sau tehnică: 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 a ţării. Rezultatul invenţiei
constă în sporirea eﬁcacităţii reproducerii peştilor pe contul elementelor constructive noi
ale instalaţiei, asigurarea modelării condiţiilor optimale de incubaţie a icrelor embrionate
ale diferitor specii de peşti reoﬁli cu o membrană sensibilă şi protecţia ei de traumatisme, în
consecinţă, se majorează vitalitatea icrelor embrionate.

A 32

DISPOZITIV DE ATRAGERE A INSECTELOR PENTRU HRĂNIREA PEŞTILOR /
DEVICE FOR ATTRACTING INSECTS FOR FEEDING FISH

Autori:

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

Brevet: MD 1207
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul pisciculturii şi poate ﬁ utilizată pentru suplinirea
heleşteielor cu hrană vie. Dispozitivul include un corp amplasat vertical şi un cadru ﬂotant.
Partea emersă a corpului include un rezervor cilindric cu capac ermetic, sursă de alimentare,
fotoreleu, fotodiodă şi comutator de timp. Partea submersă constă dintr-un cilindru cu fund
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conic şi cu recipient de colectare a hidrobionţilor. În interiorul cilindrului este amplasată o
greutate, executată în formă de con cu suprafaţă reﬂectantă. Cadrul ﬂotant constă din două
inele ﬂotante amplasate coaxial şi ﬁxate prin benzi radiale, între ele ﬁind întinsă o plasă confecţionată din ﬁr monoﬁlamentar ﬂuorescent.
Work description: The invention relates to the ﬁeld of ﬁsh farming and can be used to enrich ponds
with live food. The device comprises a vertically placed body and a ﬂoating frame. The abovewater part of body consists of a transparent cylinder, sealed cover, power supply, photorelay,
photodiode and time relay. The underwater part consists of a transparent cylinder with a conical bottom and a hydrobionts collecting container. Inside the cylinder is placed a load, made
in the form of a cone with a reﬂecting surface. The ﬂoating frame consists of two ﬂoating rings,
between them being pulled a net made of monoﬁlament ﬂuorescent yarn.
Importanţa socio-economică sau tehnică: 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 managmentului bioproductivităţii şi gospodăririi raţionale a
fondului piscicol în contextul asigurării securităţii alimenrare din ţară. Rezultatul tehnic al
invenţiei constă în mărirea eﬁcacităţii de creştere a peştelui pe baza utilizării elementelor
constructive noi, care va spori atragerea diferitor specii de insecte în heleşteu, îmbogăţirea
bazei troﬁce pentru peşti şi va spori rata de supravieţuire a puieţilor prin atragerea în heleşteu a insectelor răpitoare.

A 33

COMPOZIŢIE ȘI PROCEDEU DE ALIMENTARE COMPLEMENTARĂ ȘI DEPARAZI
TARE A IEPURILOR DE CÂMP / COMPOSITION AND PROCEDURE FOR COMPLE
MENTARY FEEDING AND DEWORMING OF FIELD RABBITS

Autori:

Ion Toderaş, Ştefan Rusu, Anatol Savin, Dumitru Erhan, Oleg Cecoi, Maria Zamornea, Gheorghe Grosu, Gheorghe Grosu, Ion Gologan

Cerere: MD s 2018 0083
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la protecţia faunei cinegetice, şi anume la o compoziţie şi un
procedeu de alimentare complementară şi deparazitarea complexă a iepurilor de câmp.
Procedeul prevede efectuarea deparazitării iepurelui de câmp în condiţii naturale şi compensarea deﬁcitului acestora în vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile
în perioada rece a anului, ceea ce permite păstrarea efectivelor de iepuri de câmp sănătoase şi a potenţialului lor de reproducere în natură, administrându-se simultan cu hrana
suplimentară preferată preparate antiparazitare. De asemenea, acestă compoziţie permite
a folosi efectiv şi econom atât hrana, premixul, cât şi preparatele antiparazitare.
Work description: The invention relates to the protection of the hunting fauna, namely to a composition and a procedure of complementary feeding and complex deworming of ﬁeld rabbits.
The procedure provides the deworming of the ﬁeld rabbits under natural conditions and
compensate deﬁciency of vitamins, trace elements, mineral concentrates assimilated during the cold period of the year, which allows the keeping of healthy ﬁeld rabbits and their
potential for reproduction in nature, being administered simultaneously with the preferred
supplementary feed of the antiparasitic preparations. Also, this composition allows to use
eﬀectively and economically both food, premix and antiparasitic preparations.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în
elaborarea unei compoziţii pentru alimentarea şi deparazitarea iepurilor de câmp şi a unui
procedeu eﬁcace, inofensiv, relativ ieftin şi simplu de deparazitare complexă, acestea asigurând simultan alimentaţia complimentară şi deparazitarea iepurilor de câmp în perioada
rece a anului. Efectuarea concomitentă a deparazitării şi compensării necesităţilor ﬁziologice ale organismului iepurelui de câmp în vitamine, oligoelemente, minerale concentrate
asimilabile, produce un efect calitativ nou, care permite deparazitarea complexă a acestora,
ceea ce asigură supraveţuirea şi sporirea potenţialului de reproducere al iepurelor de câmp
în condiţii naturale, precum şi diminuarea riscului de capturare a lor de către prădători. Procedeul propus poate ﬁ utilizat în toate biotopurile naturale şi antropizate din Republica Moldova, unde se întâlneşte iepurele de câmp.
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A 34

PROCEDEU BIOLOGIC DE TRATARE A CARTOFULUI SEMINCER INFESTAT CU
NEMATODUL DITYLENCHUS DESTRUCTOR / PROCEDURE OF BIOLOGICAL TREAT
MENT OF SEED POTATOES AGAINST THE NEMATODE DITYLENCHUS DESTRUCTOR

Autori:

Ion Toderaş, Maria Melnic, Ştefan Rusu, Dumitru Erhan, Angela Lungu, Leonid Onofraș, Vasile
Todiraș, Valerina Slanina

Brevet: MD 1297
Descrierea lucrării: Procedeul constă în tratarea cartofului semincer infestat cu nematodul tuberculilor Ditylenchus destructor cu lichid cultural al tulpinei de bacterii de provenienţă autohtonă –
Rhizobium japonicum RD2, familia Rhizobiaceae, genul Rhizobium, izolat din nodozităţile de
culoare roză, ale rădăcinilor de plante de soia, care în diluţie de 1:200, (109 cel./ml şi apă) și
la un contact de 72 de ore cu tuberculii de cartoﬁ seminceri afectaţi de ditelenhoză, produce
moartea nematodului tuberculilor Ditylenchus destructor în proporţie de 65,0%.
Work description: The procedure consists in the treating of seed potatoes, infested with potato tuber
nematode Ditylenchus destructor, with the cultural liquid of bacterian strain of autohton origin - the Rhizobium japonicum RD2, the Rhizobiaceae family, the Rhizobium genus, isolated
from the pink nodules of the soybean root, which in a dilution of 1:200, (109 cells/ml water)
and after 16-hour contact with tubers of seed potatoes aﬀected by ditilenhosis, causes the
death of tuber nematode Ditylenchus destructor at proportion of 65.0%.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în
combaterea eﬁcientă a nematodului cartofului cu utilizarea unui biopreparat, și anume utilizarea lichidului cultural al tulpinii de bacterii de provenienţă autohtonă – Rhizobium japonicum RD2, în tratarea cartofului semincer infestat cu nematodul tuberculilor D.destructor,
care în contact cu nematodul ﬁtoparazit, posedă o toxicitate înaltă faţă de acest parazit şi
provoacă mortalitatea acestuia în proporţie de 65,0%.

A 35

VALORIFICAREA TULPINILOR DE ALGE VERZI  SURSE DE SUBSTANŢE BIOLO
GIC ACTIVE ÎN ACVACULTURĂ ȘI APICULTURĂ / GREEN ALGAE STRAINS  SOUR
CES OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES USED IN AQUACULTURE AND API
CULTURE

Autori:

Laurenţia Ungureanu, Ion Toderaş, Cristina Gheorghiţă, Grigore Ungureanu, Daria Tumanova

Brevete: MD 1061, 1062, 1079, 4395, 4421, 4408
Descrierea lucrării: Tulpinile algelor verzi Scenedesmus quadricauda (Turp) Breb. var. quadricauda
CLHE-H 3, Scenedesmus apiculatus (W. et G.S. West) var indicus (Hortob.) Hortob. CLHE-H 2
și Oocystis borgei CNMN-AV-0808 cu conţinut înalt de proteine (38…49%), carbohidraţi
(30…46,1%), lipide (10…12,2%) și un bogat complex de aminoacizi esenţiali (13,8999
mg/100 mg), neesenţiali (8,7459 mg/100 mg), imunoactivi (11,4715 mg/100 mg), glicogeni
(8,5488 mg/100 mg) și proteinogeni (22,6457 mg/100 mg) pot ﬁ utilizate în acvacultură în
calitate de hrană pentru larvele și juvenilia de pești și în apicultură pentru fortiﬁcarea familiilor de albine în perioada diﬁcitară de cules în natură.
Work description: Green algae strains Scenedesmus quadricauda (Turp) Breb. var. quadricauda CLHEH 3 and Scenedesmus apiculatus (W. et G.S. West) var indicus (Hortob.) Hortob. CLHE-H 2
and Oocystis borgei J.W.Snow CNMN-AV-08 with high content of proteins (38…49%), carbohydrates (30…46.1%), lipids (10…12.2%) and a rich complex of essential (13.8999 mg/100
mg), nonessentials (8.7459 mg/100 mg), immunoactive (11.4715 mg/100 mg), glycogens
(8.5488 mg/100 mg) and proteinogenous (22.6457 mg/100 mg) amino acids can be used in
aquaculture as food for the larvae and juvenile ﬁsh and in apiculture for fortiﬁcation of bee
families during the deﬁcient harvesting period.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în
detectarea tulpinilor de alge verzi cu conţinut înalt de substanţe nutritive și utilizarea lor în
acvacultură ca hrană pentru larvele și puietul de pește cu scopul majorării producţiei piscicole și în apicultură pentru fortiﬁcarea familiilor de albine și obţinerea produselor apicole
de calitate.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETRO
CHIMIE  ICECHIM, BUCUREȘTI RO
A 36

PROCEDEU DE OBŢINERE ȘI DE UTILIZARE A UNUI MATERIAL ELECTROSENZI
TIV PENTRU DETERMINAREA SELECTIVĂ A PEROXINITRITULUI / PROCEDURE
FOR ELECTROSENSITIVE MATERIAL PREPARATION USED FOR SELECTIVE PEROXY
NITRITE DETERMINATION

Autori:

Mihaela Doni, Joana Hosu, Maria-Luiza Jecu, Florin Oancea

Cerere: RO A2015/00929/27.1 1.2015; RO 131 15 (AO)
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un material electrosenzitiv pentru determinarea selectivă a
peroxinitritului, la un procedeu de obţinere a acestuia și la o metodă electrochimică de măsurare a peroxinitritului. Conform invenţiei, materialul electrosenzitiv pentru determinarea
peroxinitritului constă într-un ﬁlm de poli-2,6-dihidroxinaftalină electrodepus pe un electrod de carbon, platina sau cărbune sticlos şi care prezintă un pic de oxidare proporţional cu
concentraţia peroxinitritului în domeniul de potenţial (-0,2V) – (+0,2V). Materialul, conform
invenţiei, se obţine prin voltametrie ciclică într-o soluţie apoasă de 2,6-dihidroxinaftalină cu
concentraţia 0,5...5,0 mM, pentru un număr de 10...40 cicluri, cu o viteză de scanare de 5...50
mV/sec. Metodele propuse de măsurare a peroxinitritului se bazează pe utilizarea materialului sensibil pentru peroxinitrit ca electrod de lucru și a tehnicilor electrochimice cum ar
ﬁ: voltametria ciclică, amperometria sau voltametria în puls diferenţial, limita de detecţie a
peroxinitritului ﬁind de 1...20 μM, în funcţie de tehnica folosită, iar acidul ascorbic și azotiţii
nu interferă.
Work description: The invention relates to a process for preparing an electrosensitive material and
to a method which uses this material for selectively determining peroxynitrite from complex biological samples. According to the invention, the process consists of electrodeposition, on a carbon-paste, vitreous carbon or platinum electrode, of a ﬁlm of poly(2.6-dihydroxynaphthalene) by cyclic voltammetry in 2.6-dihydroxynaphthalene monomer with
a concentration of 0.5...5 mM, by performing a number of 10...40 cycles, with a scanning
rate of 5...50 mV/s, in a potential range of (-0.2...0.2) V-(1.0...1.3) V vs AgAgCl. The claimed
method consists in bringing the liquid sample to be analyzed to pH 9, placing the electrode
on which the electrosensitive material is deposited into the liquid sample to be analyzed,
which comprises peroxynitrite and, possibly, interferential molecular species and quantizing the peroxynitrite by electrochemical techniques, depending on the nature of the sample and on the peroxynitrite concentration.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Peroxinitritul (ONOO-) are caracterul cel mai oxidant dintre speciile reactive ale oxigenului și ale azotului, având un rol ﬁziologic extrem de important atât in vivo cât și in vitro. Peroxinitritul poate ﬁ determinat prin diverse metode optice,
acestea neﬁind suﬁcient de sensibile și nici selective. În schimb, metodele electrochimice
permit determinări rapide și selective ale unor analiţi electrochimic activi din matrici complexe fără a ﬁ necesară o puriﬁcare avansată. Materialul electrosenzitiv și senzorii dezvoltaţi
de ICECHIM pentru determinarea selectivă a peroxinitritului pot ﬁ utilizaţi în industria alimentară pentru evaluarea rapidă a prospeţimii cărnii. Metoda vine și în sprjinul societăţii /
consumatorilor avand un potenţial mare de aplicare în pieţe și supermerketuri de către organele cu rol de control al calităţii produselor.
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INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMEN
TARE, INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
A 37

PROCEDEU DE FABRICARE A BRÂNZEI ÎN SARAMURĂ / PRODUCTION METHOD
OF CHEESE IN BRINE

Autori:

Anatoli Cartaşev, Liudmila Necrîlova, Nina Bogdan, Ghenadie Coev, Irina Grumeza

Brevet: MD 1282
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria laptelui, şi anume la brânză în saramură din amestec de lapte de capră și de oaie în raport 1:1, și include pasteurizarea amestecului la 68°С
timp de 20 min, pregătirea amestecului pentru închegarea aplicarea până la 1,5% cultură
de bacterii lactice autohtone Lactococcus lactis subp. lactis CNMN-LB-75, Lactococcus lactis
subp. cremoris CNMN-LB-78, Streptococcus thermophilus CNMN-LB-50, Streptococcus thermophilus CNMN LB-51, Lactobacillus bulgaricus CNMN-LB-42 în raport 3:3:2:2:1, închegarea amestecului, prelucrarea coagulului, presarea, sărarea, maturarea. Brânză obţinută din
amestec de lapte de capră și de oaie posedă proprietăţi hipoalergenice ale laptelui de capră, îmbunătăţind în același timp gustul și are o valoare energetică redusă comparativ cu
cea tradiţională. Utilizarea tulpinilor autohtone Streptococcus thermophilus CNMN-LB-50 și
Streptococcus thermophilus CNMN LB-51 producătoare de exopolizaharide, îmbunătăţește
semniﬁcativ textura și stabilitatea produsului ﬁnal, ceea ce mărește termenul de valabilitate.
Work description: The invention relates to the dairy industry, namely to brine cheese made from
mixture of goat and sheep’s milk in a ratio of 1:1, and includes mixture pasteurization at
68°C for 20 min, preparation of the mixture for inoculation by application to 1.5% culture of
autichthonous lactic bacteria Lactococcus lactis subp. lactis CNMN-LB-75, Lactococcus lactis
subp. cremoris LM-LB-78, Streptococcus thermophilus CNMN-LB-50, Streptococcus thermophilus CNMN LB-51, Lactobacillus bulgaricus CNMN-LB-42 in 3:3:2:2:1 ratio, coagulation, cutting
curd, drain whey, brine, aging. Brine cheese acquires hypoallergenic properties inherent in
goat’s milk, while its ﬂavor characteristics are improved, with a lowered nutritional value
compared to traditional brine cheese. The use of autochthonous strains of Streptococcus
thermophilus CNMN-LB-50 and Streptococcus thermophilus CNMN-LB-51 synthesizing exopolysaccharides improves the texture and stability of the ﬁnal product, which increases
shelf life and promotes the adhesion of probiotic microorganisms in the intestinal wall
Importanţa socio-economică sau tehnică: Brânză obţinută din amestec de lapte de capră și de oaie
posedă proprietăţi hipoalergenice ale laptelui de capră, îmbunătăţind în același timp gustul și are o valoare energetică redusă comparativ cu cea tradiţională. Utilizarea tulpinilor
autohtone Streptococcus thermophilus CNMN-LB-50 și Streptococcus thermophilus CNMN
LB-51 producătoare de exopolizaharide, îmbunătăţește semniﬁcativ textura și stabilitatea
produsului ﬁnal, ceea ce mărește termenul de valabilitate și factori importanţi ce contribuie
la adeziunea microorganismelor probiotice la pereţii intestinali. Procedeul obţinut conform
invenţiei este inclus în proiectul standardului moldovenesc SM 331:2019 „Brânză din lapte
de capră și de oaie. Speciﬁcaţii”.

SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN BANAT RO
A 38

SENZOR CHEMIREZISTIV DE UMIDITATE PE BAZĂ DE NANOCOMPOZITE CARBONI
CE / CHEMORESISTIVE HUMIDITY SENSOR BASED ON CARBONIC NANOCOMPOSITES

Autori: Bogdan-Catalin Serban, Octavian Buiu, Cornel Cobianu, Viorel Avramescu, Octavian-Narcis
Ionescu, Roxana Marinescu, Cristina Pachiu
Cerere: RO A/01005, 29-11-2018
Descrierea lucrării: Inventia se referă la obţinerea unor noi senzori chemirezistivi de umiditate utilizând ca straturi senzitive materiale nanocompozite constituite din nanohornuri carboni-
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ce oxidate (oxCNHs) / polimer hidroﬁl (polivinilpirolidona – PVP, alcool polivinilic – PVA).
Senzorul propus este constituit dintr-un substrat dielectric, electrozi (aluminiu, cupru, crom
etc.), stratul senzitiv la umiditate. Sinteza oxCNHs se realizează prin două metode: tratamentul cu acid azotic respectiv oxidarea cu apă oxigenată la 1000C. Utilizarea sincronă a
oxCNHs alături de polimeri hidroﬁli de tip PVP sau PVA depusi prin metodele spin coating,
drop casting sau electroﬁlare pe un substrat dielectric, conferă senzorului câteva avantaje
semniﬁcative: 1. îmbunătăţirea proprietăţilor mecanice procesabilitatea stratului senzitiv;
2. prezenţa oxCNH conferă un raport mare suprafaţă speciﬁcă / volum; 3. răspunsul rapid
al senzorului la variaţii ale valorilor umidităţii relative; 4. detecţia la temperatura camerei.
Work description: This patent application refers to the development of new sensitive layers to be
used in a chemoresistive humidity sensor; the sensitive layer is a nanocompozite materials
based on oxidised carbon nanohorns (oxCNHs) and a hydroﬁlic polymer (polivinilpirolidona PVP and polivinilic alchool - PVA). The proposed design of the sensors employes: a dielectric
layer, metal electrodes, and the humidity sensitive layer. The carbon nanocomposite layer
is deposited on the electrodes by using one of the following methods: spin coating, drop
casting or electrospinning. This sensing structure has a couple of signiﬁcant advantages: 1.
enhanced vascoelastic properties for the sensitive latyer, resulting in a better processability
of the layer; 2. the existence of the oxidised carbon nanohorns will result in a high ratio
between speciﬁc surface and volume; 3. fast response and room temperature functioning.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Senzorii de umiditate reprezintă elemente-cheie în sistemele de monitorizare ﬁe a mediului de lucru, ﬁe a proceselor tehnologice. Acești senzori trebuie să răspundă unor cerinţe foarte precise din punct de vedere tehnic (sensibilitate, stabilitate termo-chimică) și economico-ﬁnanciar (costuri producţie reduse). Lucrarea
prezentată răspunde foarte bine cerinţelor de sensibilitate și stabilitate termo-chimică.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA RO
A 39

METODĂ CHIMICĂ DE OBŢINERE A FILMELOR EPITAXIALE DEMANGANIT DE
LANTAN DOPAT CU STRONŢIU LA0.66Sr0.33MnO3 LSMO / CHEMICAL ME
THOD FOR PREPARING EPITAXIAL FILMS OF STRONTIUMDOPED LANTHANUM
MANGANITE LA0.66Sr0.33MnO3 LSMO

Autori:

Mircea Nasui, Traian Petrișor Jr, Ramona Bianca Moș, Amalia Mesaroș, Mihai Sebastian Gabor, Lelia Ciontea, Traian Petrișor

Brevet: RO 131325-B1/30.10.2018
Descrierea lucrării: Prezenta invenţie se referă la o metodă chimică de depunere a ﬁlmelor epitaxiale
de manganit de lantan dopat cu stronţiu La0.66Sr0.33MnO3 (LSMO). Datorită efectului de
magnetorezistenţă gigant (GMR) ﬁlmele epitaxiale de LSMO prezintă interes din punct de vedere practic, mai ales în aplicaţii din domeniul senzorilor de câmp magnetic, pentru capetele
de citire a informaţiei înregistrate pe suport magnetic (hard disk) și, mai mult, poate ﬁ utilizat
ca unic strat tampon conductor în arhitecturile supraconductoare de YBa2Cu3O7-x (YBCO).
În acest brevet s-a demonstrat posibilitatea obţinerii ﬁlmelor epitaxiale de LSMO utilizând
metodele chimice din soluţie, pornind de la săruri de tip acetilacetonaţi și acetaţi. Acidul
propionic a fost utilizat pentru dizolvarea derivaţilor organici ai metalelor deoarece prezintă un chimism relativ simplu, astfel încât să nu existe pericolul unor reacţii suplimentare.
În plus, acidul propionic poate ﬁ distilat la o temperatură şi presiune relativ joasă (40oC,
40 mbar), astfel încât să se poată obţine o soluţie precursoare cu bune proprietăţi pentru
centrifugare, respectiv cu un grad de udare adecvat în raport cu substratul utilizat. Prin
controlul tratamentului termic (temperatură, atmosferă, viteză de creştere) se pot obţine
ﬁlme epitaxiale de LSMO.
Work description: The invention relates to a chemical method for preparing epitaxial ﬁlms of strontium-doped lanthanum manganite La0.66Sr0.33MnO3, meant to be used in magnetic ﬁeld
sensors. According to the invention, the method consists in preparing a precursor solution
by mixing metal sources, such as lanthanum acetylacetonates, manganese and strontium
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acetate which are separately dissolved in propionic acid, the resulting precursor solution
being then concentrated by vacuum distillation, up to a concentration of 1...2 M, after which
it is deposited by centrifugation onto SrTiO3 monocrystalline substrates, at rotary speeds
of 4000 rpm, for 60 s, the raw ﬁlms being further subjected to a one-stage heat treatment,
in air, at a heating rate of 5 degrees C/min, up to the temperature of 500 degrees C and a
heating rate of 10 degrees C/min, up to the temperature of 1100 degrees C, they being
maintained at this temperature for 2 h, after which they are cooled down to the ambient
temperature at a rate of 10 degrees C/min, the resulting ﬁlms exhibiting an advanced orientation degree.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Senzori.

A 40

TEHNOLOGIE ECOLOGICĂ INOVATIVĂ PENTRU PRODUCŢIA DE PLĂCI ARMATE
DIN DEŞEURI MIXTE CU FIBRE DE STICLĂ ŞI MATERIALE PLASTICE / ECOLOGI
CAL METHOD FOR RECYCLABLE WASTES VALORIZATION

Autori:

conf.dr.ing. Ovidiu Nemeş, ing. Mihai Andrei Platon, ing. Mihaela Ştef, Cristiana Popa,
șl.dr.ing. Ancuţa-Elena Tiuc

Descrierea lucrării: Invenţia conţine o metodă de a obţine și testa materiale compozite bazate pe
deșeuri din ﬁbră de sticlă, cauciuc, lemn și plastic. Metoda este aplicată la trei amestecuri: ﬁbră de sticlă cu PMMA, ﬁbră de sticlă cu PMMA și granule de cauciuc sau rumeguș.
Materialele compozite obţinute sunt potrivite pentru producţia de căzi de baie, cu caracteristici îmbunătăţite în comparaţie cu alte produse de pe piaţă.
Work description: The aim of this invention is to obtain and test a composite material based on ﬁberglass, rubber, wood and plastic waste. Three mixes are involved: ﬁberglass with PMMA, ﬁberglass with PMMA and rubber granules or sawdust.
The obtained composite materials are suitable for board production, with improved features, compared with other products on the market.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Environment –
ecology, ecological management, environmental protection and monitoring.

A 41

VALORIFICAREA RUMEGUŞULUI, PARTICULELOR DE CAUCIUC RECICLAT ŞI
DEŞEURI TEXTILE ÎN OBŢINEREA DE MATERIALE COMPOZITE / RECOVERY OF
SAWDUST, RECYCLED RUBBER PARTICLES AND TEXTILE WASTE BY MAKING COM
POSITE MATERIALS

Autori:

șl.dr.ing. Ancuţa-Elena Tiuc, Anca Mădălina Belţan, conf.dr.ing. Ovidiu Nemeş, conf.dr.ing.
Horaţiu Vermeşan

Descrierea lucrării: Invenţia se axează pe utilizarea materiilor prime alternative și pe găsirea de noi
soluţii pentru reducerea zgomotului în contextul problemelor legate de mediu. Efectele
negative ale poluării au intensiﬁcat cercetarea materialelor acustice bazate pe resurse regenerabile, care pot duce la alternative viabile la materialele convenţionale pentru aplicaţiile
actuale și viitoare. Materiale compozite cu rumeguș de brad, granule de cauciuc folosite și
deșeuri textile; Aracetul (acetat de polivinil) și varul hidratat ca material de legătură au fost
utilizate în această invenţie. Coeﬁcientul de absorbţie acustică al materialelor a fost găsit
utilizând metoda tubului de impedanţă. Materialul obţinut din 25% din materiale textile,
din lemn de brad 75% și din polivinil acetat ca liant are cel mai bun coeﬁcient de absorbţie
acustică de 0,97 la frecvenţa de 1500 Hz.
Work description: Invention focuses on the use of alternative raw materials and on ﬁnding new solutions to reduce noise in the context of issues related to environment, is of great interest
and great actuality. Negative eﬀects of pollution intensiﬁed research on acoustic materials based on renewable resources, which can lead to viable alternatives to conventional
materials for current and future applications. Composite materials with ﬁr sawdust, used
rubber granules and textile waste; Aracet (polyvinyl acetate) and hydrated lime as a binding
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material, were used in this research. Materials acoustic absorption coeﬃcient was found
using the impedance tube method. The material obtained from 25% textiles, 75% ﬁr wood,
and Polyvinyl acetate as binder has the best acoustic absorption coeﬃcient, of 0.97 at the
frequency of 1500 Hz.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Environment –
ecology, ecological management, environmental protection and monitoring.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MD
A 42

SINTERIZAREA CERAMICII DE ZnO CU CONDUCTIBILITATE ÎNALTĂ LA TEM
PERATURI SCĂZUTE, NECESARĂ PRODUCERII LA COSTURI REDUSE A DISPO
ZITIVELOR OPTOELECTRONICE / LOW TEMPERATURE SINTERING OF HIGHLY
CONDUCTIVE ZnO CERAMICS FOR COST EFFECTIVE PRODUCTION OF OPTOELEC
TRONIC DEVICES

Autori:

Gleb Colibaba, Dumitru Rusnac, Vladimir Fedorov

Cerere: MD a 2018 0065
Descrierea lucrării: Este propusă o nouă tehnologe de sinterizare a ceramicii de ZnO bazată pe transportul chimic al vaporilor. Avantajele acestei metode: temperatura scăzută de sinterizare
1050 °C, diametrul ţintei – 99% din diametrul iniţial, 80% din duritatea monocristalului propriu zis, 90-95% din densitatea monocristalului de ZnO, electroconductibilitatea înaltă –
5 (Ωcm)-1, evitarea necesităţii presării pulberilor, lipsa efectului de lipire, evitarea graﬁtizării
ﬁolei de cuarţ. Această metodă mărește eﬁcienţa dopării ceramicii de ZnO cu câteva ordine
ca mărime, ﬁind o metodă mai simpliﬁcată şi mai ieftină de producere a ţintelor ceramice, a
peliculelor subţiri magnetronice şi a dispozitivelor optoelectronice, bazate pe ZnO.
Work description: The novel approach for sintering of ZnO ceramics by means of chemical vapor
transport is proposed. The advantages are the following: the low sintering temperature of
1050 °C, 99% of the initial diameter, 80% of single crystal hardness, 90-95% of ZnO density,
the high conductivity of 5 (Ωcm)-1, free from powder pressing, attachment eﬀect, graphitization and contamination. Proposed sintering method can increase the doping eﬃciency
of ZnO ceramics by several orders of magnitude. This simpliﬁes and reduces the price of
manufacturing for uniformly doped ZnO ceramic targets, magnetron thin ﬁlms and optoelectronic devices based on ZnO.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Pentru prima dată în lume a fost dezvoltată o tehnologie
de sinterizare a ţintelor de ZnO cu electroconductibilitatea înaltă, prin reacţia de transport
chimic, care poate ﬁ utilizată pentru a produce straturi conductive de ZnO prin pulverizare magnetron. Aceasta deschide perspective în producţia mai ieftină și mai simpliﬁcată
a dispozitivelor electronice bazate pe ZnO, inclusiv senzori piezoelectrici, senzori de gaz,
celule fotovoltaice, surse de lumină. Tehnologia propusă în multe privinţe depășește modelele analoage existente în lume, inclusiv preţul de cost. Direcţia prioritară de dezvoltare a
știinţei - nanotehnologii şi materiale noi.

A 43

OBŢINEREA MONOCRISTALELOR DE ZnO CU DIRECŢIA DE CREȘTERE CONTRO
LATĂ DESTINATE APLICAŢIILOR ÎN OPTOELECTRONICĂ ŞI FOTONICĂ / OBTAI
NING OF ZnO SINGLE CRYSTALS WITH CONTROLLABLE GROWTH DIRECTION FOR
APPLICATION IN OPTOELECTRONICS AND PHOTONICS

Autori:

Gleb Colibaba, Vladimir Fedorov, Ion Inculeţ, Dumitru Rusnac

Brevete: MD 4455, 4500, 4517
Cerere: MD a 2018 0024
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Descrierea lucrării: Este propusă o nouă tehnologie de obţinere a monocristalelor de ZnO, prin
metoda de transport chimic a vaporilor în ﬁole sigilate. Utilizarea agenţilor de transport
HCl+(H2/CO/C/H2+C) asigură: majorarea vitezei de creștere până la 1,5 mm/zi, scăderea
densităţii de dislocaţii până la 103 cm-2, minimizarea numărului germenilor de creștere
până la 1, obţinerea monocristalelor cu un diametru de până la 2 cm cu direcţia de creștere
controlată, majorarea eﬁcienţei dopării cu elemente d- şi f- cu câteva ordine ca mărime,
necesar confecţionării dispozitivelor radiative eﬁciente, nanoşabloanelor și a senzorilor.
Work description: The novel technology of obtaining ZnO single crystals by chemical vapor transport in sealed ampoules is proposed. Using HCl+(H2/CO/C/H2+C) mixtures as transport
agents provide: an increase in the growth rate up to 1.5 mm per day, a decrease in the dislocation density down to 103 cm-2, a minimization of the growth nucleus quantity down to
1, growth of the single crystals with a diameter up to 2 cm with a controllable orientation,
an increase in the doping eﬃciency by d- and f-elements by several orders of magnitude,
oﬀering a promising perspective for obtaining new eﬀective lasers, nanotemplates, sensors.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Pentru prima dată în lume a fost dezvoltată o tehnologie de creștere a monocristalelor de ZnO cu direcţia de creștere controlată, prin reacţiile
de transportul chimic. Metoda propusă poate crește în mod semniﬁcativ eﬁcienţa dopării
cristalelor. Cristalele dopate pot ﬁ utilizate ca lasere ce operează în diferite regiuni spectrale. Pe baza acestor cristale se pot obţine nanoşabloane diferite, în producerea a diverse
dispozitive electronice, inclusiv senzori piezoelectrici, senzori de gaz, celule fotovoltaice,
surse de lumină. Direcţia prioritară de dezvoltare a știinţei – nanotehnologii şi materiale
noi.

A 44

CIANOBACTERIA CALOTHRIX MARCHICA LEMM.  SURSĂ DE SUBSTANŢE BI
OLOGIC ACTIVE / CYANOBACTERIUM CALOTHRIX MARCHICA LEMM.  SOURCE
OF BIOACTIVE SUBSTANCES

Autori:

Alina Troﬁm, Valentina Bulimaga, Valeriu Rudic, Liliana Zosim

Brevet: MD 4567
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la microbiologie şi biotehnologie. Se propune cianobacteria
tulpina Calothrix marchica Lemm. (sursă de substanţe biologic active) ce poate ﬁ utilizată
în industria microbiologică pentru obţinerea principiilor biologic active (proteine, lipide,
glucide, etc.), precum şi în industria farmaceutică, cosmetologie (pentru producerea preparatelor medicamentoase), în domeniul zootehniei şi ﬁtotehniei, ca sursă de substanţe
biologic active şi stimulator al creșterii plantelor şi animalelor. Cianobacteria Calothrix
marchica are un conţinut sporit de lipide de până la 33,7% BAU şi glucide − 32,9%, iar proteinele constituind minim 14,66% BAU. Aceste substanţe pot ﬁ utilizate în diferite ramuri
biotehnologice.
Work description: The invention pertains to microbiology and biotechnology. The cyanobacterium
Calothrix marchica (source of bioactive substances) is proposed for use in industrial biotechnology for the extraction of bioactive compounds (proteins, lipids, sugars, etc.), as
well as pharmaceuticals (medicine production) and cosmetics. In the ﬁeld of animal husbandry and plant cultivation, it has the role of feed bioadditive and biostimulator. Cyanobacterium Calothrix marchica is a source of bioactive substances, having an high content
of lipids – up to 33.7%, sugars – 32.9%, proteins – at least 14.66% dry mass and other
components. These substances can be employed in various branches of biotechnology.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Se propune tulpina Calothrix marchica izolată din solurile R. Moldova ca sursă de substanţe biologic active naturistă de obţinere a extractelor implementate în domeniul agriculturii. Această cianobacterie are aport în stimularea
creșterii plantelor precum și a producţiei ecologice, ceea ce demonstrează importanţa
economică și socială a invenţiei. Totodată tulpina poate avea utilizarea în calitate de bioaditivi pentru animale, de asemenea în calitate de sursă de substanţe biologic active
în cosmetologie medicină și farmaceutică. Invenţia prezentată contribuie la dezvoltarea
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microbiologiei și biotehnologiei, de asemenea agriculturii și a diferitor ramuri din economia R. Moldova, totodată extractele obţinute din tulpina Calothrix marchica sunt un
biopreparat ecologic.

A 45

CIANOBACTERIA NOSTOC HALOPHILUM HANSG.  OBIECT CU POTENŢIAL
ÎNALT ÎN BIOTEHNOLOGIE / CYANOBACTERIUM NOSTOC HALOPHILUM HANSG
 A SOURCE OF BIOACTIVE SUBSTANCES

Autori:

Alina Troﬁm, Valentina Bulimaga, Liliana Zosim

Brevet: MD 9137
Descrierea lucrării: Se propune o tulpină de cianobacterie Nostoc halophilum Hansg. care poate ﬁ utilizată în biotehnologie ca sursă de substanţe biologic active ce conţine cantităţi
mai sporite de proteine – 27,9…28,9% şi glucide – 26,0…30,15% care pot ﬁ valoriﬁcate
în biotehnologie, în domeniul agriculturii (la stimularea germinării seminţelor, creșterii
plantelor şi majorarea productivităţii lor și în domeniul zootehniei, ca supliment nutritiv.
Alte domenii de utilizare: produse cosmetice bio cu efect antirid, hidratant, în domeniul
farmaceutic (confecţionarea preparatelor antibiotice), medicinii – la tratarea diferitor maladii.
Work description: Nostoc halophilum Hansg. Biomass is a source of bioactive substances that contains signiﬁcant quantitites of proteins – 27.9…28.9% and sugars – 26.0…30.15%, which
can be employed in biotechnology, more speciﬁcally, in agriculture – as a stimulus for
seed germination, plant growth, and for the enhancement of productivity, as well as in
animal husbandry – as nutrient supplement. Other ﬁeld of application: production of bio
cosmetics with anti-wrinkle and moisturizing eﬀects, in the pharmaceutical (in the production of antibiotics), in medicine – for the treatment of various illnesses, in agriculture
– for the stimulation of seed germination and enhancement of plant productivity.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia propusă include un obiect biotehnologic –
cianobacteria Nostoc halophilum Hansg., izolată din solurile R. Moldova, în calitate de sursă de substanţe biologic active care are o importanţă economică în sporirea producţiei
plantelor de cultură atât în arii protejate, cât și în câmp deschis. Totodată tulpina poate ﬁ
utilizată în calitate de supliment nutritiv, de asemenea în calitate de sursă de substanţe
biologic active în: cosmetologie, medicină și farmaceutică. Invenţia prezentată contribuie
la dezvoltarea biotehnologiei în agricultura ecologică.

A 46

BIOSTIMULATORI OBŢINUŢI DIN CIANOBACTERII PENTRU UTILIZARE ÎN
AGRICULTURĂ / BIOSTIMULATORS DERIVED FROM CYANOBACTERIA FOR USE
IN SUSTAINABLE AGRICULTURE

Autori:

Alina Troﬁm, Valentina Bulimaga, Maria-Bianca Bulimaga

Cerere: MD a 2019 0003
Descrierea lucrării: Se propune un procedeu de obţinere a biostimulatorilor cianobacterieni pentru aplicare în agricultura ecologică. Acest procedeu prevede valoriﬁcarea deșeurilor
lichide din domeniul microbiologiei. Procedeul include separarea lichidului cultural de
biomasă prin ﬁltrare și diluarea ﬁltratului. Efectul stimulator se datorează prezenţei giberelinelor, aminoacizilor, microelementelor cu efect biostimulator. Procedeul propune
utilizarea raţională a deșeurilor de producţie biotehnologică derivate din cultivarea biomasei cianobacteriene pentru a obţine biostimulatori naturali care sporesc germinarea
seminţelor și îmbunătăţesc productivitatea culturilor.
Work description: A method for obtaining cyanobacterial biostimulators for agricultural use is
proposed. The stimulatory eﬀect is due to the presence of gibberellins, amino acids, microelements in the biostimulators. The method proposes the rational utilization of biotechnological production waste derived from the cultivation of cyanobacterial biomass in
order to obtain natural biostimulators that enhance seed germination and improve crop
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productivity. The presented biostimulators contribute to the development of sustainable
ecological agriculture and the production of bio-foodstuﬀ.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia propusă are importanţă în dezvoltarea agriculturii, contribuie la sporirea recoltei plantelor și totodată soluţionează problema ecologică de reciclare a deșeurilor lichide din domeniul cultivării microorganismelor. Biostimulatoarele prezentate contribuie la dezvoltarea unei agriculturi ecologice durabile și la
producţia de produse alimentare bio.

A 47

MATERIAL POLIMERIC CU ACTIVITATE ANTIBACTERIANĂ FAŢĂ DE PROTEUS
VULGARIS / POLYMERIC MATERIALS WITH ANTIBACTERIAL ACTIVITY PROTEUS
VULGARIS

Autori:

Ștefan Robu, Roman Rusnac, Viorel Prisăcari, Alexandru Gribincea, Ana Popușoi

Cerere: MD a 2018 0009
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la elaborarea unor noi materiale polimerice cu proprietăţi
antibacteriene din dextran și furacilină, cu un conţinut de la 10-50 mol% de medicament,
posedând toxicitate redusă, solubilitate în apă și efect de prolongare pronunţat de la 1-2
ore până la 10-12 ore. Au fost elaborate serii de materiale polimerice antibacteriene, din
dextran cu furacilină printr-o metodă chimică cu utilizarea clorformiatului de etil. Materialele elaborate sunt foarte sensibile faţă de microorganismele gram-pozitive și gramnegative.
Work description: The invention relates to the elaboration of new polymeric materials with antibacterial properties of dextran and furacillin, with a content of 10-50 mol % of drug,
having reduced toxicity, water solubility and pronounced prolongation eﬀect from 1-2
hours to 10-12 hours. A series of antibacterial polymeric materials, from dextran to furacillin, were developed using a chemical method using ethyl chlorformate. The materials
developed are very sensitive to the gram-positive and gram-negative microorganisms.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al invenţiei este condiţionat de
faptul, că pentru prima dată a fost propus un produs în calitate de material polimeric
cu proprietăţi antibacteriene din dextran și furacilină, cu un conţinut de la 10-50 mol%
de medicament, posedând toxicitate redusă, solubilitate în apă și efect de prolongare
pronunţat de la 1-2 ore până la 10-12 ore.

A 48

PROCEDEU DE GREFARE A QUERCETINEI LA COPOLIMERI DIN CHITOSAN CU
ANHIDRIDĂ MALEICĂ / THE METHOD OF GRAFTING QUERCETIN IN COPOLY
MERS OF CHITOSAN WITH MALEIC ANHYDRIDE

Autori:

Ștefan Robu, Maria Gonţa, Viorel Prisăcari, Alexandru Gribincea, Cristina Ceacîru

Cerere: MD a 2019 0037
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la obţinerea unui nou material polimeric cu proprietăţi antioxidante, din copolimeri de chitosan cu polifenoli, îndeosebi cu quercetină, ce poate ﬁ
utilizat în domeniul medicinii, farmaceuticii etc., printr-un procedeu mai raţional care nu
necesită utilizarea enzimelor și este mai puţin costisitor. Acest rezultat este cauzat atât de
activitatea chimică înaltă a anhidridei maleice și clorformiatului de etil, cât și a quercitinei.
Astfel că, procedeul include grefarea quercetinei la copolimerul din chitosan cu anhidridă maleică (1:1) prin tratarea soluţiei de copolimer în dimetilformamiadă cu clorformiat de etil la temperatura 0-5°C, apoi cu soluţie de quercetină în dimetilformamiadă, iar
concentraţia quercetinei în copolimer variază de la 10 până la 50 mol %.
Work description: The invention relates to the production of a new polymer material with antioxidant properties from copolymers of chitosan with polyphenols, in particular quercetin,
which can be used in the ﬁeld of medicine, pharmaceuticals, etc., According to a more rational process that does not require the use of enzymes and is less expensive. This result is
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due to both the high chemical activity of maleic anhydride and ethyl chloroformate, and
quercetin. Thus, the process involves grafting quercetin to a copolymer of chitosan with
maleic anhydride (1:1) by treating a solution of the copolymer in dimethylformamide with
ethyl chloroformate at 0-50 ° C, then a solution of quercetin in dimethylformamide and a
concentration of quercetin from 10 to 50 mol%.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al invenţiei constă în obţinerea unui
copolimer nou din chitosan, anhidridă maleică și quercetină printr-un procedeu mai
raţional ce nu necesită utilizarea enzimelor și un preţ de cost mai mic. Acest rezultat tehnic obţinut este cauzat de activitatea chimică înaltă a anhidridei maleice și clorformiatului
de etil, cât și al quercitinei.

A 49

PROCEDEU DE FUCŢIONALIZARE A CHITOSANULUI CU ACID ASCORBIC /
FUNCTIONALIZATION OF CHITOSAN BY AN ASCORBIC ACID

Autori:

Maria Gonţa, Iacob Guţu, Mihail Ceacîru, Cristina Ceacîru

Cerere: MD a 2019 0036
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul biotehnologic, îndeosebi la sinteza unor copolimeri obţinuţi la fucţionalizarea chitosanului cu antioxidanţi, ce pot ﬁ utilizaţi cu succes
în domeniul tehnologiei farmaceutice. Procedeul de funcţionalizare a chitosanului cu
antioxidanţi naturali (acid ascorbic) duce la obţinerea unor produși ce posedă proprietăţi
reducătoare. Acești antioxidanţi polimerici pot ﬁ aplicaţi la formularea medicamentelor
pentru inhibiţia procesului de formare a substanţelor cancerigene (N-nitrozamine), care
se formează în rezultatul nitrozării substanţelor medicamentoase cu nitriţi in vivo.
Work description: The invention relates to the biotechnological ﬁeld, in particular to the synthesis
of copolymers obtained by functionalization of chitosan with antioxidants which can be
successfully used in pharmaceutical technology. The functionalization process of chitosan
by natural antioxidants (ascorbic acid) leads to formation products that have reducing
properties. They can be applied to the formulation of drugs in order to inhibit formation
of carcinogens (N-nitrosamines) process which are formed as a result of the nitrosation
substances with nitrites in vivo.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Chitosanul este un polimer netoxic, mucoadeziv, hemocompatibil, biodegradabil și posedă proprietăţi antitumorale, antioxidante și antimicrobiene, ﬁind un biomaterial foarte atractiv pentru diferite aplicaţii în domeniul biomedical. Polimerii funcţionalizaţi cu substanţe biologic active sunt aplicaţi pe scară largă în
domeniul biomedical ca instrumente în diagnostică și tratamentul diferitor boli. În calitate
de purtători, particulele polimerice pot ﬁ grefate cu medicamente multiple care, la rândul lor, pot ﬁ eliberate controlat în organism. Chitosanul funcţionalizat cu acidul ascorbic
posedă proprietăţi antioxidante și poate ﬁ utilizat în prevenirea cancerului și a altor boli
provocate de radicalii liberi, acest compus inhibă procesul de nitrozare al medicamentelor
consumate.

A 50

PROCESUL ȘI INSTALAŢIA PENTRU PRODUCEREA BIOHIDROGENULUI ȘI BIO
METANULUI MOLECULAR / PROCESS AND EQUIPMENT FOR THE PRODUCTION
OF THE MOLECULAR BIOHYDROGEN AND BIOMETHANE

Autori:

Victor Covaliov, Olga Covaliova, Vladimir Nenno, Dumitru Ungureanu

Brevete: MD 4358, 4362
Descrierea lucrării: Este prezentat un proces integrat de producere selectivă a biohidrogenului și
biometanului molecular din deșeurile agroalimentare, prin stimularea fermentării biocatalitice. Folosind biostimulatorii noi ai procesului de fermentare, obţinuţi din materiale
vegetale autohtone, am reușit să obţinem randamentul biohidrogenului până la 68-70%,
și, în reactorul paralel, obţinerea biometanului cu randamentul până la 92-94%. Designul
bioreactorului elaborat face posibil obţinerea acestor două surse importante de energie
în mod simultan, sau în serii paralele.
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Work description: New combined process is presented for the selective production of the molecular biohydrogen and biomethane from the agro-industrial organic wastes, through the
stimulation of biocatalytic fermentation. Using the new biostimulators of fermentation
process obtained from the autochthonous vegetable material, it became possible to increase the yield of biohydrogen to 68-70%, and, at the same time in the parallel reactor,
to obtain the yield of biomehtane of 92-94%. The specially designed bioreactor design allows to produce these two important energy sources simultaneously, or in parallel series.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la dezvoltarea proceselor microbiologice, și poate ﬁ utilizată în industria alimentară, farmaceutică, obţinerea surselor de
bioenergie, având un potenţial aplicativ de perspectivă. Moldova, ﬁind ţara agrară, sunt
formate și acumulate deșeurile organice în sectorul agroalimentar, care, folosind tehnologia și echipamentul propus, pot ﬁ transformate în surse de energie în condiţii favorabile. Invenţia corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei, dar și economiei
naţionale (precum, protecţia mediului ambiant prin prevenirea aruncării și depozitării
deșeurilor organice, obţinerea surselor alternative de energie electrică și termică, utilizarea materialelor autohtone pentru obţinerea ﬁtocatalizatorilor utilizaţi pentru fermentare
aerobă a biomasei, etc.).

A 51

PROCEDEU COMBINAT DE OBŢINERE A METANULUI / COMBINED METHOD
FOR METHANE OBTAINING

Autori:

Victor Covaliov, Olga Covaliova, Vladimir Nenno, Gheorghii Poleschuk

Cerere: MD a 2019 0055
Descrierea lucrării: Procedeul include fermentarea metanogenă anaerobă a biomasei de vinasă,
trecând prin ea amestecul de deşeuri gazoase cu conţinut de hidrogen. În calitate de
amestec gazos se utilizează gazul de generator, obţinut în urma gaziﬁcării catalitice a
deşeurilor organice cu conţinut de celuloză, dozat în biomasă de vinasă de la distilarea
alcoolului, fermentată în condiţii mezoﬁle. Pentru gaziﬁcarea deşeurilor cu conţinut de
celuloză sunt utilizate fragmente ale viţei de vie sau a lemnului, şi/sau frunzişului uscat.
Procesul se efectuează în condiţii de suﬂare cu abur de apă, iar în calitate de catalizator
de gaziﬁcare a deşeurilor cu conţinut de celuloză se utilizează magnetitul granulat (Fe3O4).
Work description: The process includes anaerobic methanogenic fermentation of the vinase biomass with the passage through it of the mixture of gaseous waste containing hydrogen.
As a gas mixture is used the generator gas, obtained from the catalytic gasiﬁcation of the
organic waste containing cellulose, which is dosed in vinase biomass from alcohol distillation, fermented under mesophilic conditions. For the gasiﬁcation of cellulose-containing
waste, the fragmented cuts of vines or wood, and/or fallen autumn leaves, are used. The
process is carried out under conditions of blowing with steam, but as a catalyst for gasiﬁcation of waste with cellulose content granulated magnetite (Fe3O4) is used.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la procedeele de obţinere a biogazului, ca rezultat a procesării deșeurilor organice comunale din agricultură, provenite de
la fermele avicole, de bovine, de producţie vegetală, a deșeurilor alimentare şi cele cu
conţinut de celuloză şi include procesele de gaziﬁcare a combustibilului solid şi fermentarea anaerobă a deșeurilor lichide. Invenţia propusă poate ﬁ utilizată pentru producerea combustibilului gazos, cu eﬁcacitatea energetică apropiată de gazele naturale, şi a
îngrășămintelor organo-minerale.

A 52

FERMENTATOR PENTRU INTENSIFICAREA PROCESELOR MICROBIOLOGICE /
FERMENTER FOR THE INTENSIFICATION OF MICROBIOLOGICAL PROCESSES

Autori:

Victor Covaliov, Gheorghii Poleschuk, Vladimir Nenno, Valentin Sliusarenco

Brevet: MD 4565
Descrierea lucrării: În fermentatorul propus, cultivarea microorganismelor are loc în mediul de
nutriţie, cu parametrii tehnologici controlaţi. Speciﬁcul procesului reprezintă condiţii hi-
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drodinamice originale ce includ introducerea tangenţială a mediului nutritiv într-un reactor. Așadar, se formează ﬂuxul spiral al biomasei, iar schimbul și transferul de mase are
loc în regimul laminar cu suprimarea spumei. Productivitatea proceselor microbiologice
crește esenţial, cu dezvoltarea rapidă a biomasei. Costul echipamentului și a operării este
scăzut, vizavi de procesul convenţional, ﬁindcă biomasa se dezvoltă înăuntru reactorului,
și poate servi ca adaos nutritiv și proteinic valabil pentru păsări și animale în zootehnie.
Work description: Within the fermenter, microorganisms cultivation occurs within the mixed nutrition medium, with the controlled technological parameters. Speciﬁcs of the process are
original hydrodynamic conditions - tangential introduction of nutrition solution into bioreactor. Spiral biomass ﬂow is formed, whereas the intensive mass-exchange and masstransfer occurs under laminar swirl regime with automatic foam suppression. Productivity of microbiological processes is enhanced essentially, with high biomass growth. The
process has lower equipment and operation costs, as compared to conventional biomass
digestion, as biomass growth occurs inside the bioreactor, which serve the valuable nutrition/protein source for poultry or animals in zootechnics.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la domeniul de procese microbiologice care pot ﬁ aplicate în zootehnie, agricultura, creșterea animalelor și a păsărilor. Aceasta corespunde direcţiilor prioritare a economiei, ﬁind legată de producerea nutrienţilor
proteinici pentru animale în condiţii avansate și cost-efective. Tehnologia și aparatul propus au un potenţial bun de aplicare în practică, și sunt importante pentru sectorul agrar
al Republicii Moldova.

A 53

UMPLUTURĂ SUPORT FLOTANTĂ PENTRU IMOBILIZAREA MICROFLOREI
ÎN BIOREACTOR / FLOATABLE PACKAGE FOR MICROFLORA IMMOBILIZATION IN
THE BIOREACTOR

Autori:

Victor Covaliov, Gheorghii Poleschuk, Vladimir Nenno, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova

Cerere: MD a 2019 0029
Descrierea lucrării: Umplutura suport ﬂotantă este destinată reactoarelor de biogaz pentru intensiﬁcarea proceselor de digestie și fermentare a biomasei prin creșterea suprafeţei speciﬁce active a purtătorului de microﬂora, ceea ce contribuie la creșterea randamentului
de biogaz și conţinutului de biometan în acesta. În așa fel, se ridică esenţial eﬁcacitatea
proceselor biochimice, atașamentul microorganismelor la purtător previn înlăturarea lor
din reactor, se accelerează viteza procesului biochimic prin intensiﬁcarea transferului și
schimbului de mase. Raportul suprafeţei active speciﬁce la volumul elementelor de umplutura sferică este în limitele (10-15):1 m2/m3), ceea ce este cu 1-2 ordine mai mare în
comparaţie cu alte designuri cunoscute.
Work description: The ﬂoating package proposed is designed for biogas reactors with intensiﬁed
digestion processes through the increase of active speciﬁc surface of microﬂora bearer.
It promotes an increase in biogas yield and biomethane contents. Therefore, the eﬃciency of biochemical processes is increased essentially, as well as the attaching of microorganisms to the package prevents their removal from reactor, accelerating the rate of
biochemical process with intensiﬁed mass-transfer and mass-exchange in the reactor. The
ratio of speciﬁc active surface towards the volume of spheric package elements is within
(10-15):1 m2/m3), which is 1-2 orders higher as compared to the other reactor designs.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia are un potenţial de utilizare în industria alimentară, farmaceutică, obţinerea surselor de bioenergie și alte domenii relevante. În Moldova, ţară agrară, sunt formate și acumulate deșeurile organice în sectorul agroalimentar,
care, folosind tehnologia și echipamentul propuse, pot ﬁ transformaţi în sursele de energie în condiţii favorabile. Invenţia corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei,
dar și economiei naţionale (precum, protecţia mediului ambiant prin prevenirea aruncării
și depozitării deșeurilor organice, obţinerea surselor alternative de energie electrică și termică, utilizarea materialelor autohtone pentru obţinerea ﬁtocatalizatorilor utilizaţi pentru
fermentare aerobă a biomasei etc.).
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A 54

METODĂ DE ESTIMARE A STĂRII ECOCHIMICE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ /
METHOD OF ESTIMATING THE ECOCHEMICAL STATE OF SURFACE WATERS

Autori:

Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Elena Bunduchi

Cerere: MD a 2019 0063
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie ecologică şi poate ﬁ utilizată în estimarea stării ecochimice a apelor de suprafaţă. Se propune determinarea spectrofotometrică a concentraţiei staţionare de peroxid de hidrogen în apă sau a substanţelor reducătoare peroxidazice,
care se oxidează preferenţial cu peroxidul de hidrogen şi, prin urmare, înregistrarea stării
oxidante sau stării reducătoare, utilizând parametrul cinetic starea redox. Comparativ cu
metodele existente, la aplicarea metodei propuse se determină raportul dintre echivalenţii redox activi, care joacă un rol principal în procese de autopuriﬁcare a apelor naturale,
se determină rapid şi eﬁcient, nu necesită aparatajul soﬁsticat şi caracterizează prezenţa
sau absenţa factorilor de toxicitate a apelor.
Work description: The invention relates to ecological chemistry and can be used in estimating the
ecochemical state of surface waters. It is proposed the spectrophotometric determination
of the stationary concentration of hydrogen peroxide in water or of the peroxidase reducing substances, which is preferentially oxidized with hydrogen peroxide and, therefore,
the recording of the oxidizing or reducing state, using the kinetic parameter redox state.
Compared with the existing methods, when applying the proposed method, the ratio
between the active redox equivalents, which plays a major role in natural water self-puriﬁcation processes, is determined quickly and eﬃciently, does not require sophisticated
equipment and characterizes the presence or absence of water toxicity factors.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se încadrează perfect în direcţia prioritară de
dezvoltare a știinţei Prioritatea III. MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE, Direcţia strategică: Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societăţii. Importanţa invenţiei constă în estimarea stării ecologice a obiectului acvatic reieșind din prezenţa sau absenţa
peroxidului de hidrogen în proba de apă, și evaluarea desfășurării eﬁcienţei proceselor de
autopuriﬁcare a apelor de suprafaţă.
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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

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI RO
MAJID EL BOUAZZAOUI MA
B1

CONVERTOR ANALOGICNUMERIC PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA REŢELELOR 5G /
ANALOG TO DIGITAL CONVERTER TO IMPROVE 5G NETWORKS

Author: Majid El Bouazzaoui
Work description: Data transmission requires several processing operations throughout the telecommunication process between two users. The ﬁrst step is to digitize the data to be transmitted since the information is not available as digital format in the real environment (voice,
images, temperature, etc.). This digitization step therefore has a direct impact on the speed
of transmission, whatever the technology used on the telecommunication network. With
the arrival of 5G, digitization with current technologies is no longer suﬃcient to reach the
level of speed required. Thus, the purpose of this invention is to provide a high-speed Analog to Digital Converter (ADC) in order to speed up the transmission of data over the 5G
telecommunication network OVERALL SUMMARY OF INVENTION/ PROJECT The purpose of
this invention is to provide an Analog to Digital Converter (ADC) which uses less transistors
comparing to existing ADC. Each transistor is adding a delay, thus reducing them means
processing becomes faster.
KEY INNOVATIVE FEATURES AND CHARACTERISTICS
Knowing that the fastest existing ADC uses 4 levels of transistors to convert analog signal
to 3 bits digital signal, where each level requires an additional delay to perform conversion,
this invention uses only 2 levels of transistors, making it two times faster than existing solutions for same conversion conditions. Using this invention for converting an analog signal
to 8 bits digital format, is at least 10 times faster than any other existing ADC converter.
EFFECT AND CONTRIBUTION
This invention increases analog to digital conversion speed, which means improving many
scientiﬁc and technological ﬁelds in telecommunication, healthcare, AI, Big Data, robotics,
Internet of Everything, autonomous vehicles, etc. Also, using this invention in space, can
make data transmission from Mars to Earth reach destination 10 minutes earlier than existing solutions.
The socio-economic and technological importance: COMMERCIALIZATION AND FUTURE POTENTIALS: This invention can be used in all electronic equipment which uses audio, video or any
other analog information which have to be sent over 5G networks: smartphones, computers, tv, microphones, cameras and other sensors, robots, etc.

INSTITUTUL DE CHIMIE MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ MD
B2

COMPUS COORDINATIV BINUCLEAR AL EUROPIULUIIII CU LIGANZI MICȘTI CU
PROPRIETĂŢI LUMINESCENTE / THE EUROPIUMIII DINUCLEAR COORDINATION
COMPOUND WITH MIXED LIGANDS AND LUMINESCENT PROPERTIES
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Autori:

Vera Zubareva, Ion Bulhac, Olgа Bordian, Victor Verlan, Ion Culeac, Marian Enachescu, Constantin Кalin Moise

Cerere: MD a 2018 0063
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la elaborarea sintezei de noi compuși coordinativi binucleari
ai Eu(III) cu liganzi micști cu proprietăţi luminescente atomice ridicate. A fost sintetizat un
compus dinuclear coordinativ al Eu (III) cu liganzi diferiţi, în care doi liganzi organici și anionul de nitrat sunt coordinaţi la Eu (III) ca liganzii bidentaţi, iar gruparea etoxi are rol de punte.
Work description: The invention relates to development of synthesis of new europium(III) binuclear
coordination compounds with mixed ligands with high atomic luminescent properties. It
has been synthesized an Eu(III) coordination binuclear compound with diﬀerent ligands,
in which two organic ligands and the nitrate anion are coordinated to Eu(III) as bidentate
ligands, while ethoxy-group coordinated as bridge.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Compusul poate găsi aplicaţie în diferite domenii ale
optoelectronicii, cum ar ﬁ construcţia de surse de lumină cu o eﬁcienţă ridicată a transformării energiei, laserelor etc., precum și în biologie și medicină, ca elemente necesare pentru
detectarea diferitelor maladii, prin metode de analiză luminiscentă.

INSTITUTUL DE ENERGETICĂ MD
B3

ARZĂTOR CU DUZĂ MULTIPLĂ / MULTINOZZLE BURNER

Autori:

Vladimir Berzan, Vasile Daud, Vladimir Anisimov

Brevet: MD 1364
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la termotehnică, în special la arzătoare pentru arderea combustibilului gazos, şi poate ﬁ utilizată la tratarea termică a diferitelor suprafeţe. Arzătorul cu
duză multiplă conţine un corp (1) din oţel termostabil, executat dintr-un cap de arzător, în
care sunt ﬁxate echidistant pe circumferinţă patru duze (2) de gaze naturale, în interiorul perimetrului cărora sunt instalate nişte duze (4) de hidrogen. Duzele (2) de gaze naturale sunt
unite cu o conductă (6) cu ventil (9), paralel căreia este unită o conductă suplimentară (8) cu
ventil (11), iar duzele (4) de hidrogen sunt unite cu o conductă (7) cu ventil (10). Ventilele (9,
10) sunt unite cu un regulator (12).
Work description: The invention relates to heat engineering, in particular to burners for burning gaseous fuel, and can be used for heat treatment of various surfaces. The multi-nozzle burner
comprises a body (1) of heat-resistant steel, made of a burner head, in which are ﬁxed at the
same distance around the circumference four natural gas nozzles (2), inside the perimeter
of which are installed several hydrogen nozzles (4). The natural gas nozzles (2) are connected to a tube (6) with a valve (9), parallel to which is connected an additional tube (8) with
a valve (11), and the hydrogen nozzles (4) are connected to a tube (7) with a valve (10). The
valves (9, 10) are connected to a regulator (12).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în crearea
unui arzător pentru arderea combustibilului mixt, cu posibilitatea reglării ﬂăcării operativ
în diapazon larg.

B4

METODĂ DE DETECTARE A DETERIORĂRILOR TIJELOR DE ARMĂTURĂ ALE PI
LONILOR DIN BETON ARMAT AI LINIILOR ELECTRICE / METHOD FOR DETECTING
THE DETERIORATIONS OF THE REINFORCING BARS OF THE REINFORCED CON
CRETE ELECTRIC POWER TRANSMISSION TOWERS

Autori:

Igor Colesnic, Vladimir Anisimov

Brevet: MD 1280
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Descrierea lucrării: Invenţia se referă la diagnosticarea echipamentului energetic şi poate ﬁ utilizată
pentru detectarea deteriorărilor tijelor de armătură ale pilonilor din beton armat ai liniilor
electrice. Metoda de detectare a deteriorărilor tijelor de armătură ale pilonilor din beton
armat ai liniilor electrice include amplasarea cu posibilitatea deplasării de-a lungul pilonului
din beton armat a unei bobine de inductanţă a unui circuit de măsurare oscilant, amplasarea în apropierea pilonului din beton armat a unei bobine de inductanţă a unui circuit de
compensare oscilant, conectarea acestor circuite prin intermediul unor rezistori la un generator de oscilaţii sinusoidale cu frecvenţă reglabilă, măsurarea parametrilor caracteristicii de
bază amplitudine-frecvenţă a circuitelor, unde valoarea frecvenţei de rezonanţă a circuitului
de măsurare este setată cu 3…5% mai mare decât a circuitului de compensare, măsurarea
diferenţei valorilor tensiunilor pe circuitele de măsurare şi compensare cu înregistrarea rezultatelor măsurărilor, măsurarea parametrilor menţionaţi peste un anumit interval de timp,
compararea rezultatelor obţinute cu cele iniţiale, determinarea apariţiei deteriorărilor tijelor
de armătură ale pilonilor din beton armat ai liniilor electrice după diferenţa dintre valorile
parametrilor, totodată în calitate de miez al bobinei de inductanţă a circuitului de măsurare
este utilizată tija de armătură a pilonului, iar în calitate de miez al bobinei de inductanţă a
circuitului de compensare sunt utilizate nişte simulatoare ale tijei de armătură, executate în
formă de inele.
Work description: The invention relates to the power equipment diagnostics and can be used to
detect deteriorations of the reinforcing bars of the reinforced concrete electric power transmission towers. The method for detecting the deteriorations of the reinforcing bars of the reinforced concrete electric power transmission towers comprises placing with the possibility
of moving along the reinforced concrete tower an inductance coil of a measuring oscillatory
circuit, placing nearby the reinforced concrete tower an inductance coil of a compensating
oscillatory circuit, connecting said circuits by means of resistors to a generator of sinusoidal
oscillations with controllable frequency, measuring the parameters of amplitudefrequency
characteristics of circuits, where the value of the resonance frequency of the measuring
circuit is set 3...5% higher than that of the compensation circuit, measuring the diﬀerence in
the voltage values on the measuring and compensation circuits with recording of the measurement results, measuring said parameters after a certain period of time, comparing the
results of the obtained measurements with the initial ones, determining the occurrence of
deteriorations of the reinforcing bars of the reinforced concrete electric power transmission
towers by the diﬀerence between the values of the parameters, at the same time as the core
of the inductance coil of the measuring circuit is used the reinforcement of the reinforced
concrete tower, and as the core of the inductance coil of the compensation circuit are used
the reinforcement simulators, made in the form of rings.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în
sporirea siguranţei controlului cu scopul detectării deteriorărilor tijelor pilonilor din beton
armat ai liniilor electrice.

B5

PROCEDEU DE OBŢINERE A CĂLDURII CU UTILIZAREA ARCULUI ELECTRIC /
PROCESS FOR PRODUCING HEAT USING AN ELECTRICARC DISCHARGE

Autori:

Mihai Tîrşu, Alexandru Teleuţă, Vladimir Berzan, Vitalie Postolati, Sveatoslav Postoroncă,
Vladimir Anisimov, Vladimir Babici

Brevet: MD 1236
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii, şi anume la procedee de obţinere
a căldurii cu utilizarea arcului electric. Procedeul de obţinere a căldurii cu utilizarea arcului electric include conectarea unei surse de curent continuu la care sunt uniţi un electrod
de jos, executat din material tare, amplasat într-o capacitate de jos umplută cu apă, care
conţine substanţe ce sporesc conductibilitatea electrică, şi un electrod de sus, executat din
material tare din n părţi, unde n se aﬂă în intervalul 6…12, amplasate în capetele unor conducte, pe circumferinţă, la aceeaşi distanţă una faţă de alta, totodată celelalte capete ale
conductelor comunică cu o capacitate de sus umplută cu apă, care conţine substanţe ce
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sporesc conductibilitatea electrică, alimentarea cu apă, din capacitatea de sus, a conductelor cu formarea unor jeturi de apă, îndreptate în acelaşi punct pe centrul capacităţii de jos
cu crearea la suprafaţa apei a unui arc electric, transmiterea căldurii create de către arcul
electric agentului termic, apoi prin intermediul unui schimbător de căldură consumatorului.
Work description: The invention relates to the ﬁeld of electrical engineering, namely to processes
for producing heat using an electric-arc discharge. The process for producing heat using
an electric-arc discharge comprises connection of a constant-current source, to which are
attached a lower electrode, made of solid material, placed in a lower container ﬁlled with
water, which contains electroconductivity increasing substances, and an upper electrode,
made of solid material of n parts, where n is in the range of 6…12, placed in the ends of the
pipelines, along the circumference, at the same distance from each other, at the same time
the other ends of the pipelines communicate with an upper container ﬁlled with water, which contains electroconductivity increasing substances, water supply, from the upper tank,
of pipelines with the formation of water jets, directed to the same point in the center of the
lower tank with the creation of an electric-arc discharge on the water surface, transfer of the
heat created by the electric-arc discharge to the heat-transfer agent, and then through a
heat exchanger to the consumer.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în
sporirea ﬁabilităţii sursei de căldură cu utilizarea arcului electric.

B6

METODĂ DE DETECTARE A RUPTURILOR TIJELOR DE ARMĂTURĂ ALE PILO
NILOR DIN BETON ARMAT AI LINIILOR ELECTRICE / METHOD FOR DETECTING THE
BREAKS IN REINFORCING BARS OF REINFORCED CONCRETE ELECTRICITY TRANS
MISSION TOWERS

Autori:

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

Brevet: MD 1250
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la diagnosticarea echipamentului energetic şi poate ﬁ utilizată pentru detectarea rupturilor tijelor de armătură ale pilonilor din beton armat ai liniilor
electrice. Metoda de detectare a rupturilor tijelor de armătură ale pilonilor din beton armat
ai liniilor electrice constă în aceea că se amplasează cu posibilitatea deplasării de-a lungul
pilonului din beton armat două bobine de inductanţă cu o pereche de circuite, cuplate inductiv prin intermediul materialului feromagnetic al armaturii, se măsoară parametrii caracteristicii de bază amplitudine-frecvenţă a perechii de circuite, inclusiv valorile frecvenţelor
care corespund la două cele mai mari şi la una cea mai mică din valorile tensiunii caracteristicii amplitudine-frecvenţă, mărimile acestor tensiuni şi lăţimea benzii de frecvenţă cu
înregistrarea rezultatelor măsurărilor, se măsoară parametrii menţionaţi peste un anumit
interval de timp, se compară rezultatele măsurărilor obţinute cu cele iniţiale, se determină
apariţia rupturilor tijelor de armătură după diferenţa dintre valorile parametrilor.
Work description: The invention relates to the diagnostics of power equipment and can be used to
detect breaks in reinforcing bars of reinforced concrete electricity transmission towers. The
method for detecting breaks in reinforcing bars of reinforced concrete electricity transmission towers consists in that two inductance coils with a pair of loops, inductively coupled
by means of the ferromagnetic material of the armature, are placed with the possibility of
displacement along the reinforced concrete tower, the parameters of the overall amplitudefrequency characteristic of the pair of loops are measured, including the values of the frequencies corresponding to two largest and one lowest values of voltages of the amplitudefrequency characteristic, the values of these voltages and the frequency bandwidth with
the registration of measurement results, said parameters are measured after a certain period of time, the results of obtained measurements are compared with the initial ones, the
appearance of breaks in the reinforcing bars is determined by the diﬀerence between the
values of the parameters.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în
sporirea siguranţei controlului cu scopul detectării rupturilor tijelor pilonilor din beton armat ai liniilor electrice.
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INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ MD
B7

ELECTRODSCULĂ ȘI PROCEDEU DE PRELUCRARE ELECTROCHIMICĂ DIMENSI
ONALĂ / TOOL ELECTRODE AND PROCESS FOR DIMENSIONAL ELECTROCHEMI
CAL MACHINING

Autori:

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

Brevet: MD 4547
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la procedeele de prelucrare electrochimică dimensională cu
porţiunea de lucru de formă variabilă și poate ﬁ utilizată la crearea tuburilor pentru schimb
de căldură de înaltă performanta cu elemente de turburători. Rezultatul tehnic al invenţiei
este acela de a mări productivitatea și eﬁcienţa conductelor de căldură, datorită producerii
simultane a mai multor cavităţi și ﬂexibilitatea de a schimba forma, dimensiunile și distanţa
dintre ele.
Work description: 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 vortex 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.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Tehnologia de obţinere a cavităţilor arbitrare în interiorul
materialului de prelucrat și crearea schimbătorului de căldură tubular de înaltă performanta
cu elemente de turburător poate ﬁ de a mări productivitatea și eﬁcienţa conductelor de căldură, datorită producerii simultane a mai multor cavităţi și ﬂexibilitatea de a schimba forma,
dimensiunile și distanţa dintre ele.

B8

ELECTROLIZOR CU FISURI / SLOT ELECTROLYZER

Autori:

Mircea Bologa, Elvira Vrabie, Evghenii Maximuk, Irina Paladii, Valeria Vrabie, Tatiana Stepurina, Albert Policarpov, Valeriu Gonciaruc, Catalina Sprincean

Brevet: MD 1325
Descrierea lucrării: Electrolizor cu ﬁsuri, poate ﬁ utilizat în industria produselor lactate pentru extragerea proteinelor din zer. Electrolizorul conţine corpul dielectric semicilindric (1), executat
cu ﬁsuri (7), pe suprafaţa interioară a căruia este instalat catodul (5), are un arbore tubular
(13), pe care sunt ﬁxate ţevi radiale (16) și este amplasat într-o carcasă semicilindrică (14) cu
ﬁsuri (15), anodul (6) cu celulele catodului şi anodului (2, 3) separate de membrana eterogenă (4), ventile de admisiune (8 ,10) şi evacuare (9, 11) a lichidului anodic şi a zerului, cămaşă
de răcire (19), colectoare (12).

Work description: Slot electrolyzer can be used in dairy industry for protein extraction from whey.
The electrolyzer comprises a dielectric body (1) with slots (7); a cathode (5) is installed on its
inner surface; it also has a tubular shaft (13), on which radial pipes (16) are ﬁxed; it is placed
into a semi-cylindrical carcass (14) with slots (15); the anode (6), the cathode (5) and the
anode chambers (2, 3) are separated by a heterogeneous membrane (4), with an anodic
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liquid and whey inlets (8,10) and outlet (9,11) valves; it also has a cooling jacket (19) and
collectors (12).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia „Electrolizorul cu ﬁsuri” este predestinată pentru
sporirea eﬁcacităţii procesării electroﬁzice non-reziduale a produselor lactate secundare,
corespunde politicilor ecologice şi sociale ale ţării graţie extragerii concentratelor proteice
minerale de calitate înaltă cu izomerizarea simultană a lactozei în lactuloză, asigură mărirea
suprafeţei de activare și micşorarea consumului speciﬁc de energie, eliminarea zonelor
nefuncţionale și mărirea gradului de extragere a proteinelor serice în concentrate, datorită
confecţionării celulei catodului și cea a anodului în formă de jgheab semicilindric cu ﬁsuri,
și soluţionării unor probleme tehnice: ﬁxarea membranei eterogene în formă de bandă semicilindrică, care poate ﬁ schimbată autonom, ca urmare a mobilităţii în jurul axei arborelui
tubular.

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” MD
B9

VACUUMETRU TERMOELECTRIC / THERMAL VACUUM GAUGE

Autori:

Igori Beloţercovschii, Anatolie Sidorenko, Elena Condrea, Roman Morari

Brevet: MD 1321
Descrierea lucrării: Mostra experimentală a vacuumetrului termoelectric are în componenţa sa un
bloc electronic şi un convertor, al cărui element sensibil este o peliculă subţire electroizolantă pe suprafaţa căreia sunt depuse circuitele de încălzire şi de măsurare, ultimul realizat sub
forma unei baterii de termocupluri. Pentru a reduce dependenţa de temperatura mediului
ambiant, pe carcasa convertorului este plasat un termistor, care înregistrează schimbarea
temperaturei carcasei convertorului, care ulterior este compensată de blocul electronic al
vacuummetrului.
Work description: An experimental prototype of a thermal vacuum gauge has been constructed; the
gauge includes an electronic unit and a transducer, the sensitive element of which is a thin
insulating ﬁlm with heating and measuring circuits deposited on the ﬁlm surface; the latter
circuit is implemented in the form of a thermocouple array. To decrease the dependence
on ambient temperature, a thermistor is mounted on the transducer case; the thermistor
records a change in the temperature of the transducer case, which is subsequently compensated for by the electronic unit of the vacuum gauge.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea elementului sensibil, fabricat prin tehnologia
planară, asigură o rezistenţă mecanică înaltă și stabilitate în timp a convertorului thermoelectric.
Plasarea termistorului pe carcasă a permis reducerea erorii la măsurarea presiunilor joase cu
vacuumtrele termoelectrice de la 80% pînă la 20%, astfel, transferînd acest tip de vacuumtre
din categoria mijloacelor de măsurare indicatoare în categoria mijloacelor de măsurare a
presiunilor joase.
Utilizarea peliculei dielectrice subţiri la fabricarea elementului sensibil al convertorului a
contribuit la extinderea domeniului de măsurare a presiunilor până la 1x10-5 mm Hg.

B 10

PROCEDEE DE OBŢINERE A SEMICONDUCTORILOR PE BAZĂ DE GaN:Mg / ME
THODS FOR OBTAINING SEMICONDUCTORS OF GaN:Mg

Autori:

Emil Rusu, Veaceslav Ursachi, Semion Raevschi, Vadim Morari

Brevet: MD 4618
Descrierea lucrării: Procedeul, conform invenţiei, constă în obţinerea nanoparticulelor şi nano-microﬁrelor de GaN cu conductibilitate de tip p prin intermediul reacţiilor chimice a unui compus chimic, utilizat ca sursă a atomilor de galiu şi acetat de magneziu Mg(CH3COO)2, sau

SECŢIUNEA B | SECTION B

61

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019

acetat tetrahidrat de magneziu Mg(CH3COO)2*4H2O – ca sursă a atomilor de magneziu în
procesul hidrotermal.
Work description: The process according to the invention consists in obtaining GaN nanoparticles
and nanoparticles with p-conductivity by means of chemical reactions of a chemical compound, used as the source of gallium atoms and magnesium acetate Mg (CH3COO)2, or acetate tetrahydrate of magnesium Mg (CH3COO)2*4H2O – as a source of magnesium atoms in
the hydrothermal process
Importanţa socio-economică sau tehnică: Noutatea invenţiei constă în utilizarea ca sursă a atomilor
de magneziu ca element dopant a acetatului de magneziu Mg(CH3COO)2, sau acetatului
tetrahidrat de magneziu Mg(CH3COO)2-4H2O în soluţie chimică, totodată concentraţia elementului dopant ﬁind de (0,4…2,0) %wt. Rezultatul invenţiei constă în obţinerea nanoparticulelor şi nano-microﬁrelor de GaN cu conductibilitate de tip p cu cristalinitate înaltă şi
dimensionalitate la nivel nano-micrometric cu proprietăţi radiative intense având maximul
benzii de emisie situat la 380 nm.

B 11

PROCEDEU DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A UNEI SARCINI
ÎNDEPĂRTATE / PROCESS FOR ELECTRIC POWER SUPPLY OF A REMOTE LOAD

Autori:

Alexandru Penin, Anatol Sidorenko, Soﬁa Donu

Brevet: MD 1220
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la electrotehnică şi este destinată pentru realizarea sistemelor
de alimentare cu tensiune constantă a unei sarcini îndepărtate cu compensarea căderii de
tensiune pe linia de alimentare de conectare, la linia de alimentare cu două ﬁre, între sursa
de alimentare şi sarcină, pot ﬁ conectate şi alte dispozitive active sau pasive. Procedeul se
bazează pe corecţia tensiunii de ieşire a sursei de alimentare conform curentului măsurat la
intrarea liniei de alimentare, folosind proprietate invariantă ale liniei de alimentare, pentru
trei selecţii de tensiune la ieşirea liniei de alimentare şi pentru selecţiile corespunzătoare
de curent de intrare, în care una din selecţii de tensiune are valoarea curentă a tensiunii de
sarcină, iar celelalte două sunt de testare şi au valori prestabilite.
Work description: The invention relates to electrical engineering and is intended for the implementation of systems for constant voltage supply of a remote load with compensation of voltage
drop on the connecting power line, to a two-wire power line, between the power source
and the load, can be connected other active or passive devices. The process is based on correction of the output voltage of the power source from the measured current at the input of
the power supply line using the invariant property of the power supply line for three voltage samples at the output of the power supply line and for the corresponding input current
samples, in which one of the voltage samples is the current value of the load voltage, and
the other two are test samples with given values.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la electrotehnică şi este destinată pentru valoriﬁcarea sistemelor de alimentare cu tensiune constantă a unei sarcini îndepărtate
cu compensarea căderii de tensiune pe linia de alimentare de conectare. La linia de alimentare cu două ﬁre, între sursa de alimentare şi sarcină pot ﬁ conectate şi alte dispozitive active
sau pasive.

B 12

INVERTOR REVERSIV / RENERSIVE INVERTER

Autori:

Iurie Sainsus, Alexei Conev, Iurie Russev, Anatolii Sidorenko

Brevete: MD 1310, 1309
Descrierea lucrării: Invenţia reprezintă un dispozitiv funcţional, întrarea căruia este unită la o baterie
de acumulatoarea cu tensiunea nominală 12V (borna de întrare “+12V”) ori 24V (bonra de
întrare “+24V”). La ieșirea dispozitivului în regim automat, în funcţie de aceea, la ce bornele
de ieșire se depune corespunzător o tensiune de 2 ori mai mare (bonra de ieșire “+24V”) ori
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de 2 ori mai mica (bonra de ieșire “+12V”). Dispozitivul are puterea de ieșire 1000W și randament nu mai mic de 94%.
Work description: The invention is a functional device, the input of which is connected to a storage
battery with a nominal voltage of 12 V (“+12V” input terminal) or 24 V (“+24V” input terminal). Depending on the input terminal to which the voltage is applied, at the output of the
device, a voltage that is 2 times higher than the input voltage (“+24V” input terminal) or 2
times lower than the input voltage (“+12V” input terminal) is formed in an automatic mode.
The device has an output power of 1000 W and an eﬃciency of no less than 94%.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se încadrează în programul de cercetări, ce ţin
de energetica alternativă, deasemenea pot ﬁ folosite la bordul mijloacelor de transport pentru a modiﬁca cu minimul de pierderi tensiunea de alimentare a dispozitivelor electronice
de putere, în special a invertoarelor DC/AC.

INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO” MD
B 13

SET DE UTILAJE PENTRU INTREŢINEREA LIVEZILOR / SET OF EQUIPMENTS FOR
MAINTENANCE ORCHARD

Autori:

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

Brevete: MD 1060, 1092
Descrierea lucrării: Organul de lucru al tocătorului de resturi agricole conţine cuţite și ciocane, care
asigură sporirea gradului de tocare, evitarea acumulării biomasei în faţa contracuţitelor și
reducerea consumului de energie. Ansamblul de ventilaţie-pulverizure al mașinii de stropit
conţine două ventilatoare axiale și asigură tratarea plantaţiilor viguroase cu productivitate
și calitate sporită.
Work description: The tool of the agriculturul waste shredder comprises the knives and hammers,
which ensures increasecl chopping, uvoiding the uccumulation of biomass infront of the
knives and reducing the energy consumption. The spraying ventilation unit of the sprinkler
contains two axial fans uncl ensures the treatment of vigorous plantutions with increased
prodactiviﬁi and quality.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Procesele tehnologice se îndeplinesc cu ﬁabilitate sporită, mașinile sunt adaptate la condiţiile pedoclimatice și tehnice din R. Moldova.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETRO
CHIMIE  ICECHIM, BUCUREȘTI RO
B 14

ADSORBANT CU PROPRIETĂŢI MAGNETICE PE BAZĂ DE MATERIAL APATITIC
PENTRU TRATAREA APELOR IMPURIFICATE CU COMPUȘI ORGANICI ȘI ANOR
GANICI ȘI METODĂ DE OBŢINERE A ACESTUIA / ADSORBANIT WITH MAGNETIC
PROPERTIES BASED ON APATITIC MATERIAL FOR TREATMENT OF IMPURIFIED
WATERS WITH ORGANIC AND ANORGANIC COMPOUNDS AND THE METHOD OF
OBTAINING IT

Autori:

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Valentin Raditoiu

Cerere: RO A/00380/2019
Descrierea lucrării: Din sursele care poluează mediul înconjurător, pot ﬁ menţionate industria textilă,
activităţile miniere, utilizarea pesticidelor, deversările de deșeuri etc. Poluanţii anorganici și
organici prezenţi în apă, pot provoca disfuncţii ale sistemului circulator; pot altera structura
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ADN etc. Prezenta invenţie se referă la un material adsorbant compus dintr-o fază activă
(material apatitic) și o fază magnetică, destinat adsorbţiei poluanţilor organici și anorganici
prezenţi în mediile apoase, la temperatură ambiantă și presiune atmosferică. Această lucrare a fost susţinută de către Ministerul Cercetării și Inovării, prin programul Nucleu al INCDCPICECHIM 2019-2022, P.N. 19.23, Chem-Ergent, Proiect Numărul 19.23.03.01.
Work description: From the sources that pollute the environment, wc can mention the textile industry, mining activities the use of pesticide, liquid waste discharges, etc. Inorganic and
organic pollutants present in water, can cause dysfunctions of the circulatory system: they
can alter the DNA structure etc. The present invention relates to an adsorbant material composed of an active phase (apatitic material) and a magnetic phase, for the adsorption of
organic and inorganic pollutants present in aqueous media, at ambient temperature and
atmospheric pressure. This work was supported by Romanian Ministry of Research and Innovation through INCDCP ICECHIM Bucharest 2019-2022 Core Program PN. 19. 23 - ChemErgent, 2018 Project No. 19.23.03.01.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea prezintă o deosebită importanţă socio-economică și de mediu, prin propunerea inovatoare a componentei magnetice. În acest mod se
vor evita procesele de poluare secundară, materialele prezentei invenţii având proprietatea
de a ﬁ extrase din sistem și regenerate. Materialele obţinute prin prezenta invenţie vor conduce la obţinerea de beneﬁcii sociale și de mediu, conducând în același timp la creșterea
calităţii vieţii.

B 15

SOLUŢIE PULVERIZABILĂ ANTIMICROBIANĂ PENTRU TRATAREA, CONSOLI
DAREA ȘI PROTECŢIA SUPRAFEŢELOR ANORGANICE ALE CLĂDIRILOR ȘI/SAU
MONUMENTELOR ISTORICE / ANTIMICROBIAL PULVERISABLE SOLUTION FOR
TREATMENT, CONSOLIDATION AND PROTECTION OF INORGANIC SURFACES
OF BUILDINGS AND/OR HISTORICAL MONUMENTS

Autori:

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Adriana Moanţă, Ionela Petre

Cerere: RO A/00919/09.11.2017
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o compoziţie antimicrobiană pentru tratarea, consolidarea și protecţia suprafeţelor anorganice ale clădirilor și/sau a monumentelor istorice. Suspensiile antimicrobiene sunt obţinute prin măcinarea materialului solid
urmată de dispersia în soluţie de alcool izopropilic, în concentraţii variate, obţinându-se astfel o soluţie pulverizabilă. Soluţiile biocide pulverizabile au un efect asupra
tulpinilor gram-pozitive şi a tulpinilor gram-negative. Această lucrare a fost susţinută
de un grant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Știinţifică și Inovare. CNCS /
CCCDI - UEFISCDI, proiect 121PED/2017, în cadrul PNCDI III.
Work description: The invention relates to an antimicrobial composition for the treatment, consolidation and protection of inorganic surfaces of buildings and / or historical monuments.
Antimicrobial suspensions are obtained by milling the solid material followed by dispersion
in isopropyl alcohol solution, in varying concentrations, thus obtaining a pulverisable solution. Sprayable biocide solutions have an eﬀect on both gram-positive strains and gramnegative strains. This work was supported by a grant of the Romanian National Authority
for Scientiﬁc Research and Innovation. CNCS/CCCDI UEFISCDI, project 121PED/2017, within
PNCDI III.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea prezintă un avans în dezvoltarea metodelor
știinţiﬁce de conservare a obiectelor aparţinând patrimoniului cultural. Prezenta invenţie
contribuie la salvgardarea și înţelegerea proprietăţii culturale de care beneﬁciază generaţiile
prezente și viitoare, în sensul său istoric și estetic, în integritatea sa ﬁzică, contextul acesteia
și utilizările sale. Investind în acest domeniu, în special, în cercetarea conservării/restaurării
patrimoniului se realizează investiţii pe termen mediu și lung în sectoare economice importante și nu ar trebui privit ca ne-generând nici un beneﬁciu, care a fost viziunea tradiţională
până acum, ci ca o posibilitate de dezvoltare și bunăstare.
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B 16

AGENT DE ÎNCLEIERE CU PROPRIETĂŢI ANTIMICROBIENE PENTRU RESTAURA
RE ARTEFACTE PE SUPORT PAPETAR APARŢINÂND PATRIMONIULUI CULTURAL
ȘI METODĂ DE OBŢINERE A ACESTUIA / ANTIMICROBIAL GLUING AGENT FOR
THE RESTORATION OF PAPERBASED ARTEFACTS BELONGI NG TO THE CULTURAL
HERITAGE AND THE METHOD OF OBTAINING IT

Autori:

Alexandru Stirban, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Petronela Fotea, Alina-RuxandraEugenia Ortan, Maria-Similia Zgarciu, Ioan Constantin Inel

Cerere: RO A/00915/20.11.2018
Descrierea lucrării: Biodegradarea reprezintă efectul activităţii metabolice a organismelor vii care
găsesc condiţii optime de dezvoltare pe materialul suport. În cazul obiectelor din hârtie, suportul este un mediu favorabil dezvoltării microorganismelor care afectează atât
consistenţa, cât și aspectul lor estetic. Prezenta invenţie se referă la un agent adeziv pe bază
de carboximetilceluloză îmbogăţit cu un amestec antimicrobian pentru conservarea / restaurarea artefactelor de patrimoniu pe baza de hârtie. Această lucrare a fost susţinută de un
grant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Știinţiﬁcă și Inovare, CNCS/CCCDI - UEFISCDI,
proiect PN-III-Pl - l.2-PCCDl-2017-0413, contract 50 PCCDI / 2018, în cadrul PNCDI III.
Work description: Biodegradation is the eﬀect of the metabolic activity of living organisms that ﬁnd
optimal conditions for development on the support material. In the case of paper objects,
the support is an environment favorable to the development of microorganisms that aﬀect
both their consistency and their aesthetic aspect. The present invention relates to an adhesive agent based on carboxymethylcellulose enriched with an antimicrobial mixture for
the preservation/restoration of paper-based heritage artefacts. This work was supported by
a grant of the Romanian National Authority for Scientiﬁc Research and Innovation. CNCS/
CCCDI UEFISCD I, project number PN-III-P 1- 1.2-PCCDl-2017-0413, contract 50 PCCDI/2018,
within PNCDI III.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea prezintă un avans în dezvoltarea metodelor
știinţiﬁce de conservare a obiectelor aparţinând patrimoniului cultural. Prezenta invenţie
contribuie la salvgardarea și înţelegerea proprietăţii culturale de care beneﬁciază generaţiile
prezente și viitoare. în sensul său istoric și estetic, în integritatea sa ﬁzică, contextul acesteia
și utilizările sale. Investind în acest domeniu, în special, în cercetarea conservării/restaurării
patrimoniului se realizează investiţii pe termen mediu și lung în sectoare economice importante și nu ar trebui privit ca ne-generând nici un beneﬁciu, (cum a fost viziunea tradiţională
până acum), ci ca o posibilitate de dezvoltare și bunăstare.

B 17

MATERIAL DE LIPIRE CU PROPRIETĂŢI ANTIMICROBIENE PENTRU RESTAURARE
ARTEFACTE PE SUPORT CERAMIC APARŢINÂND PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI
METODĂ DE OBŢINERE A ACESTUIA / ADHESIVE MATERIAL WITH ANTIMICRO
BIAL PROPERTIES FOR THE RESTORATION OF CERAMIC ARTIFACTS BELONGING
TO THE CULTURAL HERITAGE AND METHOD OF OBTAINING IT

Autori:

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Petronela Fotea, Alina-Ruxandra-Eugenia Ortan, Ioana
Popitiu, Mihaela Beceanu

Cerere: RO A/00914/20.11.2018
Descrierea lucrării: În procesul de restaurare se utilizează numai materiale similare originalelor sau
dacă acest lucru nu este posibil, materiale cu proprietăţi ﬁzico-mecanice cât mai apropiate
de materialele originale. Respectând regulile și principiile de restaurare și utilizând materiale cu toxicitate scăzută, prezenta invenţie se referă la un material adeziv antimicrobian
compus dintr-un adeziv polivinilic îmbogăţit cu un amestec antimicrobian pentru restaurarea artefactelor de patrimoniu cultural ceramice și a altor materiale silicice. Această lucrare
a fost susţinută de un grant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Știinţiﬁca și Inovare.
CNCS / CCCDI - UEFISCDI, proiect PN -III -PI - l.2 -PCCDI-2017-0413, contract 50 PCCDI / 2018,
în cadrul PNCDI III.
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Work description: ln the restoration process, only materials similar to the originals or, if this is not
possible, materials with physico-mechanical properties as close as possible to the original
materials are used. To comply with the rules and principles of restoration and low toxicity
material s, the present invention relates to an antimicrobial adhesive material comprising
on a polyvinyl - adhesive enriched with an antimicrobial mixture, for the restoration of clay
cultural heritage artifacts, and other silica-based materials. This work was supported by a
grant of the Romanian National Authority for Scientiﬁc Research and Innovation. CNCS/
CCCDI UEFISCDI, project number PN-III-P 1- 1.2-PCCDl-20I7-0413, contract 50 PCCDI/20I8,
within PNCDI III.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea prezintă un avans în dezvoltarea metodelor
știinţiﬁce de conservare a obiectelor aparţinând patrimoniului cultural. Prezenta invenţie
contribuie la salvgardarea și înţelegerea proprietăţii culturale de care beneﬁciază generaţiile
prezente și viitoare. în sensul său istoric și estetic, în integritatea sa ﬁzică, contextul acesteia
și utilizările sale. Investind în acest domeniu, în special, în cercetarea conservării/restaurării
patrimoniului se realizează investiţii pe termen mediu și lung în sectoare economice importante și nu ar trebui privit ca ne-generând nici un beneﬁciu (cum a fost viziunea tradiţională
până acum), ci ca o posibilitate de dezvoltare și bunăstare.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE
INDUSTRIALĂ DIN BUCUREȘTI RO
UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ
DIN BUCUREȘTI RO
B 18

PROCES DE SEPARARE CONTINUĂ A ULEIURILOR VEGETALE FOLOSIND PRINCI
PIILE BIOREACTORILOR CU MEMBRANĂ ACTIVĂ / PROCESS FOR A CONTINUOUS
SEPARATION OF VEGETABLE OILS USING THE PRINCIPLES OF ACTIVE MEMBRANE
BIOREACTORS

Autori:

Gheorghe Batrinescu, Adriana Cuciureanu, Ovidiu Popa, Narcisa Elena Babeanu

Brevet: RO 131223 A0/2016
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la furnizarea unui procedeu pentru separarea continuă a principiilor active (de exemplu, squalene) de uleiurile vegetale, cu o serie de două bioreactoare
cu membrană. Uleiuri vegetale de tip diferit, cu cel puţin 1% principii active, sunt hidrolizate
enzimatic și apoi sunt introduse în primul bioreactor cu membrană enzimatică. Aici se separă o fracţie bogată cu glicerină și materiale nesaponiﬁcabile și o fracţie concentrată în materiale saponiﬁcate și principii active. Concentratul amestecat cu un solvent selectiv (hexan)
este condus în al doilea bioreactor cu membrană. Aici rezultă o fracţie care conţine principii
active, care sunt puriﬁcate prin distilare și materiale saponiﬁcate.
Work description: The invention relates to provides a process for the continuous separation of the
active principles (e. g. Squalene) from plant oils with a series of two membrane bioreactors.
Diﬀerent type vegetable oils with at least 1% active principles, are enzymatically hydrolyzed
and then introduced into the ﬁrst enzymatic membrane bioreactor. Here is separated a rich
fraction with glycerin and unsaponiﬁable materials and a fraction concentrated in saponiﬁed materials and active principles. The concentrate mixed with a selective solvent (hexane)
are led in the second membrane bioreactor. This results fraction containing mainly active
principles which are puriﬁed by distillation and saponiﬁed materials.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Avantajele invenţiei constau în obţinerea unui preparat
bogat în principii active cu puritate ridicată; valoriﬁcarea în mod optim a materiei prime
folosind enzime. În plus, cantităţile mici de deșeuri rezultate pot ﬁ utilizate ca materii prime
în alte procese care răspund cerinţelor de protecţie a mediului în „economia circulară”.
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INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘL RADIAŢIEI 
INFLPR RO
B 19

INSTALAŢIE DE SINTEZĂ A COMPOZITELOR FOTOCATALITICE CU
HETEROJONCŢIUNI PRIN PIROLIZĂ LASER / INSTALLATION OF SYNTHESIS OF
PHOTOCATALITICAL COMPOSITIONS WITH HETEROJUNCTIONS BY LASER PYRO
LIZATION

Autori:

Ernest Popovici, Carmen-Lavinia Gavrila-Florescu, Elena Dutu

Cerere: RO A 00667/18.09.2017
Descrierea lucrării: Invenţia reprezintă o instalaţie de sinteză a compozitelor fotocatalitice cu
heterojoncţiuni TiO2-oxid de ﬁer prin piroliza laser cu precursori lichizi. Introduce în domeniul sintezelor de NP/NS realizările obţinute în domeniul procesării precursorilor lichizi și
separarea transformărilor de fază de agregare ﬁzice faţă de zona de sinteză, determinată
spaţial de zona dintre injector și colector și care este traversat de fasciculul laser. În amontele injectorului precursorul lichid este vaporizat în faza gazoasă în două vaporizatoare cu
mediul de transfer al caldurii de aer, determinat de depășirea temperaturii de ﬁerbere, printr-o metodă convectiva. Precursorii lichizi utilizati: TTIP, Fe(CO)5, Fe(C5O5).
Work description: The invention represents a synthesis facility for photocatalytic composites with
TiO2-iron oxide heterojunctions by laser pyrolysis with liquid precursors. Introduces in the
ﬁeld of NP / NS syntheses the achievements obtained in the ﬁeld of liquid precursor processing and the separation of the physical aggregation phase transformations from the synthesis area, spatially determined by the area between the injector and the collector and
which is crossed by the laser beam. Upstream of the injector the liquid precursor is vaporized in the gas phase in two vaporizers with the medium of heat transfer, determined by
the boiling temperature exceeding, by a convective method. Liquid precursors used: TTIP,
Fe (CO)5, Fe (C5O5).
Importanţa socio-economică sau tehnică: - Substituţia materialelor critice și creșterea duratei de
funcţionare a materialelor prin acoperiri funcţionale; - Metodologii și protocoale concrete de lucru pentru o clasă largă de materiale-substrat și materiale implantate, acordânduse o atenţie majoră metalelor, materialelor compozite și nanomaterialelor; - Nenumărate
aplicaţii care înglobează nanoparticule, direcţiile de cercetare în acest sens sunt nelimitate;
- Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe; - Promovarea: investiţiilor în C&I, dezvoltarea
de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învăţământul
superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicaţiile de servicii publice, stimularea
cererii, crearea de reţele, de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, actiunilor de
validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate și de primă producţie, în
special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

B 20

INTERFAŢĂ FLEXIBILĂ DINTRE PROCESAREA OPTICĂ / CAP DEPUNERE CU NP /
FLEXIBLE INTERFACE BETWEEN OPTICAL PROCESSING / DEPOSITION CAP WITH
NP

Autori:

Ernest Popovici, N. Ion Mihailescu, Carmen-Georgeta Ristoscu, Cristian Mihailescu, Gianina
Florentina Popescu-Pelin, Maria Badiceanu, Maria Badiceanu, Anton Ionita, Carmen-Lavinia Gavrila-Florescu, Teodor Necsoiu, Ioan Razvan Popovici, Diana Chioibasu, Andrei Popescu, Vlad Melu

Cerere: RO A/00426/15.07.2019
Descrierea lucrării: Interfaţă ﬂexibilă dintre procesarea optică / cap depunere cu NP face posibilă
realizarea / aplicarea unei noi tehnologii avansate de acoperire a suprafeţelor active ale
componentelor folosind fascicul laser de mare putere în vederea creșterii ﬁabilităţii și a
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performanţelor materialelor, precum și satisfacerea proprietăţilor funcţionale în condiţii mai
bune fără utilizarea unor tehnologii / materiale costisitoare. Invenţia permite utilizarea unui
cap de depunere coaxial continuă / discontinuă cu sinteză in situ de NP, exempliﬁcat cu nano
SiC. Invenţia permite realizarea unui control parametral în timp real al principalilor parametri ai procesului de depunere cu laser. Extinde posibilitatea de utilizare a instalaţiilor existente de depunere prin modiﬁcarea parametrilor de depunere fără a modiﬁca performanţele
constructive de bază. În mod special în cazul măririi puterii sistemului laser sau necesitatea
modulării densităţilor de putere a fasciculului sau a densităţii de energie, având în vedere că
instalaţiile de depunere sunt depășite de varitatea de materiale de procesat sau de sistemele de procesare a fasciculului sub aspect geometric și / energetic sau de cerinţele procesului
tehnologic
Work description: The ﬂexible interface between the optical processing / deposition head with NP
makes it possible to realize / apply a new advanced technology for coating the active surfaces of the components using the high power laser beam in order to increase the reliability
and the performance of the materials as well as to satisfy the functional properties in better
conditions without the use of expensive technologies / materials. The invention allows the
use of a continuous / discontinuous coaxial deposition head with in situ NP synthesis, exempliﬁed by nano SiC. The invention allows real-time parametric control of the main parameters of the laser deposition process. It extends the possibility of using existing deposition
installations by modifying the deposition parameters without altering the basic construction performances. Especially in the case of increasing the power of the laser system or
the need to modulate the power densities of the beam or the energy density, considering
that the deposition facilities are exceeded by the variety of materials to be processed or by
the beam processing systems in geometrical aspect and / energy or technological process
requirements
Importanţa socio-economică sau tehnică: - Substituţia materialelor critice și creșterea duratei de
funcţionare a materialelor prin acoperiri funcţionale; - Metodologii și protocoale concrete de lucru pentru o clasă largă de materiale-substrat și materiale implantate, acordânduse o atenţie majoră metalelor, materialelor compozite și nanomaterialelor; - Nenumărate
aplicaţii care înglobează nanoparticule, direcţiile de cercetare în acest sens sunt nelimitate; Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe; - Promovarea: investiţiilor în C&I, dezvoltarea de
legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învăţământul
superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicaţiile de servicii publice, stimularea
cererii, crearea de reţele, de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acţiunilor de
validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate și de primă producţie, în
special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale și difuzarii tehnologiilor de uz general.

B 21

INSTALAŢIE MULTIVALENTĂ DE DEPUNERE CU LASER DE STRATURI
FUNCŢIONALE PE DISCURI DE FRÂNĂ/ MULTIVALENT INSTALLATION FOR CLAD
DING WITH LASER OF FUNCTIONAL LAYERS ON DISC BRAKE

Autori:

Ernest Popovici, N. Ion Mihailescu, Carmen-Georgeta Ristoscu, Cristian Mihailescu, Gianina
Florentina Popescu-Pelin, Maria Badiceanu, Maria Badiceanu, Anton Ionita, Carmen-Lavinia
Gavrila-Florescu, Teodor Necsoiu, Ioan Razvan Popovici, Diana Chioibasu, Andrei Popescu

Cerere: RO A/00276/10.05.2019
Descrierea lucrării: Invenţia instalaţie multivalentă de depunere cu laser de straturi funcţionale pe
discurile de frână face posibilă realizarea / aplicarea unei noi tehnologii avansate de acoperire a suprafeţelor active ale discurilor de frână cu și/sau fără ventilare folosind fascicul
laser de mare putere în vederea creșterii ﬁabilităţii și a performanţelor materialelor, precum
și satisfacerea proprietăţilor funcţionale în condiţii mai bune fără utilizarea unor tehnologii
/ materiale costisitoare. Invenţia permite utilizarea unui cap de depunere coaxial continuă
/ discontinuă cu sinteză in situ de NP, exempliﬁcat cu nano SiC. Invenţia permite realizarea
unui control parametral în timp real al principalilor parametri ai procesului de depunere cu
laser. Se asigură un control eﬁcient al temperaturii procesului de depunere.
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Work description: The invention instalation of the multivalent laser coating of functional layers on
the brake discs makes it possible to implement / apply a new advanced technology to cover
the active surfaces of the brake discs with and / or without ventilation using the high power
laser beam in order to increase the reliability and the performance of materials as well as
satisfying functional properties in better conditions without the use of costly technologies
/ materials. The invention allows the use of a continuous / discontinuous coaxial deposition
head with in situ NP synthesis, exempliﬁed by nano SiC. The invention allows to perform a
real-time parameter control of the main parameters of the laser deposition process. Ensure
eﬀective temperature control of the deposition process.
Importanţa socio-economică sau tehnică: - Substituţia materialelor critice și creșterea duratei de
funcţionare a materialelor prin acoperiri funcţionale; - Metodologii și protocoale concrete de lucru pentru o clasă largă de materiale-substrat și materiale implantate, acordânduse o atenţie majoră metalelor, materialelor compozite și nanomaterialelor; - Nenumărate
aplicaţii care înglobează nanoparticule, direcţiile de cercetare în acest sens sunt nelimitate; Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe; Promovarea: investiţiilor în C&I, dezvoltarea de
legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învăţământul
superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicaţiile de servicii publice, stimularea
cererii, crearea de reţele, de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acţiunilor de
validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate și de primă producţie, în
special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

B 22

CAP DE DEPUNERE COAXIAL CONTINUĂ CU SINTEZĂ IN SITU DE NP/ COAXIAL
CONTINUES DEPOSITION HEAD WITH IN SITU SYNTHESIS OF NP

Autori:

Ernest Popovici, N. Ion Mihailescu, Carmen-Georgeta Ristoscu, Cristian Mihailescu, Gianina
Florentina Popescu-Pelin, Maria Badiceanu, Maria Badiceanu, Anton Ionita, Carmen-Lavinia
Gavrila-Florescu, Teodor Necsoiu, Ioan Razvan Popovici, Diana Chioibasu, Andrei Popescu

Cerere: RO A/000126/26.02.201
Descrierea lucrării: Invenţia cap de depunere coaxial continuă cu sinteză in situ de NP cu laser face
posibilă realizarea unei noi tehnologii avansate de acoperire a suprafeţelor folosind fascicul
laser de mare putere în vederea creșterii ﬁabilităţii și a performanţelor materialelor. Invenţia
permite utilizarea pentru capul de depunere a sistemului coaxial continuă de sinteză in situ
de NP, exempliﬁcat cu nano SiC. Se obţin depuneri cu diluţie redusă; strat depus complet și
precis; timp de procesare scurt ce minimizează răspândirea căldurii și a impactului termic
și asigură puritate și performanţe maxime pentru depunere; îmbunătăţește performanţa la
uzură, rezistenţa la coroziune a componentelor; reduce costurile de intretinere etc.
Work description: The invention continues coaxial deposition head with in situ laser synthesis of NP
enables the development of a new advanced surface coating technology using the highpower laser beam to increase the reliability and performance of the materials. The invention
allows the use of the coaxial continuous head system to use in situ synthesis of NP, exempliﬁed by nano SiC. Low-dilution depositions are obtained; the layers fully and precisely
deposited; short processing time that minimizes the spread of heat and heat impact and
ensures maximum purity and performance for the cladded layer; improves wear, strength
and corrosion performance of components; reduce maintenance costs, etc.
Importanţa socio-economică sau tehnică: - Substituţia materialelor critice și creșterea duratei de
funcţionare a materialelor prin acoperiri funcţionale; - Metodologii și protocoale concrete de lucru pentru o clasă largă de materiale-substrat și materiale implantate, acordânduse o atenţie majoră metalelor, materialelor compozite și nanomaterialelor; - Nenumărate
aplicaţii care înglobeaza nanoparticule, direcţiile de cercetare în acest sens sunt nelimitate; Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe; - Promovarea: investiţiilor în C&I, dezvoltarea de
legături ăi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învăţământul
superior, în special promovarea investitiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicaţiile de servicii publice, stimularea
cererii, crearea de reţele, de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, pre-
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cum și sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acţiunilor de
validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate și de primă producţie, în
special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

B 23

INSTALAŢIE HIBRID DE RECUPERARE ȘI/SAU DE CREARE CU DEPUNERE LASER
DE COMPONENTE CU ALIERE CU NANOPARTICULE / HYBRID INSTALLATION OF
RECOVERY AND / OR CREATION OF COMPONENTS BY LASER CLADDING ALLIED
WITH NANOPARTICLES

Autori:

Ernest Popovici, N. Ion Mihailescu, Carmen-Georgeta Ristoscu, Cristian Mihailescu, Gianina
Florentina Popescu-Pelin, Maria Badiceanu, Maria Badiceanu, Anton Ionita, Carmen-Lavinia
Gavrila-Florescu, Teodor Necsoiu, Ioan Razvan Popovici, Diana Chioibasu, Andrei Popescu

Cerere: RO A/00081/11.02.2019
Descrierea lucrării: Instalaţia hibrid de recuperare și/sau de creare cu depunere laser de componente
cu alierea cu NP – nanoparticule constituie soluţia tehnică a problemei de integrare a LC și a
nanotehnologiei în condiţii tehnico-ﬁnanciare justiﬁcate în industrie cu participare de componente noi de primă dotare, de schimb omologate de producator și de reparare. Instalaţia
asigură obţinerea de componente ﬁnite prin procesul hibrid de recuperare și/sau de creare
cu depunere laser de componente, prin integrare a LC și a nanotehnologiei în condiţii tehnico-ﬁnanciare eﬁciente în industrie. LC hibrid îmbunătăţește rezistenţa la uzură, la coroziune
ale unor componente sau ansambluri. Pentru această procedură LC este compact, adaptiv
și modular. Poate ﬁ folosit cu lasere cu transportul fasciculului cu ﬁbră, cu mediu activ solid
/ ﬁbră, disc, diodă etc.
Work description: Hybrid installation of recovery and / or creation of components by laser cladding
allied with nanoparticles is the technical solution of the problem of integration of LC and
nanotechnology in technical and ﬁnancial conditions justiﬁed in industry, with the participation of new parts manufacturers, refurbished parts manufacturers approved for replacement and repair. The installation ensures the obtaining of ﬁnite components through the
hybrid recovery and/or laser-based creation process by integrating LC and nanotechnology
into eﬃcient technical / ﬁnancial conditions in the industry. LC hybrid system improves the
wear / corrosion resistance of components or assemblies. For this LC procedure is compact,
adaptive and modular. Can be used with ﬁber-transferred laser beam, with solid active media / ﬁber, disk, diode, etc. Areas of application are repairs / made of components in automotive, aviation, defense industry, etc.
Importanţa socio-economică sau tehnică: - Substituţia materialelor critice și creșterea duratei de
funcţionare a materialelor prin acoperiri functionale; - Metodologii și protocoale concrete de lucru pentru o clasă largă de materiale-substrat și materiale implantate, acordânduse o atenţie majoră metalelor, materialelor compozite și nanomaterialelor; - Nenumărate
aplicaţii care înglobează nanoparticule, direcţiile de cercetare în acest sens sunt nelimitate; Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe; - Promovarea: investiţiilor în C&I, dezvoltarea de
legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învăţământul
superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicaţiile de servicii publice, stimularea
cererii, crearea de reţele, de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acţiunilor de
validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate și de primă producţie, în
special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

B 24

FILME 2D NANOSTRUCTURATE PE BAZĂ DE GRAFENE ȘI PROCEDEU DE
OBŢINERE A ACESTORA / 2D NANOSTRUCTURED GRAPHENEBASED FILMS MA
NUFACTURED VIA THE LASER PYROLYSIS OF SOLID POLYMERIC SUBSTRATES

Autori:

Athanasios Tiliakos, Ioan Stamatin, Adriana Balan, Ana Cucu

Cerere: RO A/00662/21.09.2016
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Descrierea lucrării: Am conceput o metodă rapidă pentru fabricarea de pelicule grafenice prin piroliza cu laser a substraturilor solide de polimidă prin utilizarea unor gravoare CNC cu laser
comercial CO2, rezultând descompunerea fototermică a matricei polimerice prin localizarea
la căldură ridicată; unităţile aromatice se evaporă și se precipită în spume grafenice interconectate de înaltă conductivitate și porozitate, care se adună în ﬁlme subţiri stabile, cu
grosime cuprinsă între 20 și 200 microni. Proprietăţile ﬁzice ale acestor pelicule de grafen
pot ﬁ adaptate prin modelarea suprafeţei, prin selectarea corespunzătoare a parametrilor
de funcţionare cu laser.
Work description: We have designed a rapid method for manufacturing graphene ﬁlms through the
laser pyrolysis of solid polyimide substrates by using commercial CO2 laser CNC engravers,
resulting in the photothermal decomposition of the polymeric matrix through high heat
localization; aromatic units evaporate and precipitate into interconnected graphenic foams
of high conductivity and porosity, which assemble into stable thin ﬁlms with thickness ranging from 20 to 200 microns. The physical properties of such graphene ﬁlms can be tailored
by surface patterning through the appropriate selection of laser operating parameters.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Am utilizat folii grafenice induse cu laser cu proprietăţi
adaptate suprafeţei pentru aplicaţii de stocare și conversie a energiei. Acestea includ: electrozi grafenici imprimaţi cu laser pentru supracapacitoare electrochimice și pentru pilele
cu combustibil; alte aplicaţii posibile includ senzori, divizare de apă etc. Invenţia rezolvă
problemele legate de costuri ridicate și randament scăzut asociate cu metodele clasice de
fabricaţie a grafenului (e.g. depunerea de vapori chimici). Astfel, poate sprijini dezvoltarea
în continuare a industriei microelectronice din România, care a arătat deja o dezvoltare
promiţătoare în domeniul semiconductorilor și, de asemenea, poate găzdui avansuri similare în alte domenii de înaltă tehnologie.

B 25

FERTILIZANŢI FOSFATOPOTASICI VITROŞI ŞI METODĂ DE PRODUCERE A
ACESTORA / VITREOUS POTASSIUMPHOSPHATE FERTILIZERS AND METHOD FOR
OBTAINING THEM

Autori:

Bogdan Alexandru Sava, Lucica Boroica, Mihai Sava, Mihail Elisa

Brevet: RO 128736 B1, 28/09/2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la produsele de tip fertilizanţi vitroşi fosfato-potasici oxidici
pentru agricultură şi la procedeul de obţinere a acestora. Se utilizează materii prime de tip
oxizi, săruri sau combinaţii complexe ale acestora, care introduc oxidul de fosfor, oxidul de
potasiu oxizii de magneziu şi calciu, precum şi adaosuri de oxizi de bor, ﬁer, zinc, molibden,
mangan, oxid de vanadiu, cupru şi/sau cobalt. Aceste materii prime se granulează, macină,
cern, omogenizează, se tratează termic între 900 şi 1200oC, iar materialul obtinut este răcit
rapid, uscat, mărunţit şi sortat granulometric la granulaţii speciﬁce tipului de cultură şi timpului de solubilizare.
Work description: The invention relates to vitreous potassium-phosphate oxidic fertilizers products
for agriculture and to the process for their production. Oxides, salts or complex combinations thereof are introduced which introduce phosphorus oxide, potassium oxide, magnesium oxide and calcium oxides, as well as additives like boron, iron, zinc, molybdenum,
manganese, vanadium oxide, copper and / or cobalt oxides. These materials are granulated,
ground, sieved, homogenized, heat treated between 900 and 1200oC, and the material obtained is rapidly cooled, dried, ground and granulometrically screened to granules speciﬁc
to the type of culture and solubility time.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Avantaje socio-economice ale fertilizantilor vitrosi: asigurarea pe termen lung elementele nutritive necesare pentru plante; controlul solubilităţii;
posibilitatea de a introduce în soluţii, a elementelor; folosirea accesibilă şi necostisitoare, a
produselor naturale şi deşeurilor, cu un bun efect ecologic; eliminarea solubilităţii rapide
a elementelor, cu efecte toxice în plante şi poluare ambientală, a solului şi apelor freatice;
obţinerea unui produs valoroase şi depozitare uşoară; absenţa rezidiilor şi ionilor toxici. Perioada efectului lor fertilizant este de 5 ani, ceea ce îi face foarte adecvaţi pentru plantele
perene. Deoarece utilizeaza materiale naturale sunt mai ieftini, cu efect ecologic.
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B 26

STICLE BOROFOSFATICE CU PROPRIETĂŢI MAGNETOOPTICE ȘI PROCEDEU DE
FABRICAŢIE A ACESTORA / BORONPHOSPHATE GLASS WITH MAGNETOOPTI
CAL PROEPRTIES AND METHOD FOR OBTAINING THEM

Autori:

Bogdan Alexandru Sava, Lucica Boroica, Mihail Elisa, Dumitru Ulieru, Doina Craciun

Cerere: RO A/00121/17.02.2016
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la produsul sticlă boro-fosfatică dopată conţinând oxid de bor,
oxid de fosfor, oxid de litiu, oxid de aluminiu, oxid de zinc, împreună cu oxizi introduși singuri sau în perechi: oxid de cobalt, oxid de ﬁer, oxid de vanadiu, oxid de zirconiu, oxid de
niobiu, oxid de molibden, oxid de wolfram, oxid de staniu, oxid de stibiu, oxid de plumb,
oxid de bismut, Tb2O3, Dy2O3, CeO2, Eu2O3, Pr2O3, Nd2O3, Sm2O3, Gd2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3,
Yb2O3 și la procedeul de obţinere a acestora, prin preparare umedă a amestecului de materii
prime, pretopire, topire, aﬁnare, condiţionare, turnare, recoacere, fasonare.
Work description: The invention relates to the doped boro-phosphate glass product containing boron oxide, phosphorus oxide, lithium oxide, aluminum oxide, zinc oxide, together with oxides introduced singly or in pairs: cobalt oxide, iron oxide, vanadium oxide, zirconium oxide,
niobium oxide, molybdenum oxide, tungsten oxide, tin oxide, antimony oxide, lead oxide,
bismuth oxide, Tb2O3, Dy2O3, CeO2, Eu2O3, Pr2O3, Nd2O3, Sm2O3, Gd2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3,
Yb2O3 and the process for their preparation, by wet preparation of the mixture of raw materials, pre-melting, melting, tempering, conditioning, casting, annealing, shaping
Importanţa socio-economică sau tehnică: Sticlele boro-fosfatice de volum, conţinând oxizi de litiu, aluminiu și zinc, dopate cu unul sau perechi de oxizi ai metalelor tranziţionale și posttranziţionale, sau cu unul sau perechi de oxizi de pământuri rare, au: omogenitate înaltă;
lipsa defectelor de tip incluziuni sau pietre; număr redus de incluziuni gazoase; lipsa defectelor de tip striuri, aţe, vine; lipsa tensiunilor datorate gradienţilor termici; transmisie optică
în vizibil (funcţie de utilizare și în UV apropiat sau IR apropiat) ridicată, ≥80%; efect magneto-optic, de rotire a planului luminii polarizate, ridicat, la nivel mondial, în condiţiile unei
rezistenţe chimice, mecanice și termice mai ridicate.

B 27

XEROGELURI CARBONICE COMPOZITE CU OXID DE GRAFENĂ ŞI PROCEDEU
DE OBŢINERE A ACESTORA / COMPOSITE CARBON XEROGELS WITH GRAPHENE
OXIDE AND THEIR MANUFACTURING PROCESS

Autori:

Ioan Stamatin, Alexandra-Maria-Isabel Treﬁlov, Adriana-Elena Balan, Cornelia Nichita, Stefan-Marian Iordache

Brevet: RO 130237/2018
Descrierea lucrării: Produsul conform invenţiei se referă la procedeul de obţinere al xerogelurilor
carbonice compozite cu grafene reduse cu o calitate superioară ce prezintă proprietăţi îmbunătăţite faţă de produsele similare existente: puritate carbonică crescută, rezistivitate
scăzută, densitate mică şi capacitate de retenţie ridicată. Procedeul conform invenţiei constă în sinteza sol-gel a rezolcinolului cu formaldehida în prezenţa oxidului de grafenă ce îndeplineşte simultan funcţia de catalizator şi de component activ. După etapa de piroliză se
obţine un xerogel carbonic compozit cu grafene ce este investigat prin masuratori morfologice, structurale şi electrice ce evidenţiază posibilitatea aplicării în dispozitivele energetice.
Work description: The product according to the invention relates to the production process of highquality composite carbon xerogels based on reduced graphene which exhibits improved
properties: increased carbon purity, low resistivity, low density, and high retention capacity.
The process according to the invention consists in the sol-gel synthesis of resorcinol and
formaldehyde solution in the presence of graphene oxide which simultaneously performs
the role of the reaction catalyst and of the active component. After the pyrolysis step the
obtained carbonic xerogel with graphene is investigated by morphological, structural and
electrical measurements which highlights the possibility of application in energy devices.
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B 28

PROCEDEU DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE RAPIDĂ APLICAT CONTACTELOR TRANSPA
RENTE DOPATE FOLOSITE ÎN STRUCTURI CALCOGENIDICE DE CELULE SOLARE /
RAPID HEATING/ COOLING PROCESS APPLIED TO DOPED TRANSPARENT CON
TACTS USED IN CHALCOGENIDE SOLAR CELLS

Autori:

Petronela Garoi, Cristian Viespe, Doina Craciun, Florin Garoi, Valentin Craciun

Cerere: RO A/00235/11.04.2019
Descrierea lucrării: Invenția se referă la o procedură de încălzire/răcire rapidă, în curgere de oxigen,
aplicată materialelor conduc ve transparente dopate. În urma aplicării procedeului se obțin
ﬁlme subțiri de contacte transparente dopate policristaline, cu dimensiunea cristalitelor crescută și cu conduc vitate electrică îmbunătățită, elemente ac ve pentru celulele solare de
calcogenidice cu calități performante. Prin această procedură ﬁlmele subțiri sunt supuse la
încălzire rapidă în atmosferă de oxigen, menținute pe palier de temperatură, urmată de răcire/ încălzire și ulterior procedeul con nuă cu răcire. Filmele subțiri, în calitate de contacte
transparente dopate, care rezultă în urma încălzirii/răcirii rapide, au calități structurale și optoelectronice îmbunătățite.
Work description: The invention refers to a rapid heating/ cooling procedure that takes place in oxygen ﬂow and it is applied to doped transparent and conductive materials. Following this
process, doped thin ﬁlms of transparent polycrystalline contacts are obtained. These thin
ﬁlms have an increased crystallite size and improved electrical conductivity, making them,
essentially, active elements for chalcogenide solar cells. In this procedure, the thin ﬁlms are
subjected to rapid heating in oxygen atmosphere, maintained on a temperature ﬂoor, followed by cooling/ heating and then the process continues with cooling at the end. Thin
ﬁlms as doped transparent contacts, resulting from rapid heating/ cooling, have improved
structural and optoelectronic properties.

B 29

PROCEDEU DE IMOBILIZARE FIZICĂ A ENZIMELOR ACHe ÎN MEMBRANĂ POLI
MERICĂ DE POLIETILENIMINĂ ÎN VEDEREA OBŢINERII DE ELEMENTE ACTIVE
ÎMBUNĂTĂŢITE PENTRU SENZORI CHIMICI/DE GAZ / PHYSICAL IMOBILIZATION
PROCEDURE FOR ACHe ENZYME WITHIN POLYETHYLEIMINE POLYMERIC MEMBRANE
FOR ENHANCED ACTIVE ELEMENTS WITHIN CHEMICAL/GAS SENSORS APPLICATIONS

Autori:

V.Dinca, C.Viespe, N.D.Scarisoreanu, S.Brajnicov, A.Bonciu, V.Ion, M.Dinescu

Cerere: RO A/00817/14.10.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu de imobilizare ﬁzică a enzimei AcetilcolinesterazaACHe într-un strat polimeric de Polietilenimina-PEI pentru obţinerea unei membrane active
cu răspuns îmbunătăţit la testarea cu Dimetilmetilfosfonat-DMMP. Procedeul imobilizării enzimei constă în utilizarea evaporării laser și a unui sistem de ţintă dublă ACHE-PEI, unde un fascicul laser este scanat controlat pe suprafaţa ţintei pentru a evapora cei doi compuși în cadrul
aceleiași depuneri. Au fost obţinute membrane compozite PEI-ACHe depuse pe senzori SAW
și testate cu DMMP. Procedeul poate ﬁ aplicat pentru imobilizarea de compuși biologici activi
în membrane polimerice cu aplicaţii în ingineria tisulară, biosenzori, senzori chimici.
Work description: The invention relates to a physical immobilization process of the Acetylcholinesterase-ACHe enzyme in a polyethyleneimine-PEI polymer layer for obtaining an composite
membrane with improved response to the Dimethyl methylphosphonate-DMMP. The enzyme immobilization process consists in using laser evaporation and an ACHE-PEI double
target system, where the laser beam is scanned on the surface of the target to evaporate
the two compounds within the same deposit. PEI-ACHe composite membranes deposited
on SAW sensors and DMMP-tested were obtained. The process can be applied for the immobilization of biologically active compounds in polymeric membranes with applications
in tissue engineering, biosensors, chemical sensors.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Acest brevet, va oferi posibilitatea de transfer tehnologic către industria dedicată senzorilor, contribuind la creșterea potenţialului economic și a
proﬁtului acestora.
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B 30

PROCEDEU PENTRU OBŢINEREA PRIN METODE LASER A FILMELOR NANOPO
ROASE MULTISTRAT DE SnO2/Co3O4 PENTRU DETECŢIA AMONIACULUI / PROCE
DURE FOR OBTAINING NANOPOROUS MULTILAYER SnO2/Co3O4 THIN FILMS FOR
THE DETECTION OF AMMONIA, USING LASER METHODS

Autori:

Cristian Viespe, Dana Maria Miu, Izabela Constantinoiu

Cerere: RO A/00035/23.01.2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu de obţinere prin metode laser a unor ﬁlme nanoporoase multistrat de SnO2/Co3O4, utilizabile ca ﬁlme senzitive pentru senzori cu unde acustice de suprafaţă în detecţia amoniacului. În urma procedeului de obţinere a ﬁlmelor, senzorii au sensibilitate, selectivitate, timp de răspuns și timp de revenire îmbunătăţite la detecţia
amoniacului. Structură multistrat combină selectivitatea la amoniac, prin intermediul Co3O4 și
sensibilitatea ridicată, prin intermediul SnO2. De asemenea aceasta structura combină simultan efectul masic cu cel acustoelectric al senzorului cu unde acustice de suprafaţă.
Work description: The invention refers to a procedure for obtaining, using laser methods, of nanoporous multilayer SnO2/Co3O4 thin ﬁlms, applicable as sensitive ﬁlms for Surface Acoustic
Wave Sensors, for the detection of ammonia. As a result of the procedure for obtaining the
ﬁlm, the sensors have improved sensitivity, selectivity, response and recovery times, for the
detection of ammonia. The multilayer structure combines selectivity to ammonia, due to
Co3O4 with high sensittivity, due to SnO2. The structure also combines the mass and acoustoelectrical eﬀect of Surface Acoustic Wave Sensors
Importanţa socio-economică sau tehnică: Această nouă abordare, a stratului sensibil cu suprafata
speciﬁcă mare, va oferi posibilitatea de transfer tehnologic către industria dedicată senzorilor, contribuind la creșterea potenţialului economic și a proﬁtului acestora.

B 31

PROCEDEU DE TRATAMENT TERMIC AL UNOR STRATURI SUBŢIRI OXIDICE
PENTRU ELECTROZI DE CELULE FOTOVOLTAICE / THERMAL TREATMENT PROCE
DURE OF OXIDE THIN FILMS FOR PHOTOVOLTAIC CELL ELECTRODES

Autori:

Petronela Garoi, Cristian Viespe, Florin Garoi, Valentin Crăciun

Brevet: RO 130768B1
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu de tratament termic, aplicat ﬁlmelor oxidice
(ITO, SnO2) depuse pe substrat ﬂexibil (kapton). Procedeul constă în încălzirea straturilor
oxidice în atmosferă deschisă, la o temperatură de 400°C (5°C/min), menţinute timp de 30
de minute, răcite cu 3°C/min până la 350°C, unde sunt menţinute timp de 120 minute şi
apoi sunt răcite cu 5°C/min, până la temperatura camerei. Procedeul se poate aplica, pentru
a obţine electrozi de contact transparenţi conductivi ﬂexibili, cu calităţi optoelectronice îmbunătăţite, pentru a ﬁ integraţi în crearea de celule fotovoltaice.
Work description: The invention refers to a heat treatment procedure applied to ITO and SnO2 thin
ﬁlms. The procedure consists in heating the oxide ﬁlms in an open atmosphere at a temperature of 400°C (with a rate of 5°C/min) for 30 minutes, then they are cooled to 350°C (with
a rate of 3°C/min), where they are maintained for 120 minutes and, ﬁnally cooled again to
room temperature (with a rate of 5°C/min). This process can be applied to obtain ﬂexible
conductive and transparent electrodes with improved optoelectronic qualities, to be integrated into realization of photovoltaic cells.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Acest brevet, va oferi posibilitatea de transfer tehnologic
catre industria dedicata fotocelulelor solare, contribuind la cresterea potentialului economic si a al proﬁtului acestora.
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B 32

STICLE ALUMINOFOSFATICE CARE CONŢIN IONI DE PĂMÂNTURI RARE, UTILI
ZATE CA SENZORI OPTICI ȘI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA / ALUMINO
PHOSPHATE GLASSES WITH RARE EARTH IONS, USED AS OPTICAL SENSORS AND
METHOD FOR OBTAINING THEM

Autori:

Mihail Elisa, Bogdan Alexandru Sava, Lucica Boroica, Raluca Iordanescu, Ionut Feraru, Mihai
Eftimie, Anca Beldiceanu

Brevet: RO 130686/30.07.2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la produse de sticlă alumino-fosfatice care conţin ioni de pământuri rare, utilizate ca senzori optici și la procedeul de obţinere a acestora. Procedeul
umed de preparare a sticlelor alumino-fosfatice se bazează pe reacţiile chimice dintre
reactanţii solizi și soluţia de acid fosforic. Acesta asigură o omogenitate chimică ridicată a
amestecului de materii prime, care precede omogenitatea optică ridicată a sticlelor alumino-fosfatice obţinute în ﬁnal. Sticla topită este turnată în matriţe preîncalzite, este recoaptă,
apoi prelucrată optic pentru caracterizarea ﬁzico-chimică și este utilizată ca element activ în
sistemele de senzoristică optică.
Work description: The invention relates to alumino-phosphate-type glasses products containing
rare-earth ions used as optical sensors and to the process for obtaining them. The wet process preparation of alumino-phosphate glasses is based on the chemical reactions between
the solid reagents and the phosphorus acid solution. This assures a high chemical homogeneity of the initial batch glass, which precedes the high optical homogeneity of the doped
alumino-phosphate glasses ﬁnally obtained. The molten glass is poured into preheated
molds, it is annealed, and then the glass is optically processed for physico-chemical characterization and use as an active element in optical sensing.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Sticlele alumino-fosfatice care conţin ioni de pământuri rare au: omogenitate înaltă; lipsa defectelor de tip incluziuni sau pietre; număr redus
de incluziuni gazoase; lipsa defectelor de tip striuri, aţe, vine; lipsa tensiunilor datorate
gradienţilor termici; transmisie optică în vizibil (funcţie de utilizare și în UV apropiat sau IR
apropiat) ridicată, ≥80%; efect magneto-optic, de rotire a planului luminii polarizate, ridicat,
la nivel mondial, ﬁind utilizate ca senzori optici.

KOTLEAROV ALEXANDR MD
B 33

PROCEDEU DE FABRICARE A MATERIALULUI DE CONSTRUCŢIE DE FINISARE /
PROCESS FOR PRODUCING BUILDING FINISHING MATERIALS

Autor:

Alexandr Kotlearov

Brevet: MD 998
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la materiale de construcţie, în special la procedee de fabricare a
materialelor de construcţie de ﬁnisare, şi poate ﬁ utilizată pentru ﬁnisajul interior şi exterior
al tuturor suprafeţelor clădirilor de locuit, industriale şi altor clădiri, precum şi ale căminelor,
cuptoarelor, tavanelor, camerelor de baie etc.
Work description: The invention relates to building materials, particularly to processes for producing building ﬁnishing materials, and can be used for interior and exterior ﬁnishing of all
surfaces of the residential, industrial and other buildings, as well as ﬁreplaces, furnaces, ceilings, bathrooms, etc.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea materialelor de ﬁnisare naturale necesită un
volum mare de muncă şi este costisitoare, deci a apărut necesitatea de a înlocui piatra şi
lemnul cu un material greu de deosebit de cel natural, dar care este uşor de instalat, ieftin,
durabil, ecologic pur, uşor şi, în plus, un bun izolator termic. Utilizarea materialelor de ﬁnisare naturale necesită un volum mare de muncă şi este costisitoare, deci a apărut necesitatea
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de a înlocui piatra şi lemnul cu un material greu de deosebit de cel natural, dar care este uşor
de instalat, ieftin, durabil, ecologic pur, uşor şi, în plus, un bun izolator termic.

B 34

PROCEDEU DE FINISARE PROTECTOARE A STRUCTURILOR DE CONSTRUCŢIE
ȘI PROCEDEU DE PROTECŢIE A STRUCTURILOR DE CONSTRUCŢIE DE DISTRU
GERE / PROCESS FOR PROTECTIVE FINISHING OF BUILDING STRUCTURES AND
PROCESSES FOR PROTECTING BUILDING STRUCTURES FROM DESTRUCTION

Autor:

Alexandr Kotlearov

Brevete: MD 1317, 1318
Descrierea lucrării: Invenţiile se referă la construcţie, în special la procedee de ﬁnisare protectoare
a structurilor de construcţie şi la procedee de protecţie a structurilor de consdtrucţie de
distrugere. Aceste pot ﬁ utilizate pentru ﬁnisajul protector atât al clădirilor noi, cât şi celor
vechi, protejându-le de factorii atmosferici şi împiedicând deteriorarea acestora în procesul
de exploatare. Invenţia se referă la construcţie, în special la procedee de protecţie a structurilor de construcţie de distrugere, şi poate ﬁ utilizată pentru protecţia atât a clădirilor noi,
cât şi celor vechi de factorii atmosferici împiedicând deteriorarea acestora în procesul de
exploatare.
Work description: The inventions relates to the construction, in particular to a process for protective ﬁnishing of building structures and processes for protecting building structures from
destruction, and can be used for protective ﬁnishing of both new and old buildings, protecting them from weathering and preventing their destruction in the exploitation process.
The invention relates to the construction, in particular to processes for protecting building
structures from destruction, and can be used for protecting both new and old buildings
from weathering, preventing their destruction in the exploitation process.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema soluţionată de invenţii constă în prevenirea
deteriorării structurilor de construcţie, atât a clădirilor noi, cât şi celor vechi.

MINET S.A. RO
FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI RO
B 35

ŢESĂTURĂ NECONVENŢIONALĂ PE BAZĂ DE LÂNĂ, DIN RASE ROMÂNEȘTI,
PENTRU IZOLAREA CONSTRUCŢIILOR ȘI METODĂ DE OBŢINERE A ACESTEIA /
UNCONVENTIONAL TEXTILE FABRIC BASED ON WOOL, FROM ROMANIAN BRE
EDS, FOR INSULATION OF THE CONSTRUCTIONS AND METHOD OF OBTAINING IT

Autori:

Cezar-Florin Bulacu, Vasile Meita, Carmne-Pyrena Ghituleasa, Ana Enciu

Cerere: RO A00556/2018
Descrierea lucrării: Prezenta invenţie se referă la o ţesătură textilă neconvenţională bazată pe lână din
rase românești sau alte rase cu caracteristici histologice similare pentru utilizarea în domeniul
izolaţiei clădirilor și amenajării interioare, precum și a unui proces pentru obţinerea acesteia.
Work description: The present invention relates to an unconventional textile fabric based on wool
from Romanian breeds or other breeds with similar histological characteristics for use in the
ﬁeld of building insulation and interior design as well as to a process for obtaining it.
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NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY, TORUŃ PL
B 36

„SMART MATERIALS”  MATERIALE DE SEPARARE INTELIGENTE PE O SUPRA
FAŢĂ A POLIMERULUI ACTIVAT CU UN NANO DEFINIT / “SMART MATERIALS”
 INTELLIGENT SEPARATION MATERIALS ON AN ACTIVATED POLYMER SURFACE
WITH A DEFINED NANO

Authors: Joanna Kujawa, Samer Al-Gharabli, Wojciech Kujawski
Patent Application nr P.428333 SURFACE ARCHITECTURE
Work description: Newly prepared materials possess a vast application potential, e.g. as chemical sensors or membrane separation ﬁlters. Preparation of membranes with controlled properties
owning a speciﬁc nano-architecture of the surface: - activation of polyvinylidene ﬂuoride
membranes by generating hydroxyl groups (-OH); - chemical modiﬁcation with alkylsilanes
of diﬀerent alkyl chain length; - attachment of magnetic nanoparticles (by covalent bonds) to
functionalized membranes.
Attachment of nanoparticles on adequately long chains will allow free movement of magnetic particles during separation (biomimicry of ciliary movement of biological membranes as
an example of 3D modiﬁcation, interfering in the nanoarchitecture of the membrane surface).

Advantages of the invention:
- simple, cheap and very eﬀective way of activating of naturally very inert polymer material (PVDF)
- development of an eﬃcient and repeatable method of producing separation materials
with speciﬁc properties depending on their ﬁnal use
- the ability to control properties at every stage of sample modiﬁcation (controlling the
degree of hydrophobicity/hydrophilicity, surface energy of membranes, critical surface tension - resistance to wetting)
- adaptation of solutions occurring in nature
- signiﬁcant reduction of membrane fouling during the separation process
- improving the performance of membranes through the use of three-dimensional modiﬁcation
(mimicking the ciliary movement by attaching nanoparticles on the appropriately long chains).
The socio-economic and technological importance: The results of the research: - generation of
highly specialized separation materials with deﬁned surface/material properties characterized by controlled separation features. The application areas of the present invention
include applications in membrane separation processes, e.g.; - removal of volatile organic
compounds (VOCs) from water and air; - separation of micro-pollutants from water, including traces of pharmaceuticals and hormones; - puriﬁcation of water, e.g. from the dairy
industry (concentration of whey solutions, lactose - allergens).
Other possible applications include chemical and biochemical sensors.
Potentially interested businesses: manufacturers of chemical and biochemical sensors, producers of advanced separation technologies, pharmaceutical industry, food industry, water
and wastewater treatment plants
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PANAIT FILIP RO
B 37

SISTEM DE ACUMULARE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN MEDIU LICHID / ACCUMU
LATION SYSTEM OF ELECTRICAL ENERGY IN A LIQUID ENVIRONMENT

Autor:

dr. Filip Panait

Brevet: RO A 201800152
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem de stocarea a energiei electrice în mediu lichid.
Sistemul cuprinde mai mulţi nanocapacitori, dispersaţi într-un ﬂuid dielectric, care circulă
printr-o reţea capilară de transfer, care asigură preluarea energiei electrice, de la o sursă
exterioară de energie electrică, prin intermediul periilor de încărcare. Utilizarea energiei
acumulate se face prin descărcarea nanocapacitorilor într-o staţie de transfer, situată în utilizatorul ﬁnal, care este similară cu sistemul de încărcare, în care, nanocapacitorii, trec printre periile colectoare și transferă energia electrică onsumatorului ﬁnal. Aplicaţii: Utilizarea
în industria energetică, auto, sau pentru asigurarea independenţei energetice a locuinţelor.

Work description: The invention refers to a storage system for electrical energy in a liquid environment. The systems is comprised of nanocapacitors, dispersed in a dielectric ﬂuid, that circulate through a capillary transfer network, which ensures the receiving of electrical energy
from an exterior source of energy, by utilizing charging brushes.
The utilisation of accumulated energy is realized by discharging the nanocapacitors in a
transfer station, situated at the end user, that is similar to the charging system, in which the
nanocapacitors pass through the collector brushes and transfer the electrical energy to the
end user. Applications: in the automotive industry, energy industry, or to ensure the energetic independence of houses.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: În industria auto, invenţia asigură energia necesară propulsiei autovehiculelor pe distanţe mari, atât a automobilelor cât și a camioanelor, datorită
greutăţii reduse a acumulatorilor și a capacităţii ridicate de stocare a energiei electrice.
Reîncărcarea autovehiculelor electrice în condiţiile utilizării invenţiei se realizează în timp
foarte scurt. În industria aeronautică, invenţia poate asigura propulsia avioanelor cu elice,
datorită greutăţii reduse a acumulatorilor și a capacităţii mari de stocare. În industria energetică, utilizarea invenţiei asigură stocarea energiei electrice în tancuri speciale, asigurând
independenţa energetică pentru industrie și pentru locuinţe. Încărcarea acumulatorilor se
poate face de la surse de energie clasică sau regenerabilă.

SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN BANAT RO
B 38

INSTALAŢIE PENTRU OBŢINEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN ENERGIA CINETICĂ
A VEHICULELOR CE SE DEPLASEAZĂ PE SINE / THE INSTALLATION FOR OBTAIN
ING ELECTRICITY FROM THE KINETIC ENERGY OF MOVING VEHICLES ON RAILS

Autori:

Remi Radulescu, Hortensia Radulescu, Zeno Schlett, Ioan Damian

Cerere: RO A/01033/22.12.2015
Descrierea lucrării: Când o roată a vehiculului ce se deplasează pe sina, se apropie de zona unde
este amplasată instalaţia, ﬂuxul magnetic crește prin circuit și prin bobină, variaţia acestuia
conducând la apariţia unei tensiuni electrice prin fenomenul de inducţie electromagnetică.
Work description: When a wheel of the vehicle that moves on the track, approaching the area where
the installation is located, the magnetic ﬂux increases the circuit and the coil, its variation
leading to the emergence of voltages by the phenomenon of electromagnetic induction.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Prin folosirea invenţiei se obţin următoarele avantaje
- Permite semnalizarea prezenţei vehiculelor ce se deplasează pe sine; - Permite determinarea vitezei trenului, - Instalaţia poate ﬁ folosită ca sursă de energie electrică de curent continuu, stocata în acumulatori, - Atașând un sistem de înregistrare a timpului, se poate stabili
ora de trecere a trenului, - Se poate cunoaște numărul de vagoane sau câte trenuri au trecut,
- Nu consumă energie electrică, - Preţ de cost redus, - Nu necesită personal de exploatare.

B 39

DESALINIZATOR SOLAR REMIR / REMIR SOLAR DESALINISER

Autori:

Remi Radulescu, Hortensia Radulescu, Raul Radulescu, Alin Razvan Radulescu

Cerere: RO A 2017 00596/28 08.2017
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un desalinizator solar utilizat pentru obţinerea apei potabile
și colectarea sării din apele sărate ale mărilor și oceanelor. Desalinizatorul este alcătuit dintro pompă submersibilă coordonată de un senzor de temperatură și un captator solar vertical,
în care o parte din apa sărată se transformă în abur. Aburul este preluat de către serpentina
unui vas condensator, unde prin răcire rezultă apă potabilă. Sarea se depune pe fundul înclinat și pe pereţii interiori ai captatorului, de unde este ﬁltrată și colectată pe un ﬁltru.
Work description: The invention relates to a solar desaliniser used for obtaining drinking water and collecting salt from the salt waters of the seas and oceans. The desaliniser consists of a submersible pump, coordinated by a temperature sensor and a vertical solar collector, in which a part
of the salt water turns into steam. Steam is taken up by the coil of a condensing vessel, where
by cooling results drinking water. The salt is deposed on the inclined bottom and on the inside
walls of the collector, from where it is ﬁltered and collected on the surface of a ﬁlter.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Prin folosirea invenţiei se obţin următoarele avantaje
- Instalaţia produce apă potabilă, în zone de pe planetă unde lipsa apei potabile creează
probleme; - Sarea de mare rezultată este folosită și apreciată în industria alimentară; Folosește o sursă de energie neconventională, energia solară; - Aparatul este ecologic și nu
poluează mediul înconjurător; - Funcţionarea este simplă și prezintă sigurantă în exploatare;
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- Intervenţia pentru întreţinere și exploatare este periodică; - Există garanţia amortizării
preţului de cost într-un timp scurt.

B 40

VENTILATOR DE BIROU CU MOTOR MAGNETIC / OFFICE FAN WITH MAGNETIC
MOTOR

Autor:

Marius Arghirescu

Brevet: RO 20019-00102
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un ventilator de birou cu motor magnetic, având ca parte principală un motor magnetic (M) cu carcasa (1) nemagnetică ﬁxată într-un cadru-suport format
dintr-un colier cu două părti, solidarizat cu un picior plat (4), un stator format dintr-un suport statoric (13) inelar în găurile căruia sunt ﬁxaţi 3N sau 3(N+1) magneţi statorici cilindrici
cu polarizaţia în unghi =18...45º faţă de direcţia radială și aﬂaţi în interacţie repulsivă faţă de
N magneţi rotorici (11, 11’) ﬁxaţi cu latura paralelă cu polarizaţia în unghi  faţă de direcţia
radială într-un suport rotoric (10) nemagnetic ﬁxat pe un ax (6) pe capătul căruia este ﬁxată
o elice (8), acţionarea motorului magnetic ﬁind realizată printr-un sistem mecanic sau electro
mecanic. Magneţii rotorici sunt dispuși cu lungimea paralelă cu axul (6), sunt polarizaţi pe
direcţia grosimii sau lăţimii și sunt ecranaţi cu un ecran feromagnetic (12) pe faţa de întâlnire
cu magneţii statorici (14, 14’, 14”) dispuși pe trei rânduri circulare decalate unghiular cu un
unghi =1/3 cu =360º/N, magneţii statorici (14', 14") ﬁind ﬁxaţi decalaţi unghiular în același
suport statoric (13') inelar, iar magneţii statorici (14) ﬁind ﬁxaţi într-un suport statoric (13)
atașat forţat de suportul statoric (13'), cu libertate de rotaţie, prin intermediul unui ecran magnetic inelar (15) lipit de faţa corespondentă a suportului statoric (13’).
Work description: The invention relates to an oﬃce fan with a magnetic motor, having as main part
a magnetic motor (M) with the non-magnetic housing (1) ﬁxed in a support frame formed
by a two-part collar, in solidarity with a ﬂat foot (4), a stator formed by an annular stator
support (13) in the holes to which 3N or 3(N+1) cylindrical statoric magnets are ﬁxed with
the polarization in angle =18...45º in report to the radial direction and in repulsive interaction with N rotor magnets (11, 11’) ﬁxed with the polarization in angle  in report to the
radial direction in a non-magnetic rotoric support (10) ﬁxed on an axis (6) with a propellers
(8) attached on its end, the actuation of the magnetic motor being realized by a mechanical
or electro-mechanical system. The rotoric magnets are arranged parallel to the axis (6) and
are polarized in the direction of thickness or of width and are screened with a ferromagnetic screen (12) on the face of meeting with the statoric magnets (14, 14', 14") which are
arranged on three circular rows angularly shifted with an angle =1/3 with =360º/N, the
statoric magnets (14’, 14”) being ﬁxed angularly shifted in the same annular statoric support (13’) and the statoric magnets (14) being ﬁxed in a statoric support (13) attached freely
rotating to the statoric support (13’), by means of an annular magnetic screen (15) attached
to the corresponding face of the statoric support (13’).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Poate ﬁ utilizat fără baterie electrică, prin conversia
energiei potenţiale de repulsie magnetică realizată disimetric în energie cinetică de rotaţie,
cu un mecanism simplu facil de pornire-oprire.

B 41

SENZOR CHEMIREZISTIV DE UMIDITATE PE BAZĂ DE NANOHORNURI CAR
BONICE OXIDATE / CHEMORESISTIVE HUMIDITY SENSOR BASED ON OXIDISED
CARBON NANOHORNS

Autori:

Bogdan-Catalin Serban, Octavian Buiu, Cornel Cobianu, Viorel Avramescu, Nicolae Dumbravescu, Roxana Marinescu

Cerere: RO A/00443/22.07.2019
Descrierea lucrării: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în obţinerea de noi straturi
senzitive la variaţia umidităţii relative, utilizate în realizarea unor senzori chemorezistivi de
umiditate. Aceste straturi senzitive sunt nanohornurile carbonice oxidate (oxCNH), obţinute
ﬁe prin oxidarea nanohornurilor carbonice simple cu acid azotic ori prin tratament în plasmă de oxigen sau de apă. Utilizarea oxCNH conferă senzorului câteva avantaje semniﬁcati-
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ve: - un raport ridicat între suprafaţă speciﬁcă/volum; - o stabilitate termică și chimică excelentă a stratului senzitiv; - modularea caracterului hidroﬁl al oxCNH prin schimbarea unor
parametri de procesare (puterea plasmei, timpul de expunere, concentraţie acid nitric).
Work description: This patent application addresses the development of innovative sensitive layers for relative humidity chemoresistive sensors. These are based on oxidised carbon nanohorns (oxCNHs), which can be synthetised either through the oxidation of simple carbon
nanohorns in nitric acid or by exposure in (oxygen or water) plasma. The use of the oxCNH
provides a series of signiﬁcant advantages: - a high surface to volume ratio, resulting in a
higher sensitivity over the entire humidity range; - excellent thermal and chemical stability
of the sensitive layer; - the hydrophillic character of the sensitive layer can be easily tuned
based on the speciﬁc parameters of the oxidation process.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Senzorii de umiditate reprezintă elemente-cheie în sistemele de monitorizare ﬁe a mediului de lucru, ﬁe a proceselor tehnologice. Acești senzori trebuie să raspundă unor cerinţe foarte precise din punct de vedere tehnic (sensibilitate, stabilitate termo-chimică) și economico-ﬁnanciar (costuri producţie reduse). Lucrarea
prezentată răspunde foarte bine cerinţelor de sensibilitate și stabilitate termo-chimică.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MD
B 42

INSTALAŢIE DE DECONTAMINARE A TOXICANŢILOR ORGANICI ŞI BACTERIILOR
DIN MEDIUL ACVATIC / EQUIPMENT AND METHOD FOR THE TOXICANTS AND
PATHOGENIC BACTERIA DETOXICATION

Autori:

Victor Covaliov, Olga Covaliova, Eduard Coptiug

Cerere: MD a 2019 0030
Descrierea lucrării: Invenţia este destinată detoxiﬁcării microorganismelor patogene aerobe periculoase de tip Leghionella (L.pleumophila), care se dezvoltă în mediul apos în microclimatizatoare în condiţiile de aer cald umed, în mediul apos din sistemele de încălzire, de tratare
a apelor, în boilere etc. Procesul are loc sub iradiere cu razele UV, cu TiO2 nanostructurat de
tip anatas utilizat ca un fotocatalizator și agent antibactericid. Dispozitivul propus include
un reactor cu conducte de cuarţ montate pe suportul inclinat cu posibilitatea controlului
automat a mișcării acestuia odată cu mișcarea soarelui.
Work description: The invention is designed for the detoxication of dangerous pathogenic aerobic
microorganisms of Legionella type (L.pleumophila), which multiply in water environment in
the microclimate conditioning devices in conditions of warm humid air, in the water environment of heating, water treatment systems, in boilers and other conditions. The process
is carried out under the action of UV-irradiation, with nanostructured TiO2 of anatase crystal
structure used as a photocatalyst and bactericidal agent. The device proposed involves the
quartz pipeline reactor with a reﬂector mounted on an inclined support base with ability to
automatically control its movement along the movement of the sun.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la domeniul dispozitivelor pentru
condiţionare a aerului, de încălzire, boilere, tratare și condiţionare a apei, utilizări medicale,
tratarea sanitară a dispozitivelor și instrumentelor, ﬁind destinată detoxiﬁcării și înlăturării
bacteriilor patogene periculoase și a microorganismelor nedorite. Aceasta are potenţialul
de aplicări practice în diferite domenii industriale și domestice. Dispozitivul a fost elaborat
la solicitarea unei întreprinderi din Moldova (MGM) care se ocupă de instalarea și operarea
climatizatoarelor/condiţionerelor industriale și pentru oﬁcii.

ASOCIATIA ROMANA PENTRU TEHNOLOGII ALTERNATIVE SIBIU RO
B 43

INSTALAŢIE PENTRU VERIFICAREA VERTICALITĂŢII PUŢURILOR DE MINA /
INSTALATION FOR CHECKING THE VERTICALITY OF MINE
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Autori:

George Bălan, Aurel Mihail Ţîţu, Nicolae Dima, Costel Ceocea

Cerere: RO A 2019 0042/28.01.2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o instalaţie pentru veriﬁcarea verticalităţii puţurilor de mină,
ﬁind aplicabilă atât la controlul activ şi dirijarea săpării şi echipării puţurilor noi, precum şi
la determinarea verticalităţii elementelor de susţinere şi ghidare pe durata exploatării ulterioare a puţurilor de mină existente. Acest lucru este absolut necesar pentru funcţionarea
normală şi în deplină siguranţă a personalului, utilajelor şi instalaţiilor, având în vedere faptul că, în timp, integritatea puţului de mină, precum şi parametrii săi iniţiali, şi îndeosebi
verticalitatea sa, pot ﬁ afectate.
Work description: The invention relates to an installation for checking the verticality of mine shafts, being applicable both to active control and direction of digging and equipping of new mines, as
well as determining the verticality of the supporting and guiding elements during the subsequent exploitation of the existing mine shafts. This is absolutely necessary for the normal and
safe operation of personnel, machinery and installations, given that over time the integrity of
the mine shaft as well as its initial parameters, and in particular its verticality, can be aﬀected.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Aplicabilitate în domeniul minier. Aplicaţie la scară industrială în mină. Dispozitivul este realizat practic și poate aduce beneﬁcii importante din
punctul de vedere al utilizării, dar și din punct de vedere economic.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI MD
B 44

TURBINĂ EOLIANĂ CU AX VERTICAL / AEOLIAN TURBINE WITH VERTICAL AXLE

Autori:

Ion Bostan, Viorel Bostan, Valeriu Dulgheru, Marin Guţu, Oleg Ciobanu, Radu Ciobanu, Vitalie Gladîș, Maxim Vaculenco, Alexandru Toacă

Brevet: MD 1261
Descrierea lucrării: Turbina eoliană include un rotor cu ax vertical cu trei pale, cu proﬁl aerodinamic
asimetric. Pentru a crește eﬁcienţa conversiei energiei eoliene, palele sunt elicoidale și reglabile. Rotorul turbinei este conectat la rotorul generatorului electric cu magneţi permanenţi.
Work description: The wind turbine includes a three-bladed vertical-axis rotor with asymmetrical
aerodynamic proﬁle. To increase the eﬃciency of conversion of wind energy, the blades are
helical and adjustable. The turbine rotor is connected to the rotor of the electric generator
with permanent magnets.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Existenţa în Republica Moldova a unui potenţial eolian tehnic explorabil creează condiţii propice pentru utilizarea turbinelor eoliene cu ax vertical. Datorită variabilităţii potenţialului energetic eolian (nu întotdeauna bate vântul) şi solar (în perioada nocturnă lipseşte) un interes aparte pentru consumatorii dispersaţi reprezintă turbinele cu
ax vertical utilizate în sistemele hibride de conversie a energiilor regenerabile eoliene şi solare.
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B 45

TURBINĂ EOLIANĂ CU AX ORIZONTAL VARIANTE / AEOLIAN TURBINE WITH
HORIZONTAL AXLE EMBODIMENTS

Autori:

Ion Bostan, Viorel Bostan, Valeriu Dulgheru, Marin Guţu, Oleg Ciobanu, Radu Ciobanu, Valeriu Odainâi, Vitalie Gladîș

Brevete: MD 1126, 1127, 4487
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la energia eoliană şi poate ﬁ utilizată în sistemele de conversie a
energiei regenerabile, şi anume pentru conversia energiei eoliene. Turbina eoliană include
un rotor cu pale cu proﬁl aerodinamic, ﬁxate pe un butuc cu ﬂanşă, instalat pe un arbore
canelat cu ﬂanşă, într-o nacelă, cu posibilitatea deplasării axiale, un generator cu magneţi
permanenţi, rotorul căruia este legat rigid cu arborele canelat, nişte ﬂanşe ﬁxate rigid de
nacelă, legată cinematic cu un turn, totodată între ﬂanşa butucului şi ﬂanşa a arborelui este
mplasat un element elastic, iar pe părţile exterioare ale ﬂanşei butucului şi ﬂanşei sunt ﬁxate
nişte elemente de frânare.
Work description: The invention relates to wind-power engineering and can be used in the renewable energy conversion systems, namely for conversion of wind energy. The wind turbine
includes a rotor with blades with an aerodynamic proﬁle, ﬁxed on a hub with a ﬂange, installed on a spline shaft with a ﬂange, in a nacelle, with the possibility of axial advance, a
permanent magnet generator, the rotor of which is rigidly connected to the spline shaft,
ﬂanges rigidly ﬁxed to the nacelle, kinematically connected to a tower, wherein between
the ﬂange of the hub and the ﬂange of the spline shaft is placed a resilient member, and on
the outer parts of the hub ﬂange and the ﬂange are ﬁxed brake members.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile este deosebit de importantă pentru Republica Moldova, care se confruntă cu grave
diﬁcultăţi energetice şi necesitatea de a efectua irigarea terenurilor agricole, asigurarea cu
energie electrică a consumatorilor dispersaţi. Turbina eoliană propusă poate ﬁ utilizată în
sistemele hibride de conversie a energiilor regenerabile eoliene şi solare.

B 46

INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ TIP „FLOAREASOARELUI” / PHOTOVOLTAIC IN
STALLATION „SUNFLOWER” TYPE

Autori:

Ion Bostan, MD; Valeriu Dulgheru, MD; Cătălin Dumitrescu, RO; Liliana Dumitrescu, RO; Oleg
Ciobanu, MD; Radu Ciobanu, MD

Cerere: RO A100619/06.09.2017
Descrierea lucrării: Instalaţia fotovoltaică tip „ﬂoarea-soarelui” se referă la instalaţiile de conversie
a energiei solare fotovoltaice, și anume, la instalaţiile fotovoltaice pliabile cu autoorientare. Instalaţia fotovoltaică constă din panoul fotovoltaic pliabil instalat articulat pe axul de
sprijin, amplasat în interiorul unei carcase rotitoare. Panoul fotovoltaic include un număr de
panouri fotovoltaice lamelare, care sunt desfășurate în stare operaţională cu ajutorul unor
tuburi gofrate umplute cu gaz cu proprietăţi de dilatare pronunţate la încălzirea cu raze
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solare concentrate cu lentila. Pentru protecţia împotriva distrugerii în cazul vitezelor mari
ale vântului roata cu palete acţionează printr-o transmisie „șurub-piuliţă” un piston care eliberează legăturile panourilor fotovoltaice lamelare cu axul sprijin, asigurând plierea lor cu
ajutorul elementelor elastice. Orientarea optimă la soare se efectuează cu ajutorul unui tub
gofrabil umplut cu gaz cu proprietăţi de dilatare pronunţate la încălzirea cu razele solare.
Mișcarea de rotaţie a carcasei rotitoare se transformă prin intermediul capătului suprafeţei
proﬁlate în mișcare sfero-spaţială a panoului fotovoltaic în jurul articulaţiei sferice, asigurând orientarea discretă optimă a panoului fotovoltaic la soare.
Work description: The “sunﬂower” photovoltaic installation refers to the photovoltaic solar energy
conversion plants, namely, to the self-orientable folding photovoltaic installations. The
photovoltaic installation consists of the folding photovoltaic panel installed hinged on the
support shaft, located inside a rotating housing. The photovoltaic panel includes a number
of lamellar photovoltaic panels, which are operated in the operational state by means of
gas-ﬁlled embossed tubes with pronounced expansion properties when heated with lensconcentrated solar rays. For protection against damage in the case of high wind speeds, the
wheel with blades acts by a “screw-nut” transmission, a piston that releases the connections
of the photovoltaic panels with the support axis, ensuring their folding with the elastic elements. Optimal orientation to the sun is carried out using a gas-ﬁlled corrugated tube with
pronounced dilatation properties when heated by solar rays. The rotational movement of
the rotating housing is transformed by means of the end of the proﬁled surface into a sphero-spatial motion of the photovoltaic panel around the spherical joint, ensuring optimum
discrete orientation of the photovoltaic panel to the sun.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Instalaţia fotovoltaică tip „ﬂoarea-soarelui” asigură orientarea optimă la soare a panoului fotovoltaic asemenea ﬂorii soarelui cu ajutorul unor „mușchi
artiﬁciali”, desfășurarea sau plierea panourilor fotovoltaice lamelar în stare operaţională, de
protecţie contra vânturilor mari, sau pentru transportare sau păstrare. Instalaţia fotovoltaică
tip „ﬂoarea soarelui” poate ﬁ utilizată în sistemele hibride de conversie a energiilor regenerabile eolian şi solară.

B 47

SISTEM INTELIGENT DE CURĂŢARE A PANOURILOR FOTOVOLTAICE / INTELLI
GENT CLEANING SYSTEM FOR PHOTOVOLTAIC PANELS.

Autori:

Ion Bostan, MD; Valeriu Dulgheru, MD; Cătălin Dumitrescu, RO; Corneliu Cristescu, RO; Marian Blejan, RO; Liliana Dumitrescu, RO

Cerere: RO A/00580/10.08.2018
Descrierea lucrării: Sistemul inteligent de curăţare a panourilor fotovoltaice include cel puţin un
rând solar cu panouri fotovoltaice, modulul de curăţare, acţionat în mișcare de translaţie de
piezoconvertorul, nodul de perii, nodul anionic, nodul cationic, acumulatorul de impurităţi,
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senzorii și de eﬁcienţă a conversiei panourilor fotovoltaice la diferite stări de impuriﬁcare,
blocul de comandă. Sistemul funcţionează în modul următor. La semnalul obţinut de la senzorii și nodul de comandă acţionează piezoconvertizorul care pune în mișcare de translaţie
modulul de curăţare. În rezultat, nodul de perii distruge stratul solidiﬁcat de impurităţi, nodul anionic ionizează particulele de impurităţi, iar nodul cationic le captează apoi și le descarcă la capătul rândului solar în sacul prin comutarea sensului curentului electric la nodul
cationic de captare din sensul (+) în sensul (-).
Work description: The intelligent photovoltaic panel cleaning system includes at least one solar line
with photovoltaic panels, a cleaning module driven in motion by a piezoconverter, brush
node, anionic node, cationic node, impurity collector, eﬃciency sensors conversion of photovoltaic panels to diﬀerent states of contamination, control block. The system works in the
following way. At the signal from the sensors the control node acts on the piezoconverter,
which puts the translation module into motion. As a result, the brush node destroys the
solidiﬁed layer of impurities, the anionic node ionizes the particles of impurities and the
cationic node catches them, then discharges them to the end of the solar line in a sack by
switching the current to the cationic node from the sense (+) in the sense (-).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Execuţia sistemului inteligent de curăţare a panourilor
fotovoltaice cu un senzor care compară energia electrică produsă de o celulă fotovoltaică
etalon cu energia electrică produsă de o celulă fotovoltaică a panourilor fotovoltaice din
rândul solar asigură pornirea procesului de curăţare a panourilor în mod automat când
producţia energiei electrcice a scăzut din cauza murdăririi panourilor până la un grad stabilit, asigură majorarea eﬁcienţei de conversie.

B 48

INSTALAŢII DE VIBRONETEZIRE CU DIAMANT A SUPRAFEŢELOR INTERIOARE
ȘI EXTERIOARE ALE PIESELOR CILINDRICE / INSTALLATIONS FOR VIBRATION
SMOOTHING WITH DIAMOND OF INNER AND OUTER SURFACES OF CYLINDRICAL
PARTS

Autori:

Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu, Alexei Botez, Iulian Malcoci, Nicolae Trifan, Ion Dicusară

Brevete: MD 1253, 1254, 1275
Descrierea lucrării: Instalaţiile de vibronetezire cu diamant a suprafeţelor interioare și exterioare ale
pieselor cilindrice includ un jgheab, executat în formă de tub, pentru alimentare şi orientare
a pieselor, care prin intermediul unui cilindru de antrenare, pe suprafaţa exterioară a căruia
sunt executate nişte caneluri elicoidale, sunt antrenate în mişcare de rotaţie în jurul axei
sale, un mecanism de acţionare pentru acţionarea cilindrului de antrenare. Instalaţia mai
include un suport de ghidare şi reglare a unei portscule, ﬁxat de jgheab în partea opusă a
cilindrului de antrenare, un şurub ﬁxat perpendicular jgheabului de suportul de ghidare şi
reglare cu posibilitatea reglării forţei de presiune a portsculei pe suprafaţa pieselor, totodată şurubul comunică cu portscula prin intermediul unei plăci de sprijin şi a unor bile, iar
portscula – cu un diamant prin intermediul unui indentor.
Work description: The installations for vibration smoothing with diamond of inner and outer surfaces of cylindrical parts comprises a chute, made in the form of a pipe, for feeding and orienting the parts which, by means of a lead-in cylinder), on the outer surface of which are made
helical grooves, are driven in a circular movement around their axis, a drive mechanism for
driving the lead-in cylinder. The installation also comprises a guide and adjusting support
of a holder, ﬁxed to the chute on the opposite side of the lead-in cylinder, a screw, ﬁxed
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perpendicular to the chute to the guide and adjusting support with the possibility of adjusting the pressure force of the holder on the surface of the parts, at the same time the screw
communicates with the holder by means of a support plate and balls, and the holder –
with a diamond by means of an indenter.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţiile se referă la domeniul construcţiilor de maşini,
şi anume la instalaţiile de prelucrare superﬁcială prin deformare plastică şi prin vibronetezire cu diamant a suprafeţelor interioare și exterioare ale pieselor cilindrice. Instalaţiile propuse permit realizarea procesului de vibronetezire automat, prelucrarea loturilor mari de piese
dintr-o singură reglare a portsculei cu un singur indentor. Se evidenţiază prin simplitatea
construcţiei, posibilitatea de prelucrare a suprafeţei interioare și exterioare a pieselor cu
diferite diametre, totodată se exclude procesul de ﬁxare a semifabricatelor, ce conduce la
realizarea continuă a prelucrării.

B 49

INSTALAŢIE DE USCARE PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME / DRYING PLANT FOR FRU
ITS AND VEGETABLES

Autori:

M. Bernic, N. Ţislinscaia, M. Balan, V. Vișanu, M. Melenciuc

Brevet: MD 4550
Descrierea lucrării: Instalaţia de uscare pentru fructe și legume este constituită din carcasă, pe care
este montată camera de uscare la care este ajustat un ventilator centrifugal prin intermediul unui generator de căldură; tot la camera de uscare este unit un canal de reciclare, care
este ajustat la un condensator, ce este unit cu un ventilator centrifugal printr-un canal intermediar. Pe camera de uscare este montat un generator de microunde, iar în partea inferioară a ei se aﬂă o cameră intermediară, în care este amplasat un cântar; tot în partea inferioară
a camerei de uscare este montat un capac, pe care este amplasat un indicator de CO2 și un
receptor de CO2.
Work description: The drying plant for fruits and vegetables consists of a housing, on which is
mounted the drying chamber to which a centrifugal fan is ﬁtted by means of a heat generator; also in the drying chamber is attached a recycling channel, which is adjusted to a
condenser, which is joined with a centrifugal fan through an intermediate channel. On the
drying room is mounted a microwave generator, and at the bottom of it is an intermediate
room, in which a scale is located; also in the lower part of the drying chamber is mounted a
lid, on which is placed a CO2 indicator and a CO2 receiver.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa și scopul invenţiei constă în optimizarea
procesului de uscare a fructelor și legumelor, prin aplicarea a trei metode de uscare într-o
singură instalaţie; uscarea prin convecţie, uscarea cu aplicarea microundelor și uscarea în
mediu de CO2 cu aplicarea microundelor, cu aplicarea convecţiei sau combinarea lor. Apli-
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carea metodelor date de uscare vor inﬂuienţa pozitiv calităţile organoleptice și tehnologice
ale produsului, ceea ce va mări durata lui de păstrare, pentru ca mai apoi să ﬁe procesat sau
exportat sub formă de semifabricat peste hotarele Republicii Moldova.

B 50

DISPOZITIV ŞI METODĂ DE MĂSURARE A REZISTENŢEI SENZORULUI PE BAZĂ
DE OXIZI SEMICONDUCTORI NANOSTRUCTURAŢI ÎN DIAPAZON DE ORDINUL
MICROWAŢILOR / DEVICE AND METHOD FOR MEASURING THE RESISTANCE OF A
SENSOR BASED ON NANOSTRUCTURED SEMICONDUCTOR OXIDES IN THE RANGE
OF THE ORDER OF MICROWATTS

Autori:

Valeri Verjbiţki, Oleg Lupan, Serghei Railean

Brevet: MD 1269
Descrierea lucrării: Dispozitivul include o sursă de tensiune de referinţă reglabilă conectată la ieșirea
unui microcontroler și unită în serie cu senzorul cercetat și un rezistor de referinţă, punctul
de legătură al căruia cu senzorul cercetat este conectat la intrarea microcontrolerului.
Metoda constă în măsurarea tensiunii sursei de tensiune de referinţă, măsurarea căderii de
tensiune pe rezistorul de referinţă, calcularea căderii de tensiune pe senzor. Se calculează
valoarea curentului care trece prin nanostructură, puterea aplicată pe nanostructură și se
setează valoarea tensiunii de referinţă astfel, încât puterea să nu depășească valoarea maxim admisibilă.
Work description: The device comprises an adjustable reference voltage source connected to the
output of a microcontroller and connected in series to the investigated nanostructured
sensor and to the reference resistor, the connection point of which to the investigated sensor is connected to the input of the microcontroller.
The method consists in: measuring the voltage of the reference voltage source, measuring
the voltage drop across the reference resistor, calculating the voltage drop across the investigated nanostructure. Current ﬂowing through the nanostructure and the applied power
to the nanostructure are calculated and it is set the value of the reference voltage so that the
electrical power will not exceed the maximum permitted value.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la domeniul tehnicilor de măsurare şi
poate ﬁ utilizată în dispozitivele de măsurare în care sunt utilizaţi senzori pe bază de oxizi
semiconductori nanostructuraţi, care prezintă un deosebit interes știinţiﬁc pentru comunitate și pot reprezenta un pas esenţial în domeniul materialelor hibride noi cu performanţe
ridicate pentru aplicaţii practice în domeniul automobilelor, al monitorizării mediului, al industriei chimice și al diagnosticării medicale.

B 51

DISPOZITIV DE MĂSURARE A PARAMETRILOR SENZORULUI PE BAZĂ DE OXIZI
SEMICONDUCTORI NANOSTRUCTURAŢI ÎN DIAPAZON DE ORDINUL MICRO
WAŢILOR / DEVICE FOR MEASURING THE PARAMETERS OF A SENSOR BASED ON
NANOSTRUCTURED SEMICONDUCTOR OXIDES IN THE RANGE OF THE ORDER OF
MICROWATTS

Autori:

Valeri Verjbiţki, Oleg Lupan, Serghei Railean

Brevet: MD 1270
Descrierea lucrării: Dispozitivul de măsurare a parametrilor senzorului pe bază de oxizi semiconductori nanostructuraţi în diapazon de ordinul microwaţilor include o sursă de tensiune de
referinţă reglabilă, conectată în serie cu un senzor cercetat și o rezistentă etalon, căderea
totală a tensiunii pe senzor și rezistenţa etalon și, separat, căderea de tensiune pe rezistenţa
etalon ﬁind aplicate la intrările a două convertoare analogic-digitale ale unui microcontroler
prin două ampliﬁcatoare operaţionale, ieșirile microcontrolerului sunt conectate print-un
convertor digital-analogic la intrarea sursei de tensiune de referinţă reglabilă și la un ecran
pentru aﬁșarea rezultatelor obţinute.
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Work description: The device for measuring parameters of a sensor based on nanostructured semiconductor oxides in the range of the order of microwatts comprises an adjustable reference voltage source, connected in series to a test sensor and a standard resistance. The
total voltage drop across the sensor and the standard resistance, and separately, the voltage
drop across the standard resistance being applied to the inputs of two analog-to-digital
converters of a microcontroller through two operational ampliﬁers, the outputs of the microcontroller are connected by a digital-to-analog converter to the input of the adjustable
reference voltage source and to a screen for displaying the obtained results.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la domeniul tehnicilor de măsurare şi
poate ﬁ utilizată în dispozitivele de măsurare în care sunt utilizaţi senzori pe bază de oxizi
semiconductori nanostructuraţi, care prezintă un deosebit interes știinţiﬁc pentru comunitate și pot reprezenta un pas esenţial în domeniul materialelor hibride noi cu performanţe
ridicate pentru aplicaţii practice în domeniul automobilelor, al monitorizării mediului, al industriei chimice și al diagnosticării medicale.

B 52

PROCEDEU DE OBŢINERE A REŢELEI DE NANOFIRE CuOFe2O3 / PROCESS FOR
OBTAINING THE CuOFe2O3 NANOWIRE NETWORK

Autori:

Nicolai Ababii, Vasile Postica, Viorel Troﬁm, Oleg Lupan

Cerere: MD s 2019 0056
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a materialelor nanostructurate, în particular la tehnologia de producere a reţelelor de nanoﬁre prin tratament termic în mediu ambiant la temperatura 425oC timp de 4 ore cu rata de creștere a temperaturii în sobă de 40oC/
min, care pot ﬁ aplicate la confecţionarea senzorilor de gaze obţinând răspunsul la acetonă de
~120% la concentraţia de 100 ppm în aer și temperatura de operare de doar 200oC.
Work description: The invention relates to the technology for obtaining nanostructured materials, in particular to the technology for the production of nanowire networks by heat treatment in ambient
temperature at 425oC for 4 hours with the temperature rise rate in the furnance of 40oC/min,
which can be applied to the manufacture of gas sensors obtaining the ~120% acetone response
at the concentration of 100 ppm in air and the operating temperature of only 200oC.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Sporirea inﬂuenţei asupra industriei senzorilor de gaze,
atît pe plan naţional cât și pe plan internaţional, posibilitatea de cooperare cu echipe
naţionale cît și cu echipe internaţionale pentru sporirea dezvoltării mai rapide, atragerea
investiţiilor străine și motivarea cercetătorilor tineri în activitatea știinţiﬁcă în Republica
Moldova.

B 53

PALĂ PENTRU ROTORUL TURBINEI EOLIENE CU AX VERTICAL / ROTOR BLADE
FOR VERTICAL AXIS WIND TURBINE

Autori:

Rodion Ciupercă, Ivan Rabei

Cerere: MD s 2019 0098
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la mașinile de conversie a energiei eoliene și anume la turbinele eoliene cu ax vertical în caz general și, în caz particular, la forma constructivă a proﬁlului
palelor rotorului turbinelor eoliene cu ax vertical. Autorii propun o formă constructivă nouă
a palei rotorului turbinei eoliene cu ax vertical, care în secţiunea transversală reprezintă un
contur cu proﬁl aerodinamic de grosime constantă și este prevăzut cu o deschidere de până
la 3/4 din lungimea corzii în zona extrados a proﬁlului cu începutul de la bordul de fugă.
Work description: The invention relates to energy conversion machines and namely to vertical axis
wind turbines in general, particularly to the blades’ airfoil shape. The author propose a new
airfoil shape whose cross section presents a constant thickness contour provided with an
opening at the trailing edge that has the length up to 3/4 of the chord length.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Turbina eoliană cu ax vertical permite transformarea
energiei vântului în energie electrică cu un coeﬁcient sporit de conversiune. Datorită utilizării unei construcţii relativ simple cu un număr redus de redondanţe structurale este asigurat
un grad înalt de uniformitate a rotirii organului de lucru, fapt care reduce nivelul vibraţiilor
și zgomotului și permite exploatarea acesteia într-o gamă largă a potenţialului eolian. De
asemenea, turbina nu necesită mecanism de orientare la direcţia vântului și mecanism de
frânare pentru cazul rafalelor de vânt.

B 54

SOLUŢII DE SPORIRE A CALITĂŢII DE DESERVIRE ÎN REŢELELE DE
TELECOMUNICAŢII MULTIFUNCŢIONALE PRIN MINIMIZAREA NUMĂRULUI
PUNCTELOR DE CONTROL ȘI COMBATEREA JITTERULUI FIZIC / SOLUTIONS TO
ENHANCE SERVICE QUALITY IN MULTIFUNCTIONAL TELECOMMUNICATIONS
NETWORKS BY MINIMIZING THE NUMBER OF CONTROL POINTS AND COMBATING
PHYSICAL JITTER

Autori:

Dinu Ţurcanu, Pavel Nistiriuc

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul optoelectronicii și este destinată confecţionării
lentilelor de ﬁltrare cu distanţa focală restructurată utilizate în sistemele de transmisiune a
informaţiei prin ﬁbre optice și sistemele de păstrare și prelucrare a informaţiei optice.
Work description: The invention relates to the ﬁeld of optoelectronics and is intended for the manufacture of lenses ﬁltering with restructured focal length used in information transmission
systems by ﬁber optics and optical information storage and processing systems.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Defazorul optic în baza liniei dielectrice de transmisiune
se obţine prin aplicarea câmpului electric la elementul de dirijare, amplasat pe un anumit
sector de lungime l al liniei, ce aduce la schimbarea indicelui de refracţie al miezului în limitele păstrării condiţiei reﬂexiei totale de la frontiera miez-înveliş. Lentila cilindrică din cuarţ
cu anumită distanţă focală se obţine prin schimbarea indicelui de refracţie al materialului
miezului în secţiunea transversală conform legii parabolei, adică indicele de refracţie posedă valoare maximă pe axa optică a lentilei şi se reduce lent spre frontiera dintre miez şi
înveliş.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA RO
B 55

AMPLIFICATOR DE IMPULSURI BIPOLARE DE CURENT ÎN PUNTE HIBRIDĂ CU
COMANDĂ SIMETRICĂ / AMPLIFIER FOR BIPOLAR CURRENT PULSES, IN HYBRID
BRIDGE TOPOLOGY WITH SYMMETRICAL DRIVE

Autori:

prof.dr.ing. Radu Arsinte, prof.dr.ing. Dorin Petreuş

Brevet: RO 128681-B1/30.01.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un ampliﬁcator de impulsuri bipolare de curent, realizat în
arhitectură punte completă, folosind elemente de comutaţie de tip bipolar sau MOS, comandat extern de un set de curenţi complementari. El poate ﬁ folosit pentru generarea de
impulsuri precis controlate de curent în sarcini cu caracter preponderent inductiv (dispozitive de aﬁşare CRT, micromotoare electrice, relee). Topologia originală permite realizarea
unui regim de suspendare temporară a funcţionarii, ceea ce duce la un consum de energie
neglijabil în acest regim.
Work description: The invention is an ampliﬁer for bipolar current pulses, realized in full bridge architecture, using either MOS or bipolar switching elements, driven externally with complementary currents. It can be used to generate precise controlled current pulses in inductive
loads (displays, electrical micro-motors, relays). The special topology allows obtaining a
temporary idle state, if necessary, with a negligible consumption during this state.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Această invenţie
poate ﬁ aplicată în domenii (aparatură medicală, comandă motoare, aparatură portabilă)
unde precizia generării curentului şi consumul redus de energie sunt la fel de importante.
Este o structură care poate ﬁ integrată sau realizată ca structură hibridă în module de putere.

B 56

METODĂ PENTRU MODIFICAREA DINAMICĂ A FRECVENŢEI ÎNTRO UNITATE
ARITMETICĂ BAZATĂ PE DETECŢIA ONLINE A ERORILOR / METHOD FOR DYNA
MICALLY MODIFYING FREQUENCY IN AN ARITHMETIC UNIT BASED ON ONLINE
ERROR DETECTION

Autori:

Joan Figueras Pamies, Liviu Cristian Miclea, George Dan Moiș

Brevet: RO 130282-B1/30.03.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o metodă pentru modiﬁcarea dinamică a frecvenţei într-o
unitate aritmetică din cadrul unui sistem de procesare a semnalelor digitale care are sumatoare sau multiplicatoare conţinute în calea critică, bazată pe detecţia on-line a erorilor.
Detecţia erorilor se realizează prin folosirea unei scheme concurente de detecţie a erorilor
bazată pe coduri reziduale de cost redus cu baza 7. În funcţie de erorile detectate de schema
concurentă, o unitate responsabilă pentru modiﬁcarea dinamică a frecvenţei, acţionează
conform unei legi de control stabilite anterior rezultate din cerinţele aplicaţiei în care circuitul este folosit. Prin utilizarea invenţiei se obţin reduceri însemnate ale timpului și energiei
necesare pentru efectuarea operaţiilor aritmetice cu preţul apariţiei unui număr redus de
erori.
Work description: The invention refers to a method for dynamically modifying the frequency in an
arithmetic unit within a digital signal processing system having adders or multipliers contained in the critical path, based on on-line error detection. Error detection is performed
by using a concurrent error-detection scheme based on low cost residual codes with base
7. Depending on the errors detected by the concurrent scheme, a unit responsible for the
dynamic frequency scaling acts according to a previously established control law resulting
from the requirements of the application where the circuit is being used. By using the invention, considerable time and energy savings are obtained when performing arithmetic
operations at the cost of a small number of errors.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Această invenţie
poate ﬁ aplicată în domenii (aparatură medicală, comandă motoare, aparatură portabilă)
unde precizia generării curentului şi consumul redus de energie sunt la fel de importante.
Este o structură care poate ﬁ integrată sau realizată ca structură hibridă în module de putere.

B 57

DISPOZITIV DE SEDIMENTARE PENTRU OBŢINEREA UNOR MATERIALE POROA
SE, SINTERIZATE, GRADUALE / SEDIMENTATION DEVICE FOR OBTAINING SINTE
RED POROUS MATERIALS, WITH GRADED STRUCTURE

Autori:

prof.dr.ing. Ioan Vida-Simiti, sl.dr.ing. Gyorgy Thalmaier, dr.ing. Valentin Moldovan, ing. Ovidiu Nasca, sl.dr.ing. Niculina Sechel

Brevet: RO 128489-B1/27.04.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu şi la un dispozitiv pentru obţinerea materialelor
sinterizate cu porozitate graduală. Procedeul de elaborare a structurilor cu porozitate graduală constă în sedimentarea gravitaţională succesivă a pulberilor din suspensie urmată de
sinterizare. Dispozitivul de sedimentare este prevăzut cu 4 coloane de sticlă ca incinte de
sedimentare şi 4 matriţe cu oriﬁcii de drenare a mediului de sedimentare.
Work description: The invention relates to a method and a device for obtaining sintered materials
with gradual porosity. The elaboration method of porous gradual structures concerns the
gravitational sedimentation of powders from a suspension followed by sintering. The sedimentation device has four glass columns used as sedimentation chambers and four die
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equipped with drainage holes for sedimentation liquid. Such materials, with gradual porosity, can be used as ﬁlters or porous membranes in various industrial and medical applications.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Materialele cu
porozitate graduală, pot ﬁ utilizate ca elemente ﬁltrante sau ca membrane poroase pentru
diferite aplicaţii industriale şi medicale.

B 58

DISPOZITIV DE PORNIRE LA RECE A MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ ALI
MENTATE CU BIOCOMBUSTIBIL / DEVICE FOR COLD START PROCESS OF INTER
NAL COMBUSTION ENGINES FUELED WITH BIOFUELS

Autori:

Florin Emil Mariasiu, Nicolae Burnete, Bogdan Ovidiu Varga

Brevet: RO 27032-B1/30.05.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu şi la un dispozitiv pentru obţinerea materialelor
sinterizate cu porozitate graduală. Procedeul de elaborare a structurilor cu porozitate graduală constă în sedimentarea gravitaţională succesivă a pulberilor din suspensie urmată de
sinterizare. Dispozitivul de sedimentare este prevăzut cu 4 coloane de sticlă ca incinte de
sedimentare şi 4 matriţe cu oriﬁcii de drenare a mediului de sedimentare.
Work description: The invention relates to a method and a device for obtaining sintered materials
with gradual porosity. The elaboration method of porous gradual structures concerns the
gravitational sedimentation of powders from a suspension followed by sintering. The sedimentation device has four glass columns used as sedimentation chambers and four die
equipped with drainage holes for sedimentation liquid. Such materials, with gradual porosity, can be used as ﬁlters or porous membranes in various industrial and medical applications.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Materialele cu
porozitate graduală, pot ﬁ utilizate ca elemente ﬁltrante sau ca membrane poroase pentru
diferite aplicaţii industriale şi medicale.

B 59

ACTUATOR ELECTROMECANIC CU DISPOZITIV ELECTRONIC DE COMANDĂ /
ELECTROMECHANICAL ACTUATOR WITH ELECTRONIC CONTROL DEVICE

Autori:

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

Brevet: RO 131166-B1/30.08.2018
Descrierea lucrării: 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 180 grade. 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 printrun element de legătură cu axul rotorului; un dispozitiv electronic care asigură alimentarea
înfășurărilor și implicit deplasarea rotorului între cele două poziţii de staţionare.
Work description: The invention presents an electro-mechanical actuator with electronic control device for the rotary drive of any components or equipment that require a maximum rotation
of 180 degrees. The electromechanical actuator according to the invention is composed
of a rotor having one or more permanent magnets with radial magnetization, mounted /
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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.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: inginerie electrică.

B 60

SISTEM GEANTĂ CU MOTOR ELECTRIC ÎNCORPORAT PENTRU VEHICULE ELEC
TRICE / WHEEL WITH ELECTRIC MOTOR FOR ELECTRIC VEHICLES

Autori:

Nicolae Florin Jurca, Mircea Ruba

Brevet: RO 131166-B1/30.08.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o geantă pentru vehicule electrice prevazută cu elemente
de prindere a motorului electric în construcţie modulară şi a unui motor electric modular.
Utilizarea acestui tip de geantă prevazută cu un motor în construcţie modulară atât a circuitului magnetic dar şi electric (ﬁecare pol are bobina lui distinctă) face ca operaţiunile de
mentenanţă pentru un astfel de sistem să ﬁe simple şi rapide, care nu necesită intervenţia
unui personal caliﬁcat, putând ﬁ executate şi de utilizatorul vehicului cu ajutorul unei chei
speciale care poate ﬁ introdusă ca şi dotare standard pe vehicul, fără a utiliza alte scule mecanice ajutătoare.
Work description: The patent refers to a modular wheel with an integrated modular electrical motor
dedicated for electrical vehicles. Using this wheel with an inner motor having modular magnetic and electrical circuit, facilitates maintenance operations for a such systems making
them more reliable and simple. Therefore, is not mandatory to be a trained person for the
maintenance, thus the operations can be executed by the driver with a special key that can
be introduced as standard on the electric vehicles.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Propulsia vehiculelor electrice.

B 61

TRADUCTOR ELECTRONIC ANALOGIC PENTRU MĂSURAREA PUTERII ÎN CU
RENT CONTINUU / ANALOG ELECTRONIC TRANSDUCER FOR DC POWER MEASU
REMENT

Autori:

dr. ing. Radu Adrian Munteanu, dr. ing. Eva-Henrietta Dulf, dr. ing. Clement Festila, dr. ing.
Radu Munteanu, dr. ing. Gheorghe-Ion Todoran

Brevet: RO 128666-B1/29.11.2018
Descrierea lucrării: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este de a realiza un traductor cu
un circuit electronic cu structură simpliﬁcată, cu sensibilitate redusă la diferiţi factori externi (exemplu variaţia temperaturii mediului, variaţia tensiunilor de alimentare), cu zona
de funcţionare liniară extinsă și cu precizie de măsurare ridicată. Informaţia primară constă
în tensiunea (Um) pe circuitul de măsurat şi respectiv curentul (Im) prin acelaşi circuit, folosind un şunt de valoare (ρ). Traductorul electronic analogic pentru măsurarea puterii în
curent continuu, conform inventiei, se bazează pe principiul modulaţiei în lăţime (PWM) şi a
utilizării reacţiei negative interne într-o buclă închisă pentru a genera la ieşirea circuitului o
tensiune proporţională, la o scară prestabilită, cu puterea electrică. Traductorul este alcătuit
dintr-un generator de undă dreptunghiulară cu factor de umplere controlat (PWM), un circuit compus din două optocuploare contraconectate prin care se modiﬁcă efectiv valoarea
factorului de umplere al undei dreptunghiulare, un circuit de comandă a celor două opto-
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cuploare, un circuit compus din două tranzistoare cu rol de comutatoare (ON/OFF) şi două
circuite de tip ﬁltru trece jos pentru a netezi undele dreptunghiulare generate de comutatoare. Pentru a extinde zona funcţionării liniare a traductorului, modulatorul este inclus
într-o buclă de reacţie negativă cu factor ridicat de ampliﬁcare. Avantajul esenţial, potrivit
invenţiei, constă în modul simplu în care se realizează proporţionalitatea dintre factorul de
umplere și tensiunea de ieșire:

Work description: The technical problem solved by the invention is to provide an electronic circuit
with simpliﬁed structure and reduced sensitivity to various external factors (e.g. variation of
the ambient temperature, variation of supply voltages), with extended linear operating area
and high measurement accuracy. The primary information is the measurement circuit’s voltage (Um) and current (Im), using a shunt (ρ) for the latter. The analogue electronic power
transducer, according to the invention, is based on the PWM principle and on the use of the
internal negative feedback in a closed loop, in order to generate at the output of the circuit
a voltage proportional to the measured power. The transducer consists on a square wave
generator with controlled duty cycle (PWM), a circuit composed by two counter-connected
optocouplers which eﬀectively modiﬁes the square wave duty cycle, a control circuit of the
two optocouplers, a circuit composed of two ON/OFF transistors (“switches”) and two lowpass ﬁlter circuits used to smooth the square waves generated by the switches. To extend
the linearity of the transducer, the modulator is included in a highly ampliﬁcated negative
feedback loop. The essential advantage, according to the invention, lies in the simple way of
achieving the proportionality between the duty cycle and the output voltage:

Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Traductorul a fost
conceput pentru a putea ﬁ folosit cu succes în laboratoarele de Electrotehnică sau Electronică din facultăţi cu proﬁl tehnic, dar şi în învăţământul tehnic preuniversitar, în primul
rând datorită preţului redus. În același timp, poate ﬁ utilizat cu succes în sisteme de reglare
automată a diferitelor mărimi dinamice (cuplu, viteză) sau tehnologice (temperatură, presiune, etc.), sau în cazul reglării puterii degajate pe rezistenţa de sarcină la încălziri, topiri, evaporări sau a puterii dezvoltate de celule fotovoltaice, pile de combustie etc. Performanţele
traductorului au fost testate în mai multe bucle de reglare a puterii degajate în încălzitorul
(„boiler”-ul) unor coloane de separări de izotopi.

B 62

DISPOZITIV ŞI METODĂ DE TESTARE A DINŢILOR ROŢILOR DINŢATE ASIMETRI
CE / DEVICE AND METHOD FOR TESTING THE ASYMMETRIC GEAR TEETH

Autori:

dr. ing. Nagy Sándor Ravai, dr. ing. Mircea Lobonţiu

Brevet: RO 128055-B1/28.07.2017
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un dispozitiv și la o metodă de testare a dinţilor roţilor dinţate
asimetrice, destinat a ﬁ utilizat în stabilirea forţelor maxime de încărcare în regim static a
unui dinte de roată dinţată cu dinţi asimetrici, încă din faza de proiectare a roţii dinţate din
ansamblul unui reductor.
Work description: The invention relates to a device and a method of testing the teeth of asymmetric
gears, intended to be used in determining the maximum static loading force on a teeth of
the asymmetrical gearwheel, since the design of the gear from a gearbox.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate:
dinţilor roţilor dinţate.

Încercarea
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B 63

PROCEDURĂ PROGRAMABILĂ DE DETECŢIE A DEFECTELOR LA SENZORII DE
CURENT AI UNUI CONVERTOR ELECTRONIC TRIFAZAT / PROGRAMABLE ME
THOD FOR CURRENT SENSOR FAULT DETECTION OF 3PHASE ELECTRONIC INVER
TERS

Autor:

Mircea Ruba

Cerere: RO A/00156/07.03.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o procedură de detecţie a defectelor la senzorii unui invertor
trifazat, care rulează la o frecvenţă de 250 de ori mai mare decât frecvenţa buclei de control,
monitorizând în permanenţă citirile senzorilor și calculând diferenţa dintre acestea și valorile de referinţă ale curenţilor pe ﬁecare fază, stabilind dacă această diferenţă depășește o
anumită valoare de prag adaptiv. În caz aﬁrmativ, procedura decide înlocuirea citirii senzorului considerat defect cu valoarea de curent estimată, modiﬁcă valorile coeﬁcienţilor regulatoarelor adaptate funcţionării pentru noul regim defectuos respectiv blochează detecţia
defectelor pe restul fazelor pentru o perioadă dată. În aceste condiţii, detecţia, izolarea și
compensarea defectul se realizează între două tacturi de funcţionare ale buclei de control,
timp în care bucla de detecţie executa 250 de asemenea tacturi.
Work description: The invention refers to a method of detecting the current sensors faults of 3-phase
inverters that is running at a rate of 250 time higher that the rate of the actual control loop.
It permanently monitors readings from the sensors and computes the diﬀerence between
the reference values and the actual measured ones. The diﬀerence than is compared with an
adaptive threshold. The comparison yells is fault occurred on a certain sensor and decides
the replacement of the faulted measurement with an estimated one and also modiﬁes the
gains of the control loop’s PI regulators, adapting them to the new operational regime. In the
same time, it stops the fault detection procedure for a certain period of time till the eventual
occurred transient doe to the current replacement passes. By this, the detection, isolation and
compensation of the fault occurred is handled by the strategy in-between two consecutive
iterations of the actual inverter control loop. The fault detection procedure executes 250 calculations (detection) between two consecutive calculations of the control loop.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: inginerie electrică.

B 64

PANOU COMPOZIT MULTISTRAT ŞI METODĂ DE OBŢINERE A ACESTUIA / MULTI
LAYERED COMPOSITE PANEL AND THE METHOD USED FOR OBTAINING IT

Autori:

Daniela-Roxana Tămaș-Gavrea, Raluca Iștoan, Ancuţa Elena Tiuc

Cerere: RO A00288/24.04.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la obţinerea unui panou compozit multistrat alcătuit din două
plăci rigide pe bază de perlit, armate cu plase din ﬁbre naturale de in, între care este dispus
un strat median compact din ﬁbre de in, utilizând ciment alb ca liant, destinate eﬁcientizării
calităţii vieţii şi sănătăţii în mediul construit prin asigurarea unor condiţii optime de confort
acustic care să se bazeze pe satisfacerea exigenţelor utilizatorilor, precum şi la metoda de
realizare a acestuia. Coeﬁcientul de absorbţie acustică al panoului compozit fără perforaţii
are valori ridicate la frecvenţe medii. Valoarea maximă este de 0,98 la frecvenţa de 500 Hz.
În scopul optimizării proprietăţilor fonoabsorbante ale panoului compozit multistrat au fost
execute perforaţii pe una dintre plăcile rigide ale panoului. Astfel, panoul cu perforaţii are
valori ale coeﬁcientului de absorbţie acustică peste 0,70 pe o gamă mai largă de frecvenţe
cuprinsă între 500…3000 Hz. Valoarea maximă este de 0,98 la frecvenţa de 900 Hz.
Work description: The invention relates to a multilayered composite panel and the method of obtaining it. The panel has two rigid perlite-based boards, reinforced with natural ﬂax ﬁber
nets, with a compact layer of ﬂax ﬁber between them, using white cement as a binder. The
purpose of the panel is to improve the quality of life and human health in buildings’ environment by providing optimum acoustic comfort based on users’ requirements. The acoustic
absorption coeﬃcient of the non-perforated composite panel is high at medium frequencies. The peak of sound absorption coeﬃcient of 0.98 is reached at the frequency of 500 Hz.
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In order to optimize the sound absorbing properties of the multilayered composite panel,
perforations were made on one of the rigid boards of the panel. Thus, perforated panels
have acoustic absorption coeﬃcients above 0.70 for a wider frequency range, of 500…3000
Hz. The maximum absorption coeﬃcient is 0.98 at the frequency of 900 Hz.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Problema pe care
o rezolvă invenţia constă în realizarea unui panou compozit multistrat destinat compartimentării pe orizontală a clădirilor, cu proprietăţi acustice comparabile cu cele ale materialelor compozite fonoabsorbante existente, prin utilizarea inului, o alternativă naturală viabilă
a ﬁbrelor sintetice.

B 65

MECANISM DE FRÂNARE CU CAMĂ S / BRAKING MECHANISM WITH S CAM

Autor:

ing. Daniel Laze

Cerere: RO A/00151/05.03.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un mecanism de frânare cu camă „S” având un sistem de
acţionare (1) alcătuit dintr-un corp (8) care susţine un ax (10), iar în interiorul axului (10)
este montat un ansamblu mobil axial format din axul împingător (14) și axul (15) cu bilele (16) care culisează în canalele (10c) și provoacă rotirea camei (2). Compensarea uzurii și
menţinerea saboţilor (4) în imediata vecinătate a tamburului (5) se face cu buclă de reacţie
mecanică formată de cuplajul dinte de ﬁerăstrău (10a/11a) și asamblarea ﬁletată (14c/15c).

Work description: The invention relates to an “S” cam braking mechanism having an actuating system (1) consisting of a body (8) supporting a shaft (10), and an axial movable assembly
formed by the pusher shaft (14) and the spindle (15) with balls (16) sliding in the grooves
(10c) and causing the cam (2) to rotate. Wear compensation and holding of the shoes (4) in
the immediate vicinity of the drum (5) is made with a mechanical reaction loop formed by
the sawtooth coupling (10a/11a) and the threaded assembly (14c/15c).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Mecanismul de
frânare al roţii cu tambur și saboţi interiori.

B 66

METODĂ DE PROIECTARE A PIESELOR DIN STRUCTURA UNUI MOBILIER TA
PIŢAT / METHOD OF DESIGNING PARTS FROM THE UPHOLSTERED FURNITURE
STRUCTURE

Autori:

Cornel Ciupan, Ioan Filip, Emilia Ciupan, Mihai Steopan, Emanuela Sorina Pop, Emilia Maria
Câmpean, Ioan Cionca, Vasile Heres

Cerere: RO a 2017 00820
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o metodă pentru reproiectarea pieselor din structura de rezistenţă a mobilierului tapitat, pornind de la forma exterioară a produsului asa cum a fost
conceputa de catre designer, in scopul înlocuirii lemnului cu materiale compozite pe baza
de ﬁbre vegetale. Metoda, conform invenţiei, presupune parcurgerea următoarelor etape:
obţinerea modelului 3D al produsului sau a unei părţi a acestuia, eliminarea stratului de
confort prin crearea unor suprafeţe echidistante de grosime egală cu a stratului de confort
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şi obţinerea volumului piesei, urmată de proiectarea detaliata sub constrângerile tehnicoeconomice referitoare la speciﬁcaţiile produsului.
Work description: The invention relates to a method for redesigning the component of the rezistant
structure of the upholstered furniture, starting from the external shape of the product as
designed by the designer in order to replace the wood with composite materials based on
vegetable ﬁbers. The method, according to the invention, involves the following steps: obtaining the 3D model of the product or part thereof, removing the comfort layer by creating
equidistant surfaces of thickness equal to the comfort layer and obtaining the part volume,
followed by the detailed design under the technic-economical constraints speciﬁcations
related to the product speciﬁcations.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Industrial equipment and units.

B 67

LATERALĂ DE CANAPEA REALIZATĂ PRIN TERMOFORMARE ŞI PROCEDEU PEN
TRU REALIZAREA ACESTEIA / SOFA SIDE MADE BY THERMOFORMING PROCESS
AND ITS ACCOMPLISHING PROCESS

Autori:

Cornel Ciupan, Ioan Filip, Vasile Heres, Ioan Cionca, Emilia Ciupan, Catalin Raul Gherghel,
Florin Rat

Cerere: RO a 2017 01012
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la structura de rezistentă a unei laterale de canapea şi la procedeul de termoformare în matriţă din material compozit pe bază de ﬁbre vegetale în amestec
cu polipropilenă. Laterala are forma unei cutii şi este alcătuită dintr-o carcasă interioară şi
carcasă exterioară. Procedeul prezintă fazele si parametrii de termoformare într-o matriţă
alcătuită dintr-o matriţă inferioară, miez şi o matriţă superioară, cavitate montate într-o presă. Procedeul constă din următoarele faze: șpănuirea și croirea, încălzirea la 210…220ºC,
transferul pe matriţa miez și deformarea gravitaţională, calibrarea și debitarea pe contur.
Work description: The invention relates to the structure of a sofa side and the molding thermoforming process of composite ﬁber based on vegetable ﬁbers in admixture with polypropylene. The lateral is in the form of a box and is made up of an inner casing and an outer casing.
The process presents the thermoforming phases and parameters in a mold made up of a
lower die, core and a top mold, cavity mounted in a press. The process consists of the following phases: spanning and cutting, heating at 210…220ºC, transfer to core matrix and
gravitational deformation, calibration and contour cutting.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Industrial equipment and units.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI RO
FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI RO
B 68

GEOPOLIMER ECOLOGIC PE BAZĂ DE CENUȘĂ DE TERMOCENTRALĂ ȘI PUL
BERE DE STICLĂ DIN DEȘEURI RECICLATE PENTRU APLICAŢII ÎN DOMENIUL
CONSTRUCŢIILOR ȘI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA / ECOLOGIC POLY
MER BASED ON THERMOELECTRIC POWERPLANT ASH AND GLASS POWDER
FROM RECYCLED WASTES FOR APPLICATIONS IN THE FIELD OF BUILDINGS MATE
RIALS AND PROCEDURE OF OBTAINING IT

Autori:

Dumitru Doru Burduhos Nergiș, Petrică Vizureanu, Ofelia-Cornelia Corbu, Mohd Mustafa Al
Bakri Abdullah, Victor-Andrei Sandu

Cerere: RO A00038/25.01.2019
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Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un geopolimer ecologic pe bază de cenușă de termocentrală
și pulbere de sticlă din deșeuri reciclate pentru aplicaţii in domeniul construcţiilor și procedeu de obţinere a acestuia, ce este activat alcalin cu o soluţie de silicat de sodiu și sodă
caustică, printr-un proces de geopolimerizare. Materialul este obţinut dintr-un amestec de
cenușă de termocentrală (36±1%), pulbere de sticlă (15±1%), activat alcalin cu o soluţie de
silicat de sodiu (28±1%) și o soluţie de hidroxid de sodiu 10M (20±1%), ce este turnat în
matriţă, vibrat și apoi lăsat la uscat la temperatura camerei timp de minim 24h. Materialul rezultat prezintă o compoziţie chimică originală și este destinat aplicaţiilor în domeniul
materialelor de construcţii: plăci pentru faţade, șape, cărămizi, izolaţii refractare, bolţari etc.
Work description: The invention refer to an ecologic polymer based on thermoelectric powerplant
ash and glass powder from recycled wastes for applications in the ﬁeld of contructions and
procedure of obtaining it, which is activated alkaline with a solution of sodium silicate and
hydroxide, by geopolymerisation. The obtained material is obtained from a mixture of ash
from a powerplant (36±1%), glass powder (15±1%), alkaline activated with a solution of
sodium silicate (28±1%) and sodium hydroxide 10M (20±1%), and poured in a mold, vibrated and than dryed at room temperature for minimum 24h. The resulted material has an
original chemical composition and is used for application in the ﬁeld of building materials:
facades, screeds, bricks, refractory insulation, etc.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Materiale ecologice cu consum scăzut de energie și materii prime din deșeuri.

B 69

SISTEM DE DUZE UTILIZAT LA METALIZAREA PRIN PULVERIZARE TERMICĂ ÎN
ARC ELECTRIC / NOZZLE SYSTEM USED FOR THERMAL SPRAYING IN ELECTRIC ARC

Autori:

Ștefan Lucian Toma, Gabi Savin, Bogdan Florin Toma, Costica Bejinariu, Iulian Ioniţă, Petrică
Vizureanu, Gheorghe Bădărău, Andrei Victor Sandu, Alin Cazac, Diana-Petronela BurduhosNergiș

Cerere: RO A01133/21.12.2018
Descrierea lucrării: Invenţia aparţine domeniului Pulverizării termice în arc electric a materialelor
metalice treﬁlabile. Problema tehnică pe care o rezolvă Invenţia este constrângerea dirijată
a arcului electric fară a modiﬁca viteza și debitul aerului comprimat care divizează picăturile
de metal topit în particule ﬁne, în scopul creșterii temperaturii și a vitezei particulelor pulverizate. Soluţia tehnică de rezolvare a acestei probleme constă în crearea unui circuit de
aer comprimat, prin intermediul unui sistem de duze concentrice compus din corp, capac,
ajutaj conic, duză conică și duză frontală de constrângere.
Work description: The invention belongs to the ﬁeld of Thermal spraying in electric arc of wire drawn
metallic materials. The technical problem that is solved by the invention is the directed constrain of the electric arc without modifying the velocity and the ﬂow of the compressed air
that divides the droplets of molten metal into ﬁne particles in order to increase the temperature and the velocity of the sprayed particles. The technical solution to solve this problem
consists in the creating a compressed air circuit through a concentric nozzle system composed of a body, a cap, a conical nozzle, a conical nozzle and a constraint frontal nozzle.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Nou sistem economic și eﬁcient utilizat la pulverizarea
termică.

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA RO
B 70

SISTEM DE ZĂVORÂRE/ INTERLOCKING SYSTEM

Autori:

Ilie Niţan, Laurenţiu-Dan Milici, Mihaela Poienar, Dumitru Cernuşcă, Sergiu Dan Paţa, Alexei
Pianîh, Radu-Dumitru Pentiuc, Cezar Dumitru Popa, Mihai Raţă, Constantin Ungureanu

Cereri:

EP 19464001.7; RO A/00157/2018
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Descrierea lucrării în limba română: Invenţia se referă la un sistem de zăvorâre realizat pe baza a două
elemente elastice din Nitinol (material cu memoria formei), destinat blocării uşilor, obloanelor
în vederea asigurării unor construcţii sau instalaţii. Sistemul de zăvorâre este constituit, în principal, din două elemente elastice din Nitinol sub formă de arc, care controlează un element ce
se introduce într-un canal prevăzut în construcţia ﬁxă, astfel blocând-o pe cea mobilă. Aplicabilitate: sistem de blocare pentru industria auto, industria aeronautică, sisteme de securitate.
Description of the work in English: The invention relates to an interlocking system made on the basis
of two elastic elements of Nitinol (shape memory material), intended to lock doors, shutters,
in order to assure constructions or installations. The interlocking system it is realized essentially of two elastic elements from Nitinol modelled as springs which control an element that is
inserted into a channel provided in the ﬁxed structure, thus blocking it the mobile one. Applications: interlocking system for auto industry, aeronautics industry, security systems.
Importanţa socio-economică sau tehnică a lucrării: Sistemul de zăvorâre dezvoltat este destinat
blocării uşilor, obloanelor în vederea asigurării unor construcţii sau instalaţii şi prezintă faţă
de soluţiile existente următoarele avantaje: posibilitatea de a ﬁ comandat de la distanţă,
precizie ridicată pentru controlul elementului de blocare, siguranţă în exploatare, simplitate
constructivă, gabarit redus.

B 71

TERMOCUPLĂ TIP AMBREIAJ / CLUTCH TYPE THERMOCOUPLE

Autori:

Dumitru Cernuşcă, Laurenţiu-Dan Milici, Ilie Niţan, Mihaela Poienar, Sergiu Paţa, Mihai Cenuşă, Bogdan Breabăn, Cezar-Dumitru Popa

Cereri:

EP 19464010.8; RO A/00519/9.07.2018

Descrierea lucrării în limba română: Invenţia se referă la o termocuplă tip ambreiaj realizată pe baza
unor elemente din Nitinol (material cu memoria formei), destinată cuplării sau decuplării unor
sisteme în mişcare de rotaţie. Problemele tehnice pe care le rezolvă invenţia constau în simplitate constructivă, reducerea complexităţii dimensionării, creşterea preciziei de control a
turaţie prin cuplaj precum şi lărgirea domeniului de aplicabilitate. Termocuplă tip ambreiaj
este constituită dintr-un tambur exterior, care în interior are un sistem independent de patine
din ferodou ce sunt poziţionate cu ajutorul unor elemente din Nitinol (material cu memoria
formei), forţa de apăsare a acestora pe tambur ﬁind dependentă de turaţie şi temperatură.
Description of the work in English: The invention relates to a clutch type thermocouple made of
Nitinol elements for coupling or disconnecting some rotating motion systems. The technical problems solved by the invention consist in constructive simplicity, reduction of sizing
complexity, increase of speed control by coupling speed and widening of applicability. The
thermocouple consists of an outer drum, which in its interior has a system of independent
ferrite patches that are positioned with the aid of Nitinol elements, the force of which on the
drum is dependent on speed and temperature.
Importanţa socio-economică sau tehnică a lucrării: Dispozitivele destinate cuplării sau decuplării
unor sisteme aﬂate în mişcare de rotaţie prezintă dezavantaje legate de complexitatea dimensionării suprafeţelor de contact şi a arcurilor, ce stabilesc turaţia la care se realizează cuplarea
şi decuplarea, precum şi a faptului că acest cuplaj este dependent de viteza de rotaţie şi nu
de alte mărimi sau condiţii în care cuplajul funcţionează. Soluţia realizată de termocuplă tip
ambreiaj prezintă următoarele avantaje: se poate monta pe diferite tipuri de sisteme rotative
de acţionare, permite răcirea sistemelor de acţionare doar atunci când acestea ajung la temperaturi critice sau la turaţii mari ceea ce duce la pierderi minime de putere a motorului de
acţionare şi la o reducere a uzurii, cuplarea şi decuplarea se realizează automat la modiﬁcarea
temperaturii sau vitezei, se poate regla temperatura şi turaţia la care acesta cuplează precum
şi forţa la nivelul contactului tambur - patină, sistemele de acţionare nu mai au nevoie de un
alt sistem de ventilaţie inclus, sistemul de ventilaţie poate ﬁ independent de motor.

B 72

VIBROMOTOR / VIBROMOTOR

Autori:

Ilie Niţan, Laurenţiu-Dan Milici, Mihaela Poienar, Constantin Ungureanu, Elena-Daniela Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru Cernuşcă, Radu-Dumitru Pentiuc
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Cerere: RO A/00518/9.07.2018
Descrierea lucrării în limba română: Invenţia se referă la un vibromotor electric pe bază de polimeri,
destinat conversiei mişcării de vibraţie într-o mişcare conţinu liniară sau de rotaţie. Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în creşterea valorii cuplului la arbore şi simpliﬁcarea constructivă a acestuia. Vibromotorul, este contituit dintr-un rotor în formă de disc
pe suprafaţa căruia calcă o lamelă şi care lamelă este ﬁxată de placa suport a unui modul
vibrator de tip sandviş realizat din plăci de cupru, alimentate de la o sursa de tensiune alternativă de frecvenţă industrială, având interpuse între ele plăci din plexiglass..
Description of the work in English: The invention relates to a polymeric electric vibrator driven to convert the vibration motion into a continuous linear or rotation motion. The technical problem
solved by the invention consists in increasing the torque value of the shaft and constructively simplifying it. The vibrator is made up of a disc-shaped rotor on which a slat is traversed,
and which blade is ﬁxed to the support plate of a sandwich vibrator module made of copper
plates, fed from an alternating industrial frequency voltage source, having interleaved plexiglas plates between them.
Importanţa socio-economică sau tehnică a lucrării: Pentru acţionarea mecanismelor, aparatelor şi
instrumentelor de precizie sunt impuse condiţii speciale. Motoarele şi micromotoarele electrice uzuale nu pot îndeplini, în totalitate, aceste cerinţe aﬂate într-o continuă creştere, deoarece, ele au o inerţie mare, introduc elemente de rigiditate scăzută în sistemul dinamic
şi prezintă un domeniu limitat de viteză. Acestea sunt motivele pentru care cercetătorii şi
proiectanţii sunt preocupaţi de dezvoltarea unor soluţii noi de acţionare, care sa prezinte
o precizie ridicată. Vibromotorul dezvoltat prezintă un cuplu motor de valoare ridicată în
comparaţie cu soluţiile existente ﬁind realizat dintr-un rotor în formă de disc pe suprafaţa
căruia calcă o lamelă şi care lamelă este ﬁxată de placa suport a unui modul vibrator de tip
sandviş realizat din plăci de cupru, alimentate de la o sursa de tensiune alternativă de frecvenţă industrială, având interpuse între ele plăci din plexiglass.

B 73

SIGURANŢĂ TERMOMECANICĂ DE BLOCARE / THERMOMECHANICAL SAFETY
LOCK

Autori:

Ilie Niţan, Laurenţiu-Dan Milici, Mihaela Poienar, Gheorghe Pentiuc, Anna Sabadaș, Mariana
Rodica Milici, Crenguţa-Elena Bobric, Daniela Irimia, Gabriela Raţă, Elena-Daniela Olariu

Cereri:

EP 19464003.3, nr. publicării European patent bulletin 3536994, 2019/37; RO A/00158/2018

Descrierea lucrării în limba română: Invenţia se referă la o siguranţă termomecanică de blocare
cu lamele bimetalice şi destinată protecţiei angrenajelor mecanice de tip arbore – sistem
de acţionare (roată) supuse încălzirii (dilatării). Siguranţa termomecanică de blocare este
constituită din două elemente termo- bimetalice, ﬁxate pe arbore, care sub efect termic se
deformează ﬁxând angrenajul mecanic. Invenţia prezintă următoarele avantaje: uşurinţă la
montajul/demontajul angrenajului; simplitate constructivă; siguranţă mare în exploatare la
temperaturi ridicate.
Description of the work in English: The invention relates to thermomechanical safety lock with
bimetallic blades and intended for the protection of mechanical gear of the drive system
(wheel) subjected to heating. Two thermobimetallic elements are rigidly ﬁxed at one end
by means of two bolts and which, during operation, when the temperature increases, provides additional locking. The invention has the following advantages: constructive simplicity;
ease gear assembly/disassembly; high operating safety at high temperatures.
Importanţa socio-economică sau tehnică a lucrării: Soluţiile existente pe piaţă pentru blocarea
sistemului de acţionare pe un arbore au ca dezavantaj faptul că inelul de siguranţă la creşterea excesivă a temperaturii se poate deforma, rupe, sau poate sări din locaş, astfel apărând
oscilaţii ale sistemului de acţionare (roţii) pe arborele pe care este ﬁxat sau chiar deplasarea
lui pe arbore. Siguranţa termomecanică de blocare dezvoltată înlătură această problema
prin folosirea unor elemente termo-bimetalice ﬁxate pe arbore, care sub efect termic se
deformează, în vederea împiedicării deplasării roţii pe ax în momentul creşterii temperaturii
şi apariţiei unor probleme la inelul elastic de siguranţă.
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SECŢIUNEA C | SECTION C
Medicină, farmacie, cosmetică, paramedical
Medicine, pharmacy, cosmetics, paramedical

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ MD
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE MD
C1

METODĂ DE TESTARE A SÂNGELUI DONATORULUI LA MARKERII HEPATITEI
VIRALE B / METHOD FOR TESTING DONORS BLOOD FOR VIRAL HEPATITIS B
MARKERS

Autori:

Constantin Spînu, Octavian Sajin, Iurie Pînzaru, Svetlana Cebotari, Igor Spînu, Cristina
Josanu, Victor Pântea

Brevet: MD 1166
Descrierea lucrării: Invenţa se referă la medicină şi poate ﬁ utilizată pentru testarea sângelui donatorului la markerii hepatitei virale B cu scop de prevenire a infectării în cazul transfuziei de
sânge. Esenţa invenţiei constă în aceea, că în sânge se determină succesiv prezenţa antigenului AgHBs, anticorpilor antiHBcor sumar, antiHBcor IgM şi antiHBs, iar pentru persoanele
cu titrul la antiHBs mai mare de 100 mlUI/ml, suplimentar se efectuează testul la ADN al
virusului hepatitei B şi, în cazul în care testul este pozitiv, se identiﬁcă prezenţa markerilor
hepatitei virale B în sângele donatorului.
Work description: The invention relates to medicine and can be used for testing donors blood for
viral hepatitis B markers in order to prevent infection in the case of blood transfusion.
Summary of the infection consists in that the presence of HBsAg antigen, total anti-HBcor,
anti-HBcor IgM and anti-HBs antibodies is sequentially determined in the blood, and for
the blood with an anti-HBs titer greater than 100 mlUI/ml, a hepatitis B virus DNA test is
additionally performed and in the case of a positive test, the presence of viral hepatitis B
markers in the donors blood is determined.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia este reducerea maximală a riscului de transmitere a hepatitei virale B prin transfuzie de sânge de la donatorii
de sânge cu hepatita virală B ocultă. Problema prezintă un interes socio-economic, ştiinţiﬁc
şi practic semniﬁcativ pentru Republica Moldova. Rezultate obţinute vor ﬁ folosite pentru
modiﬁcarea algoritmului de testare a markerelor virusului hepatitei virale B la donatorii de
sânge. Metoda propusă prezintă interes socio-economic, urmare a diminuării riscului de
apariţie a hepatitelor virale posttransfuzionale.

C2

METODĂ DE TRATAMENT AL DEREGLĂRII IMUNITĂŢII CELULARE, PROVOCATE
DE RADIAŢIA IONIZANTĂ / METHOD OF TREATMENT OF CELLULAR IMMUNITY
DISORDER CAUSED BY IONIZING RADIATION

Autori:

Ion Bahnarel, Constantin Spînu, Liuba Coreţchi, Ludmila Bîrcă, Pavel Chintea, Vasile Vutcariov,
Igor Spînu, Liliana Coretchi

Brevet: MD 27
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la medicină preventivă. Metoda de tratament al dereglării imunităţii celulare provocate de radiaţia ionizantă constă în aceea că
se administrează intramuscular soluţie de Piridoxină de 5%, câte 1 ml o dată în zi, per os
Essentials, câte 2 capsule de 3 ori pe zi, şi Pacovirin-plus, câte 1 pastilă pe zi. Cura de tratament constituie 90 de zile.
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Work description: The invention relates to medicine, in particular to preventive medicine. The method of treatment of the cellular immunity disorder caused by ionizing radiation consists
in the administration of 5% intramuscular solution of Pyridoxine, 1 ml once daily, per os
Essentials, 2 capsules 3 times daily and Pacovirin-plus, and 1 pill per day. Treatment consists
90 days.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Monitorizarea clinico-paraclinică efectuată până şi la
sfârşitul tratamentului şi pe parcursul a 3 luni, demonstrează că la bolnavii din lotul experimental s-a redus semniﬁcativ frecvenţa de manifestare a dereglărilor de tip neurotic: sindroamele astenodepresiv, astenoneurotic, anxietofobic şi ipocondric, dereglările digestive,
substanţial s-a redus hepatomegalia, faţă de pacienţii din lotul martor. Aceasta corespunde
politicilor socio-economice ale ţării.

C3

METODĂ DE DIAGNOSTIC AL HEPATITEI VIRALE B LA PERSOANELE CU EXPU
NERE ACCIDENTALĂ /DIAGNOSTIC METHOD OF VIRAL HEPATITIS B IN INDIVIDU
ALS WITH ACCIDENTAL EXPOSURE

Autori:

Constantin Spînu, Iurie Pînzaru, Octavian Sajin, Igor Spînu, Maria Isac, Aliona Miron, Angela
Roşca, Victor Pântea, Veaceslav Guţu

Brevet: MD 1245
Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în aceea, că metoda cunoscută de identiﬁcare şi conﬁrmare a markerului AgHBs al virusului hepatitei virale B realizată în 2 etape cu utilizare
respectivă a trusei de identiﬁcare şi celei de conﬁrmare pe parcursul a 6,5 ore în testul ELISA, se substituie cu un nou algoritm, care include în el ambele etape realizate simultan pe
parcursul a 3,5 ore cu un volum redus de consumabile şi de lucru. Algoritmul propus nu
inﬂuenţează rezultatele ﬁnale obţinute, reduce semniﬁcativ timpul de intervenţie cu măsuri
de proﬁlaxie speciﬁce şi nespeciﬁce realizate imediat după testare, în special în situaţii de
urgenţă.
Work description: The essence of the invention consists in that the known 2-step method of identifying and conﬁrming the hepatitis B virus AgHB marker using the identiﬁcation and conﬁrmation kit for 6.5 hours in the ELISA assay is replaced by a new algorithm which includes both
steps performed simultaneously over 3.5 hours with a low volume of consumables and
work. The proposed algorithm does not inﬂuence the obtained ﬁnal results, signiﬁcantly
reduces the intervention time with speciﬁc and non-speciﬁc prophylactic measures performed immediately after testing, especially in emergency situations.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia propusă este reducerea maximală a riscului transmiterii virusului hepatitei virale B urmare a reducerii timpului
investigaţiei probei de 2 ori, în special în situaţii de expunere accidentală întru aplicarea rapidă a măsurilor urgente de proﬁlaxie faţă de persoanele implicate. Metoda poate ﬁ implementată în activităţile laboratoarelor naţionale, raionale, municipale. Metoda nominalizată
prezintă interes socio-economic, ştiinţiﬁc şi practic.

C4

PROCEDEU DE EVALUARE A STATUTULUI IMUN / IMMUNE STATUS ASSESSMENT
PROCESS

Autori:

Ion Bahnarel, Eugenia Samotîia, Liuba Coreţchi, Mihai Moldovan

Brevet: MD 2667
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul medicinei, în special la procedee pentru evaluarea statutului imun în condiţiile acţiunii factorilor stresogeni, inclusiv în condiţii de radiaţii ionizante sporite. Este asigurat un proces pentru evaluarea individuală a stării imune la
pacienţii expuşi la factorul de stres asociat cu radiaţii ionizante, conform corelaţiei sumei
populaţiilor de limfocite T, inclusiv corelaţia TCD4+(limfocite T-helper) şi TCD8+ Populaţii
(limfocite supresoare T) la TCD3+(limfocite T pan)x100, cercetate prin utilizarea imunote-
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rapiei imunoﬂuoriscente sau a metodei bifenotipice. Rezultatul tehnic constă în sporirea
acurateţei evaluării individuale a stării imune la pacienţii expuşi la factorul radiostresogen
cu detectarea corelaţiei dintre expresia indicelui de tensiune a răspunsului imun şi manifestarea patologiilor clinice.
Work description: 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 stress factor associated with ionizing
radiations, 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)x100, investigated by using of imunoﬂuoriscent imunoterapy or the biphenotypic method. The technical result consist in increasing
of individual assessment of immune status in patients exposed to radiostresogen factor
with detection of the correlation between expression of tension index of immune response
and manifestation of clinical pathologies.
Importanţa socio-economică sau tehnică constă în sporirea acurateţei evaluării individuale a stării
imune la pacienţii expuşi la factorul radiostresogen cu detectarea corelaţiei dintre expresia
indicelui de tensiune a răspunsului imun şi manifestarea patologiilor clinice.

C5

METODĂ DE IDENTIFICARE A MARKERULUI VIRUSULUI HEPATITEI VIRALE C ÎN
SÂNGELE UMAN / IDENTIFYING METHOD OF VIRAL HEPATITIS C VIRUS MARKER
IN HUMAN BLOOD

Autori:

Constantin Spînu, Maria Isac, Octavian Sajin, Igor Spînu, Gheorghe Placintă, Ala Donos; Angela Paraschiv, Aliona Miron, Veaceslav Guţu

Hotărâre de acordare a brevetului: nr. 9269
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina umană, în special la identiﬁcarea markerului antiVHC în specimenele de sânge recoltate de la pacienţi, inclusiv cu diagnosticul clinic prezumtiv „Hepatită virală”. Metoda propusă constă în prelucrarea primară a mostrelor de ser
sanguin cu soluţie (suspensie) de substanţă neorganică (minerală) întru înlăturarea factorilor nespeciﬁci, cu examinarea ulterioară în analiza imuno-enzimatică. Avantajele algoritmului propus sunt: metoda elimină posibilitatea apariţiei rezultatelor echivoce, sporind astfel
speciﬁcitatea şi sensibilitatea testului. Procedura propusă exclude investigarea repetată a
pacienţilor la markerul anti-VHC în testul imuno-enzimatic după 1-2 săptămâni, cu toate
consecinţele: economie de timp, consumabile, beneﬁciu pentru pacienţi.
Work description: The invention relates to human medicine, in particular, to the marker identiﬁcation of the anti-HCV in blood samples taken from patients, including with presumed clinical
diagnosis „Viral Hepatitis”. The proposed method consists in the primary processing of blood
serum samples with a solution (suspension) of an inorganic (mineral) substance in order to
remove non-speciﬁc factors with subsequent examination in the immunoenzymatic assay.
The advantages of the proposed algorithm are: this method eliminates the possibility of
equivocal results, thus enhancing the speciﬁcity and sensitivity of the test. The proposed
procedure excludes repeated investigations of patients to the anti-HCV marker in the immunoenzymatic assay after 1-2 weeks with all the consequences: time saving, consumables,
patient beneﬁts.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metoda propusă din start elimină posibilitatea apariţiei
rezultatelor indeterminate (echivoce), sporind astfel eﬁcacitatea testului, manifestată printr-o creştere semniﬁcativă a speciﬁcităţii şi sensibilităţii testului. Concomitent menţionăm
că procedura propusă de identiﬁcare a markerului anti-VHC exclude investigarea repetată a
pacienţilor în AIE după 1-2 săptămâni cu toate consecinţele: economie de timp, consumabile şi beneﬁciu pentru pacient. Metoda este aplicabilă în medicina umană: boli infecţioase,
diagnosticul de laborator (paraclinic), în hepatitele de geneză virală la toate etapele de asistenţă medicală. Tehnologia propusă poate ﬁ valoriﬁcată la nivel local, raional, regional şi de
ţară. Metoda nominalizată prezintă un interes socio-economic, ştiinţiﬁc şi practic.
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C6

METODĂ DE IDENTIFICARE A MARKERULUI ANTIHVE IGG ÎN SERUL SANGUIN
LA PERSOANELE CU RISC SPORIT DE INFECTARE / IDENTIFYING METHOD OF
ANTIHV E MARKER IN PEOPLE AT HIGH RISK OF INFECTION

Autori:

Iurie Pînzaru, Constantin Spînu, Maria Isac, Octavian Sajin, Veaceslav Guţu, Tatiana Tonu

Brevet: MD 1291
Descrierea lucrării: Metoda propusă prezintă un algoritm original de conﬁrmare a markerilor hepatitei virale E în serul uman al angajaţilor de la întreprinderile de procesare a cărnii. Tehnologia evidenţierii merkerilor include 2 (două) etape, prima – identiﬁcarea probelor negative,
pozitive şi indeterminate. Etapa II include înlăturarea inhibitorilor nespeciﬁci din probele de
ser cu rezultate indeterminate cu montarea repetată a testului ELISA pentru probele pozitive prin neutralizarea încărcăturii antigenice ﬁxate pe pereţii godeului planşetei de către
anti-HVE IgG, standardizaţi în condiţii de laborator, astfel blocând formarea complexului
Ag+anti-HVE. Urmare realizării acestei tehnologii probele cu rezultate indeterminate dispar,
ﬁind exact atribuite probelor negative sau pozitive, astfel sporind semniﬁcativ speciﬁcitatea
metodei propuse şi eﬁcacitatea măsurilor de control şi răspuns privind reducerea riscului de
contractare a infecţiei cu virusul hepatitei virale E.
Work description: The proposed method presents an original algorithm for conﬁrming the markers
of viral hepatitis E in the human serum of employees of meat processing enterprises. Marker highlighting technology includes two (2) stages, the ﬁrst - identiﬁcation of negative,
positive and indeterminate samples. Stage II includes removal of non-speciﬁc inhibitors of
serum samples with indeterminate results with repeated ELISA testing for positive samples
by neutralizing the antigenic load ﬁxed on the walls of the pad by the anti-HVE IgG, standardized in conditions of laboratory thus blocking the formation of the Ag + anti-HEV complex.
Following this technology the samples with indeterminate results disappear, being accurately attributed to negative or positive samples, thus signiﬁcantly increasing the speciﬁcity
of the proposed method and the eﬀectiveness of control and response measures to reduce
the risk of contracting viral hepatitis E infection.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metoda propusă va contribui la optimizarea tehnologiilor de identiﬁcare a markerului anti-HVE IgG şi va avea o importanţă semniﬁcativă pentru
sănătatea publică, urmare a sporirii evidente a eﬁcacităţii metodei, ce va permite implementarea la timp a măsurilor de control şi răspuns întru diminuarea riscului de contractare
a hepatitei virale E, în special în contingentele de lucrători antrenaţi în procesarea cărnii. Se
planiﬁcă valoriﬁcarea metodei în Centrele teritoriale şi departamentale de Sănătate Publică
ale MSMPS şi prin procesul didactic la catedrele de proﬁl a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Metoda nominalizată prezintă un interes socio-economic, ştiinţiﬁc şi practic.

C7

METODĂ DE IDENTIFICARE A MARKERULUI ANTIHVE IGG ÎN SERUL SANGUIN /
IDENTIFYING METHOD OF THE ANTIHV IG G MARKER IN BLOOD SERUM

Autori:

Iurie Pînzaru, Constantin Spînu, Maria Isac, Octavian Sajin, Ala Halacu, Igor Spînu

Brevet: MD 1258
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină umană (veterinară), în special la o metodă originală
de identiﬁcare a markerului anti-HVE IgG în serul sanguin şi poate ﬁ utilizată pentru screening şi diagnosticul HVE la persoanele cu risc sporit de infectare, inclusiv din industria alimentară, donori, angajaţii de la întreprinderile de procesare a cărnii. Metoda propusă constă în examinarea şi evaluarea serurilor sanguine prin analiza imuno-enzimatică; probele
de ser care demonstrează rezultate echivoce se prelucrează cu suspensie, obţinută dintr-un
mineral special întru înlăturarea inhibitorilor nespeciﬁci şi repetat se examinează în testul
imuno-enzimatic. Avantajele metodei: algoritmul propus pentru identiﬁcarea anti-HVE IgG
totalmente exclude apariţia rezultatelor incerte (echivoce), sporeşte eﬁcacitatea metodei,
manifestată prin creşterea speciﬁcităţii şi sensibilităţii. Concomitent metoda propusă exclude investigarea repetată a pacienţilor după 1-3 săptămâni la markerii HVE.
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Work description: The invention relates to human (veterinary) medicine, in particular to an original
identifying method of the anti-HVE IgG marker in blood serum and may be used for the
screening and diagnosis of HVE in persons at high risk of infection, including in the food
industry, donors, and employees from meat processing enterprises. The proposed method
consists of examining and evaluating blood serums by immuno-enzymatic analysis, serum
samples demonstrating equivocal results are processed with a suspension obtained from a
special mineral to remove non-speciﬁc inhibitors and repeatedly examined in the immunoenzymatic assay. Advantages of the method: the proposed algorithm for the identiﬁcation
of anti-HVE IgG totally excludes the occurrence of uncertain (equivocal) results, increases
the eﬃcacy of the method, manifested by increasing the speciﬁcity and sensitivity. Concurrently, the proposed method excludes repeated investigations of HVE markers in patients
after 1-3 weeks.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metoda propusă de testare la markerii hepatitei virale
E semniﬁcativ sporeşte eﬁcacitatea testului, manifestată prin sporirea sensibilităţii şi speciﬁcităţii. Urmare acestor priorităţi metoda patentată demonstrează calităţi mai avansate în
identiﬁcarea hepatitei virale E, în special la contingentul persoanelor antenate în procesarea cărnii. Prezintă interes profesional pentru catedrele de proﬁl ale USMF „N. Testemiţanu”,
studenţi, rezidenţi, medici virusologi, infecţionişti, epidemiologi, inclusiv socio-economic
pentru personalul instituţiilor de procesare a cărnii.

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI RO
C8

APĂ DE GURĂ ECOLOGICĂ / ECOLOGICAL MOUTHWASH WATER

Autori:

Kamel Earar, Andrei Victor Sandu, Tudor Lupașcu, Gheorghe Duca, Ion Sandu, Gheorghe Balan

Brevet: MD 3111 2019
Descrierea lucrării: Apă de gură ecologică, care constă dintr-o dispersie hidroalcoolică de timol, suc
de ananas și uleiuri esenţiale sub formă de extracte alcoolice din plante aromate (mentă,
busuioc, rozmarin și/sau cardamon), mușeţel și ceai verde, glicerol fosfat disodic și un emulgator natural, sare de mare, dicarbonat de sodiu și perhidrol.
Work description: Organic mouth water, which consists of a hydroalcoholic dispersion of thymol,
pineapple juice and essential oils in the form of alcoholic extracts from aromatic plants
(peppermint, basil, rosemary and/or cardamom), chamomile and green tea, disodium glycerol phosphate and a natural emulsiﬁer, sea salt, sodium dicarbonate and perhydrol.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Apă de gură ecologică.

INSTITUTUL DE CHIMIE MD
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII MD
C9

13AMINO14,15DINORLABD89EN  COMPUS PENTRU UTILIZARE ÎN CALI
TATE DE AGENT ANTIMICOTIC / 13AMINO14,15DINORLABD89ENE COMPO
UND FOR USE AS AN ANTIMYCOTIC AGENT

Autori:

Aculina Aricu, Kaleria Kuchkova, Elena Secara, Alic Barba, Ion Dragalin, Nicon Ungur

Brevet: MD 4573
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la farmacologie, în special la un compus dinorlabdanic având o
activitate antimicotică pronunţată care poate ﬁ utilizat pentru tratamentul bolilor fungice.
Invenţia constă în faptul că compusul 13-amino-14,15-dinorlabd-8(9)-en este propus pentru utilizare ca agent antimicotic.
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Work description: The invention relates to pharmacology, in particular to a dinorlabdanic compound having a pronounced antimycotic activity and can be used for the treatment of fungal
diseases. Summary of the invention consists in that the 13-amino-14,15-dinorlabd-8(9)-ene
compound is proposed for the use as an antimycotic agent.
Importanţa socio-economică sau tehnică constă în însănătoşirea persoanelor bolnave şi revenirea lor
în actvitate deplină.

INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE MD
C 10

BALSAMURI NATURALE NOI CICLU DIN 5 INVENŢII / NEW NATURAL BALSAMS
CYCLE OF 5 INVENTIONS

Autori:

Ion Mereuţă, Vladimir Carauş, Aurel Morar, Serghei Cicalchin

Cereri:

MD s 2019 0010, s 2019 0011, s 2019 0012, s 2019 0013, s 2019 0014

Hotărâri de acordare a brevetului: nr.9305, 9306, 9307, 9317
Descrierea lucrării: Invenţiile se referă la industria alimentară şi pot ﬁ aplicate în farmacologia preventivă în calitate de substanţe biologic active cu efect imunostimulator, de detoxiﬁere, citolitic şi colestatic. Includerea unor ingrediente noi, coraportul optimal şi îmbinarea atât
calitativă cât și cantitativă reuşită a componentelor în balsamul revendicat permite de a
intensiﬁca proprietăţile organoleptice ale balsamului, ceea ce asigură o creştere a rezistenţei organismului la acţiunea toxică a factorilor poluanţi şi sporeşte semniﬁcativ activitatea
antioxidantă, antistresogenă, imunostimulatoare, de detoxiﬁere, radioprotectoare, ameliorează microcirculaţia cerebral, fortiﬁcă libido şi fertilitatea.
Work description: The inventions refer to the nourishment industry and the prophylactic medicine
and can be applied to the warned of diseases, inclusively oncological one. The adaptability
of ingredients contained in the composition for the obtaining of the prophylactic – curative
balm improves the capacity of work, increases the résistance in the organism at the impact of the environment as at the toxic action of polluting substances, has radioprotection,
antioxidant, antistress properties, improves cerebral microcirculation and prevents senility
improves sexual activity, increase libido and fertility.The balsams is obtained from vegetal
raw material of environmental pure provinience and ensure diversiﬁcation of the spectrum
of prophylactic-curative products.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Printre fenomenele medico-biologice ale umanităţii, în
ultimele decenii o pondere majoră revine maladiilor neinfecţioase, inclusiv cancerul, aceasta determinând în mare măsură cauzele majorării într-o continuă ascensiune a morbidităţii
şi mortalităţii pe glob. Selectarea reuşită a ingredientelor în balsamurile elaborate le conferă
caracteristici speciﬁce, mai mult ca atât le asigură efecte sinergice anume în aceste compoziţii şi în aceste rapoarte cantitative, adică activitatea biologică a ansamblului de ingrediente depăşeşte suma efectelor acţiunii ﬁecăruia dintre ele, ceea ce asigură proprietăţi farmacologice calitativ noi: posedă proprietăţi imunostimulatoare, antistresogene, de detoxiﬁere,
pot ﬁ utilizate şi de persoanele cu diabet zaharat de tip I şi II.

PANAIT FILIP RO
C 11

COMPRESĂ CHIRURGICALĂ PEDICULATĂ / PEDICLE SURGICAL COMPRESS

Autor:

dr. Filip Panait

Cerere: RO A 201300248
Hotărâre de acordare a brevetului: nr. 4/43/2019
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Descrierea lucrării: Invenţia descrie o compresă chirurgicală în structura căreia se găsesc numeroşi
pediculi, prevăzuţi cu sisteme de pompe pasive pentru transferul ﬂuidelor, asigurând o vindecare rapidă a plăgii. Compresa chirurgicală pediculată se comportă ca o biomembrană
care înlocuieşte, pentru un timp, funcţiile ţesutului integru şi permite mecanismelor de
regenerare să acţioneze rapid şi eﬁcient pentru vindecarea plăgii. Modularea transportului
ﬂuidelor din plagă, împreună cu bariera termică, formată din straturile izolatoare ale compresei chirurgicale, generează o creştere a temperaturii locale la peste 37 grade celsius, necesară pentru stimularea reacţiilor enzimatice şi a creşterii keratocitelor.

Work description: Invention describes a surgical compress whose structure contains several pedicles
provided with systems of passive pumps for modulated unidirectional transfer of wound
ﬂuids. The pediculate surgical compress behaves as a biomembrane which replaces, for
a while, the functions of undamaged tissue and allows regeneration mechanisms to act
quickly and eﬀectively to heal the wound. Modulating the ﬂuids’ transport from the wound,
together with the thermal barrier made of insulating layers of the surgical compress, generates an increase of local temperature over 37 Celsius degrees necessary for stimulating the
enzymatic reactions and increasing the keratocites.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Investiţia pentru producerea compresei este ușor de
realizat și asigură compresele chirurgicale necesare spitalelor, atât în secţiile chirurgicale,
pentru uz intraoperator, cât și în secţiile cu bolnavi care au plăgi cronice, de tipul diabeticilor. Abordarea tehnologică este atât de avansată, încât nu are concurenţă pe plan mondial,
datorită indeșirabilităţii compreselor și a absorbţiei modulate a ﬂuidelor din plăgi, fapt care
asigură un mediu optim pentru vindecare rapidă a acestora. Cererea pe piaţă este foarte
mare, neexistând, în prezent, o producţie standardizată de comprese intraoperatorii, acestea realizându-se în sala de operaţie de către personalul medical.

SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN BANAT RO
C 12

PERNĂ CU EFECT DE ATENUARE A DURERII / PILLOW FOR PAIN ATTENUATION

Autori:

Marius Arghirescu, Gabriel Petre Gorecki

Cerere: RO 2019-00057

SECŢIUNEA C | SECTION C

106

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019

Descrierea lucrării: Inventia se referă la o pernă cu efect de atenuare a durerii având două părţi tubulare (1, 1’) deformabile, realizate dintr-o cămășuială (a, a’) din pânză umplută cu material
moale (b) tip burrete sau puf, ﬁecare cămășuială (a, a’) având un sfert din suprafaţa cilindrică
acoperit cu o anexă dreptunghiulară (A, A’) constituită dintr-un suport ﬂexibil (c, c’), ﬁxată
prin capse (d, d’) de cămășuială (a), (a’), pe primul suport ﬂexibil (c), ignifugat, al anexei (A)
ﬁind ﬁxat un termorezistor (2) plat, din folie de carbon, iar de suportul ﬂexibil (c’) al anexei
dreptunghiulare (A’) ﬁind ﬁxat un set de magneţi (3) cu magneţi (m) din NdFeB discoidali și
subţiri, de 25 mm grosime 1040 mm diametru, dispuși echidistant pe 1-2 rânduri, pentru magneto-terapie, adiacent acestora, pe un sfert de suprafaţă cilindrică, ﬁind ﬁxată cu
capse (f ) o anexă dreptunghiulară (B) formată dintr-un suport ﬂexibil (e) din pânză, astfel
încât să formeze cu aceasta trei buzunare, (gl, g2, g3), în buzunarul (gl) ﬁind ﬁxat un aparat
de biorezonanţă (4) plat cu acumulator (h), programabil, tip multifrecvenţă, cu o bandă de
frecvenţe în intervalul: 6150 Hz și cu o altă bandă de frecvenţe în gama: 5002200Hz, alimentarea electrică a acumulatorului (h) al aparatului de biorezonanţă (4) a termorezistorului (2) ﬁind realizată printr-un alimentator (6) coborâtor de tensiune, al cărui cablu de ieșire
(j) se conectează la un distribuitor (7) ﬁxat în buzunarul (g3).
Work description: The invention relates to a pillow for the pain attenuation, having two deformable
tubular parts (1, 1’), made of a cloth (a, a’) ﬁlled with soft material (b) burrito or ﬂuﬀy type,
each shift (a, a’) having a quarter of the cylindrical surface covered with a rectangular annex
(A, A’) consisting of a ﬂexible support (c, c’), ﬁxed by staples (d, d’) to the shirt (a) , (a’), on
the ﬁrst ﬂexible support (c), ﬂame retardant, of the annex (A), being ﬁxed a ﬂat thermistor
(2), made of carbon foil, and to the ﬂexible support (c’) of the rectangular annex (A’) being
ﬁxed a set of magnets (3) with magnets (m) made of discoid and thin NdFeB magnets, 2.5
mm thick and 10-40 mm diameter, aranged equally on 1-2 rows, for magneto-therapy, adjacent to them, on a quarter of cylindrical surface, being ﬁxed with staples (f ) a rectangular
attachment (B) formed of a ﬂexible cloth support (s), so as to form with it three pockets, (g1,
g2, g3), in the pocket (g1) being ﬁxed a bioresonance ﬂat device (4) with battery (h), programmable and of multifrequency type, with a frequency band in the range: 6-150 Hz and
with another frequency band in the range: 500-2200 Hz, the power supply of the battery (h)
of the bioresonance device (4) and of the thermistor (2) being realized by a voltage supply
(6), the output cable (j) of which is connected to a distributor (7) ﬁxed to the pocket (g3).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Poate ﬁ utilizată pentru atenuarea durerii de cap sau de
spate, cu o sursă de alimentare electrică obișnuită. Are un consum de energie electrică redus (inclusiv, corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei, direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei, politicilor ecologice și sociale ale tării).

C 13

VIDEOCAPILAROSCOP DIGITAL / DIGITAL VIDEOCAPILAROSCOPE

Autori:

Gabriel Petre Gorecki, Daniel Cochior, Dan Custura-Craciun, Radu Stoica, Horatiu Moldovan,
Lucian Florin Dorobantu

Cerere: RO A/00285/2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o unitate optoelectronică (videocapilaroscop) utilizată pentru un diagnostic precoce și neinvaziv în situaţii de urgenţă în medicină. Acest videocapilaroscop digital adaptabil (compatibil) la camera video a unui smartphone este o soluţie hardware și software și reprezintă o metodă valoroasă pentru a studia microcirculaţia, deoarece
ofera posibilitatea examinării vaselor sanguine de calibru mic in vivo. Dispozitivul poate ﬁ
utilizat în diferite specialităţi medicale cum ar ﬁ: secţii de terapie intensivă (pentru un diagnostic precoce al șocului septic), medicină internă, reumatologie, dermatologie, chirurgie
vasculară, angiologie-ﬂebologie, chirurgie estetică, stomatologie.
Work description: Our invention is a optoelectronic unit (videocapilaroscope), a solution used for an
early and non-invasive diagnosis in emergency situations in medicine. This digital videocapilaroscope adaptable (compatible) to a smartphone’s video camera is a hardware and
software solution and represents a useful method in studying blood microcirculation because it oﬀers the possibility of examining patients small caliber blood vessels in vivo. This
device is useful in various medical specialties like: intensive care units (for an early diagnosis
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in septic shock), internal medicine, rheumatology, dermatology, vascular surgery, angiology
and ﬂebology, aestethic surgery, dental medicine.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Practic, stabilind un diagnostic precoce de sepsis/șoc
septic se va putea institui o terapie promptă și ţintită, scăzând astfel durata spitalizării, rata
mortalităţii, reducând semniﬁcativ costurile acesteia și imbunătătind evoluţia pacientului.
Posibilitatea depistării precoce a modiﬁcărilor microvasculare folosind videocapilaroscopia
ofera noi oportunităţi de diagnostic și cercetere.

C 14

DISPOZITIV ELECTRONIC PENTRU REDUCEREA ANXIETĂTII PACIENTULUI
PEDIATRIC FAŢĂ DE MASCA FACIALĂ ÎN INDUCŢIA ANESTEZICĂ / ELECTRONIC
DEVICE FOR REDUCING ANXIETY OF THE PEDIATRIC PATIENT TOWARDS THE FACE
MASK DURING ANESTHESIA INDUCTION

Autori:

Gabriel Petre Gorecki, Marius Arghirescu

Cerere: RO 2019 - A/00492
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un dispozitiv electronic pentru reducerea anxietăţii faţă de
masca facială și îmbunătăţirea complianţei pacientului pediatric, constituit dintr-o placăsuport (1) din plastic cu o parte superioară (c) plată în formă de vârf de săgeată aplatizat pe
care se ﬁxează două perechi de diode electroluminescente (6, 6’) de mică putere, continuată
cu o parte mediană (b) plată, de lăţime cvasiconstantă, pe care se ﬁxează un circuit basculant astabil tip „licurici electronic (5) și un mini-întrerupător (4), de baza părţii mediane (b)
ﬁind ﬁxată o parte (g) cu sectiunea în formă de J care formează o parte tip port-baterie pentru un set de baterii (3), de baza părţii mediane (b) ﬂind ﬁxat un inel de ﬁxare (2) cu planul
secţiunii în unghi  faţă de planul părţii mediane (b) al plăcii-suport (1), prin care aceasta
este ﬁxată pe tubul de racordare (D) al părţii concave (A) al măștii de oxigen cu margine
gonﬂabilă.
Work description: The invention relates to a electronic device for reducing anxiety to the face mask
and improving the compliance of the pediatric patient, consisting of a plastic support plate
(1) with a ﬂat top (c) in the shape of a ﬂattened arrowhead, on which two pairs of low-power
electroluminescent diodes (6, 6’) are ﬁxed, continued with a ﬂat median part (b), of a quasiconstant width, on which is ﬁxed a tip-up non-stable circuit of “electronic glowworm” type
(5) and a mini-switch (4), to the base of the middle part (b) being ﬁxed a part (g) with the Jshaped section, forming a battery-type part for a set of batteries (3), the base of the middle
part (b) having a fastening ring (2) with the section plane in angle with respect to the plane
of the middle part (b) of the support plate (1), whereby it is ﬁxed on the connection tube (D)
of the concave part (A) of the inﬂatable oxygen mask.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Avantajele invenţiei constau în: creșterea toleranţei pacientului pediatric faţă de masca facială, reducerea anxietăţii copilului, scăderea necesarului
de substanţe folosite pentru inducţia anestezică și a efectelor adverse ale acestora, asigurarea unei stabilităţi hemodinamice superioare prin reducerea dozelor administrate și, nu în
ultimul rând, folosirea unei metode neinvazive care nu implică probleme de etică medical.

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA MD
ACADEMIA DE STAT DE MEDICINĂ VETERINARĂ DIN VITEBSK BY
C 15

METODĂ DE TRATARE A PROCESULUI PURULENTNECROTIC AL PIEII COPITE
LOR LA VACI / PROCESS FOR FEEDING BEES

Autori:

Vladimir Jurba, BY; Petru Krasociko, BY; Nicolae Eremia, MD; Vasile Rucoli, BY; Anton Labcovici,
BY; Igor Kovalev, BY; Iulea Neicovcena, MD
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Brevet: MD 1353
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina veterinară, în special pentru tratamentul procesului purulent-necrotic al pieii copitelor la vaci. Metoda include tratamentul chirurgical al
defectului patologic al copitelor cu îndepărtarea cornului exfoliat şi a ţesuturilor necrotice,
iar pe pielea prelucrată chirurgical se aplică un pansament protector îmbibat cu preparat
probiotic sub formă de gel pe bază de Bacillus subtilis BIM B-497 D cu concentraţia de 2x109
bacterii/ml, care conţine carbomer, trietanolamină, benzonat de sodiu, unde se folosește
câte 5,0…15,0 g de preparat la un pansament, peste ﬁecare 3…5 zile, iar seria de tratament
include 2…6 pansamente.
Work description: The invention relates to veterinary medicine, in particular for the treatment of
the purulent-necrotic process of the bovine hooves skin. The method includes the surgical treatment of the pathological defect of the hooves with the removal of the exfoliated
horn and of the necrotic tissues, and on the surgically processed skin is applied a protective
bandage soaked with probiotic preparation in the form of gel based on Bacillus subtilis BIM
B-497 D with a concentration of 2x109 bacteria/ml, which contains carbomer, triethanolamine, sodium benzonate, where 5.0…15.0 g of preparation is used in a dressing, over every
3…5 days, and the treatment series includes 2…6 dressings.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea preparatului probiotic bazat pe Bacillus subtilis
BIM B-497 D cu bază de gel permite simpliﬁcarea, accelerarea și creșterea eﬁcienţei terapeutice și economice a tratamentului sub-dermatitei purulente la bovine.

C 16

METODĂ DE TRATARE A INFLAMAŢIEI PURULENTE A PIEII COPITELOR LA
BOVINE / METHOD TREATMENT OF PURULENT INFLAMMATION OF THE BOVINE
HOOVES SKIN

Autori:

Vladimir Jurba, BY; Petru Krasociko, BY; Nicolae Eremia, MD; Vasile Rucoli, BY; Igor Kovalev, BY;
Pavel Soleanciuk, BY; Iulea Neicovcena, MD; Olga Coşîleva, MD

Brevet: MD 1333
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la tratamentul inﬂamaţiei purulente a pieii copitelor la vaci. Metoda include tratamentul mecanic şi chirurgical al defectului patologic la copită, îndepărtarea cornului exfoliat şi a ţesuturilor necrotice, urmată de
tratarea cu soluţii antiseptice, uscarea prin tamponare şi aplicarea a 4 bandaje suprapuse
impregnate cu compuşi cu conţinut de argint, cupru, zinc şi ﬁer, totodată bandajele se aplică pe plagă o dată la ﬁecare 3...5 zile, timp de 15...17 zile.
Work description: The invention relates to veterinary medicine, in particular to the treatment of purulent inﬂammation of the bovine hooves skin. The method includes the mechanical and
surgical treatment of pathological defect in the hoof, the removal of the exfoliated and the
necrotic tissue, ﬂowed by treatment with antiseptic solutions, the drying by buﬀering and
the application 4 overlapping bandages impregnated with compounds containing silver,
copper, zinc and iron, at the same time, the bandages are applied to the wound once every
3 to 5 days, for 15 to 17 days.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea metodei elaborate şi tratarea cu soluţii antiseptice pe baza bandajelor impregnate cu compuși cu conţinut de argint, cupru, zinc şi ﬁer
– face posibilă simpliﬁcarea, accelerarea şi creșterea eﬁcienţei terapeutice şi economice a
tratamentului de sub-dermatită purulentă la bovine.

SECŢIUNEA C | SECTION C

109

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA”, BUCUREȘTI RO
C 17

EXTRACTE STANDARDIZATE DIN ANTHRISCUS SYLVESTRIS  OBŢINERE ȘI UTI
LIZARE TERAPEUTICĂ / STANDARDIZED EXTRACTS FROM ANTHRISCUS SYLVES
TRIS  OBTAINING AND THERAPEUTIC USE

Autori:

Cristina Elena Dinu-Pîrvu, Valentina Anuţa, Bruno Ștefan Velescu, George Mihai Niţulescu,
Octavian Tudorel Olaru, Mihaela Violeta Ghica, Alina Orţan, Ovidiu Popa, Narcisa Băbeanu

Brevet: RO 132751(A0)
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la metoda de obţinere a unei serii de extracte uscate din piese aeriene Anthriscus sylvestris și la caracterizarea lor ﬁzică, chimică și biologică. Activitatea
antiinﬂamatoare a extractului de părţi aeriene de A. sylvestris, a fost evaluată prin utilizarea
metodei plisomometrice în modele de inﬂamaţie provocate de dextran de șobolan și caolin.
Work description: The invention refers to the obtaining method of a series of Anthriscus sylvestris
aerial parts dry extracts and their physical, chemical and biological characterization. The
antiinﬂammatory activity of A. sylvestris aerial parts extract was evaluated by using the plethysmometric method in rat dextran and kaolin induced inﬂammation models.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Extract natural cu efect antiinﬂamator.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GRIGORE T. POPA” DIN IAȘI, FACUL
TATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ RO
C 18

DISPOZITIV PENTRU RESUSCITARE CARDIOPULMONARĂ / DEVICE FOR CARDI
OPULMONARY RESUSCITATION

Autor:

Dimitrie-Cristian Fodor

Cerere: RO A/00155/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul medicinei de urgenţă, în special la un dispozitiv
pentru resuscitare cardiopulmonară (RCP) cu feedback rapid în direcţia resuscitatorului,
conceput să funcţioneze și în tandem cu un deﬁbrilator extern automat (DEA). În scopul
prelungirii funcţiilor vitale ale victimei, până la sosirea echipajului medical de urgenţă,
dispozitivul administrează un volum optim de aer în plămânii victimei, după ce realizează
deblocarea automată și personalizată a căilor aeriene, prin hiperextensia capului victimei.
Sistemul indică salvatorului pașii care trebuie executaţi, astfel, poate ﬁ operat de o singură
persoană, chiar dacă nu este pregătită în domeniul acordării primului ajutor (PA).
Work description: The invention relates to the ﬁeld of emergency medicine, in particular to a device
for cardiopulmonary resuscitation (CPR) with fast feedback in the direction of the resuscitator, designed to work in tandem with an automatic external deﬁbrillator (AED). In order to
extend the vital functions of the victim, until the arrival of the emergency medical crew, the
device provides an optimum volume of air in the victim’s lungs, after realizing the automatic
and personalized unblocking of the airways, by performing the hyperextension of the victim’s head. The system applies to the rescuer the steps that must be performed, thus, it can
be operated by a single person, even if it is not prepared in the ﬁeld of ﬁrst aid (FA).
Importanţa socio-economică sau tehnică: În Europa, stopul cardiac apărut subit este cauza de deces a
peste 700000 de persoane. După apariţia stopului respirator, precedat de stopul cardiac, intervine moartea clinică sau stopul cardiorespirator (SCR). Pentru evitarea apariţiei leziunilor neuronale, resuscitarea cardiopulmonară (RCP) precoce este esenţială în maximum 3-5 minute din
momentul apariţiei SCR. Astfel, un dispozitiv cu indicaţii prompte care necesită o pregătire minimă în utilizare și care realizează autonom caţiva dintre pașii resuscitării, degrevând salvatorul de
anumite manevre, poate prelungi funcţiile vitale ale victimei, până la sosirea echipajului medical
de urgenţă; devenind astfel un echipament necesar și util în tehnica medicală de urgenţă.
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UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
C 19

PROCEDEE DE FLUIDIZARE ȘI ASPIRAŢIE A CONŢINUTULUI CHISTULUI HIDATIC
HEPATIC CU MARSUPIALIZARE LAPAROSCOPICĂ A CAVITĂŢII RESTANTE / ME
THODS OF FLUIDIFICATION AND ASPIRATION OF HEPATIC HYDATIC CYST CAVITY,
WITH FURTHER LAPAROSCOPIC OBSTRUCTION OF REMAINING CAVITY

Autori:

Gheorghe Strajescu, Petru Bujor, Dan Strajescu, Sergiu Bujor

Brevete: MD 1156, 1153
Descrierea lucrării: Metodele constau în introducerea instumentariului laparoscopic intraabdominal,
după care se instalează un dispozitiv special în proiecţia chistului prin care se introduce un
tub de ghidare până la capsula chistului. În tubul menţionat se introduce alt tub cu capătul
de lucru ascuţit sub unghi de 45º; se perforează chistul. În tubul intern se introduce un tocător electric cu un ajutaj de lame spiralate și se fragmenteză membranele hidatice, până la
omogenizare. Se aspiră conţinutul și se prelucrează cavitatea restantă. Se excizează capsula
ﬁbroasă liberă a chistului cu păstrarea unei porţiuni cu lungimea de 0,5 cm, se suturează de
fundul cavităţii cu formarea unui tunel prin care se introduce un tub de drenaj.
Work description: The methods represent special nozzles which consist of a guiding tube, that is
introducted in a usual laparoscopic trocar until the hepatic hydatic cyst. Another tube is
introduced, with a 45 degree angle of sharp edge, and the cyst is perforated. In the intern
tube we place a nozzle with an electric chopper at the end, with blunt edges; and the content of cyst, like hidatic membranes is homogenized. The homogenized mass is aspired and
the restant cavity is exposed with antiseptics. The free surfa e of upper capsula is rezected
without 5 mm from cyst’s edge. Then the edge is sutured to the bottom, this way is formed
a tunnel like space, where is placed later the drainage.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în elaborarea
unui procedeu de omogenizare a masei intrachistice în întregime, fără lezare de structuri
bilio-vasculare cu scop de proﬁlaxie a complicaţiilor postoperatorii. După care urmează elaborarea unei metode minim invazive eﬁciente de înlăturare a cavităţii restante, și totodată
de blocare a ﬁstulelor biliare de calibru mic prin utilizarea ţesuturilor locale, excluzând necesitatea preparării și utilizării altor ţesuturi.

C 20

METODĂ DE APRECIERE A ACTIVITĂŢII ANTIINFLAMATOARE A SUBSTANŢELOR
BIOLOGIC ACTIVE / METHOD FOR ASSESSING THE ANTIINFLAMMATORY ACTIVI
TY OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES

Autori:

Valeriana Pantea, Elena Tagadiuc, Valentin Gudumac

Brevet: MD 1233
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină şi biochimie şi poate ﬁ folosită pentru aprecierea activităţii antiinﬂamatoare a substanţelor biologic active. Metoda constă în aprecierea
activităţii antiinﬂamatoare a substanţelor biologic active, care include pregătirea probelor
de cercetat în concentraţii diferite, la care se adaugă un mediu de reacţie, care conţine tripsină și tampon fosfat cu pH-ul 7,4…7,8, se agită şi se incubează la temperatura de 37°C timp
de 5…10 min, apoi se adaugă o soluţie de N- benzoil-L-arginin 4-nitroanilid hidroclorid în
tampon fosfat se agită din nou şi se incubează la 37°C timp de 3 min, la fel ca şi proba de
cercetat se pregătesc probele martor şi de control, în care în proba martor mediul de incubare nu conţine tripsină, iar în proba de control în loc de substanţa de cercetat se utilizează
o cantitate echivalentă de diluent, apoi se măsoară absorbanţa probelor la 405…410 nm şi
se determină procentul de inhibare a proteazelor, totodată, cu cât este mai mare procentul
de inhibare, cu atât este mai puternică activitatea antiinﬂamatoare a substanţelor cercetate.
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Work description: The invention relates to medicine and biochemistry and can be used to assess
the anti-inﬂammatory activity of biologically active substances.The method consists in assessing of the anti-inﬂammatory activity of biologically active substances, which includes
preparing of the test samples in various concentrations, to which a reaction medium containing trypsin and phosphate buﬀer with pH 7.4…7.8 is added, shaked and incubated at
37°C for 5…10 min, then a solution of N-benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride in
phosphate buﬀer is added, the mixture is shaked again and incubated at 37°C for 3 min, as
well as the test sample, the blank and control samples are prepared, in which in the blank
sample the incubation mixture contains no trypsin, and in the control sample instead of the
investigated substance an equivalent amount of diluent was used, then the absorbance of
the samples at 405…410 nm was measured, and the percentage of protease inhibition is
determined, also, the higher is the inhibition percentage, the strongeristhe.
Importanţa socio-economică sau tehnică constă în micșorarea timpului de efectuare a analizei de
~ 2 ori, se excude folosirea reactivilor corosivi, toxici și necesitatea centrifugării probelor,
se măreşte sensibilitatea, precizitateaşi reproductibilitatea determinărilor. În comparaţie cu
prototipul metoda permite de a determina activitatea antiproteazică a substanţelor puternic colorate. Aceasta permite de a depista mai precis activitatea antiproteazică care reﬂectă
efectele antiinﬂamatoare ale substanţelor testate, se micşorează cheltuielile de reagenţi,
creşte productivitatea muncii cu un efect economic apreciabil.

C 21

METODĂ DE APRECIERE A ACTIVITĂŢII ANTIINFLAMATOARE A SUBSTANŢELOR
BIOLOGIC ACTIVE / METHOD FOR ASSESSING THE ANTIINFLAMMATORY ACTIVI
TY OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES

Autori:

Valeriana Pantea, Ianoş Coreţchi, Sergiu Ghinda, Valentin Gudumac, Elena Tagadiuc

Brevet: MD 1301
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, biochimie şi farmacologie, în special la o metodă
de apreciere a activităţii antiinﬂamatoare a substanţelor biologic active prin determinarea
activităţii de inhibare a producerii de oxid nitric de către celulele macrofage. Esenţa invenţiei constă în obţinerea exudatului peritoneal cu conţinut de macrofage peritoneale prin injectarea intraperitoneală unui animal de laborator a soluţiei de lectină din Phytolacta americana, peste 72 ore se obţin celulele, care se spală şi se suspendă într-un mediu pentru culturi
celulare ce conţine suplimentar ser fetal bovin, gentamicină şi ﬂuconazol, apoi suspensia se
transferă pe o placă cu godeuri şi se incubează în incubatorul cu CO2 la 37°C, timp de 2...4
ore, după care celulele nonaderente se înlatură, iar în ﬁecare godeu a probelor de cercetat
se adaugă un mediu pentru culturi celulare ce conţine suplimentar ser fetal bovin, gentamicină, ﬂuconazol, lipopolizaharidă, metavanadat de amoniu şi diluţii diferite ale compuşilor
cercetaţi, se pregătesc probele de control şi de referinţă, apoi probele se amestecă şi se incubează în incubatorul cu CO2 la 37°C, timp de 24...48 ore, după care se transferă în godeurile
plăcii fotometrice supernatant, soluţie de HgCl2, de clorură de vanadiu şi reactivul Griess, se
amestecă, se lasă la întuneric la 25°C, timp de 30 min, dupa care se masoară absorbanţa la
lungimile de undă de 540 nm şi 630 nm, apoi se determină activitatea de inhibiţie a producerii de oxid nitric. Activitatea antiinﬂamatoare a substanţelor biologic active este apreciată
în raport cu proba de referinţă, cu cât este mai mare activitatea de inhibiţie a producerii oxidului nitric, cu atât activitatea antiinﬂamatoare a substanţelor biologic active este mai mare.
Work description: The invention relates to medicine, biochemistry and pharmacology, in particular
to a method for assessing the anti-inﬂammatory activity of biologically active substances
by determining the activity of inhibiting the production of nitric oxide by macrophage cells.
Summary of the invention consists in obtaining the peritoneal exudate comprising peritoneal macrophages by intraperitoneally administering to a laboratory animal a solution of
lectin from Phytolacta americana, after 72 hours cells are obtained, which are washed and
suspended in a cell culture medium, additionally comprising fetal bovine serum, gentamicin and ﬂuconazole, then the suspension C, for 2…4 is transferred to a plate with wells and
incubated in a CO2 incubator at 37 hours, after which the non-adherent cells are removed,
and in each well in the test samples is added a cell culture medium, additionally comprising
fetal bovine serum, gentamicin, ﬂuconazole, lipopolysaccharide, ammonium metavanadate and test compounds in various dilutions, are prepared the control and comparative
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samples, then the samples are mixed and incubated in the CO2 С, for 24…48 hours, after
incubator at 37 which supernatant, HgCl2, vanadium chloride solution and Griss reagent are
transferred into the wells of the photometric plate, are C, for 30 min, after which is measured
the optical absorptionmixed, left in the dark at 25 at a wavelength of 540 nm and 630 nm,
then is determined the nitric oxide production inhibiting activity. The anti-inﬂammatory
activity of biologically active substances is assessed in relation to the comparative sample,
the greater the nitric oxide production inhibiting activity, the greater the anti-inﬂammatory
activity of biologically active substances.
Importanţa socio-economică sau tehnică constă în economisirea reactivilor și a timpului pentru
aprecierea activităţii antiinﬂamatoare a substanţelor biologic active prin determinarea activităţii de inhibare a producerii de oxid nitric de către celulele macrofage.

C 22

METODE DE PROCESARE A CORNEEI / METHODS OF THE PROCESSING OF THE
CORNEA

Autori:

Adrian Cociug, Viorel Nacu, Olga Macagonova

Brevete: MD 1311, 1348
Descrierea lucrării: Invenţiile se referă la medicină, şi anume la metode de procesare a corneei şi
poate ﬁ utilizată în medicina regenerativă, domeniul celulelor stem, morfopatologie, histologie şi oftalmologie. Metoda propune utilizarea dispozitivelor noi pentru secţionarea și
conservarea corneei. Dispozitivul, conform invenţiei, constă dintr-un vas cubic (1) cu volumul de 125 mm3, unul din pereţii vasului (1) este executat cu gât (2) cu diametrul de 20 mm,
înălţimea de 10 mm şi cu ﬁlet exterior (3). Gâtul (2) este închis cu un dop (6) de cauciuc şi cu
un capac (4) poliacrilic cu ﬁlet interior (5). Pe unul din pereţii alăturaţi peretelui cu gât (2),
din interiorul vasului (1), este formată o adâncitură concavă (7) spre exterior cu volumul de
1 ml şi adâncimea de 5 mm. Pe marginea adânciturii (7), în vas (1), sunt ﬁxate patru picioruşe
(8) în formă de semicerc cu lungimea de 3 mm, situate, în perechi, diametral opuse. Toate
elementele sunt executate din material poliacrilic.
Work description: The inventions relates to medicine, namely to devices of the processing of cornea
and examination of corneal endothelial cells, and can be used in regenerative medicine, the
ﬁeld of stem cells, morphopathology, histology and ophthalmology. The method proposes
the use of new devices for cutting and preserving the cornea. The device, according to the
invention, consists of a cube-shaped vessel (1) of a volume of 125 mm3, one of the walls of
the vessel (1) is made with a neck (2) with a diameter of 20 mm, a height of 10 mm and with
an external thread (3). The neck (2) is closed with a rubber plug (6) and a polyacrylic cap (4)
with an internal thread (5). On one of the walls adjacent to the wall with the neck (2), inside
the vessel (1), is formed an outwardly concave recess (7) of a volume of 1 ml and a recess
of 5 mm. At the edge of the recess (7), in the vessel (1), are ﬁxed four legs (8) in the form of
a semicircle of a length of 3 mm, placed in pairs, diametrically opposite. All elements are
made of polyacryl.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metodele permit păstrarea viabilităţii celulelor endoteliale, numărul de celule nu mai puţin de 2000 celule, ce are prioritatea în siguranţa și calitatea
transplantului de cornee.

C 23

METODE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AL LEZIUNILOR PEMFIGUSLIKE LA
ŞOBOLANI / METHODS OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE PEMPHI
GUSLIKE LESIONS IN RATS

Autori:

Olga Macagonova, Viorel Nacu, Adrian Cociug, Gheorghe Mușet

Brevete: MD 1331, 1342, 1344
Descrierea lucrării: Invenţiile se referă la medicina experimentală, medicina regenerativă, în special
la metode de diagnostic și tratamentul leziunilor pemﬁgus-like induse la șobolani. Esenţa
invenţiei constă în evaluarea integrităţii keratinocitelor prin explorarea intensitatăţii reacţiei
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de colorare la nivelul epidermului prin metoda imunohistochimică cu pancitokeratină, dozarea concentraţiei serice a C3 și C4 prin metoda optică în domeniul lungimilor de undă
ultraviolete și în cazul în care concentraţia de C3 este de 1,02...2,54 g/l și C4 – 0,82...0,94 g/l,
și tratamentul cu celule stem al leziunilor pemﬁgus-like la șobolani.
Work description: The invention relates to experimental medicine, regenerative medicine, in particular to methods of diagnosis and treatment of pemﬁgus-like lesions induced in rats. The
essence of the invention consists in evaluating the integrity of the keratinocytes by exploring the intensity of the staining reaction at the epidermis by the immunohistochemical
method with pancitokeratin, dosing the serum concentrations of C3 and C4 by the optical
method in the ultraviolet wavelength range, and in the case when the concentration of C3
is 1.02…2.54 g/l, and C4 – 0.82…0.94 g/l and stem cell treatment of pemphigus-like lesions
in rats.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metodele propuse permit evaluarea integrităţii keratinocitelor la nivelul epidermului, explorarea reacţiilor imune înainte și după terapia cu celule
stem al leziunilor pemﬁgus–like ceea ce relevă despre inﬂuenţa beneﬁcă a celulelor stem
osteomedulare alogene asupra tratamentul pemﬁgusului indus la șobolani exprimate prin
scăderea intensităţii reacţiei de colorare a keratinocitelor și reducerea leziunilor imune prin
sporirea concentraţiei serice a C3 și C4 la șobolani.

C 24

METODE DE TRATAMENT CHIRURGICAL AL COMPLICAŢIILOR HIPERTENSIUNII
PORTALE LA PACIENŢII CU CIROZĂ HEPATICĂ / SURGICAL TREATMENT ME
THODS OF COMPLICATIONS OF PORTAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH LIVER
CIRRHOSIS

Autori:

Gheorghe Anghelici, Ion Panici, Sergiu Pisarenco, Oleg Crudu, Tatiana Zugrav, Gheorghe
Lupu, Oleg Savin

Cereri:

MD s 2019 0069, s 2019 0090, s 2019 0093

Descrierea lucrării: Ciclul de invenţii se referă la tratamentul complicaţiilor hipertensiunii portale la
pacienţii cu ciroză hepatică: Insuﬁcienţa limfocirculatorie centrală și Varicele esofagogastrice hemoragice. Metoda de decompresie a ductului limfatic toracic constă în înlăturarea
blocajului limfocirculator în porţiunea cervicală a ductului toracic limfatic, totodată constă
în stabilizarea traiectului arcului cervical al DTL cu scop de proﬁlaxie a torsiunii lui.
Metodele de hemostază endoscopică a hemoragiilor variceale din ciroza hepatică constă în
injectarea în lumenul varicelor sângerânde a adezivului ﬁbrinic care constă din sol. ﬁbrinogen, care se amestecă cu soluţie de aprotinin, trombină şi clorură de Ca+2, unde pulberea de
trombină se dizolvă în 5…20 ml de metronidazol cu concentraţia de 5 mg/ml, și se adaugă
1 ml de colorant Trypan Blue 0,6 mg/ml, după care componentele se injectează separat
cu polimerizarea deﬁnitivă în lumenul varicelui. Pentru a preveni infecţia postinjeţională se
efectuiază metoda de hemostază ce constă în aceea că endoscopic se injectează în lumenul
varicelui soluţie de ceftriaxon 0,5…1,0 g dizolvat în 5,0…10,0 ml soluţie de lidocaină de 2%,
apoi se întroduc concomitant componentele unui adeziv ﬁbrinic.
Work description: The cycle of inventions refers to the treatment of complications of portal hypertension in patients with liver cirrhosis: Central lymphocirculatory insuﬃciency and hemorrhagic esophageal-gastric varices. The problem solved by the invention: The method of
decompression of the thoracic lymphatic duct consists in removing the lymphocirculatory
blockage in the cervical portion of the lymphatic thoracic duct, at the same time; it consists
in stabilizing the path of the cervical arch of the lymphatic thoracic duct with the purpose
of prophylaxis of its torsion.
The invention of endoscopic hemostasis of varicealhaemorrhages from liver cirrhosis consists in injecting into the lumen of the bleeding varicose veins the ﬁbrinic adhesive that
consists of the soil. ﬁbrinogen, which is mixed with aprotinin, thrombin and Ca+ 2 chloride solution, where the thrombin powder is dissolved in 5…20 ml of metronidazole at the
concentration of 5 mg/ml, and 1 ml of Trypan Blue 0 dye is added, 6 mg/ml, after which
the components are injected separately with the deﬁnitive polymerization in the varicose
lumen. In order to prevent postinjectionary infection, the hemostasis method is performed,
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which consists in the endoscopic injection of varicella solution of ceftriaxon 0.5…1.0g dissolved in 5.0…10.0 ml 2% lidocaine solution, then I introduce concomitant components of
a ﬁbrinic adhesive.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Ciclul de invenţii se referă la medicină, în special la hepatologia chirurgicală, şi poate ﬁ aplicată în corecţia chirurgicală a sindromului ascitic la
pacienţii cu ciroză hepatică decompensată și hemostază endoscopică a hemoragiilor din
varice esofagogastrice.

C 25

METODĂ DE TRATAMENT AL AFECŢIUNILOR INFLAMATORII ALE ŢESUTURILOR
MOI ȘI ARTICULAŢIILOR / METHOD OF TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEA
SES OF SOFT TISSUES AND JOINTS

Autori:

Victor Ghicavîi, Ianoș Coreţchi, Olesea Popovici

Cerere: MD s 2019 0004
Hotărâre de acordare a brevetului: nr. 9340
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina experimentală şi farmacologia clinică şi poate ﬁ
utilizată pentru tratamentul afecţiunilor inﬂamatorii ale ţesuturilor moi și articulaţiilor la
animalele de laborator. Esenţa invenţiei constă în aceea, că la șobolani se administrează intraperitoneal unimomentan 10 mg/kg soluţie de izopropilfosﬁt-S-izopropilizotiuroniu și 10
mg/kg soluţie de diclofenac. Avantajele metodei constau în aceea că la administrarea unimomentană a izopropilfosﬁt-S-izopropilizotiuroniului în asociere cu diclofenacul se obţine
acţiunea antiinﬂamatoare sinergică, mai pronunţată, datorită inhibării atât a ciclooxigenazei, cât și a sintezei oxidului nitric.
Work description: The invention relates to experimental medicine and clinical pharmacology and
can be used for the treatment of inﬂammatory disorders of soft tissues and joints in laboratory animals. The essence of the invention is that 10 mg/kg isopropylphosphite-S-isopropylisothiuronium solution and 10 mg/kg diclofenac solution are administered intraperitoneally in rats. The advantages of the method consist in the fact that in case of administration of
isopropylphosphite-S-isopropylisothiurone in combination with diclofenac, the synergistic,
more pronounced anti-inﬂammatory action is obtained, due to the inhibition of both cyclooxygenase and nitric oxide synthesis.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia permite potenţarea acţiunii antiinﬂamatoare a
diclofenacului prin utilizarea combinată cu izopropilfosﬁt-S-izopropilizotiuroniu. Utilizarea
asociată a acestor două substanţe medicamentoase determină dezvoltarea unei acţiuni antiinﬂamatoare mai pronunţate, concomitent ﬁind posibilă utilizarea diclofenacului în doze
mai mici decât cele uzuale. Astfel, se mărește eﬁcacitatea tratamentului afecţiunilor inﬂamatorii ale ţesuturilor moi și articulaţiilor. Concomitent se micșorează incidenţa reacţiilor
adverse gastrointestinale ale diclofenacului.

C 26

METODĂ DE PROFILAXIE A HIPOTENSIUNII ARTERIALE LA UTILIZAREA INHIBI
TORILOR ENZIMEI DE CONVERSIE A ANGIOTENSINEI 1 ÎN TRATAMENTUL BOLI
LOR CARDIOVASCULARE / METHOD OF PROPHYLAXIS OF HYPOTENSION WHEN
USING ANGIOTENSIN 1 CONVERSION ENZYME INHIBITORS IN THE TREATMENT
OF CARDIOVASCULAR DISEASES

Autori:

Victor Ghicavîi, Ianoș Coreţchi

Cerere: MD s 2019 0003
Hotărâre de acordare a brevetului: nr. 9339
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina experimentală, farmacologia clinică şi terapie intensivă şi poate ﬁ utilizată pentru proﬁlaxia hipotensiunii arteriale la utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor cardiovasculare. Esenţa
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invenţiei constă în aceea, că se administrează intravenos 2…4 mg/kg de un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei 1, iar apoi intravenos în bolus se administrează 10…20
mg/kg soluţie de bromură de S-etilizotiuroniu. Avantajele metodei constau în aceea, că la
administrarea unimomentană a bromurii de S-etilizotiuroniu se previne micșorarea excesivă a TA, sau se mărește TA, cu stabilizarea valorilor.
Work description: The invention relates to experimental medicine, clinical pharmacology and intensive care and can be used for the prophylaxis of hypotension when using angiotensin 1
conversion enzyme inhibitors in the treatment of cardiovascular diseases. The essence of
the invention is that 2…4 mg/kg of an angiotensin 1 conversion enzyme inhibitor is administered intravenously and then 10…20 mg/kg of S-ethylisothiuronium bromide solution is
administered intravenously. The advantages of the method consist in the fact that the administration of S-ethylisothiuronium bromide prevents excessive reduction of BP, or increases
BP, with stabilization of its values.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia permite prevenirea hipotensiunii arteriale excesive la utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul bolilor
cardiovasculare și corectarea posibilelor dereglări hemodinamice, care se dezvoltă la utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei 1 de sine stătător sau la interacţiunea
acestora cu alte medicamente. Ca consecinţă se extind posibilităţile de utilizare a inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei 1 în tratamentul afecţiunilor respective, se va
micșora durata spitalizării și costul tratamentului, se va mări eﬁcacitatea tratamentului acordat și calitatea vieţii pacienţilor.

C 27

METODĂ DE DIAGNOSTIC AL ANOMALIILOR DENTOMAXILARE LA COPII CU
TULBURĂRI SENZORIALE CENTRAL / METHOD OF DIAGNOSIS OF MALOCCLUSI
ON IN CHILDREN WITH CENTRAL SENSORIAL DISORDERS

Autori:

Cristina Poștaru, Gheorghe Railean, Silvia Railean, Diana Uncuţa

Cerere: MD s 2019 0052
Hotărâre de acordare a brevetului: nr. 9366
Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează examenul clinic şi paraclinic şi în
cazul când se determină prezenţa asimetriei faciale, relaţiei anormale la nivelul dinţilor incisivi în plan sagital, vertical sau transversal, prezenţa sindromului algic în timpul masticaţiei,
iar la evaluarea activităţii musculare prin examenul electromiograﬁc se determină dereglări
ale activităţii electrice a mușchilor masticatori, şi anume în cazul când amplitudinea potenţialului este mai mică de 500 μV, frecvenţa mai mare de 12 cicluri/sec şi durata potenţialului
mai mare de 16 ms, pe partea afectată se determină o anomalie dento-maxilară de caracter
periferic, iar în cazul când tabloul clinic este identic cu cel menţionat anterior, iar la examenul electromiograﬁc se determină că amplitudinea potenţialului este de 500…00 μV, frecvenţa este de 4…12 cicluri/sec şi durata potenţialului este de 4…16 ms pe partea afectată
se determină o anomalie dento-maxilară de caracter central.
Work description: The essence of the method is that the clinical and paraclinical examination is performed and if the presence of the facial asymmetry, the abnormal relations of the teeth in
the vertical, sagittal and transverse plane is determined, the presence of the algal syndrome
during the mastication and the evaluation of the muscular activity by the electromyographic examination causes disturbances of the electrical activity of the masticatory muscles especially when the amplitude of the potential is less than 500 μV, frequency greater than
12 cicli/sec and the duration of the potential greater than 16 ms on the aﬀected side, an
malocclusion of peripheral type is determined and if the clinical is identical to the one mentioned above and at the electromyographic examination it is determines that the amplitude
of the potential is 500…700 μV, the frequency is 4…12 cicli/sec and the duration of the
potential is 4…16 ms on the aﬀected side, an malocclusion central type is determined.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Diagnosticarea precoce și precisă la etapa tulburărilor
funcţionale. Reducerea cheltuielilor pentru stat și pentru pacient.
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C 28

METODĂ DE DIAGNOSTIC AL DEREGLĂRILOR NEUROMUSCULARE LA COPII CU
ANOMALII OROMAXILOFACIALE / METHOD FOR DIAGNOSING NEUROMUSCU
LAR DISORDERS IN CHILDREN WITH MAXILLOFACIAL ANOMALIES

Autori:

Cristina Poștaru, MD; Silvia Railean, MD; Gheorghe Railean, MD; Mihail Postnikov, RU; Anastasia Rodionova, RU

Brevet: MD 1293
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la neurologie şi stomatologie şi poate ﬁ
utilizată pentru diagnosticul dereglărilor neuromusculare la copii cu anomalii oro-maxilofaciale. Esenţa metodei constă în aceea că se efectuează electromiograﬁa cu aplicarea prin
lipire a unor electrozi în formă de discuri de mici dimensiuni pe suprafata pielii în regiunea
muşchilor maseter şi temporalis bilateral şi se înregistrează activitatea bioelectrică în stare
de repaus, timp de 10 min, apoi după aplicarea unui efort ﬁzic prin contracţia maximală
musculară mandibulară, timp de 10 s şi după relaxarea muşchilor, după 10 min de la efortul
ﬁzic, în cazul în care raportul dintre valoarea activităţii bioelectrice normale faţă de valoarea
activităţii bioelectrice obţinute la pacientul cu anomalie oro-maxilo-faciale pentru muşchiul
maseter în stare de repaus este de 95...90%, după aplicarea efortului ﬁzic este de 80...55% şi
după relaxarea muşchilor este de 98...70%, iar pentru muşchiul temporalis în stare de repaus
este mai mare de 110%, după aplicarea efortului ﬁzic – 92...65% şi după relaxarea muşchilor –
111...94%, se diagnostichează prezenţa dereglărilor neuro-musculare.
Work description: The invention relates to medicine, in particular to neurology and dentistry and can
be used for diagnosing neuromuscular disorders in children with maxillofacial anomalies.
Summary of the method consists in that it is performed the electromyography using electrodes in the form of small disks on the surface of the skin in the region of the mastication
and temporal muscles on both sides and is recorded the bioelectric activity at rest, for 10
min, then after the application of an exercise stress with maximum mandibular muscular
contraction, for 10 s and after the relaxation of muscles, in 10 min after the exercise stress,
in the event if the ratio between the value of normal bioelectric activity to the value of bioelectric activity, obtained from the patient with maxillofacial anomalies for the mastication
muscle at rest is of 95…90%, after the application of the exercise stress is of 80…55% and
after the relaxation of muscles is of 98…70%, and for the temporal muscle at rest is more
than 110%, after the application of the exercise stress – 92…65% and after the relaxation of
muscles – 111…94%, it is diagnosed the presence of neuromuscular disorders.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Diagnosticarea precoce și precisă la etapa tulburarilor
neuromusculare. Reducerea cheltuielilor pentru stat și pacient

C 29

METODE DE TRATAMENT CHIRURGICAL AL HERNIILOR PERETELUI ABDOMINAL /
METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF ABDOMINAL WALL HERNIAS

Autori:

Sergiu Pisarenco, Adrian Cusnir, Gheorghe Anghelici, Tatiana Zugrav

Brevete: MD 1252, 1247
Descrierea lucrării: Ciclul de metode constau în faptul că o suspensie de celule mononucleare care
conţine 3×107/ml de celule este separată cu 24…48 de ore înainte de intervenţia de sângele
pacientului, 2…3 ore înainte de intervenţie, se prelevează 30-40 ml de sânge și se centrifugă timp de 8…12 minute la 3000…3500 rpm pentru a obţine o membrana îmbogaţită cu
trombocite. Hernioplastia se realizează prin dublare longitudinală sau transversală a aponeurozei în hernioplastia ombilicală și prin metoda lichtenstein în herniile inghinale, după
care se administrează 5…15 ml de suspensie de celule mononucleare în stratul muscular
din jurul plastiei, după care se aplică cheagul de ﬁbrină deasupra liniei de plastiei a herniei.
Work description: The methods consists in that a suspension of mononuclear cells containing 3 ×
107/ml of cells is separated 24…48 hours prior to intervention from the patient’s blood,
2…3 hours prior to intervention, 30…40 ml of blood is taken and centrifuged for 8…12 minutes at 3000…3500 rpm to produce a platelets rich ﬁbrin clot. Hernioplastia is performed
by longitudinal or transverse duplication in ombilical hernioplasty and lichtenstein method
of treatment of inguinal hernias, than is administered 5…15 ml of mononuclear cells sus-
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pension in the muscular layer around the plastia, after which the ﬁbrin clot is applied above
the plasticized region.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metoda dată de tratament asigură tratamentul herniilor
peretelui abdominal anterior la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată.

C 30

METODE DE TRATAMENT CHIRURGICAL AL STRICTURILOR CĂILOR BILIARE
PRINCIPALE / METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF STRICTURES OF MAIN
BILE DUCTS

Autori:

Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Alexandru Ferdohleb

Brevete: MD 1273, 1274
Descrierea lucrării: Metodele constau în formarea unei hepaticojejunoanastomoze cu ajustarea
mucoasei la mucoasă cu un ermetism sporit, ajustare bună a partenerului biliar la peretele
jejunului, poziţionarea suturilor incluzând toate straturile peretelui intestinal și a peretelui
ductului hepatic cu excepţia mucoasei, care este un moment important în protecţia liniei de
anastomoză de acţiunea agresivă a sărurilor biliare și exclud formarea excesivă a ţesutului
cicatriceal, totodată previn traumatizarea bontului biliar și evită bilioragia. Sunt elaborate
și implementate două modalităţi tehnice de realizare a hepaticojejunoanastomei. În prima
metodă sunt aplicate suturi ordinare într-un singur strat cu tracţiune sincronă pentru ambele buze anastomotice. Metoda a doua constă în surjet încontinuu cu omiterea din sutură
a mucoasei ce permite protejare sigură a liniei de sutură. Rezultatul invenţiilor constă în
formarea unei hepaticojejunoanastomoze cu tracţiunea sincronă a tuturor suturilor de pe
peretele posterior și apoi anterior, care duce la micșorează factorul traumatic și ischemizant
local. Formarea unei hepaticojejunoanastomoze mucoasă la mucoasă cu un ermetism sporit, este rezultatul unei tracţiuni sincrone a tuturor suturilor de pe peretele posterior și apoi
anterior, care duce la micșorarea factorului traumatic și ischemizant local, asigurând o răspândire a efortului ﬁzic uniform, ceea ce ne asigură asigură o congruenţă ideală de atașarea
a mucoasei la mucoasă și care permite o îmbunătăţire nemijlocită a rezultatelor postoperatorii, a evoluţiei clinice, biologice și psiho-sociale postoperatorii. Cerinţele contemporane
faţă de anastomozele bilio-digestive și avantajele chirurgiei moderne sunt respectate în
tehnicile propuse de formare a hepaticojejunoanastomozei (HJA) în cadrul ambelor invenţii,
aplicând doar sutura într-un singur strat prin surjet încontinuu sau a suturii ordinare fără implicare în sutură a mucoasei, pentru care se foloseștedrept material de sutură PDS (de la 4-0
până la 6-0). Grosimea suturii depinde de nivelul stricturii și diametrul căii biliare principale
(CBP). E de remarcat momentul că pentru stricturile de tip III și IV este necesar de a folosi
doar materialul de sutură de mărimea 5-0 și 6-0.
Work description: The method consist of the formation of a hepaticojejunoanastomosis with the
adjustment of the mucosa to the mucosa with an increased hermetism, a good adjustment
of the biliary partner to the wall of the jejunum, the positioning of the sutures including all
the layers of the intestinal wall and of the wall of the hepatic duct except for the mucosa,
which is an important moment foranastomosis protection from the aggressive action of the
bile salts and exclude the excessive formation of the scar tissue, at the same time it prevents
the trauma of the bile duct and avoid the bilioragia. There were developed and implemented two technical modalities of performing hepaticojejunoanastomosis. In the ﬁrst method,
ordinary sutures are applied in a single layer with synchronous traction of both anastomotic
lips. The second method consists of continuous suturing without the mucosa, which allows
safe protection of the suture line. The result of the inventions consists in the formation of a
hepaticojejunoanastomosis with the synchronous traction of all the sutures on the posterior wall and then anteriorly, which leads to the decrease of the local traumatic and ischemic
factor. The formation of a hepaticojejunoanastomosis mucosa to the mucosa with an increased hermetism, is the result of a synchronous traction of all the sutures on the posterior
wall and then on the anterior one, which leads to the decrease of the local traumatic and ischemic factors, ensuring anuniform spread of the physical eﬀort which assures us a perfect
and congruent attachment of mucosa to the mucosa and which allows an immediate improvement of the postoperative results: of the clinical, biological and psycho-social postoperativeevolution. The contemporary requirements for bilio-digestive anastomoses and the
advantages of modern surgery are respected in the proposed techniques for the formation
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of hepaticojejunoanastomosis (HJA) in both inventions, applying the suture onlyin a single
layer through a continuous suture or the ordinary suture without involvement in the suture,
for which PDS suture material (from 4-0 to 6-0) is used. The thickness of the suture depends
on the level of stricture and the diameter of the main bile duct (CBP). It is worth noting that
for type III and IV strictures it is necessary to use only suture material of size 5-0 and 6-0.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă ciclul de inventii constă în
elaborarea unor metode de tratament al stricturilor căii biliare principale cu formarea unei
hepaticojejunoanastomoze cu un ermetism sporit, cu evitarea ischemiei ţesuturilor din zona
anastomozei, o traumatizare minimă a bontului biliar cu evitarea bilioragieiși o ajustare ideală a mucoaselor jejunului și a ductului hepatic. Metodele implementate sub formă de standard de abordare chirurgicală a pacienţilor cu stricturi biliare benigne. Perioada medie de
supraveghere la distanţa a fost 29,89±0,48 de luni, cu amplitudinea de interval de la 2 până
la 68 de luni. Rezultate excelente sau bune s-au obţinut la 134 (66,01%) de pacienţi, în timp
ce cei 69 (33,99%) pacienţi rămași au prezentat rezultate rezonabile sau slabe. Pentru evaluarea calităţii vieţii în stadiul postoperator la distanţă cu o periodicitate de 3 și apoi respectiv ﬁecare 6 luni s-a utilizat sistemul de apreciere reprezentat de J. Terblanche. Menţionăm
patru grupe fundamentale pentru scala de evaluare. Toate rezultatele au fost măsurate cu
ajutorul unei baze de date numerice. În cadrul acestei evaluări, am remarcat că evoluţiile
cele mai bune din punct de vedere al indicatorilor cercetaţi au fost stabiliţi pentru grupul
I, apreciat 123 (60,6±4,41%) cazuri cu o veridicitate de p1, 2<0,001; t=5,38. Acești pacienţi
au manifestat o însănătoșire durabilă și o lipsă de acuze din partea sistemului hepatobiliar,
cu o reîncadrare integrală în activitatea socială. Grupul II a cumulat rezultate satisfăcătoare,
constatate în 39 (19,2±6,31%) cazuri cu o veridicitate de p 2, 3>0,05; t=1,10. Toţi bolnavii au
fost într-o stare de sănătate foarte bună, doar episodic au prezentat semne clinice tranzitorii
pentru o hepato-biliopatie cronică. Ultimele nu au avut nici un impact serios,stările acestea
erau corijate prin dietoterapie, hepatoprotectoare, pe care le primeau episodic ambulatoriu. Grupul III a reprezentat pacienţii ce au prezentat acuze la momentul examenului cu
teste de dereglare a funcţiei hepatobiliare. Acesta a inclus 18 (8,9±6,91%) pacienţi (p 3, 4
>0,05; t=0,25). Toţi ei au necesitat spitalizări episodice în staţionar chirurgical cu realizarea
unor tratamente infuzionale, hepatoprotectoare sub un control multidisciplinar, ce includea
chirurgul hepatobiliar, hepatologul, gastroenterologul, endoscopistul. Realizarea tratamentelor permitea o compensare a stării de sănătate și evitarea progresării suferinţei hepatobiliare. Un impact nefericit a fost că marea majoritatea din ei și-au schimbat proﬁlul și regimul
activităţii sociale. Grupul IV a reprezentat pacienţii cu recidivă de strictură de cale biliară și
dereglarea esenţială a funcţiei hepatobiliare pe un fon de angiocolită de reﬂux sau hepatită
colestatică severă. Aceste situaţii le-am sesizat la 23(11,3±6,75%) pacienţi cu o veridicitate
de p 1, 4 <0,001; t=6,12.

C 31

METODĂ DE DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL AL INFECŢIEI ROTAVIRALE ÎN BAZA
ACIDOZEI METABOLICE LA SUGAR / DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC METHOD OF
ROTAVIRAL INFECTION BASED ON METABOLIC ACIDOSIS IN INFANTS

Autori:

Ala Donos, Tatiana Alsaliem, Olga Tagadiuc, Ninel Revenco, Constantin Spînu, AlbinaMihaela Iliev

Cerere: MD s 2019 0068
Hotărâre de acordare a brevetului: nr.9365
Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează examenul clinic cu stabilirea
acidozei metabolice, se colectează sânge din artera radială în seringi heparinizate, se determină nivelul cationilor Na+ și K+ şi a anionilor HCO3⁻ şi Cl⁻ şi se determină lacuna anionică
după formula Na⁺+K⁺–(Cl⁻+HCO₃⁻), în cazul în care se determină o acidoză metabolică cu
lacuna anionică mai mare de 12 mmol/l se diagnostichează prezenţa de infecţie rotavirală,
iar dacă se determină o acidoză metabolică cu lacuna anionică mai mică de 12 mmol/l se
diagnostichează o dereglare a homeostazei de o patologie de altă geneză.
Work description: The essence of the invention consists in that the clinical examination is performed
with the establishment of metabolic acidosis, blood is collected from the radial artery in
heparinized syringes, the level of Na+ and K+ cations and of the HCO3⁻ and Cl⁻ anions are de-
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termined and the anion gap is determined according to the formula Na⁺+K⁺-(Cl⁻+HCO₃⁻), if a
metabolic acidosis with an anionic gap greater than 12 mmol/l is determined, the presence
of rotaviral infection is diagnosed, and if a metabolic acidosis with an anionic gap less than
12 mmol/l is diagnosed with a homeostasis disorder of a diﬀerent pathology.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a invenţiei constă în diagnosticarea rapidă şi necostisitoare a infecţiei rotavirale, care permite o diferenţiere timpurie a tipului de acidoză metabolică survenită ca urmare a diareei persistente şi pierderii de
electroliţi, care ar ﬁ necesară pentru stabilirea rapidă a tratamentului corespunzător.

C 32

METODĂ DE DIAGNOSTIC AL SINDROMULUI WISKOTTALDRICH / METHOD FOR
DIAGNOSIS OF WISKOTTALDRICH SYNDROME

Autori:

Lucia Andrieş, Victoria Sacară, Doina Ţurcan, Olga Schiţco, Inna Palii, Nineli Revenco, Maria
Duca

Brevet: MD 1265
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la genetica medicală şi poate ﬁ utilizată
pentru diagnosticul pacienţilor cu sindromul Wiskott-Aldrich. Conform invenţiei, metoda
constă în izolarea ADN-ului prin metoda Salting-out, apoi realizarea analizei polimorﬁsmului conformaţional al unei singure catene de ADN, iar la identiﬁcarea schimbărilor în conformaţia spaţială a ADN-ului unicatenar la analiza electroforegramei se realizează determinarea consecutivităţii nucleotidice a genei WAS în scopul determinării prezenţei mutaţiei şi în
acest caz se stabileşte diagnosticul sindromului Wiskott-Aldrich.
Work description: The invention relates to medicine, in particular to medical genetics and can be
used for diagnosis of patients with Wiskott-Aldrich syndrome. According to the invention,
the method consists in isolating DNA using the Salting-out method and then implementing
the conformational polymorphism analysis of singlestranded DNA, and if changes in the
spatial conformation of single-stranded DNA are detected in the electrophoregram analysis, the determination of the nucleotide sequence of the WAS gene is further performed to
determine the thus syndrome is.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Una din direcţiile stringente ale știinţelor biomedicale
sunt maladiile imunodeﬁcitare cu mecanisme patogenice incomplet elucidate, complexitatea clinică și diﬁcultăţile de diagnostic și terapie pe care le generează. Sindromul WiskottAldrich prezintă o problemă socială, ducând la costuri substanţiale directe și indirecte ale
asistenţei medicale pentru pacient și pentru societate în ansamblu. Prin urmare, importanţa
socio-economică a brevetului rezidă în elaborarea unei tehnici de diagnostic a maladiei,
ceea ce permite un management medical mai efectiv, accesul precoce la îngrijirile standard,
cu evitarea unor investigaţii invazive și impact semniﬁcativ asupra evoluţiei bolii, precum și
testarea rudelor ce prezintă riscul dezvoltării unei maladii similare.

C 33

METODĂ DE PLASTIE CU LAMBOU VASCULARIZAT A DEFECTULUI SEPTIC DE
TENDON VASCULARIZAT / METHOD FOR VASCULARIZED FLAP GRAFTING OF
THE PATELLAR TENDON SEPTIC DEFECT

Autori:

Leonid Feghiu, MD; Ana Maria Feghiu, RO; Ludmila Furtună, MD

Brevet: MD 1287
Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează examenul dopplerograﬁc pentru stabilirea proiecţiei vaselor perforante ale arterei tibiale posterioare, se determină proiecţia celei mai apropiate de defect artere perforante, se determină dimensiunile lamboului
preconizat în dependenţă de dimensiunile defectului, se efectuează o incizie longitudinală
elipsoidală cu partea convexă până la 1 cm de vasul perforant selectat, se continuă incizia
în direcţie distală cu modelarea unui lambou, care include pielea, fascia de învelis şi un fragment de 1x5 cm de tendon al muşchiului gastrocnemian, lamboul format se amplasează
pe vasul perforant selectat fără a traumatiza din partea anterioară fasciculul vasculonervos
safen, după care lamboul se roteşte în defect la 170…180, astfel ca fragmentul de tendon
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inclus în lambou să cuprindă defectul dintre capetele tendonului patelar şi se suturează de
capetele fragmentului de tendon capetele tendonului patelar, iar ulterior plaga se suturează pe straturi.
Work description: Summary of the invention consists in that it is performed the dopplerographic
examination to identify the projections of perforated vessels of the posterior tibial artery,
is detected the projection of the closest to the defect perforated artery, are determined
the sizes of the expected ﬂap depending on the size of the defect, is performed a longitudinal ellipsoidal incision with the convex side up to 1 cm from the selected perforated
vessel, is continued the incision in the distal direction with the formation of a ﬂap, which
includes the skin, the covering fascia and a 1x5 cm fragment of gastrocnemius muscle tendon, the formed ﬂap is applied on the selected perforated vessel without traumatizing from
the anterior side the subcutaneous neurovascular fascicle, after which the ﬂap is rotated by
170…180, so that the tendon fragment included in the ﬂap may cover the defect between
the ends of the patellar tendon and are sutured to the ends of the tendon fragment the
ends of the patellar tendon, and then the wound is sutured in layers.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în elaborarea
unei metode de plastie miniinvazive a defectului tendonului patelar cu lambou cu pedicul
vascular eﬁcient din regiunea apropiată defectului care menţine o vascularizare bună a lamboului utilizat pentru suplinirea defectului ceea ce contribuie la o regenerare mai rapidă a
defectului fără traumatizarea masivă a ţesuturilor adiacente și a fascicului vasculonervos
safen, ceea ce contribuie la o regenerare rapidă a defectului postoperator.

C 34

DISPOZITIV PENTRU FIXAREA ȘI CELULARIZAREA GREFELOR DE DIMENSIUNI
MICI / DEVICE FOR FIXATION AND CELLULARIZATION OF SMALL SIZED GRAFTS

Autori:

Vitalie Cobzac, Viorel Nacu, Alina Glavan, Mariana Jian, Ecaterina Sedaia, Polina Ababii

Brevet: MD 1332
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina regenerativă, ingineria tisulară, traumatologie, chirurgie și poate ﬁ utilizată cu scopul de a ﬁxa grefa, crește randamentul celularizării acesteia
și transplantarea ei. respectivul dispozitiv este unul: eﬁcient, sigur, calitativ, ușor în utilizare
și confecţionare, dar şi econom. Permite celularizarea mai abundentă a grefelor, protecţia
materialului celularizat și transplantarea ușoară a acesteia.
Work description: The invention relates to regenerative medicine, tissue engineering, traumatology,
surgery, and can be used in order to ﬁx the graft, increase the eﬃciency of its cellularization
and its transplantation. that device is one: eﬃcient, safe, quality, easy to use and make, but
also economical. Allows more abundant cellular grafting, cellular material protection, and
easy transplantation.
Importanţa socio-economică sau tehnică a invenţiei date se relevă prin faptul că permite eﬁcient,
sigur și calitativ de a ﬁxa grefa de dimensiuni mici și crește randamentul celularizării evitând
pierderile de celule în timpul transplantării, iar importanţa socială constă în asigurarea cu
transplante calitative a pacienţilor ce necesită astfel de transplante.

C 35

METODĂ DE RESTABILIRE A DEFECTELOR OASELOR TUBULARE LUNGI PRIN
METODA MEMBRANEI INDUSE ÎN ASOCIEREA DE PLASTIE CU OS CORTICAL
TUBULAR DEMINERALIZAT ȘI CULTURI CELULARE STEM / METHOD OF RESTO
RING LONG TUBULAR BONE DEFECTS BY THE MEMBRANE METHOD INDUCED IN
THE ASSOCIATION OF PLASTIC WITH DEMINERALIZED TUBULAR CORTICAL BONE
AND STEM CELL CULTURES

Autori:

Radu Bîrcă, Vladimir Stratan, Mihail Crudu, Grigore Verega, Dumitru Chelban, Viorel Nacu

Cerere: MD s 2019 0032
Hotărâre de acordare a brevetului: nr. 9372
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Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în: I etapă: „Formare membrană indusă” - Prelucrare aseptică al membrului inferior, acoperire câmpuri sterile. Incizie la nivelul gambei a părţii anterior-mediale de la tuberozitatea mare tibie până la 1/3 distală gambă. Deperiostarea os
tibial, formare defect osos circular de circa 3,0 cm ca lungime, 1/3 medie tibie. Fragmentele
osoase axate și ﬁxate cu placă și șuruburi. Plombarea defectcului spacer ciment cu antibiotic
(Aminoﬁx). Lavaj cu antiseptice și suturarea plăgii.
Peste 2 săptămâni: a II etapă - Incizie la același nivel, Înlăturare de spacer de ciment,
manșonarea cavităţii restante membranei induse cu os cortical tubular demineralizat, suturare ermetică a plăgii; inocularea de alo-cultură celulară stem mezenchimală 4,5x106 (izolarea și cultivarea celulelor stem mezenchimale în cadrul Laboratorului de ingenerie tisulară
și culturi celulare, perioada 20 zile, măduva osoasă extrasă din os iliac). La a 6-a săptămână
incizie la nivelul gambei parte anterior-medială de la tuberozitatea mare tibie până la 1/3
distală gambă cu înlăturare de placă și șuruburi, suturarea pielii. Efectuarea Rx control la
ﬁecare etapă, ﬁnisând cu CT membru la a 8 saptămână.
Work description: The essence of the invention consists of: Stage I: “Induced membrane formation”
- Aseptic processing of thelower limb, covering of sterile ﬁelds. Anterior incision at thelevel
of the leg - medial fromthe large tibial tuberosityto 1/3 distal leg. Deperiostation of tibial
bone, formation of circular bone defect of about 3.0 cm. in length, 1/3 of the tibia average.
Bone fragments focused and ﬁxed with plate andscrews. Defective ﬁlling with cement spacer with antibiotic (Aminoﬁx). Antiseptic wash and suture wound.
Over 2 weeks: Stage II - Incision at the same level, Removal of cement spacer, clogging of
there maining cavity of the membrane induced with demineralized tubular cortical bone,
hermetic wound suturing; inoculation of mesenchymal stem cellallograft 4.5 x 106 (isolation
and cultivation of mesenchymal stem cells in the Tissue Engineering Laboratory, 20 days
period, bone marrow extracted from iliac bone). At the 6th week anterior incision at the
level of the leg - medial from the large tuberose tibia to 1/3 distal leg with removal of the
plate and screws, suturing of theskin. Performing Rx control at each stage, ending with CT
scan at 8 weeks.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatul constă în aceea că respectiva metodă este:
eﬁcientă, sigură, calitativă şi economă. Permite obţinerea unei regenerări osoase depline
morfo-funcţionale în repararea defectului de ţesut osos masiv – atât în lungime, cât și în
diametru.

C 36

METODE DE PROGNOSTIC AL RISCULUI DE DEZVOLTARE A SINDROMULUI CAR
DIORENAL, RISCULUI DE DECES ȘI DE APARIŢIE A ACCIDENTELOR VASCULARE
ACUTE LA PACIENŢI CU SINDROM CARDIORENAL TIP 2 ȘI INSUFICIENŢĂ CAR
DIACĂ CU FRACŢIA DE EJECŢIE INTERMEDIARĂ ȘI REDUSĂ / METHODS FOR
CARDIORENAL SYNDROME RISK PROGNOSIS; DEATH RISK PROGNOSIS; STROKE
AND MYOCARDIAL INFARCTION PROGNOSISIN CARDIORENAL SYNDROME AND
INTERMEDIATE OR REDUCED EJECTION FRACTION HEART FAILURE PATIENTS.

Autori:

Elena Bivol, Livi Grib, Constantin Jucovschi

Brevete: MD 1339, 1340, 1341
Descrierea lucrării: Esenţa invenţiilor constă în utilizarea datelor anchetei (durata afecţiunii cardiovasculare, prezenţa stresului și accidentelor vasculare cerebrale în anamnestic); datele
examenului clinic (determinarea severităţii insuﬁcienţei cardiace) și paraclinic (dozarea
cistatinei C, hemoglobinei serice, estimarea ratei ﬁltrării glomerulare în baza cistatinei C;
dozarea peptidului natriuretic cerebral, dozarea trigliceridelor sau a hormonului tireotrop)
examenul ecocardiograﬁc cu aprecierea disfuncţiei ventriculului stâng; pentru prognozarea
evoluţiei sindromului cardiorenal tip 2 în insuﬁcienţă cardiacă cronică cu fracţie de ejecţie
intermediara sau redusa (≤49%). Avantajul constă în sporirea exactităţii şi obiectivizării pronosticării sindromului cardiorenal si prognosticul evoluţiei nefavorabile a afectării renale la
pacienţii cu insuﬁcienţă cardiacă.
Work description: The essence of the invention consists in using the survey data (the cardiovascular
disease lenght, history of stress or stroke); clinical data (heart failure severity) and paracli-
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nical data (Cistatin C, serum hemoglobin, glomerular ﬁltration rate estimation using Cistatine-C based formulas,brain natriuretic peptide level, triglycerides or thyroid hormone levels)
echocardiographic ( left ventricular dysfunction assessment) to predict the progression of
the type 2 cardiorenal syndrome in intermediate or reduced ejection fraction (≤49%). Chronic heart failure patients. The advantage of this methodsisto enhance the accuracy and objectivity of cardiorenal syndrome prognosisand prognosis of the negative outcome of renal
impairment in heart failure patients.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metodele propuse permit depistarea precoce în 83,95%
cazuri a bolnavilor cu risc sporit de agravare; în 79,31% cazuri a bolnavilor cu risc sporit de
deces și în 70% a bolnavilor cu risc sporit de accidente vasculare acute fapt ce impune o
atenţie sporită pentru această categorie de pacienţi cu corijare la timp a programului terapeutic.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ
DIN BUCUREȘTI RO
C 37

EXTRACTE STANDARDIZATE DIN ANTHRISCUS SYLVESTRIS  PROCEDEU DE
OBŢINERE ȘI UTILIZARE TERAPEUTICĂ / STANDARDIZED EXTRACTS FROM AN
THRISCUS SYLVESTRIS  OBTAINING METHOD AND THERAPEUTICAL USE

Autori:

Cristina Elena Dinu-Pirvu, Valentina Anuta, Bruno Stefan Velescu, George Mihai Nitulescu,
Octavian Tudorel Olaru, Mihaela Violeta Ghica, Alina Ortan, Ovidiu Popa, Narcisa Elena Babeanu

Cerere: RO a 2017 00625
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un extract vegetal din specia Anthriscus sylvestris cu proprietăţi
antiinﬂamatoare, și la un procedeu pentru obţinerea acestuia. Procedeul, conform invenţiei,
constă în prepararea și caracterizarea materiei prime constând din părţile aeriene ale speciei
vegetale Anthriscus sylvestris, după care urmează extracţia princiipilor active la rece într-un
agitator la temperatura camerei cu agitare intermitentă timp de 6...24h, cu un solvent de
tip amestec de alcool etilic și apă sau alcool etilic absolut, într-un raport cantitativ material
vegetal:solvent de 1:10...1:12,5, urmată de concentrarea soluţiilor extractive la un evaporator rotativ la temperatura de 40ºC și uscarea extractelor prin lioﬁlizare.
Work description: The invention relates to a plant extract of the Anthriscus sylvestris species with
anti-inﬂammatory properties, and to a process for obtaining it. The process according to
the invention consists in the preparation and characterization of the raw material consisting of the aerial parts of the Anthriscus sylvestris species plant, followed by the extraction
of the active principles in cold conditions in a stirrer at room temperature with intermittent
stirring for 6...24h, with a solvent of mixture type of ethyl alcohol and water or absolute
ethyl alcohol, in a quantitative ratio plant material: solvent of 1:10…1: 12.5, followed by the
concentration of the extractive solutions at a rotary evaporator at the temperature of 40ºC
and drying of the extracts by lyophilization.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Avantajele invenţiei constau în valoriﬁcarea speciei
spontane de Anthriscus sylvestris, obţinerea extractelor vegetale prin utilizarea unor solvenţi
netoxici pentru om și nepoluanţi. În plus, extractele vegetale sunt obţinute printr-un procedeu cu un randament bun de extracţie a principiilor active și prezintă proprietăţi antiinﬂamatoare.
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C 38

DISPOZITIV REZONANT, APARAT ȘI METODĂ PENTRU STIMULAREA ELECTRO
MAGNETICĂ DE ÎNALTĂ FRECVENŢĂ A PUNCTELOR DE ACUPUNCTURĂ ȘI A
ALTOR ZONE ELECTRODERMICE ACTIVE DiSAIF

Autori:

Marian Velcea, Ion Cornel Moldovan, Ioan Plotog, Bogdan Mihailescu, Cătălin Robertino Hideg

Cerere: RO A/00598/26.08.2016; WO 2018037379
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un dispozitiv și un aparat-set de dispozitive rezonante pasive
pentru stimularea electromagnetică de înaltă frecvenţă (DSAIF) a punctelor și meridianelor
de acupunctură sau a zonelor electrodermice active situate în afara sistemului acupunctural, fără sursă de energie externă, în scopul de a modiﬁca o stare ﬁziologică sau pentru tratamentul unei afecţiuni patologice date prin obţinerea unor efecte locale de stimulare sau de
inhibiţie și a unor efecte sistemice care pot ﬁ utilizate în terapeutica medicală. Dispozitivul
electromagnetic rezonant pasiv este construit din componente realizate pe una sau mai
multe suprafeţe plane având forme geometrice de cerc sau poligoane regulate suprapuse, din materiale dielectrice, conductoare sau magnetice și componente standard, calibrat
astfel încât să asigure frecvenţe rezonante unice sau multiple în plaja 0,5-300 MHz. Metoda,
conform invenţiei, constă în plasarea unui set de dispozitive electronice pasive cu câmp de
interacţiune predominant magnetic variabil în anumite locaţii-cunoscute din terapiile de
acupunctură atât ca poziţie cât și ca efect și interacţiune, care sunt propice pentru o astfel
de echilibrare energetică (stimulare/dispersie), astfel încât dispozitivul/aparatul menţionat,
sub inﬂuenţa câmpului magnetic și a radiaţiei electromagnetice generate de către organism, să asigure transferul energetic util echilibrării acestuia.
Work description: This invention describes a device and apparatus made of a set of passive resonant
devices, used for the high frequency electomagnetic stimulation of the acupuncture points
and meridians, or the electrodermal active zones, located outside of the acupuncture points, without an external energy sourse, with the purpose of changing a physiological state,
or the treatment of a given pathological condition, by obtaining local eﬀects of stimulation
or inhibition, or systemic eﬀects, that can be utilised in the medical therapy. The passive
resonant electromagnetic device is built from standard electronic components placed on
one or more surface boards, having the geometric shape of a circle, or regular polygons,
clibrated such to insure unique resonant frequencies, or multiple, in the range of 0.5 to
3000 MHz. the method per the invention, consists of placing a set of such passive electronic
devices, having an interactive ﬁeld mostly variable magnetic, in certain locations known the
acupuncture therapies, both as position as well as eﬀect and intteraction. Such devices are
eﬀective for the bio energetic balancing (stimultation-dispersion) of the body. Being under
the inﬂuence of the magnetic ﬁeld and the electromagnetic radiation gegerated by the
organism, the device will ensure the bioenergetic transfer useful for the body`s rebalance.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Brevetul permite îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei prin aplicarea cunoștinţelor medicale tradiţionale (recomandate de OMS-ONU)
prin tehnologii actuale bazate pe cercetări recente de bioﬁzică, electronică și informatică.
Cercetările medicale realizate de Institutul Naţional Pentru Medicina Complementară și Alternativa Florin Bratila din București, conﬁrmă eﬁcienţa utilizării invenţiei pentru tratarea
unor boli cronice, pe lângă creșterea imunităţii și îmbunătăţirea stării de sănătate. Au fost
dezvoltate produse wellness de utilizare personală, cu efecte remarcabile asupra utilizatorilor și care sunt în faza comercială în comerţul on-line: cercei de reechilibrare energetică,
branţuri pentru diminuarea durerilor de spate, perne de călătorie, etc.
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UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN BUCURESTI RO
C 39

PROTEZĂ TOTALĂ DE COT CONSTRÂNSĂ, DIN ALIAJE CU MEMORIA FORMEI,
CU FIXARE DE TIP BALAMA ȘI SISTEM DE CUPLARE PE BAZĂ DE EFECT AL ME
MORIEI FORMEI / TOTAL CONSTRICTED ELBOW PROSTHESIS MADE OF SHAPE
MEMORY ALLOY WITH HINGELIKE FIXATION AND COUPLING SYSTEM BASED ON
SHAPEMEMORY EFFECT

Autori:

Nicolae-Dan Batalu, Augustin Semenescu, Mihnea Cosmin Costoiu, Ioanel Sinescu, Vasile
Iulian Antoniac, Cristian-Vasile Doicin, Ion Bogdan Codorean, Ileana Mariana Mateş, CătălinAlexandru Barbu, Petre Bădică, Traian-Ştefan Gavriliu

Brevet: RO 131261
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o proteză constrânsă (implant) totală de cot realizată din
materiale metalice biocompatibile cu memoria formei și polimerice, destinată înlocuirii
articulaţiei de cot uman, afectată în urma accidentelor sau bolilor de oase/articulaţii.
Work description: The invention relates to a total constricted elbow prosthesis made of biocompatible shape-memory metal materials and polymer materials, the prosthesis being meant to
replace the human elbow joint aﬀected as a consequence of accidents or bone and joint
diseases.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Proteza, prin construcţie asigură un joc între componente, oferind o mobilitate mai mare, apropiată de cea naturală a cotului, fără a mai ﬁ necesare revizii pentru înlocuirea de componente, ca la protezele clasice. Selectarea tipului de
implant (constrâns sau semi-constrâns) se face de către medicul ortoped, după o analiză
detaliată a articulaţiei care se va înlocui, de biomecanica pacientului și de posibilitatea de
reconstrucţie a articulaţiei cât mai ﬁdel.

C 40

PROTEZĂ TOTALĂ DE COT CONSTRÂNSĂ, DIN ALIAJE CU MEMORIA FORMEI,
CU FIXARE DE TIP BALAMA ȘI SISTEM DE CUPLARE PE BAZĂ DE EFECT AL ME
MORIEI FORMEI / TOTAL CONSTRICTED ELBOW PROSTHESIS MADE OF SHAPE
MEMORY ALLOY WITH HINGELIKE FIXATION AND COUPLING SYSTEM BASED ON
SHAPEMEMORY EFFECT

Autori:

Nicolae-Dan Batalu, Augustin Semenescu, Mihnea Cosmin Costoiu, Vasile Iulian Antoniac,
Cristian-Vasile Doicin, Cătălin Gheorghe Amza, Ileana-Mariana Mateș, Oana-Roxana Chivu,
Ion-Bogdan Codorean, Cătălin-Alexandru Barbu, Petre Bădică, Olivia-Doina Negoiţă

Brevet: RO 131379
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o nouă variantă de proteză (implant) totală de cot, semicontransă, realizată din materiale metalice cu memoria formei, destinată înlocuirii articulaţiei
de cot uman, afectată în urma accidentelor sau bolilor de oase/ articulaţii. Soluţia propusă
elimină componente auxiliare existente în alte tipuri de implanturi, simpliﬁcând sistemul și
conferindu-i o ﬁabilitate ridicată, ﬁind o variantă nouă cu un singur braţ de cuplare.
Work description: The invention relates to a semiconstrained total elbow prosthesis made of TiNi
biocompatible shape-memory alloys meant to replace the human elbow joint aﬀected as a
consequence of accidents or bone or joint diseases.The prosthesis, as claimed by the invention, eliminates the auxillary components existing in other types of implants, simplifying
the system and giving it a high reliability, being a new variant with one coupling beam.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Proteza, prin construcţie asigură un joc între componente, oferind o mobilitate mai mare, apropiată de cea naturală a cotului, fără a mai ﬁ necesare revizii pentru înlocuirea de componente, ca la protezele clasice. Selectarea tipului de
implant (constrâns sau semi-constrâns) se face de către medicul ortoped, după o analiză
detaliată a articulaţiei care se va înlocui, de biomecanica pacientului și de posibilitatea de
reconstrucţie a articulaţiei cât mai ﬁdel.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJNAPOCA RO
C 41

DISPOZITIV DE REABILITARE CU CABLURI / PORTABLE WIRE DRIVEN REHABILI
TATION DEVICE

Autori:

Danielle-Cassino Cafolla, Betsy Dayana Marcela Chaparro-Rico, Mateo Russo, Giuseppe Carbone, Doina Liana Pîslă, Liviu Călin Vaida, Iuliu Adrian Nadăş

Cerere: RO A/00559/31.07.2018
Descrierea lucrării: Această invenţie se referă la un sistem condus prin cabluri care este capabil să
asigure recuperarea medicală a mișcării membrelor superioare și membrelor inferioare ale
omului. Sistemul propus este o structură portabilă ușoară, este ușor de utilizat și poate ﬁ
ajustat pentru a se potrivi cu dimensiunile utilizatorilor, pentru tratamentul la domiciliu.
Sistemul are un dispozitiv de tensionare a cablurilor și un efector ﬁnal proiectat special care
este reglabil.
Work description: This patent presents a cable-driven robotic system capable of performing the medical rehabilitation for the upper and lower limbs of a patient. The proposed system has
a light portable structure, adjustable to the user anthropometric dimensions, easy to use
including in patient own environment. The device has an innovative wire tensioning system
and an adjustable, speciﬁcally designed, end-eﬀector. The patent presents results from the
research activities of the project ID 37_215, MySMIS code 103415 “Innovative approaches
regarding the rehabilitation and assistive robotics for healthy ageing” coﬁnanced by the European Regional Development Fund through the Competitiveness Operational Programme
2014-2020, Priority Axis 1, Action 1.1.4, through the ﬁnancing contract 20/01.09.2016, between the Technical University of Cluj-Napoca and ANCSI as Intermediary Organism in the
name and for the Ministry of European Funds.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Recuperare medicală a pacienţilor post-AVC.

C 42

SISTEM INOVATIV CU CABLURI PENTRU REABILITAREA MEMBRELOR SUPE
RIOARE / INOVATIVE CABLE SYSTEM FOR MOTION REHABILITATION OF UPPER
LIMBS

Autori:

Giuseppe Carbone, Doina Pîslă, Călin Vaida, Paul Tucan, Iuliu Nadăș

Cerere: RO A/00558/31.07.2018
Descrierea lucrării: Brevetul propus urmărește depășirea limitărilor soluţiilor existente prin furnizarea unui sistem robotic cu acţionare prin cabluri, care poate oferi o gamă largă de asistenţă
motrică și în același timp permite accesul facil al pacienţilor în vederea recuperării medicale
a membrelor superioare. Descrierea acestei invenţii este făcută prezentând două scenarii
operaţionale pentru invenţia propusă cu referire la un pacient într-un scaun cu rotile și la un
pacient aşezat pe un pat de spital sau la domiciliu.
Work description: The proposed patent seeks to overcome the current limitations of existing solutions by providing a robotic cable-driven system that can achieve a wide range of motricity
assistance while allowing patients easy access to exercises for upper limb medical rehabilitation. The invention describes two operational scenarios for the proposed invention with
reference to a human being in a wheelchair and a human being on a hospital / in-house
bed. The patent presents results from the research activities of the project ID 37_215, MySMIS code 103415 “Innovative approaches regarding the rehabilitation and assistive robotics
for healthy ageing” coﬁnanced by the European Regional Development Fund through the
Competitiveness Operational Programme 2014-2020, Priority Axis 1, Action 1.1.4, through
the ﬁnancing contract 20/01.09.2016, be-tween the Technical University of Cluj-Napoca and
ANCSI as Intermediary Organism in the name and for the Ministry of European Funds.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Recuperarea medicală a membrelor superioare a pacienţilor post-AVC.
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C 43

ProHepLCT  ROBOT PARALEL PENTRU TRATAMENTUL LAPAROSCOPIC AL
CANCERULUI DE FICAT / ProHepLCT  PARALLEL ROBOT FOR LAPAROSCOPIC
TREATMENT OF HEPATIC TUMORS

Autori:

Nicolae Plitea, Doina Liana Pîslă, Liviu Călin Vaida, Bogdan George Gherman, Paul George
Mihai Tucan

Cerere: RO A1017/03.12.2018
Descrierea lucrării: Prezenta invenţie se referă la un sistem robotic pentru tratamentul laparoscopic al tumorilor hepatice neoperabile, sistem alcătuit din două module robotice, primul
modul ﬁind destinat poziţionării sondei ecograﬁce iar cel de al doilea modul este destinat
poziţionării cu precizie a acului de livrare a tratamentului. Modulul pentru ghidarea sondei
ecograﬁce hepatice are 5 grade de libertate iar cel de al doilea modul (pentru inserarea
acului de livrare a tratamentului) este asemănător cu cel de ghidare al sondei având tot 5
grade de mobilitate.
Work description: The presented invention relates to a robotic system for laparoscopic treatment of
inoperable hepatic tumors, a system consisting of two robotic modules, the ﬁrst module
being for positioning the ultrasound probe and the second module is for precisely positioning the treatment delivery needle. The hepatic laparoscopic probe guidance module has
5 degrees of freedom and the second module (to insert the treatment delivery needle) is
similar to the guiding probe module with 5 degrees of freedom.
This work was supported by a grant of the Romanian Minister of Research and Innovation,
CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0221/59PCCDI/2018 (IMPROVE), within PNCDI III.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Tratamentul laparoscopic al tumorilor hepatice neoperabile prin ghidarea sondei cu ultrasunete și a acului
de livrare a tratamentului cu ajutorul unui sistem robotic complex.

C 44

SISTEM PARALEL MODULAR PENTRU GHIDAREA SONDEI ECOGRAFICE LAPA
ROSCOPICE ȘI A INSTRUMENTELOR PENTRU TRATAMENTUL TUMORILOR HEPA
TICE / MODULAR PARALLEL SYSTEM FOR GUIDING LAPAROSCOPIC ULTRASOUND
PROBE AND INSTRUMENTS FOR HEPATIC TUMOUR TREATMENT

Autori: Liviu Călin Vaida, Doina Liana Pîslă, Nicolae Plitea, Bogdan George Gherman, Paul George
Mihai Tucan
Cerere: RO A01143/24.12.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem paralel modular pentru ghidarea sondei ecograﬁce
laparoscopice si a instrumentelor pentru tratamentul tumorilor hepatice. Sistemul robotic
este alcătuit din două module robotice unul pentru ghidarea sondei ecograﬁce laparoscopice, celălalt pentru ghidarea instrumentului de livrare a tratamentului/ medicamentului. Sistemul robotic paralel modular HeRo este alcătuit din două module robotice a câte 5 grade
de mobilitate, unul pentru ghidarea sondei ecograﬁce și celălalt pentru ghidarea acului. Prin
antrenarea motoarelor modulelor robotice paralele ale sistemului paralel modular pentru
ghidarea sondei ecograﬁce laparoscopice și a instrumentelor pentru tratamentul tumorilor
hepatice, se realizează poziţionarea și orientarea sondei ecograﬁce hepatice și a instrumentului de tratare laparoscopică a tumorilor hepatice neoperabile.
Work description: The invention refers to a modular parallel system for guiding laparoscopic ultrasound probe and instruments for hepatic tumor treatment. The robotic system is composed
by two robotic modules one for guiding the laparoscopic ultrasound probe, the other one
for guiding the instrument for treatment/drug delivery. The modular parallel robotic system HeRo is composed by two robotic modules each having 5 degrees of mobility, one for
guiding the laparoscopic ultrasound probe and the other one for guiding the needle. By
engaging the motors of the parallel robotic modules of the system for guiding laparoscopic
ultrasound probe and instruments for hepatic tumors it is realized the positioning and ori-
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entation of the hepatic ultrasound probe and of the instrument for laparoscopic treatment
of the inoperable hepatic tumors. This work was supported by a grant of the Romanian
Minister of Research and Innovation, CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0221/59PCCDI/2018 (IMPROVE), within PNCDI III.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Tratamentul laparoscopic al tumorilor hepatice neoperabile prin ghidarea sondei cu ultrasunete și a acului
de livrare a tratamentului cu ajutorul unui sistem robotic complex.

C 45

REALIZAREA BIOPSIEI VIRTUALE, PRIN METODE AVANSATE DE ANALIZĂ ŞI
RECUNOAŞTERE A IMAGINILOR, PENTRU DIAGNOZA AUTOMATĂ ŞI ASISTATĂ
DE CALCULATOR A CARCINOMULUI HEPATOCELULAR HCC / VIRTUAL BIOP
SY ACHIEVEMENT, THROUGH ADVANCED IMAGE ANALYSIS AND RECOGNITION
METHODS, FOR THE AUTOMATIC AND COMPUTER ASSISTED DIAGNOSIS OF THE
HEPATOCELLULAR CARCINOMA HCC

Autori:

Delia Mitrea, Sergiu Nedevschi, Paulina Mitrea, Tiberiu Mariţa, Raluca Brehar, Flaviu Vancea,
Radu Badea, Monica Platon(Lupşor), Mihai Socaciu, Horia Ştefănescu

Cerere: RO A01135/21.12.2018
Descrierea lucrării: Obiectul revendicării, în cazul de faţă, îl constituie procesul de biospie virtuală al
carcinomului hepatocelular (HCC), utilizând imagini ultrasonograﬁce, având la bază modelul imagistic textural, constând în trăsăturile imagistice relevante pentru diferenţierea HCC
de ţesuturi vizual similare, respectiv în valorile speciﬁce associate acestor trăsături (media
aritmetică, deviaţia standard, densitatea de probabilitate). Biopsia virtuală este menită a
înlocui biopsia hepatică clasică, realizată prin puncţie, ce constituie, la ora actuală, „standardul de aur” în ceea ce priveşte diagnosticul de HCC, dar este o metodă invazivă, periculoasă,
putând conduce la infecţii şi la răspândirea tumorii în organismul uman. Ultrasonograﬁa
este o metodă de investigare non-invazivă, nepericuloasă, de cost redus, oricând repetabilă, putând ﬁ utilizată în scopul urmăririi evoluţiei patologiei. Procesarea computerizată
avansată, bazată pe cele mai performante metode de analiză de imagini şi recunoaştere a
formelor, poate constitui o completare binevenită în ceea ce priveşte examinarea clasică,
realizată de către medicul specialist, conducând la o creştere considerabilă a performanţei
diagnosticului.
Work description: This work claims for the virtual biopsy of the Hepatocellular Carcinoma (HCC),
achieved through computerized methods, from ultrasound images, based on the textural
imagistic model of this tumor. HCC is the most frequent malignant liver tumor, appearing in
70% of the liver cancer cases. The textural imagistic model of HCC consists of the relevant
textural features, able to distinguish HCC from similar tissues and of the speciﬁc values associated to these features (arithmetic mean, standard deviation, probability distribution).
The virtual biopsy aims to replace the real biopsy, which is the golden standard nowadays,
but it is invasive, dangerous, as it can lead to the spread of the tumor inside the human
body. Ultrasonography is a non-invasive, undangerous, unexpensive medical investigation
method which is also repeatable and can be sucessfully employed in order to monitor the
evolution of various pathologies. The speciﬁc advanced methods for computerized processing, based on the most powerful techniques for medical image analysis an recognition,
might constitute an eﬃcient complement to the classical medical examination, leading to
a considerable increase of the diagnostic performance. Thus, both classical and advanced
methods for texture analysis, in combination with powerful classiﬁers, are involved in order
to build and assess the textural imagistic model of HCC, and also in order to perform automatic and computer aided or automatic diagnosis of liver cancer. A new approach is still
under development, involving the implementation of deep learning techniques, aiming to
reﬁne the textural model of HCC and to improve the automatic diagnosis accuracy.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Domeniul/domeniile de aplicabilitate: Procesul de biopsie virtuală, integrat într-un sistem software de diagnoză automată şi asistată de calculator,
va ﬁ aplicat în contextul examinărilor medicale, realizate prin intermediul tehnicii ecogra-
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ﬁce, în cabinetele medicilor specialişti. Acesta va ﬁ implementat efectiv în timpul examenului
ecograﬁc propriu-zis, în scopul analizei proprietăţilor ţesutului formaţiunilor suspecte, respectiv în scopul asistării medicului specialist în ceea ce priveşte stabilirea diagnosticului de carcinom hepatocelular (HCC).

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI RO
C 46

HALOCAMERĂ ARTIFICIALĂ ÎN REGIM DINAMIC, CU AUTOREGLARE ȘI MULTIPLE
UTILIZĂRI / DYNAMIC ARTIFICIAL HALOCHAMBER WITH AUTOREGULATION AND
MULTIPLE USES

Autori:

Ioan Gabriel Sandu, Ion Sandu, Andrei-Victor Sandu, Kamel Earar, Viorica Vasilache, CătălinaMihaela Ştirbu, Radu Adrian Crișan Dabija, Marin Chirazi, Alina Vlădescu, Mihai Cotruţ Cosmin

Cerere: RO A00798/12.10.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la halocameră artiﬁcială în regim dinamic, cu autoreglare și multiple utilizări, care permite generarea de aerosoli salini pentru prevenţia și tratamentul unor
afecţiuni cardio-respiratorii și osteo-musculare, psiho-motorii, precum și pentru îmbunătăţirea
performanţelor ﬁzice ale copiilor, vârstnicilor și persoanelor care lucrează în condiţii de efort
ridicat și a sportivilor de performanţă.
Work description: The invention relates to a dynamic, autoregulating and multiple use artiﬁcial halochamber which allows the generation of saline aerosols for the prevention and treatment of
cardio-respiratory and osteo-muscular, psychomotor disorders, as well as for improving the
physical performance of children, the elderly and people working in high-stress and athletes
performance.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Terapii complementare pentru afecţiuni respiratorii și nu
numai.

C 47

SISTEM CU JACUZZI PENTRU TERMALISM CU HIDRO/AEROMASAJ ȘI TRATA
MENTE ÎN HALOCAMERĂ CU SOLIONI / HYDROMASSAGE JACUZZI SYSTEM WITH
HYDRO/AEROMASSAGE AND SALT AEROSOLS HALOCHAMBER

Autori:

Ioan Gabriel Sandu, Ion Sandu, Kamel Earar, Andrei-Victor Sandu, Viorica Vasilache, CătălinaMihaela Ştirbu, Radu Adrian Crișan Dabija, Marin Chirazi, Alina Vlădescu, Mihai Cosmin Cotruţ,
Maria Diana Vrânceanu

Cerere: RO A00799/12.10.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem cu jacuzzi pentru termalism cu hidro/aeromasaj și
tratamente în halocameră cu solioni utilizată în prevenţia și tratamentul unor afecţiuni cardiorespiratorii, osteo-musculare, neuro-motorii, precum și în îmbunătăţirea performanţelor ﬁzice
ale copiilor, vârstnicilor, persoanelor care lucrează în condiţii de efort ridicat și ale sportivilor
de performanţă.
Work description: Hydromassage jacuzzi system with hydro/aeromassage and salt aerosols halochamber used in the prevention and treatment of cardio-respiratory, osteo-muscular, neuro-motor
disorders, as well as in improving the physical performance of children, elderly people, highpressure workers and performance athletes.
Importanţa socio-economică sau tehnică Terapii complementare pentru afecţiuni respiratorii și nu
numai.
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SECŢIUNEA D/ SECTION D
Agricultură, soiuri de plante, alimentaţie
Agriculture, plant varieties, food industry
GRĂDINA BOTANICĂ NAŢIONALĂ INSTITUT „ALEXANDRU CIUBOTARU” MD
D1

SOIUL VIGOR DE ASTRAGAL GALEGAFOLIA, ASTRAGALUS GALEGIFORMIS L. /
THE CULTIVAR VIGOR OF MILKVETCH, ASTRAGALUS GALEGIFORMIS L.

Autor:

Victor Ţîţei

Cerere: MD v 2019 0006
Descrierea lucrării: Cultură leguminoasă perenă cu utilitate multiplă: furajeră, meliferă, medicinală,
ornamentală și tehnică cu talia la înﬂorire de 165...175 cm. Recolta de masă proaspătă anuală din 2-3 coase – 55…70 t/ha cu 49…57% frunze în masă recoltată. Compoziţia biochimică a substanţei uscate din furaj: 16,8…20,6% proteină, 3,2…3,7% grăsime, 28…35% ADF,
42…50% NDF, 4…5% ADL, 6,1…11,0% cenușă, 127…142 g proteină digestibilă la unitatea
nutritivă; valoarea relativă a furajului RFV=115-149, energie metabolizantă 10,0…10,8 MJ/
kg și energie de lactaţie 6,0…6,8 MJ/kg. Biomasă energetică: masă proaspătă – substrat
pentru staţiile de biogaz cu potenţial de metan 245…275 l/kg, tulpinile după recoltarea
seminţelor substrat pentru producerea biocombustibililor solizi cu puterea calorică superioară 18,1…18,8 MJ/kg și 1,5…2,3% cenușă. Asigură un cules pentru albini de 90…100 kg/
ha miere. Sursă pentru industria farmaceutică de ﬂavonoide și glicozide triterpene. Lucrări
de ﬁtoameliorare și valoriﬁcare a terenurilor marginale, erodate, poluate.
Work description: Perennial leguminous plant, which can be used for several purposes: as fodder,
melliferous, ornamental, medicinal and technical crop. In the ﬂowering stage, it grows
about 165…175 cm tall. The annual yield of aerial fresh mass (2-3 cuts per season) is 55…70
t/ha with 49…57% leaves. The biochemical composition of the dry matter of the harvested mass: 16.8…20.6% protein, 3.2…3.7% fat, 28…35% ADF, 42…50% NDF, 4…5% ADL,
6.1…11.0% ash, 127…142 g digestible protein per nutritive unit; RFV=115-149, 10.0…10.8
MJ/kg ME and 6.0…6.8 MJ/kg NEl. Energy biomass: the fresh mass can be used as substrate for anaerobic digesters, with a methane potential of 245…275 l/kg; the stems, after
harvesting the seeds, can used for the production of solid biofuel with gross caloriﬁc value
18.1…18.8 MJ/kg and 1.5…2.3% ash. It is a source of pollen and nectar for bees that makes
it possible to obtain 90…100 kg/ha of honey. For the pharmaceutical industry, it may be a
source of ﬂavonoids and glycosides. This crop is suitable for the phyto-amelioration and the
use of marginal, eroded and polluted lands.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Contribuie la diversiﬁcarea asortimentului de culturi
agricole, protejează solul de eroziune cu un aport esenţial de masă organică și azot biologic
ﬁxat de microorganisme, utilitate multiplă pentru bioeconomie.

D2

SOIUL ILEANA DE IARBĂ MARE INULA HELENIUM L. / THE CULTIVAR ILEANA OF
ELECAMPANE, INULA HELENIUM L.

Autor:

Victor Ţîţei

Cerere: MD v 2019 0007
Descrierea lucrării: Cultură perenă din familia Asteraceae cu u litate mul plă: medicinală, meliferă,
furajeră, tehnică și ornamentală cu talia de 200…220 cm, manifestă o rezistentă înaltă la
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ger. Rizomii (Radix Inulae) conţin 42% inulină și 9% alţi hidraţi de carbon, uleiuri volatile
care sunt necesare pentru medicină, aromatizarea băuturilor răcoritoare, vinurilor și preparatelor de patiserie. Recolta anuală de masă proaspătă aeriană din 2 coase atinge 50 t/ha,
utilizată la prepararea făinii vitaminizate și silozului pentru animale. Compoziţia biochimică
a substanţei uscate din furaj: 88…90 g/kg proteină digestibilă, 18…21 g/kg grăsimi digestibile, 437…450 g/kg hidraţi de carbon digestibili, 112…139 g/kg cenușă. Substrat pentru
staţiile de biogaz cu potenţial de metan 230 l/kg. Densitatea speciﬁcă a bricheţilor din tulpini atinge 800 kg/m3, valoarea caloriﬁcă superioară 18,5 MJ/kg, conţinut de cenușă 2,6%.
Asigură cules pentru albini pe parcursul a 30…42 de zile (iulie-august) de 70…130 kg/ha
miere. Lucrări de valoriﬁcare a terenurilor marginale și umede.
Work description: Perennial crop Asteraceae family, which can be used for several purposes: as medicinal, melliferous, fodder, ornamental and technical plant. It grows 200…220 cm tall and is
highly frost-tolerant. The rhizomes (Radix Inulae) contain 42% inulin and 9% other carbohydrates, as well as essential oils, which are necessary for the preparation of inulin and various
drugs, the aromatization of soft drinks, some wines and pastries. The annual yield of aerial
fresh mass (2 cuts per season) reaches 50 t/ha. It can be added to vitamins ﬂour and can be
used to prepare silage for animals. The biochemical composition of the dry matter in forage:
88…90 g/kg digestible protein, 18…21 g/kg digestible fat, 437…450 g/kg digestible carbohydrates, 112…139 g/kg ash. Fresh mass and silage can be used as substrate for anaerobic
digesters, with a methane potential of 230 l/kg. The speciﬁc density of the briquettes made
from stems reaches 800 kg/m3, the gross caloriﬁc value 18.5 MJ/kg and the amount of ash
2.6%. This cultivar is a source of pollen and nectar for bees, available for 30…42 days (JulyAugust), and makes it possible to obtain 70…130 kg/ha of honey. It suitable to be cultivated
on marginal and wet lands.

D3

JUNGLAS REGIA L. NUC DOLNA / JUNGLAS REGIA L. WALNUT DOLNA

Autor:

Ion Comanici

Brevet pentru soi de plantă: MD 293
Descrierea lucrării: Arbori, pomi de vigoare mijlocie, habitus răspicat, localizarea mugurilor fructiferi –
mixtă, terminală-laterală, endocarpul (coaja) subţire, masa nucii – 10,0 g, conţinutul în miez –
52,2%; epoca înﬂoririi mijlocie.
Work description: Medium-vigour trees, with spreading habit; the location of fruit buds – mixed,
terminal-lateral; the endocarp (shell) – thin; the weight of a nut – 10.0 g; the kernel ratio –
52.2%; mid-season blooming.
Importanţa socio-economică a nucului este determinată de valoarea alimentară a miezului, care
conţine principalele substanţe energetice-grăsimi, proteine, hidraţi de carbon. Ramura
nouă în agricultura R. Moldova – nucicultura bazată pe soi se înscrie în direcţiile prioritare
de dezvoltare ale știinţei, economiei, politicilor ecologice și sociale ale ţării. Soiul de nuc
DOLNA recent brevetat, prezintă interes după indicii principali, cum ar ﬁ masa nucii – 10,0 g
și conţinutul în miez – 52,2%. Fructiﬁcare terminală-laterală.

D4

JUNGLAS REGIA L. NUC DE VĂLCINEŢ / JUNGLAS REGIA L. WALNUT DE VĂLCINEŢ

Autor:

Ion Comanici

Brevet pentru soi de plantă: MD 290
Descrierea lucrării: Arbori, pomi de vigoare mijlocie, habitus răspicat, localizarea mugurilor fructiferi –
mixtă, terminală-laterală, endocarpul (coaja) subţire, masa nucii – 11,5 g, conţinutul în miez –
53,0%; epoca înﬂoririi mijlocie.
Work description: Medium-vigour trees, with spreading habit; the location of fruit buds – mixed,
terminal-lateral; the endocarp (shell) – thin; the weight of a nut – 11.5 g; the kernel ratio –
53.0%; mid-season blooming.
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Importanţa socio-economică a nucului este determinată de valoarea alimentară a miezului, care
conţine principalele substanţe energetice-grăsimi, proteine, hidraţi de carbon. Ramura
nouă în agricultura R. Moldova – nucicultura bazată pe soi se înscrie în direcţiile prioritare
de dezvoltare ale ştiinţei, economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării. Soiul de nuc DE
VĂLCINEŢ recent brevetat, prezintă interes după indicii principali, cum ar ﬁ masa nucii – 11,5
g şi conţinutul în miez – 53,0%. Fructiﬁcare terminală-laterală.

D5

JUNGLANS REGIA L. NUC SURPRIZ / JUNGLANS REGIA L. WALNUT SURPRIZ

Autor:

Comanici Ion

Brevet pentru soi de plantă: MD 294
Descrierea lucrării: Arbori, pomi de vigoare mijlocie, habitus răspicat, localizarea mugurilor fructiferi –
mixtă, terminală-laterală, endocarpul (coaja) subţire, masa nucii – 11,5 g, conţinutul în miez –
54,5%; epoca înﬂoririi mijlocie.
Work description: Medium-vigour trees, with spreading habit; the location of fruit buds – mixed,
terminal-lateral; the endocarp (shell) – thin; the weight of a nut – 11.5 g; the kernel ratio –
54.5%; mid-season blooming.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a nucului este determinată
de valoarea alimentară a miezului, care conţine principalele substanţe energetice-grăsimi,
proteine, hidraţi de carbon. Ramura nouă în agricultura R. Moldova – nucicultura bazată pe
soi se înscrie în direcţiile prioritare de dezvoltare ale ştiinţei, economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării. Soiul de nuc SURPRIZ recent brevetat, prezintă interes după indicii
principali, cum ar ﬁ masa nucii – 11,5 g şi conţinutul în miez – 54,5%. Fructiﬁcare terminalălaterală.

D6

HEMEROCALLIS X HYBRIDA CRIN GALBEN FRUMOASA / HEMEROCALLIS X HY
BRIDA DAY LILY FRUMOASA

Autori:

Svetlana Manole, Tatiana Sîrbu, Ion Roșca

Cerere: MD v 2018 0029
Descrierea lucrării: Plantă perenă rizomiferă cu foliaj liniar, verde deschis, abundent. Lungimea frunzelor – cca 60 cm. Talia plantelor la înﬂorire – cca 100 cm. Flori simple, în diametru – 16
cm, de culoare roz-somon. Petalele exterioare – mai deschise. Marginea petalelor puternic
undulată. Textură densă, membranoasă. Inﬂorescenţe constituite din 5-7 ﬂori. O plantă cu
vârsta de 7-10 ani formează 15-18 tije ﬂorale. Înﬂorește în iunie-iulie pentru o perioadă de
50-60 de zile.
Preferă locuri însorite, dar crește și în semiumbră, fără mari exigenţe faţă de sol. Însă pe
soluri bogate plantele sunt mai viguroase. Foarte rezistent la dăunători, patogeni și condiţii
nefavorabile de mediu. Recomandat pentru arta peisajeră, cultura de container și pentru
producţia de ﬂori.
Work description: Rhizomatous perennial plant with numerous linear, light-green leaves. The length
of leaves is about 60 cm. The plants are about 90 cm tall in the ﬂowering stage. The ﬂowers
are simple, about 16 cm in diameter, salmon pink. The outer petals are lighter. The margin of
petals is very wavy. Dense, membranous texture. The inﬂorescences consist of 5-7 ﬂowers.
7-10 year old plants produce 15-18 ﬂower stalks. The ﬂowering stage lasts from June till July.
It lasts about 50-60 days. This cultivar can grow in sunny and half-shaded areas. It is undemanding towards soil, but the plants that grow on rich soil are more vigorous. The plants are
very resistant to pathogens, pests and unfavourable environmental conditions. This cultivar
is recommended for landscaping, cultivation in containers and for cut ﬂower production.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Ameliorarea soiurilor noi de plante ornamentale cu utilizarea genofondului existent în GBN(I) se încadrează cu succes în priorităţile și direcţiile
strategice aprobate prin HG nr. 381/2019 și anume: prioritatea: Mediu și Schimbări climatice
(direcţia strategică: Conservarea biodiversităţii). Soiul creat în condiţiile pedoclimaterice ale
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ţării noastre posedă indici decorative deosebiţi, rezistent la poluare, la patogeni şi dăunători. Perioadă de vegetaţie şi de înﬂorire este îndelungată. Cultivare proliﬁcă și poate ﬁ multiplicat fără diﬁcultate vegetativ – prin divizarea tufei.

D7

CHRYSANTHEMUM INDICUM DUMITRIŢE CAPITOLINA / INDIAN CHRYSAN
THEMUM CAPITOLINA

Autori:

Ina Voineac, Ion Roșca, Vasile Slivca

Cerere: MD v 2018 0030
Descrierea lucrării: Plantă perenă rizomiferă. Tufe compacte, semisferice. Înălţimea și diametrul de
35-45 cm. Frunze medii, verde închis, numeroase: diametrul - 4-7 cm, lungimea – 5-8 cm.
Planta ramiﬁcată din 5-9 lăstari, cu cca 50 de antodii ﬁecare. Inﬂorescenţele aromate, rozlila, semiinvolte, centrul – galben cu o nuanţă verzuie. Diametrul inﬂorescenţei – 3-6 cm.
Pe perioada înﬂoririi culoarea antodiilor se modiﬁcă. Florile ligulate, dispuse în trei rânduri,
la începutul înﬂoririi sunt roz aprins, mai târziu – roz-pal – lila, iar la bază și în exterior –
crem. Soi cu înﬂorire timpurie (septembrie-octombrie), cu o durată de 40-60 zile. Rezistent
la condiţii nefavorabile, patogeni și dăunători. Recomandat pentru cultura la container, ﬂori
tăiate și amenajări peisagistice.
Work description: It is a perennial plant, which produces rhizomes. The plants are bushy, compact
and hemispherical in shape. Their height and diameter is about 35-45 cm. The leaves are
medium-sized, dark green, numerous, their width is 4-7 cm and their length – 5-8 cm. A
plant usually consists of 5-9 shoots with about 50 anthodia on each of them. The ﬂowers are
fragrant, pink-lilac, semi-double, the centre – yellow, with a greenish hue. The diameter of
the inﬂorescence – 3-6 cm. The colour of the anthodia changes during the ﬂowering stage.
The ligulate ﬂowers, in three rows, at the beginning of the ﬂowering stage are bright pink,
later – pale pink – lilac, and at the base and outside – cream. It is a late-ﬂowering cultivar
(September-October), the ﬂowering stage lasts for 40-60 days. It is resistant to adverse conditions, pathogens and pests. It is recommended for cultivation in containers, for cut ﬂower
production and for landscaping.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Ameliorarea soiurilor noi de plante ornamentale cu utilizarea genofondului existent în GBN(I) se încadrează cu succes în priorităţile și direcţiile
strategice aprobate prin HG nr. 381/2019 și anume: prioritatea: Mediu și Schimbări climatice
(direcţia strategică: Conservarea biodiversităţii). Soiul creat în condiţiile pedoclimaterice ale
ţării noastre posedă indici decorative înalţi, rezistent la poluare, la patogeni şi dăunători.
Posedă o perioadă îndelungată de vegetaţie şi de înﬂorire. Este proliﬁc și poate ﬁ multiplicat
vegetativ, prin butași sau divizarea tufelor.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÎMP „SELECŢIA”, INSTITUŢIE
PUBLICĂ MD
D8

SOIUL DE GRÂU COMUN ACORD

Autori:

Alexei Postolatii, Lidia Găină, Titu Serghei, Iulia Ţurcan, Lilia Atanova, Mihail Taran, Lidia Stavăr

Adeverinţă pentru soi de plantă eliberată conform ordinului nr. 37A din 22 august 2017, Comisia de
Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (CSTSP).
Descrierea lucrării: Soi timpuriu. Talia medie a plantei este 82 cm cu rezistenţă majorată la cădere. MMB – 39,6 g. Proteina în boabe – medie 11,2%, gluten – 27%. Potenţial genetic al
producţiei de boabe în condiţie de stepă a Bălţului – 8,8 t/ha.
Work description: Early ripening variety. The average stem height is 82 cm with a high tolerance to
lodging. The average weight of a thousand grains is 39.6 g. The average content of wet gluten
is 27% and of protein – 11.2%. The genetic yield potential is 8.8 t/ha.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Recomandat de CSTSP pentru cultivarea în complexul
agroalimentar al RM. Informaţia cu privire la eﬁcacitatea economică a soiurilor va ﬁ prezentată pe parcursul expoziţiei Infoinvent 2019.

D9

HIBRIDUL DE FLOAREASOARELUI HS1014

Autori:

Ion Boaghii, Eugenia Lungu, Marta Vatavu, Ivan Eremciuc, Mihail Taran, Nina Postolachi, Zinaida Golovatic

Brevet pentru soi de plantă: MD 271
Descrierea lucrării: Hibrid simplu. Perioada de vegetaţie 105…118 zile. Conţinutul de coji –
25,2%, ulei în seminţe absolut uscate – 50…52%. MMB 49…52 g. Recolta medie 3716
kg/ha seminţe și 1817 kg/ha ulei. Posedă rezistenţă la mană, secetă, tolerant la fomopsis
și lupoaie.
Work description: Simple hybrid. Vegetation period is 105…118 days. The content of hulls is 25.2%
and the content of oil in absolutely dried seeds is 50…52%. The average weight of a thousand
grains is 49…52 g. The yield potential is 3716 kg/ha of seeds and 1817 kg/ha of oil. The hybrid
intolerant to new aggressive rises of broomrape and to plasmopara nelianthi and grought.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Recomandat de CSTSP pentru cultivarea în complexul
agroalimentar al RM. Informaţia cu privire la eﬁcacitatea economică a soiurilor va ﬁ prezentată pe parcursul expoziţiei Infoinvent 2019.

D 10

SOIUL DE SOIA IGORINA

Autori:

Maria Iacobuţă, Valeriu Vozian, Nina Pintilei, Mihail Taran, Aurelia Crăciun

Brevet pentru soi de plantă: MD 258
Descrierea lucrării: Soi timpuriu. Cu perioada de vegetaţie de 107…114 zile. Are tulpina erectă.
Forma tufei compactă. Înălţimea plantei 64…90 cm, înălţimea inserţiei primei păstăi
17…23 cm. MMB – 150...190 g. Conţinutul de proteină brută 36,0…39,0%, de ulei –
18,0…20,0%. Potenţialul genetic de producţie până la 3900 kg/ha.
Work description: Early ripening variety. The duration of the vegetation period is 107…114 days. The
stem is erect, the bush is compacted. Plant height is 64…90 cm. The mass of one thousand
seeds is 150…190 g. The insertion of the ﬁrst bean is at the height of 17…23 cm. The content
of protein is 36.0…39.0%, fat 18.0…20.0%. The yield potential of seeds consists 3900 kg/ha.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Recomandat de CSTSP pentru cultivarea în complexul
agroalimentar al RM. Informaţia cu privire la eﬁcacitatea economică a soiurilor va ﬁ prezentată pe parcursul expoziţiei Infoinvent 2019.

D 11

SOIUL DE GRÂU COMUN NUMITOR

Autori:

Alexei Postolatii, Lidia Găină, Titu Serghei, Adrian Pleșca, Iulia Ţurcan, Lilia Atanova, Mihail
Taran, Lidia Stavăr

Brevet pentru soi de plantă: MD 270
Descrierea lucrării: Soi timpuriu. Talia medie a plantei este 82 cm, posedă rezistenţă bună, MMB
41,9 g. Conţinutul de gluten – 27,1%, conţinutul de proteină – 11,9%. Potenţial genetic
al producţiei constituie – 8,7 t/ha.
Work description: Early ripening variety. The average stem height is 82 cm. The variety has a middle
tolerance drought frost and fungal diseases. The average weight of a thousand grains is 41.9
g. The average content of wet gluten is 27.1% and of protein – 11.9%. The genetic yield potential is 8.7 t/ha.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Recomandat de CSTSP pentru cultivarea în complexul
agroalimentar al RM. Informaţia cu privire la eﬁcacitatea economică a soiurilor va ﬁ prezentată pe parcursul expoziţiei Infoinvent 2019.

D 12

SOIUL DE FASOLE PETRELA

Autori:

Larisa Avadănii, Valeriu Vozian, Maria Blîndu, Aurelia Crăciun, Lidia Dulepa

Brevet pentru soi de plantă: MD 263
Descrierea lucrării: Soi semitimpuriu cu perioada de vegetaţie de 80…83 zile. Planta în formă
de tufă cu creștere determinată,cu talia de 40…50 cm, înălţimea de inserţie primelor
păstăi de 12…17 cm, bobul de culoarea albă. Soiul posedă rezistenţă la căderea plantelor și scuturarea boabelor prin ce condiţionează posibilitatea recoltării mecanizate,
MMB – 270…320 g. Conţinutul de proteină – 20,9%. Producţia maximă – cca 3500 kg/
ha. Calităţile culinare bune, coeﬁcientul de dezagregare la ﬁerbere e de 10,6.
Work description: The variety is medium early ripening with vegetation period of 80…83 days. The
plant has bushy form with determinant growth and the height of 40…50 cm. The height
of attachment of lower beans is 12…17 cm. The seeds have a white color. The variety suits
the requirements for mechanized harvesting. The average weight of a thousand grains is
270…320 g. The protein contet is 20.9 %. The yield potential is 3500 kg/ha. Their culinary
quality are very good.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Recomandat de CSTSP pentru cultivarea în complexul
agroalimentar al RM. Informaţia cu privire la eﬁcacitatea economică a soiurilor va ﬁ prezentată pe parcursul expoziţiei Infoinvent 2019.

D 13

SOIUL DE ORZ RADANA

Autori:

Maria Chișca, Valeriu Vozian, Adrian Pleșca, Mihail Vronschih, Mihail Taran, Valentin Jurat

Brevet pentru soi de plantă: MD 262
Descrierea lucrării: Soi semiintensiv, varietatea Palladium. Tipul de dezvoltare – iarna. Perioada de vegetaţie 228…254 zile. Talia plantei 73…100 cm, rezistenţa la secetă bună,
rezistenţă la iernare înaltă. Conţinutul de proteine în boabe 11,8…12,4%, MMB – 45,7 g.
Potenţial genetic al producţiei constituie 8,0 t/ha.
Work description: Semiintensiv variety, type Pallidum. It can be sown in the early vegetation period
is 228…254 days. The average stem height is 73…100 cm. The variety is high resistance to
drought and frost. The average content of proteins in grains is 11.8…12.4%. The average
weight of a thousand grains is 45.7 g. The genetic yield potential is 8.0 t/ha.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Recomandat de CSTSP pentru cultivarea în complexul
agroalimentar al RM. Informaţia cu privire la eﬁcacitatea economică a soiurilor va ﬁ prezentată pe parcursul expoziţiei Infoinvent 2019.

INSTITUTUL DE CHIMIE MD
D 14

PROCEDEU DE SINTEZĂ A 2TERTBUTIL31H1,2,4TRIAZOL1IL2HCRO
MEN2OLULUI ȘI UTILIZAREA ÎN DEZVOLTAREA DE NOI AGENŢI BIOLOGIC
ACTIVI / THE SYNTHESIS OF 2TERTBUTYL31H1,2,4TRIAZOL1YL2HCHRO
MEN2OL AND ITS USE IN THE DEVELOPMENT OF NEW BIOLOGICALLY ACTIVE
AGENTS

Autori:

Fliur Macaev, Marina Zveaghinţeva, Eugenia Stîngaci, Serghei Pogrebnoi, Veaceslav Boldescu
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Cerere: MD a 2018 0034
Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei revendicate constă în sinteza şi aplicarea în calitate de remediu fungicidic a 2-tert-butil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2H-cromen-2-olului şi poate ﬁ utilizată
în elaborarea fungicidelor noi. Problema rezolvată de invenţie include dezvoltarea de noi
compuși antifungici activi împotriva tulpinilor fungice rezistente la multidrug. Agentul astfel obţinut este de 15…40 de ori mai activ decât fungicidul de referinţă ketoconazol faţă de
fungii Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Penicillium ochrochloron şi Trichoderma viride.
Work description: The essence of the invention includes the synthesis of 2-tert-butyl-3-(1H-1, 2,
4-triazol-1-yl)-2H-chromen-2-ol and its use in the development of new biologically active
agents. The problem solved by the invention includes development of new antifungal compounds active against multidrug resistant fungal strains. The compound thus obtained is
15-40 times more active than the reference fungicide ketoconazole against Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Penicillium ochrochloron, and Trichoderma viride.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la chimia organică şi poate ﬁ utilizată
în elaborarea fungicidelor noi.

INSTITUTUL DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”, INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
D 15

HIBRID DE PORUMB PORUMBENI 461 / HIBRID OF CORN PORUMBENI 461

Autori:

G. Pritula, V. Gorceacov, N. Frunze, N. Vanicovici, V. Micu, V. Ştirbu, I. Bejenari, E. Partas,
V. Ciobanu, I. Garbur, I. Frunze, C. Guţanu, A. Rotari

Brevet: MD 1091
Descrierea lucrării: Hibrid simplu de porumb, semitardiv, FAO 460. Bobul dentat, galben cu MMB
300…310. Conţine 9,3 proteină, 4,1 grăsimi, 72,0 amidon. Potenţialul de producţie
constituie – 15…19, masei pentru însilozare – 70…80 t/ha. Rezistenţă înaltă la secetă, boli şi
dăunători, căderea şi frângerea tulpinilor. Valoriﬁcă foarte bine agrofondurile înalte. Omologat în Moldova, România, pentru cultivare la boabe şi siloz.
Work description: Medium-late single cross hibrid of maize, FAO 460. The grain is dent, yellow, weight of 1000 kernel is 300…310 g. The average content of 9.3 protein, 4,1 oil and 72,0
starch. Potential productivity 15.0…19.0 t/ha, silage yield is 70.0…80.0 t/ha. High resistance to drought, diseases and pests. Excellent resistance to lodging. Responsive to high yield
environment and irrigation. Registered in Moldova, Romania for grain and silage use.

D 16

HIBRID DE PORUMB PORUMBENI 427 / HIBRID OF CORN PORUMBENI 427

Autori:

V.Ciobanu, V.Gribincea, E.Partas, V.Maticiuc, V.Micu, C.Guţanu, G.Lebediuc, A.Micu, Silvia
Mistreţ, Anjela Spînu

Cerere: MD v 2018 0001
Descrierea lucrării: Hibrid simplu de porumb, semitardiv, FAO 430. Bobul dentat, galben, cu MMB
340…350 g. Conţine 9,8 proteină, 5,0 grăsimi, 73,0 amidon. Potenţialul de producţie
constituie – 10…12 t/ha. Rezistenţă înaltă la secetă, căderea şi frângerea tulpinilor. Tolerant
la boli şi dăunători, temperaturi scăzute. Rapid pierde apa din boabe. Omologat în Moldova
și România pentru boabe și siloz.
Work description: Medium-late single cross hibrid of maize, FAO 430. The grain is dent, yellow,
weight of 1000 kernel is 340…350 g. The average content of 9.8 protein, 5.0 oil and
73.0 starch. Potential productivity – 10…12 t/ha. High resistance to drought and to falling
and breaking of the strains. Tolerant to diseases and pests, also to spring cool conditions.
Fast grain dry down. Registered in Moldova and Romania for grain and silage use.
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D 17

HIBRID DE PORUMB PORUMBENI 391 / HIBRID OF CORN PORUMBENI 391

Autori:

V.Ciobanu, V.Gribincea, G.Pritula, C.Guţanu, A.Micu, E.Partas, P.Pîrvan, S.Mistreţ, A.Patlatîi,
A.Spânu, V.Ştirbu, S.Bruma, I.Frunze, E.Rotari

Descrierea lucrării: Hibrid simplu de porumb, mijlociu, FAO 390. Bobul de tip dentat galben cu MMB
296 g. Conţine 12,36 proteină, 4,3 grăsimi, 71,29 amidon. Potenţialul de producţie
9…13 t/ha. Rezistenţă bună la căderea şi frângerea tulpinilor, secetă şi arşiţă. Tolerant la
boli şi dăunători. Valoriﬁcă foarte bine agrofondurile înalte. Omologat în Moldova, România,
pentru cultivare la boabe şi siloz. În curs de brevetare.
Work description: Medium single cross hibrid of maize, FAO 390. The kernel is dent, yellow, with an
average content of 12.36 protein, 4.3% oil and 71.29% starch, weight of 1000 kernel is 296
g. Potential productivity 9…13 t/ha. Resistant to falling and breaking of the strains, drought.
Tolerant to diseases and pests. Responsive to high yield environment and irrigation. Registered in Moldova, Romania for grain and silage use.

D 18

HIBRID DE PORUMB PORUMBENI 374 / HIBRID OF CORN PORUMBENI 374

Autori:

V.Ciobanu, V.Gribincea, E.Partas, V.Maticiuc, V.Micu, S.Musteaţa, C.Guţanu, G.Lebediuc, Silvia
Mistreţ, O.Criucicov

Cerere: MD v 2018 0002
Descrierea lucrării: Hibrid triplu semi-timpuriu, de precocitate medie FAO 380. Bobul dentat, galben
cu MMB 330…345 g. Conţine 12,0 proteină, 4,2% grăsimi, 71,2 amidon. Potenţialul de
producţie e de 12…13 t/ha, masei de însilozare – 70…80 t/ha. Rezistent la secetă, căderea şi
frângerea tulpinilor. Predispus de a forma doi știuleţi pe plantă. Tolerant la boli şi dăunători.
Omologat în Moldova pentru cultivare la boabe şi siloz.
Work description: Early-medium single cross modiﬁcations hibrid of maize, FAO380. The grain is
dent, yellow, with an average content of 12.0 protein, 4.2 oil and 71.2% starch, weight
of 1000 kernel is 330…345 g. Potential productivity 12…13 t/ha, silage yield is 70…80 t/
ha. High resistant to drought, lodging and breaking of the strains. Proliﬁc hybrid (is able to
produce more than one ear per plant). Tolerant to diseases and pests. Registered in Moldova
for grain and silage use.

D 19

HIBRID DE PORUMB PORUMBENI 280 / HIBRID OF CORN PORUMBENI 280

Autori:

V. Maticiuc, V. Micu, A. Rotari, V.Ştirbu, A.Iurcu, O.Criucicov, I.Frunze, E.Partas, V.Ciobanu,
G.Lebediuc,V.Şterebeţ, A.Meleca

Descrierea lucrării: Hibrid simplu de porumb zaharat, de maturitate medie. Bobul galben. În faza de
maturitate tehnică conţine 15,3 proteină, 11,0 glucide, 22,7 dextrine, 31,5 amidon.
Posedă calităţi gustative bune. Potenţialul de producţie în faza de maturitate tehnică e de
(ştiuleţi comerciali cu pănuşi) – 12…15 t/ha. Dispune de un ritm intens de creştere la etapa
iniţială. Tolerant la boli şi dăunători. Pretabil la recoltarea mecanizată. Omologat în Moldova
pentru utilizare în industria alimentară. În curs de brevetare.
Work description: Early single cross sweet hybrid of maize, FAO 300. The grain is yellow, with an average content of 15.3 % protein, 11.0 % sugars, 22.7% dextrin’s and 31.5% starch at the picking
maturity phase. Is characterized by good taste. Yield of ears at the picking maturity phase
reaches 12.0…15.0 t/ha. Is distinguished by fast seedling growth. Tolerant to diseases and
pests. Is suitable for mechanized harvesting. Registered in Moldova for use in food.
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D 20

HIBRID DE PORUMB BEMO235 / HIBRID OF CORN BEMO235

Autori:

P.Borozan, S.Musteaţa, G.Rusu, S. Bruma, V.Maticiuc, I.Frunze, V.Ştirbu

Brevet pentru soi de plantă: MD 247
Descrierea lucrării: Hibrid simplu de porumb, mijlociu, FAO 230. Bobul de tip dentiformis, galben
cu MMB 320…340 g. Conţine 10,7 proteină, 4,4 grăsimi, 71,8 amidon. Potenţialul de
producţie 13…15, masei de însilozare 50-60 t/ha. Rezistenţă bună la căderea şi frângerea
tulpinilor. Tolerant la boli şi dăunători. Valoriﬁcă foarte bine agrofondurile înalte. Înregistrat
în Belarus pentru cultivare la boabe şi siloz.
Work description: Medium single cross hibrid of maize, FAO 230. The grain is dent, yellow, with
an average content of 10.7 protein, 4.4% oil and 71.8% starch, weight of 1000 kernel is
320…340 g. Potential productivity 13…15 t/ha, silage yield is 50…60 t/ha. Resistant to falling and breaking of the strains, drought. Tolerant to diseases and pests. Responsive to high
yield environment and irrigation. Registered in Belarus for grain and silage use.

INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE MD
D 21

VAGIN ARTIFICIAL PENTRU COLECTAREA SPERMEI DE LA MASCULII DE IEPURI /
ARTIFICIAL VAGINA FOR SEMEN COLLECTION FROM MALE RABBITS

Autori:

Ion Mereuţă, Gheorghe Boronciuc, Ion Balan, Iulia Cazacov, Vladimir Buzan, Nicolae Roşca,
Melania Bucarciuc

Brevet: MD 1259
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la biotehnologie, în special la însămânţarea artiﬁcială a animalelor. Vaginul artiﬁcial pentru colectarea spermei de la masculii de iepuri include un corp
cilindric, o piesă cilindrică cu fund conic, totodată în partea de sus a piesei este executat un
oriﬁciu pentru ﬁxarea unui recipient pentru colectarea spermei, un tub elastic amplasat în
interiorul corpului, formând o cavitate cilindrică, executată cu posibilitatea umplerii cu apă.
Vaginul este comod în exploatare, perioada de pregătire a vaginului este foarte simplă, iar
aplicarea lui reduce timpul de colectare şi asigură condiţii de colectare a spermei apropiate
celor ﬁziologice.
Work description: The invention relates to biotechnology, in particular to artiﬁcial insemination of
animals. The artiﬁcial vagina for semen collection from male rabbits comprises a cylindrical
body, a cylindrical piece with a conical bottom, at the same time the upper part of the piece
is made a seminal receptacle ﬁxation hole, an elastic tube placed inside the body, forming a
cylindrical cavity, made with the possibility of ﬁlling with water. The vagina is convenient in
operation, the vaginal preparation time is very simple, and its application reduces collection
time and provides semen collection conditions close to physiological ones.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Vaginul artiﬁcial pentru colectarea spermei de la masculii de iepuri permite de a asigura condiţii de colectare a spermei apropiate de cele ﬁziologice, reduce timpul de colectare şi menţine o calitate înaltă a materialului seminal obţinut.

D 22

ADAOS ALIMENTAR BIOLOGIC ACTIV / BIOLOGICALLY ACTIVE NUTRITIONAL
SUPPLEMENT

Autori:

Tudor Strutinschii, Ion Mereuţă, Vladimir Carauş

Cerere: MD s 2019 0029
Hotărâre de acordare a brevetului: nr.9374
Descrierea lucrării: Adaosul alimentar biologic activ conform invenţiei conţine făină din seminţe de
amarant, din seminţe de struguri din soiuri de poamă neagră, din nucşoară şi din polen de
salcâm şi poate ﬁ utilizat pentru producerea adaosurilor alimentare biologic active pe bază
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de produse vegetale naturale. Poate ﬁ recomandat ca un remediu proﬁlactic sau poate ﬁ
inclus în componenţa produselor alimentare funcţionale predestinate pentru optimizarea
metabolismului proteic şi majorarea potenţialului adaptiv al organismului. Posedă acţiune
antigerontologică şi oncoprotectoare.
Work description: Biologically active nutritional supplement according to an invention contains ﬂour
from seeds of amaranth, from seeds of dark sorts of vine, from nutmeg, from pollen of white
acacia and used for production of bioactive food additions on the basis of natural vegetable foods. Food addition recommended as preventive or in the complement of functional
foodstuﬀs, intended for optimization of protein metabolism, increase of antioxidant and
adaptive potential of organism. The components of the developed biologically active food
addition are the clean ecologically, accessible and eﬀective foods used in the diet.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Adaosul alimentar biologic elaborat, datorită îmbinării
reuşite a componentelor şi coraportului optimal al substanţelor biologic active conţinute
în ele, optimizează metabolismul proteic, majorează potenţialului antioxidant şi adaptiv al
organismului, ceea ce asigură menţinerea stabilă a sănătăţii. Se utilizează ca remediu proﬁlactic sau poate ﬁ inclus în componenţa produselor alimentare funcţionale predestinate
pentru optimizarea metabolismului proteic şi majorarea potenţialului adaptiv al organismului. Adaosul este accesibil, necostisitor.

D 23

ADAOS ALIMENTAR BIOLOGIC ACTIV / BIOLOGICALLY ACTIVE NUTRITIONAL
SUPPLEMENT

Autori:

Ion Mereuţă, Tudor Strutinschii, Vladimir Carauş

Cerere: MD s 2019 0030
Hotărâre de acordare a brevetului: nr.9375
Descrierea lucrării: Adaosul alimentar biologic activ conform invenţiei conţine făină din seminţe de
amarant, din seminţe de struguri din soiuri de poamă neagră, din polen de salcâm şi din
imortelă italiană şi poate ﬁ utilizat pentru producerea adaosurilor alimentare biologic active
pe bază de produse vegetale naturale. Poate ﬁ recomandat ca un remediu proﬁlactic sau
poate ﬁ inclus în componenţa produselor alimentare funcţionale predestinate pentru optimizarea metabolismului proteic şi majorarea potenţialului adaptiv al organismului. Posedă
activitate anticancerogenă. Componentele adaosului alimentar biologic activ sânt accesibile, necostisitoare.
Work description: Biologically active nutritional supplement according to an invention contains from
amaranth seeds ﬂour, from seeds of dark of grapes varieties, from pollen of a white acacia
and from Italian immortelle. Nutritional supplement can be recommended as prophylactic
agent or can be included in structure of the functional foods intended for optimization of
protein metabolism, increase in antioxidant and adaptive potential of the organism. Possesses anticarcinogenic of activity.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Adaosul alimentar biologic elaborat, datorită îmbinării
reuşite a componentelor şi coraportului optimal al substanţelor biologic active conţinute
în ele, optimizează metabolismul proteic, majorează potenţialului antioxidant şi adaptiv al
organismului, ceea ce asigură menţinerea stabilă a sănătăţii. Se utilizează ca remediu proﬁlactic sau poate ﬁ inclus în componenţa produselor alimentare funcţionale predestinate
pentru optimizarea metabolismului proteic şi majorarea potenţialului adaptiv al organismului. Adaosul este accesibil, necostisitor.
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INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR MD
D 24

TRITICALE TRITICOSECALE WITT., SOI NOU DE TRITICALE DE TOAMNĂ INGEN
54 / TRITICALE TRITICOSECALE WITT., A NEW VARIETY OF WINTER TRITICALE
INGEN 54

Autori:

E.Veveriţă, S.Leatamborg, G.Lupaşcu, S.Rotari, A.Gore

Brevet pentru soi de plantă: MD 287
Descrierea lucrării: Soiul Ingen 54 a fost obţinut prin intermediul hibridării soiurilor Canar x Bogo
cu selectarea individuală de mai departe din generaţia F2. Spic alb, cilindric, lungime
(10,0…12,0 cm) şi densitate (28…30 spiculeţe la 10 cm) medie. Bob – roşu, oval, masa 1000
boabe 38…39 g, conţine 12,0…13,5% de proteine şi 23…24% de gluten. Numărul de boabe în spic variază de la 65 până la 70. Înălţimea plantelor – 100…115 cm. Soiul este înalt
productiv şi potenţialul de productivitate ajunge până la 6,5…8,5 t/ha, cu 2,0-3,0 tone mai
mult, decât la soiul martor (Ingen 93).
Work description: The Ingen 54 triticale variety has been developed through hybridization of the varieties Canar x Bogo followed by an individual selection in the F₂ generation. White spike, cylindrical, length (10.0…12.0 cm) and density (28…30 spikelets at 10 cm) average. Bob - red,
oval, 1000 grains weight 38-39 gr, contains 12.0…13.5% protein and 23…24% gluten. The
number of grains in the spike varies from 65 to 70. The plants have a height of 100-115 cm.
The variety is highly productive and the potential for productivity reaches up to 6.5…8.5 t/
ha, which is 2.0…3.0 tons more than control cultivar Ingen 93.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Soiul de triticale Ingen 54 este destinat obţinerii boabelor din care se prepară pâine şi diverse produse de paniﬁcaţie. Obiectul invenţiei corespunde direcţiei prioritare de dezvoltare a ştiinţei „Cercetări ştiinţiﬁce aplicative în domeniul
agriculturii”, în direcţia strategică „Biotehnologie”. Invenţia corespunde politicilor ecologice
şi sociale ale ţării prin faptul că soiul ﬁind rezistent la principalele maladii fungice face ca
aplicarea fungicidelor să ﬁe puternic minimalizată, are productivitate înaltă.

D 25

SOI TIMPURIU DE SALVIA SCLAREA ŞERLAI, BALSAM

Autori:

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

Brevet pentru soi de plantă: MD 234
Descrierea lucrării: Soiul de Salvia sclarea Balsam reprezintă un hibrid foarte complex cu efect constant al heterozisului la un șir de caractere cantitative, inclusiv conţinutul de ulei esenţial.
Soiul este rezistent la secetă, ger, iernare și boli. Productivitatea în 3 ani de exploatare a
plantaţiei: inﬂorescenţe: 21,2 t/ha (6,3 t/ha în primul an; 10,4 t/ha II an; 4,4 t/ha anul III); ulei
esenţial: 79,5 kg/ha (18,9 kg/ha, anul I; 46,5 Kg/ha, anul II; 14,1 kg/ha, anul III). Randament:
3,7 kg ulei esenţial din tonă de inﬂorescenţe.
Work description: The variety of Salvia sclarea Balsam is a complex hybrid with a constant eﬀect of
heterosis on a number of quantitative characters, including the essential oil content. The
variety is resistant to drought, frost, winter, diseases. Productivity in 3 years of operation of
the plantation: inﬂorescences: 21.2 t/ha (6.3 t/ha, ﬁrst year; 10.4 t/ha, second year; 4.4 t/ha,
third year); essential oil: 79.5 kg/ha (18.9 kg/ha, year I; 46.5 kg/ha, year II; 14.1 kg/ha, year III).
Eﬃciency: 3.4 kg of essential oil per ton of inﬂorescences
Importanţa socio-economică sau tehnică: Soiul este foarte rezistent la secetă, alţi factori biotici şi
abiotici şi asigură o productivitate foarte înaltă atât de materie primă cât şi de ulei esenţial.
Este foarte important că soiul în condiţii de secetă are un randament şi mai ridicat – 3,7
kg ulei esenţial din tona de materie primă. Implementarea soiului diminuează considerabil
consecinţele schimbărilor climatice, în primul rând, a secetei, asigurând un proﬁt mult mai
ridicat decât alte culturi agricole.
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D 26

GRÂU COMUN DE TOAMNĂ TRITICUM AESTIVUM DESM., MOLDOVA 77  UN
SOI PERSPECTIV DE GRÂU COMUN DE TOAMNĂ / COMMON AUTUMN WHEAT
TRITICUM AESTIVUM DESM., MOLDOVA 77  A PERSPECTIVE WINTER COMMON
WHEAT VARIETY

Autori:

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

Brevet pentru soi de plantă: MD 265
Descrierea lucrării: Soiul Moldova 77 a fost creat prin hibridarea soiurilor Moldova 5 x Moldova 79
cu selectare ulterioară din F3. Spicul cu lungimea 8…10 cm, cilindric, 24…26 spiculeţe la
10 cm. Bobul este mare (1000 boabe – 4…41 g), oval, conţine 12,9…13,3% proteine şi
26…30% gluten. Numărul de boabe în spic variază de la 40 până la 45. Lungimea perioadei
de vegetaţie este de 268…272 de zile. Înălţimea plantelor este de 78,0…90,0 cm. Rezistent
la secetă, iernare şi maladii (făinare, rugină brună şi galbenă, putregai de rădăcină, mălură).
Soiul este înalt productiv cu o recoltă medie de 5,7…6,1 t/ha. Este rezistent la cădere. Are
calităţi de paniﬁcaţie bune.
Work description: Moldova 77 variety was created by hybridizing the Moldova 5 x Moldova 79 varieties with subsequent selection from F₃. Spike with the length 8…10 cm, cylindrical, 24…26
spikelets at 10 cm. The kernel is big (1000 grains – 40…41 g), oval, contains 12.9…13.3%
protein and 26…30% gluten. The number of kernels in spike varies from 40 to 45. The vegetation period is 268…272 days. The height of the plants is 78.0…90.0 cm. Resistant to
drought, wintering and diseases (ﬂour, brown and yellow rust, root rot). The variety is highly
productive with an average harvest of 5.7…6.1 t / ha. It is fall resistant. It has good baking
qualities.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Soiul de grâu comun de toamnă Moldova 77 este destinat pentru obţinerea boabelor din care se prepară pâine şi diverse produse de paniﬁcaţie.
Obiectul invenţiei corespunde direcţiei prioritare de dezvoltare a ştiinţei „Cercetări ştiinţiﬁce
aplicative în domeniul agriculturii”, în direcţia strategică „Biotehnologie”. Invenţia corespunde politicilor ecologice şi sociale ale ţării prin faptul că soiul ﬁind rezistent la principalele
maladii fungice face ca aplicarea fungicidelor să ﬁe puternic minimalizată, iar indicii de productivitate şi tehnologici sunt înalţi.

D 27

GRÂU COMUN DE TOAMNĂ TRITICUM AESTIVUM DESM., SOIUL MOLDOVA
16 / COMMON AUTUMN WHEAT TRITICUM AESTIVUM DESM., MOLDOVA 16
CULTIVARE

Autori:

G.Lupaşcu, S.Gavzer, E.Saşco, E.Veveriţă, S.Rotari, A.Gore

Brevet pentru soi de plantă: MD 286
Descrierea lucrării: Soiul Moldova 16 a fost creat prin selecţie individuală din hibridul Linia 101 x
Odeschi 117. Spicul are lungimea de 9,5…10 cm, cu 21…23 spiculeţe per spic. Boabele sunt
ovale, roşietice, masa a 1000 boabe este 45…48 g. Boabele conţin 13,5…14,8% proteine şi
31% gluten umed. Numărul boabelor per spic – 50…55. Perioada de vegetaţie – 265…270
de zile. Înălţimea plantelor – 83,0…85,0 cm. Soiul manifestă toleranţă la secetă, ger şi principalele boli fungice. Recolta obţinută pe sectoarele de testare în anii 2017-2019 a constituit
în medie 5,89 t/ha.
Work description: The Moldova 16 wheat variety was created by individual selection of the hybrid
Line 101 x Odeschi 117. Spelled with a length of 9.5…10 cm, with 21…23 spicules per spice.
Oval red kernels, the 1000 grains are 45…48 g. It contains 13.5…14.8% protein and 31%
wet gluten. The number of kernels in the spike varies – between 50..55. The vegetation period is 265…270 days. The plants have a height of 83.0…85.0 cm. It manifests tolerance to
drought, wintering and the main fungal diseases. The harvest obtained on the test sectors
in the years 2017-2019 constituted in average 5.89 t /ha.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Soiul de grâu comun de toamnă Moldova 16 este destinat pentru obţinerea boabelor din care se prepară pâine şi diverse produse de paniﬁcaţie.
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Obiectul invenţiei corespunde direcţiei prioritare de dezvoltare a ştiinţei „Cercetări ştiinţiﬁce
aplicative în domeniul agriculturii”, în direcţia strategică „Biotehnologie”. Invenţia corespunde politicilor ecologice şi sociale ale ţării prin faptul că soiul ﬁind rezistent la principalele
maladii fungice face ca aplicarea fungicidelor să ﬁe puternic minimalizată.

D 28

SOI NOU DE TOMATE SOLANUM LYCOPERSICUM L. EXCLUSIV / NEW TOMATO
CULTIVARE SOLANUM LYCOPERSICUM L. EXCLUSIV

Autori:

Nadejda Mihnea, Vasile Botnari, Galina Lupaşcu, Vasile Grati, Tatiana Saltanovici, Mihaela
Mihnea

Brevet pentru soi de plantă: MD 241
Descrierea lucrării: Fructele soiului Exclusiv sunt de mărime medie – 75…80 g, forma cilindrică. Fructele conţin substanţe uscate 4,9…5,2%, zahăr – 4,5…4,7%, acid ascorbic – 25…41 mg/%,
aciditatea – 0,29…0,37%. Soiul este timpuriu cu perioada de vegetaţie de 100-108 zile. La
cultivarea prin seminţe productivitatea este de 43,0...59,0 t/ha, iar cota fructelor marfă este
înaltă – 93,0%. Soiul îmbină armonios productivitatea înaltă, proprietăţile gustative înalte
cu rezistenţa la frig și arșiţă. Productivitatea este înaltă atât la cultivarea prin seminţe, cât și
prin răsad.
Work description: The fruits of the variety Exclusiv are medium sized weighing 75…80 g, cylindrical
shape. The fruits contain 4.9…5.2% of dry matter, 4.5...4.7% of sugars, 25.0...41.0 mg/% of
vitamin C, 0,29...0.37% of acidity. The variety is early ripening with a vegetation period is
100…108 days. In the increased by seeds, the variety ensures a yield of 43.0...59.0 t/ha, while
the standard fruit yield is high (93.0%). The variety Exclusiv harmoniously combines high
productivity, good tasting qualities with the resistance to cold and drought. The productivity is high at cultivation through both seeds and seedling transplants.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Soiul de tomate Exclusiv este destinat cultivării în câmp
deschis neprotejat atât prin seminţe cât și prin răsad, poate ﬁ folosit în stare proaspăta și
procesată. Soiul este timpuriu, productiv, are calităţi gustative înalte. Obiectul invenţiei
corespunde direcţiei prioritare de dezvoltare a ştiinţei „Cercetări ştiinţiﬁce aplicative în domeniul agriculturii”, în direcţia strategică „Biotehnologie”. Soiul este rezistent la temperaturi
stresante și principalele maladii fungice.

D 29

GRÂU DURUM DESF., SOI NOU DE GRÂU DURUM DE TOAMNĂ HORDEIFORME
340 / DURUM WHEAT DESF., HORDEIFORME 340 A NEW WINTER WHEAT VARIETY

Autori:

P.Buiucli, S.Rotari, E.Veverita, G.Lupascu, A.Gore, A.Ceban, Z.Toma

Brevet pentru soi de plantă: MD 266
Descrierea lucrării: Varietatea Hordeiforme (spic și ariste de culoare roșie, bob de culoare albă –
gălbuie). Spicul are o lungime de 7,5…8,0 cm, de formă cilindrică cu 26…30 spiculeţe per
spic. Bobul oval, masa a 1000 boabe constituie 48…52 g, conţine 28…32,4% gluten şi
15,0…15,6% proteine. Perioada de vegetaţie este de 265…270 de zile. Soiul face parte din
grupul cu perioadă de maturitate medie. Înălţimea plantei este de 80…85 cm, înfrăţirea –
3,0…3,3 tulpini per plantă. Manifestă rezistenţă înaltă la secetă, iernare şi maladii (făinare,
rugină brună şi galbenă, putregaiul rădăcinii). Soiul este productiv cu o capacitate de producţie de 5,5…6 t/ha.
Work description: The Hordeiforme variety (spike and awns red, white-yellow grain).). The spike
has a length of 7.5…8.0 cm, cylindrical in shape with 26…30 spikelets per spike. The oval
grain, the weight of 1000 grains constitutes – 48…52 g, contains 28…32.4% gluten and
15.0…15.6% protein. The vegetation period is 265…270 days. The variety is part of the
group with a medium maturity period. The height of the plant is 80…85 cm, the number
of stems per plant is 2.8…3.0. Manifest high resistance to drought, wintering and diseases
(ﬂour, brown and yellow rust, root rot). The variety is productive with a production capacity
of 5.5…6 t/ha.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Soi nou de grâu durum de toamnă Hordeiforme 340 este
destinat pentru obţinerea boabelor din care se prepară crupe şi paste făinoase. Obiectul invenţiei corespunde direcţiei prioritare de dezvoltare a ştiinţei „Cercetări ştiinţiﬁce aplicative
în domeniul agriculturii”, în direcţia strategică „Biotehnologie”. Invenţia corespunde politicilor ecologice şi sociale ale ţării prin faptul că soiul ﬁind rezistent la principalele maladii face
ca aplicarea fungicidelor să ﬁe puternic minimalizată, are productivitate înaltă.

D 30

PROCEDEU DE PRODUCERE A PARAZITULUI TRICHOGRAMMA SPP. / PROCESS
FOR PRODUCING THE PARASITE TRICHOGRAMMA SPP.

Autori:

Lidia Gavriliţa, Victor Gorban, Tudor Nastas

Hotărâre de acordare a brevetului: MD 8863
Descrierea lucrării: Procedeul propus prevede iradierea cu raze ultraviolete a ouălor de insecte dăunătoare, gazdelor naturale ale complexului de buhe (Mamestra brassicae L., Helicoverpa
armigera Hb.), si producerea de Trichogramma spp. pe acestea, ca urmare, cresc indicii biologici (proliﬁcitatea femelelor 1,1…1,6 ori, durata vieţii femelelor – 1,35…2,43 ori, eclozarea
adulţilor cu 1…9%, procentul de parazitare cu 1…11%, cota femelelor, care lasă urmaşi cu
2…9,5%, și de 1,1…2,4 ori păstrarea genofondului culturii materne. Implementarea tehnologiei date de producere în masă a Trichogramma spp. este pentru sporirea calităţii şi
eﬁcacităţii în câmp. Invenţia se referă la agricultură, în special la producerea entomofagilor
pentru protecţia biologică a plantelor.
Work description: The proposed procedure provides for ultraviolet irradiation of eggs of insects
harmful to the natural hosts of the bud complex (Mamestra brassicae L., Helicoverpa armigera Hb.) And the production of Trichogramma spp on them, as a result, increase the biological
indexes (female proliﬁc 1.1-1.6 times, lifetime – 1.35…2.43 times, hatching of adults with
1…9% of the parasitic percentage by 1…11%, the share of the females by 2…9.5%, leaving
the oﬀspring and by 1.1…2.4 times, the preservation of the genofond of the maternal culture. Implementation of the mass production technology of Trichogramma spp. to increase
the quality and eﬃciency in the ﬁeld. The invention relates to agriculture, in particular to the
production of entomophages for biological protection of plants.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Implementarea tehnologiei de producere în masă a Trichogramma spp., conform procedeului de iradiere a ouălor insectelor dăunătoare (gazdelor naturale) ale complexului de buhe (Mamestra brassicae L., Helicoverpa armigera Hb.), cu
doza (exponarea) optimală de 0,5…1,3 ore şi înmulţirea entomofagului pe ele, ca rezultat
sporesc indicii biologici, eﬁcacitatea în câmp a Trichogramma spp, economisirea ouălor de
molie şi a Trichogramma la producere cu 20…25%. Invenţia se referă la agricultură, în special
la producerea entomofagilor pentru protecţia biologică a plantelor şi obţinerea producţiei
agricole ecologice

D 31

SOI DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. LAVANDA, AROMA UNICA, REZIS
TENT LA SECETĂ, IERNARE, BOLI / LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. LAVEN
DER VARIETY AROMA, RESISTANT TO DROUGHT, FROST, WINTER, DISEASES

Autori:

Maria Gonceariuc, Zinaida Balmuş

Brevet pentru soi de plantă: MD 288
Descrierea lucrării: Soiul de levănţică AROMA UNICA reprezintă un hibrid de primă generaţie (F1)
care se înmulţește vegetativ. Soiul este cu perioadă de vegetaţie medie, rezistent la factori
abiotici: la ger și iernare, la secetă. Plantele dezvoltă lăstari cu talia de 64 cm. La densitatea
de 10…12 mii plante la hectar formează până la 1800…1900 tulpini ﬂorale. Productivitatea soiului este foarte înaltă: 8,9 t/ha inﬂorescenţe (materie primă) cu un conţinut de ulei
esenţial de 1,874% la umiditatea de 60% și 5,476% la substanţă uscată; producţia de ulei
esenţial – 166,8 kg/ha. Randamentul soiului este foarte înalt – 19,9 kg/t (ulei esenţial/tonă
materie primă).
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Work description: Lavender variety AROMA UNICA is a ﬁrst-generation hybrid (F1), vegetative multiplied with average vegetation period. The AROMA UNICA is a variety resistant to frost
and winter, to diseases and very drought resistant. Plant height is 64 cm. At the density of
10…12 thousand plants per hectare it forms up to 1800…1900 ﬂoral stems per plant. The
productivity of the variety is 8.9 t / ha of inﬂorescences containing 1.874% (60% humidity)
and 5.476% (dry matter) of essential oil. The production of essential oil constitutes 166.8 kg/
ha. The yields of the variety are 19.9 kg/t (essential oil/ton of fresh inﬂorescences).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa soiului Aroma Unica de lavandă este indiscutabilă în contextul revenirii la ﬁtofarmacie, ﬁtoterapie, derivate naturiste pentru industria
de parfumerie și cosmetică, producerea articolelor de sanitarie și igienă etc. Valoarea soiului
Aroma Unica este inestimabilă și datorită schimbărilor climatice lente, dar sigure de încălzire globală. Cercetările au demonstrat că în anii secetoși 2007, 2012, 2015, vara secetoasă
din 2018 soiul de levănţică Aroma Unica a înregistrat rezistenţă foarte înaltă la secetă. Mai
mult ca atât, productivitatea soiului a fost mai înaltă decât în anii cu depuneri atmosferice obișnuite. Conţinutul de ulei esenţial a fost mai ridicat. Randamentul soiurilor a fost de
18…20 kg de ulei esenţial din ﬁecare tonă de materie primă (inﬂorescenţe).

D 32

SOIUL NOU DE TOMATE  PRICHINDEL / NEW TOMATO CULTIVAR  PRICHINDEL

Autori:

Milania Makovei, Liudmila Guseva, Vasile Botnari

Brevet pentru soi de plantă: MD 242
Descrierea lucrării: Prichindel – un soi pentru amatori, cu tip de creștere pitic (dd), decorativ, conţine gena „pat” care răspunde de formarea înaltă a fructelor în condiţiile aspre ale mediului
(temperaturi înalte şi iluminare joasă). Fructele sunt mici (10…12 g), roşii intense, rotunjite.
Soiul este înalt productiv (0,3…0,45 g/plantă), cu o pondere a fructelor marfă înaltă (93,4%).
Este rezistent la factorii abiotici de stres – arşiţa şi secetă şi la cele mai răspândite maladii.
Pot ﬁ cultivate în vase pe balcoane și loggii, precum și pe teren deschis, conform unui model
compact de plantare (10…12 plante/m2). Se recomandă pentru a ﬁ utilizat în stare proaspătă, decorarea bucatelor şi conservarea fructelor întregi.
Work description: The cultivar of Prichindel tomatoes are the genotypes of new generation. The cultivar is for amateur, with dwarf breed (dd) decorative type, which contains the “pat” gene
that responds to the high fruit formation in the harsh environment (high temperatures and
low enamel). The fruits are small (10…12 g), intensive red, rounded. The highly productive
variety (0.3…0.45 g/plant) with high fruits quality (93.4%). It is resistant to abiotic stress heat and drought and to the most widespread diseases.
Can be grown on balconies and loggias, as well as on open ground, according to a compact
planting pattern (10…12 plants/m2). It is recommended for fresh use, for decorating dishes,
and preserving whole fruit.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Agricultură pentru cultivarea în asociaţiile private, gospodăriile fermierilor şi în sectoarele individuale. Soiul de tomate Prichindel este un genotip
de noi generaţii. El reprezintă un interes socio-economic, este un soi de tip decorativ, pentru amatori, cu tip de creștere pitic (dd), conţine gena „pat” care răspunde de formarea înaltă
a fructelor în condiţiile aspre ale mediului – temperaturi înalte şi iluminare joasă. Rezistent
la cele mai frecvente boli de tomate. Satisface cerinţele moderne ale consumatorilor. Poate
ﬁ utilizat în programele știinţiﬁce ca donator în crearea de noi soiuri de tomate rezistente la
factorii abiotici de stres.

D 33

SOIUL NOU DE TOMATE  VIVAT / NEW TOMATO CULTIVAR  VIVAT

Autori:

Milania Makovei, Liudmila Guseva, Vasile Botnari

Brevet pentru soi de plantă: MD 243
Descrierea lucrării: Soi de tomate cu tipul de creștere super determinant (ssp), timpuriu (perioada
de vegetaţie 90…98 de zile). Se evidenţiază prin calităţi gustative înalte. Fructele sunt de
un roz intens cu o uniformitate înaltă. Masa fructului 90…120 g. Recolta totală – 53,1...57,4
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t/ha. Se caracterizează prin ponderea înaltă a fructelor marfă (95,5%). Se recomandă pentru
utilizare în stare proaspătă. Este rezistent la temperaturi joase. Predestinat pentru cultivare
în câmp deschis prin seminţe şi răsad.
Work description: Tomatoes cultivar with superdeterminant type of growth (ssp), is early (vegetation period 90…98 days). It is characterized by high taste qualities. The fruits are pink with
high uniformity. Fruit weight is of 90…120 g. It has a high weight of precocity. Total yielding
capacity is of 53.1...57.4 t/ha. It is characterized by a high quality of the fruits (95.5%). It is
recommended for fresh use. It is resistant to low temperatures. Predestinated for open ﬁeld
cultivation by seed and seedling.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Soiul Vivat creat în zona centrală a Moldovei. Aparţine
grupului de soiuri timpurii (perioada de vegetaţie – 90...98 zile). Se caracterizează prin capacitate ridicată de formare a fructelor în condiţii de temperaturi joase, precum și ridicată.
Rezistent la cele mai frecvente boli de tomate. Recomandat pentru cultivare în terenuri deschise și sere în asociaţii agricole, ferme ţărănești și în parcele private.

D 34

ANONA  SOI NOU DE TOMATE / ANONA  NEW TOMATO CULTIVAR

Autori:

Liliana Ărîi, Valeriu Bujoreanu, Larisa Andronic, Svetlana Smerea, Vasile Botnari

Brevet pentru soi de plantă: MD 276
Descrierea lucrării: Soiul ANONA este creat în rezultatul hibridării interspeciﬁce dintre soiul Novicioc
și Solanum pimpinellifolium L. Seminţele hibridului F1 au fost tratate cu raze gamma (doze
100 Gy). Ulterior, în populaţiile segregante s-a aplicat selecţia individuală. Tip de creștere:
determinată. Fructul – oblong și roșu. Perioada de maturare: 95..100 de zile de la germinarea seminţelor. Masa medie: 29,9 g. Durata de păstrare: 25…30 zile la 16…18°C. Parametrii
biochimici: substanţe solubile totale – 6,19 g%, zaharuri – 6,08 g%, acid ascorbic – 30,18
mg%, aciditate totală – 0,49%. Recolta totală: 36,23 t/ha. Recomandat pentru cultivare prin
răsaduri și seminţe în câmp deschis.
Work description: Tomato variety ANONA represents result of interspeciﬁc hybridization of Novicioc
variety and Solanum pimpinellifolium L. The seeds of F1 hybrid were treated with gamma
rays (dose 100 Gy). Subsequently individual selection from segregating populations was
applied. Type of growing: determinate.
The fruit – red and oblong. Ripening period: 95…100 days after seeds germination. Average
weight – 29.9 g. Postharvest shelf-life – 25…30 days stored at 16…18°C. The biochemical parameters: total soluble solids – 6.19 g%, total sugar – 6.08 g%, ascorbic acid – 30.18 mg%, total acidity –
0.49%. Total harvest – 36.23 t/ha. It is recommended for seedling and open-ﬁeld cultivation.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Soi cu fructe mici, înalt productiv, cu calităţi gustative
înalte. În cadrul aprecierii gradului de atac de boli, pe fond natural de infecţie, a dovedit
rezistenţă la agenţii cauzali ai alternariozei și bacteriozei.

D 35

SOI NOU DE TOMATE IULIPERUAN, SOLANUM LYCOPERSICUM L. / NEW TOMATO
VARIETIES IULIPERUAN, SOLANUM LYCOPERSICUM L.

Autori:

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

Brevet pentru soi de plantă: MD 189
Descrierea lucrării: Soi mediu timpuriu, perioada de vegetaţie 110…115 zile. Fructul 90…110 grame,
rotund. Pedicelul fructului cu articulaţie puternică geniculată. Fructele cu pericarp cărnos
conţin substanţe uscate 6,5…7,5%, zahăr 4,5…6,4%, vitamina C 39…55 mg, aciditatea titrabilă 0,29…0,42%. Numărul de loje seminale 3…4. Recolta generală 45,0…55,0 t/ha, productivitate marfă 40,5…48,0 t/ha și calitatea fructelor. Este productiv, cu proprietăţi gustative
înalte, rezistent la secetă, se recomandă de cultivat în seră şi câmp prin creşterea răsadului.
Pentru consum în stare proaspătă, industrializare şi conservare. Se deosebeşte de soiul standard Elvira prin rezistenţa la boli și viruşi.
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Work description: Early medium, vegetation period 110…115 days. Fruit 90…110 grams, round. The
pedicel of the gene with strong articulation. Fruits with ﬂeshy pericarp contain dry substances 6.5…7.5%, sugar 4.5…6.4%, vitamin C 39…55 mg, titration acidity 0.29…0.42%. Number
of seed troughs 3…4. Total harvest 45.0…55.0 t/ha, product productivity 40.5…48.0 t /ha
and fruit quality. It is productive, with high taste, drought-resistant properties, it is recommended to be cultivated in greenhouse and ﬁeld by growing the seedlings. For fresh consumption, industrialization and preservation. It diﬀers from the standard Elvira variety by
resistance to disease and viruses.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metodele de ameliorare au o eﬁcacitate economică înaltă şi permite obţinerea şi selectarea rapidă a genotipurilor adaptive și rezistente la factorii
stresanţi ecologici. Vor ﬁ asigurate necesităţile pieţei interne cu seminţe de categorii superioare.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETRO
CHIMIE  ICECHIM, BUCUREȘTI RO
D 36

COMPOZIŢIE ECOLOGICĂ ANTIFUNGICĂ DE COMBATERE A TULPINILOR PATO
GENE CARE AFECTEAZĂ VIŢADEVIE ȘI METODĂ DE OBŢINERE A ACESTEIA /
ECOLOGICAL ANTIFUNGAL COMPOSITION FOR CONTROLLING PHYTOPATHOGE
NIC STRAINS AFFECTING THE GRAPEVINE AND THE METHOD OF OBTAINING IT

Autori:

Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistos, Liliana Cristina Soare, Camelia Ungureanu, Diana Vizitiu, Oana Alexandra Draghiceanu, Alina Paunescu

Cerere: RO A0158/12.03.2019
Descrierea lucrării: Există numeroase boli ale plantelor cauzate de agenţi patogeni cum ar ti fungi,
mucegaiuri, oomicete, bacterii și virusuri. Prezenta invenţie se referă la o compoziţie ecologică pentru controlul tulpinilor patogene care afectează viţa-de-vie (Plasmopara viticola),
responsabilă de apariţia manei viţei-de-vie, pe bază de nanoparticule de argint ﬁtosintetizate, folosind extracte naturale din ﬂora spontană. Această compoziţie ecologică nu are efecte
adverse, este ieftină și nu are efecte negative asupra mediului și sănătăţii umane. Această
lucrare a fost susţinută de un grant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Știinţiﬁcă și
Inovare, CNCS / CCCDI - UEFISCDI, proiect PN-III-P 1- 1.2-PCCDI-2017-0332, contract 6 PCCDI / 2018 în cadrul PNCDI IIIWork description: There are known numerous plant diseases
caused by pathogens such as fungi, molds, oomycete, bacteria and viruses. The present invention relates to an ecological composition for controlling pathogenic strains aﬀecting
vines (Plasmopara viticola), responsible for the appearance of grapevine-downy mildew,
based on phytosinthesizesd silver nanoparticles using natural extracts from spontaneous
ﬂora. This eco logical composition has no adverse eﬀects, is cheap and has no negative
eﬀect on the environment and human health. This work was supported by a grant of the
Romanian National Authority for Scientiﬁc Research and Innovation, CNCS/CCCDI UEFISCDI,
project number PN-III -P 1- 1.2-PCCDl -2017-0332, contract 6 PCCDI /2018, within PNCDI III.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea prezintă o deosebită importanţă socio-economică, având în vedere că invenţia prezintă o posibilitate de utilizare a unor reţete ecologice
alternative în agricultură. Utilizarea ei va conduce la reducerea utilizării biocidelor chimice
tradiţionale, bazate pe compuși toxici, respectiv la o scădere a concentraţiei acestora din
materialele vegetale a chimicalelor dăunătoare sănătăţii umane. De asemenea, combaterea
ﬁtopatogenilor prin metode ecologice și sigure, va conduce la o creștere a productivităţii
culturilor horticole, absolut necesară într-o creștere continua a populaţiei.
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D 37

SOLUŢIE ECOLOGICĂ ANTIFUNGICĂ PENTRU CONTROLUL TULPINILOR FITO
PATOGENE CARE AFECTEAZĂ CULTURILE DE MERE ȘI METODĂ DE OBŢINERE A
ACESTEIA / ECOLOGICAL ANTIFUNGAL SOLUTION FOR CONTROLLING PHYTOPA
THOGENIC STRAINS AFFECTING THE APPLE CROPS AND THE METHOD OF OBTAI
NING IT

Autori:

Cristina Liliana Soare, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Camelia Ungureanu, Mirela Florina Călinescu, Codruţa Mihaela Dobrescu, Anca Nicoleta Sutan

Cerere: RO A0159/12.03.2019
Descrierea lucrării: Prezenta invenţie se referă la o soluţie ecologică pentru controlul tulpinilor patogene care afectează culturile de mere (Podosphaera leucotricha responsabilă de apariţia
făinării la măr, respectiv Venturia inaequalis, microorganismul responsabil pentru apariţia rapănului la măr), pe baza extractelor naturale obţinute prin utilizarea ﬂorei spontane. Această soluţie nu necesită substanţe și solvenţi toxici și/sau periculoși și nu are efecte negative
asupra mediului și sănătăţii umane. Această lucrare a fost susţinută de un grant al Autorităţii
Naţionale pentru Cercetare Știinţiﬁcă și Inovare, CNCS/CCCDI - UEFISCDI, proiect PN-III-P11.2-PCCDI-2017-0332, contract 6 PCCDI / 2018 în cadrul PNCDI III.
Work description: The present invention relates to an ecological solution for controlling the pathogenic strains aﬀecting apple crops (Podosphaera leucotricha responsible for the powdery
mildew, respectively Venturia inaequalis, the microorganism responsible for the occurrence
of apple scab), based on natural extracts obtained using spontaneous ﬂora. This solution
does not require toxic and/or dangerous substances and solvents, and has no negative effect on the environment and human health. This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientiﬁc Research and Innovation, CNCS/CCCDI - UEFISCDI,
project number PN-III-P 1- 1.2-PCCDl-2017-0332; contract 6 PCCDI/2018, within PNCDI III.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea prezintă o deosebită importanţă socio-economică, având în vedere că invenţia prezintă o posibilitate de utilizare a unor reţete ecologice
alternative în agricultură. Utilizarea ei va conduce la reducerea utilizării biocidelor chimice
tradiţionale, bazate pe compuși toxici, respectiv la o scădere a concentraţiei acestora din
materialele vegetale a chimicalelor dăunătoare sănătăţii umane. De asemenea, combaterea
ﬁtopatogenilor prin metode ecologice și sigure, va conduce la o creștere a productivităţii
culturilor horticole, absolut necesară într-o creștere continuă a populaţiei.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU MAŞINI
ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE  INMA,
BUCUREȘTI RO
D 38

SISTEM MIXT ŞI METODĂ DE SEPARARE A SEMINŢELOR BURUIENILOR DE
CARANTINĂ DIN CEREALE / MIXED SYSTEM AND METHOD OF SEPARATION OF
QUARANTINE WEED SEEDS FROM CEREALS

Autor:

Alexandra Vişan

Cerere: RO A-01112/2017; EP 18020423.2/28.08.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem mixt şi o metodă de separare a seminţelor buruienilor de carantină din cereale, care este acţionat cu muşchi artiﬁciali ﬂuidici şi este destinat
echipamentelor de post-procesat cereale pentru a asigură o calitate superioară.
Work description: The invention relates to a mixed system and a method of separation of quarantine
weeds seeds from grains, which is operated with ﬂuid artiﬁcial ﬁllets and is intended for
grain post-processing equipment, to provide superior quality.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Optimizarea procesului de separare.
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D 39

SISTEM DE DIRIJARE AUTOMATĂ A UNUI ECHIPAMENT DE ÎNFIINŢAT PERDELE
AGROFORESTIERE / AUTOMATIC STEERING SYSTEM FOR THE EQUIPMENT FOR
ESRABLISHING FOREST BELTS

Autori:

Eugen Marin, Marinela Mateescu, Dragoş Manea, Gabriel Gheorghe

Cerere: RO A-00954/2018; EP 19020586.4/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem de dirijare automată pentru echipamente de
înﬁinţat perdele agroforestiere, destinat conducerii automate pe rând a agregatelor, care
sunt formate din tractor agricol pe roţi și echipament de plantat, la executarea lucrării de
plantare a puieţilor forestieri în teren prelucrat, în pătrat (distanţele sunt egale atât pe rând
cât şi între rânduri) sau în dreptunghi (între rânduri distanţa este mai mare, iar pe rând distanţele sunt mai mici).
Work description: The invention relates to an automatic steering system for the equipment for establishing forest belts, intended for automatic steering on the row of the aggregates formed
by agricultural wheeled tractor and planting equipment, when executing the planting of
forest seedlings in worked land, in the form of square (the distances are equal both in row
and between rows) or in the form of rectangle (the distance is greater between the rows and
smaller on the row).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Protecţia mediului prin plantarea puieţilor forestieri în
teren prelucrat.

D 40

RAMPĂ DE UDARE MOBILĂ UNIVERSALĂ / UNIVERSAL MOBILE WATERING
BOOM

Autori:

Dragoș Manea, Marian Popescu, Iulian Drăghici, Ion Murgescu, Gheorghe Șovăială

Cerere: RO A-00566/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o rampă de udare mobilă destinată instalaţiilor de irigat cu
tambur și furtun, care poate ﬁ utilizată la irigarea tuturor culturilor agricole în câmp deschis,
cu talie joasă sau cu talie înaltă, prin diferite metode de irigare: printre rândurile de plante
cu ﬂux continuu, prin aspersie, prin picurare.
Work description: The invention relates to a mobile watering boom for irrigation installations with
drum and hose, which can be used to irrigate all agricultural crops in open ﬁeld, low or
high waist, through diﬀerent irrigation methods: among the rows of plants, with continuous ﬂow, by sprinkling or by dripping.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Creşterea producţiei prin optimizarea sistemului de irigare.

D 41

AUTOŞASIU AGRICOL MULTIFUNCŢIONAL / MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURAL
CHASSIS

Autori:

Ion Pirnă, Ioan Ganea-Christu, Eugeniu Robe

Brevet: RO 157507/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un autoşasiu multifuncţional acţionat de un motor termic,
destinat mecanizării lucrărilor agricole speciﬁce legumiculturii în ferme cu suprafaţă agricolă de 10…15 ha, prin posibilitatea agregării cu echipamente tehnice pentru pregătirea
solului, întreţinerea culturilor, transport inclusiv pe drumurile publice etc.
Work description: The invention relates to a multifunctional chassis driven by a heat engine, intended
for the mechanization of agricultural works speciﬁc to vegetable growing in farms with an
agricultural area of 10…15 ha, by the possibility of aggregation with technical equipment
for soil preparation, maintenance of crops, transportation including on public roads etc.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Multifuncţionalitatea unui tractor suplu cu 3 prize de
putere pentru acţionarea unei game extinse de echipamente agricole.

D 42

ECHIPAMENT DE RECOLTAT CÂNEPĂ VERDE / GREEN HEMP HARVESTING EQUIP
MENT

Autori:

Anişoara Păun, Gabriel Bogdanof, Ioan Ganea-Christu, Radu Ciupercă, Mihai Matache

Cerere: RO A-00408/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un echipament tractat cu acţionare hidraulică destinat recoltării fracţionate a tulpinilor de cânepă verde în fermele mici şi mijlocii, în vederea prelucrării
ulterioare a acestora.
Work description: The invention relates to hydraulically operated trailed equipment intended for the
fractional harvesting of green hemp stalks, on small and medium-sized farms, for further
processing
Importanţa socio-economică sau tehnică: Echipamentul contribuie la valoriﬁcarea superioară a tulpinilor de cânepă verde.

D 43

INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ REGLABILĂ / ADJUSTABLE PHOTOVOLTAIC INSTAL
LATION

Autori:

Mihai Olan, Dragoş Manea, Anişoara Păun, Valentin Vlăduţ, Gheorghe Stroescu

Cerere: RO A-00615/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o instalaţie fotovoltaică cu reglare automatizată de tip tracker
destinată în principal instalaţiilor de irigare în agricultură.
Work description: The invention relates to a photovoltaic installation with automatic control of tracker type intended mainly for irrigation installations in agriculture.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Optimizarea randamentului instalaţiei fotovoltaice prin
reglarea automatizată pe o structură tip tracker.

D 44

SISTEM DE AGITARE REGLABIL PENTRU RECIPIENTE DE BIOGAZ / ADJUSTABLE
AGITATING SYSTEM FOR BIOGAS CONTAINERS

Autori:

George Bunduchi, Valentin Vlăduţ, Iulian Voicea, Ioan Ganea-Christu, Dorin Eugen Iuga, Simona Istichioaia, Lorena Popa

Cerere: RO U-00031/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem mecanic de agitare cu palete reglabile destinat în
principal recipientelor de producere a biogazului prin procesul de fermentare anaerobă a
diferitelor substanţe organice cum ar ﬁ resturi de produse agricole sau gunoi de grajd.
Work description: The invention relates to a mechanical agitating system with adjustable paddles
mainly intended for biogas production containers through the process of anaerobic fermentation of the various organic substances such as agricultural product residues or manure.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Optimizarea randamentului instalaţiei de producere a
biogazului în recipiente de laborator.
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D 45

ECHIPAMENT DE SEPARARE A SEMINŢELOR DIN SUBPRODUSE ALIMENTARE
ACŢIONAT CU ACTUATORI FLUIDICI COMPLIANŢI / EQUIPMENT FOR SEPARA
TING SEEDS FROM FOOD BYPRODUCTS OPERATED WITH COMPLIANT FLUIDIC
ACTUATORS

Autori:

Alexandra Vişan, Dumitru Milea

Cerere: RO A-00645/10.10.2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un echipament de separare a seminţelor din subproduse
alimentare acţionat cu actuatori ﬂuidici complianţi, destinat liniilor tehnologice de procesat
și separat seminţele din subprodusele alimentare, în vederea valoriﬁcării pe piaţă pentru
substanţele valoroase din punct de vedere nutritiv și farmaceutic.
Work description: The invention relates to the equipment for separating seeds from food by-products operated with compliant ﬂuidic actuators, intended for technological lines to process
and separate seeds from food by-products, in order to be capitalised on the market for nutritionally and pharmaceutically valuable substances
Importanţa socio-economică sau tehnică: Valoriﬁcarea superioară pe piaţă a substanţelor din
seminţele subproduselor alimentare.

INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII ALIMEN
TARE, INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
D 46

PROCEDEU DE OBŢINERE A SEMIFABRICATELOR DIN CARNE TOCATĂ / PROCESS
FOR PRODUCING SEMIFINISHED PRODUCTS OF MINCED MEAT

Autori:

Irina Grumeza, Angela Gudima, Artur Macari, Ghenadii Coev, Anatoli Cartaşev

Brevet: MD 1282
Descrierea lucrării: Procedeul, conform invenţiei, prevede pregătirea materiei prime prin mărunţirea
cărnii de ovină și pasăre la mașina de tocat, amestecarea cărnii tocate de ovină și pasăre întrun malaxor cu șrotul de nuci, sare de uz alimentar, usturoi proaspăt, piper negru măcinat,
ardei roșu măcinat, bicarbonat de sodiu, ﬁbre alimentare de grâu și apă potabilă, modelarea
semifabricatelor, ambalarea, ermetizarea și depozitarea în stare refrigerată sau congelată.
În compoziţia tocăturii suplimentar se introduce ﬁbre alimentare de grâu, care prealabil au
fost hidratate în apă într-un raport de ﬁbre alimentare de grâu:apă 1:5 timp de 60 minute
cu temperatura apei 20…25°C. Se asigură o creștere a randamentului produsului ﬁnit și o
îmbunătăţire a proprietăţilor organoleptice: suculenţa, consistenţa, gust și miros
Work description: The invention relates to the food industry, namely to a process for producing semiﬁnished products of minced mutton and poultry. The process for producing semi-ﬁnished
products of minced meat comprises chopping the mutton and poultry meat in a meat
grinder with sieve mesh diameter of 2-3 mm, mixing the meat in a mixer with nut grits,
edible common salt, sodium bicarbonate, fresh garlic, ground black pepper, ground red
pepper, food wheat ﬁbers, hydrated in water in a ratio of 1:5 for 60 min at a water temperature of 20...25°C, and drinking water until a homogeneous mass is obtained, simulating the
semi-ﬁnished products, packaging and sealing.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în elaborarea tehnologiei și reţetelor pentru semifabricate din carne tocată, echilibrarea valorii nutritive a compoziţiei tocăturii prin utilizarea cărnii de diferită natură (ovină, pasăre), majorarea
conţinutului de proteine de origine vegetală a semifabricatelor din carne tocată prin adaosul
de șrot de nuci și majorarea randamentului prin utilizarea șrotului de nuci și a ﬁbrelor alimentare de grâu. Procedeul elaborat prevede utilizarea raţională a materiei prime de origine animală
dar și utilizarea subproduselor obţinute din alte industrii. Tehnologia prezentată este inclusă în
Instrucţiunea Tehnologică privind fabricarea semifabricatelor din carne tocată de ovine.
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D 47

PROCEDEU DE PREPARARE A BATOANELOR DIN PRUNE USCATE / PREPARATION
METHOD FOR BARS FROM DRIED PRUNES

Autori:

Galina Şleagun, Tatiana Cupcea

Brevet: MD 1338
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul industriei alimentare, şi anume la procedeul de
preparare a gustărilor uscate din fructe, în particular batoanelor din prune uscate. Procedeul, conform invenţiei, prevede: tocarea prunelor uscate în bucăţi mici, îmbogăţirea lor, în
proporţii stabilite, cu substanţe uscate solubile din sucuri concentrate din fructe și/sau siropuri de fructe, și/sau amestecuri ale acestora cu miere naturală, amestecarea cu ingrediente
sortimentale (fructe uscate cu textură densă, nuci, seminţe, extrudarea printr-o matriţă cu
formă determinată, tăierea în batoane, deshidratarea până la activitate a apei de 0,42...0,62,
ceea ce corespunde umidităţii produsului 12...18%.
Work description: The invention relates to the food industry and speciﬁcally to producing dry snacks
from fruits, more speciﬁcally to a preparation method for bars from dried prunes. The
method according to the invention provides for chopping dried prunes, mixing them with
concentrated fruit juice and/or fruit syrup, or juice and syrup mixture with natural honey,
as well as with other dried fruits and/or nuts, and/or oilseeds, the mixture extruding, cutting into bars and drying them. Optionally, the bars are covered with glaze. The elaborated
procedure is implemented in the Food Technology Laboratory, Public Institution Practical
Scientiﬁc Institute of Horticulture and Food Technology.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Produsul propus, ﬁind o sursă de carbohidraţi 100% din
fructe cu indice glicemic mic, va contribui la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei RM prin
ameliorarea calităţii alimentaţiei, în primul rând, a persoanelor care duc un mod de viaţă
activ; va avea impact asupra majorării valorii adăugate la procesarea materiei prime agricole. În baza procedeului propus este elaborată Instrucţiunea tehnologică cadru pentru
producerea batoanelor-snacks-uri din fructe uscate. Lucrarea corespunde priorităţilor şi direcţiilor strategice actuale în DCI (Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranţa
alimentelor. Tehnologii noi de procesare a materiilor prime agricole) şi Programului naţional
în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei.

D 48

PROCEDEU DE OBŢINERE A ACIDIFIANTULUI DIN MERE / PROCESS FOR APPLE
ACIDIFIER OBTAINING

Autori:

Roman Golubi, Eugen Iorga, Victor Bucarciuc, Svetlana Arnăut, Diana Crucirescu

Brevet: MD 1286
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară. Procedeul, include prelucrarea primară a merelor, zdrobire, încălzire până la temperatura de 50°C şi tratarea cu enzime
pectolitice+amilotice timp de 1 oră, presare, deburbare, limpezire şi ﬁltrare, tratare termică
la 60°C timp de 20 min, ambalare şi ermetizare, în varianta producerii acidiﬁantului concentrat după tratarea termică are loc concentrarea până la 55°Brix, apoi ambalare şi ermetizare,
urmate de pasteurizare şi răcire.
Work description: The invention relates to the food industry, in particular to processes for apple
acidiﬁer obtaining in native and concentrated forms. Process apple acidiﬁer obtaining, according to the invention, includes primary apple processing, crushing, heating up to temperature of 50°C and treatment with pectolytic+amylotic enzymes for 1 hour, pressing, deburring, clarifying and ﬁltering, heat treatment at 60°C for 20 min, packing and sealing, in
case ofconcentrated acidiﬁerproduction it must be evaporated at the 55°Brix concentration,
then packaging and sealing, followed by pasteurization and cooling
Importanţa socio-economică sau tehnică: Procedeul de obţinere al acidiﬁantului din mere oferă
oportunitatea prelucrării partidelor de fructe neconforme realizării în stare proaspătă, sau
cele afectate de condiţiile climaterice. Acidiﬁantul respectiv se produce în 2 variante: cu
păstrarea compoziţiei native şi în formă concentrată. Este destinat aplicării în variate produse alimentare (sucuri, băuturi, conserve din legume şi fructe) ca sursă naturală de aciditate
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substituind acidiﬁanţii chimici. Valoarea nutritivă este condiţionată de raportul optim dintre
acizi organici:glucide:substanţe fenolice. Procesul tehnologic prevede regim de pasteurizare lejer (60°C pe durata a 20 min) datorită acidităţii înalte a merelor timpurii şi este accesibil
pentru implementare în condiţii industriale.

D 49

PROCEDEU DE PRODUCERE A TOCANEI DE DOVLECEI CU ADAOS DE CO2EX
TRACT ŞI/SAU CO2ŞROT DIN DEŞEURI DE TOMATE / PROCESS FOR PRODUC
ING ZUCCHINI STEW WITH THE ADDITION OF CO2EXTRACT AND / OR CO2MEAL
FROM TOMATO WASTE

Autori:

Olga Migalatiev, Marina Carelina, Vavil Caragia, Valentina Gordeeva

Brevet: MD 1356
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la procedeul de fabricare a compoziţiilor de tocană de dovlecei
cu adaos de CO2-extract sau/şi CO2-şrot din deşeuri de tomate, pentru alimentaţia zilnică
echilibrată. Compoziţiile de tocană de dovlecei cu adaos de CO2-extract liposolubil sau/şi
CO2-şrot din deşeuri de tomate includ pireu de dovlecei, pireu de ceapă, ulei de ﬂoarea-soarelui, CO2-şrot, CO2-extract liposolubil, sare, zahăr, pătrunjel, mărar, piper negru şi ienibahar.
Rezultatul invenţiei reprezintă procedeul de producere a tocanei de dovlecei cu CO2-extract
sau/şi CO2-şrot din deşeuri de tomate, care are un complex valoros de substanţe bioactive:
carotenoide, licopen şi ﬁbre alimentare.
Work description: The invention relates to the process for producing zucchini stew with the addition
of CO2-extract and/or CO2-meal from tomato waste for a balanced daily diet. According to
the invention, zucchini stew with addition of liposoluble CO2-extract and / or CO2-meal from
tomato waste includes: zucchini puree, onion puree, sunﬂower oil, CO2-meal, liposoluble
CO2-extract, salt, sugar, parsley, dill, black pepper, and allspice. The results of the invention
are the process for producing zucchini stew with addition of CO2-extract and / or CO2-meal
from tomato waste, which possesses a valuable complex of biologically active compounds:
carotenoids, lycopene and dietary ﬁbers.
The developed process is implemented in the Laboratory of Food Technology, Public Institution Practical Scientiﬁc Institute of Horticulture and Food Technology.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia contribuie la soluţionarea mai multor preocupări actuale: diversiﬁcarea produselor alimentare tradiţionale, fabricarea produselor alimentare cu proprietăţi funcţionale beneﬁce organismului, poluarea mediului înconjurător.
Problema soluţionată constă în valoriﬁcarea CO2-extractului şi CO2-şrotului din deşeuri industriale de tomate, prin adăugarea în calitate de ingrediente la producerea tocanei de dovlecei.
Rezultatul invenţiei este tocana de dovlecei cu valoare nutritivă şi biologică sporită şi
proprietăţi ﬁzico-chimice şi organoleptice ameliorate prin:
- introducerea CO2-extractului liposolubil cu un conţinut ridicat de carotenoide (inclusiv licopen), tocoferoli, acizi graşi polinesaturaţi, polifenoli;
- introducerea CO2-şrotului bogat în ﬁbre dietetice, proteine şi aminoacizi esenţiali.
Consumul zilnic a 200 g de tocană satisface 15,5% din necesarul de ﬁbre alimentare, astfel
produsul ﬁind o sursă de ﬁbre.

D 50

MAIONEZĂ CU VALOARE CALORICĂ REDUSĂ / LOWCALORIE MAYONNAISE

Autori:

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

Brevet: MD 1117
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară, și anume la maioneză cu valoare calorică redusă. Maioneza, conform invenţiei, este obţinută dintr-un amestec de uleiuri vegetale,
zahăr, sare de uz alimentar, lapte praf, pectină, praf de muștar, acid acetic, apă potabilă și,
opţional, amidon, totodată se utilizează un amestec de uleiuri vegetale selectate din ulei de
ﬂoarea-soarelui, de in, de rapiţă, de porumb, de soia și din seminţe de struguri, cu un raport
al acizilor grași polinesaturaţi -6:-3 în amestec de respectiv (5…10):1.
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Work description: The invention relates to the food industry, namely to a low-calorie mayonnaise.
The mayonnaise, according to the invention, is obtained from a mixture of vegetable oils,
sugar, edible salt, powdered milk, pectin, mustard powder, acetic acid, drinking water and
optionally starch, at the same time it is used a mixture of vegetable oils selected from sunﬂower, linseed, rapeseed, corn, soybean oil and grape seeds, with a ratio of fatty polyunsaturated acids -6:-3 in the mixture of (5…10):1 respectively
Importanţa socio-economică sau tehnică: În contextul factorilor de risc pentru sănătatea, menţionaţi la Adunarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, este necesară elaborarea produselor alimentaţiei sănătoase, inclusiv produselor funcţionale fortiﬁcate cu substanţe biologic active.
Utilizarea la fabricarea maionezelor a uleiurilor bogate în acizi graşi omega-3 permite crearea produselor funcţionale sănătoase, dar utilizarea emulgatorilor noi micşorează colesterolul, conţinutul grăsimilor, conţinutul de calorii. Conţinutul colesterolului în maioneza
propusă/maioneza clasică «Provensali» corespunzător – 22/100 mg per 100 g produs, iar
valoarea energetică – 288/629 kcal/100 g.
Obţinerea maionezelor propuse permite înlocuirea producţiei din import cu cea nouă autohtonă cu caracteristici îmbunătăţite declarate și rezolvă problema majorării consumului
de acizi graşi omega-3.

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA MD
D 51

PROCEDEU DE CREȘTERE A FAMILIILOR DE ALBINE / PROCESS FOR GROWING
BEE FAMILIES

Autori:

Nicolae Eremia, Angela Chiriac, Larisa Caisîn, Tatiana Mardari, Ivan Cataraga, Nellea Sarî

Brevet: MD 1202
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de creștere a familiilor
de albine. Procedeul, include hrănirea albinelor 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…3,0 l la o familie de albine, de 2…3 ori toamna, în luna
septembrie, peste ﬁecare 1…4 zile, și 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 greutate moleculară mică din pereţii celulari ai bacteriilor
malolactice.
Work description: The invention relates to apiculture, particular to a process for growing bee families. The process, according to the invention, comprises feeding of bees with a mixture of
50% sugar syrup and an immunomodulating preparation in an amount of 0,002…0,0018
ml/l of sugar syrup, the mixture is introduced in an amount of 1,5…3,0 l per bee family,
2…3 times in autumn, in September, every 1…4 days, and 1 l of mixture per family, every
10…12 days in spring, from April to the beginning of the main honey ﬂow, at the same time
the immunomodulating preparation contains: low-molecular peptides of the cell walls of
lactic-acid bacteria.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Aplicarea procedeului elaborat asigură sporirea
rezistenţei la iernare cu 2,21…9,72%, creșterea puietului căpăcit cu 13,75…65,53%, proliﬁcitatea mătcilor cu 13,75…34,34% şi productivitatea familiilor de albine cu 5,19…51,71%
faţă de lotul martor. Efectul economic obţinut de la o familie de albine constituie 192,70855,00 lei.

D 52

PROCEDEU DE HRĂNIRE A ALBINELOR / PROCESS FOR FEEDING BEES

Autori:

Nicolae Eremia, Angela Chiriac, Larisa Caisîn, Raisa Ivanova, Natalia Mașcenco, Iulia Necovcena, Tatiana Mardari, Ivan Cataraga, Nellea Sarî

Brevet: MD 1326
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Descrierea lucrării: Invenţia se referă la apicultură, şi anume la un procedeu de hrănire a albinelor.
Procedeul, include hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahar şi extract glucozide dehidroconiferil alcool-9’-O-β-D-glucopiranozidă şi dehidroconiferil alcool-9-O-β-Dglucopiranozidă, în cantitate de 1,0 L amestec la o familie de albine, primăvara, cu un interval de 6 zile, până la începutul culesului principal de la salcâmul alb.
Work description: The invention relates to apiculture, namely to a process for feeding bees. The
process includes feeding the bees with a mixture of sugar syrup and glucoside dehydroconiferyl alcohol-9’-O-β-D-glucopyranoside extract and dehydroconiferyl alcohol-9-O-β-Dglucopyranoside, in an amount of 1.0 liter of mixture in a family of bees, in the spring, with
an interval of 6 days, until the beginning of the main harvest from the acacia white.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea procedeului elaborat asigură creșterea puterii
cu 2,38…40,19%, ponta mătcilor şi numărul puietului căpăcit cu 4,86…34,86% şi sporirea
productivităţii familiilor de albine cu 5,69…46,46% faţă de loturile martor. Efectul economic
obţinut de la o familie de albine constituie 107,2 lei.

D 53

PROCEDEU DE CREȘTERE A PUILOR BROILER / PROCESS FOR RAISING BROILER
CHICKENS

Autori:

Larisa Caisîn, Vasile Vrancean, Vladimir Anton, Nicolae Eremia, Ludmila Bivol

Brevet: MD 1144
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la avicultură, şi anume la un procedeu de creștere a puilor broiler, în care nutreţurile combinate complete sunt utilizate în industria furajelor pentru păsări sau direct la fabricile avicole. Procedeul de creștere a puilor broiler asigură o sporire a
productivităţii puilor broiler prin includerea în componenţa nutreţurilor combinate pentru
păsări a făinii de pene pe perioadele de creștere, totodată s-a majorat masa vie şi sporul mediu zilnic, s-a îmbunătăţit randamentul la sacriﬁcare și calitatea cărnii odată cu micșorarea
consumului de furaje și a preţului de cost al producţiei, obţinându-se un venit condiţionat.
Work description: The invention relates to poultry farming, namely to a process for raising broiler
chickens, in which complete combined feed is used in the poultry feed industry or directly
in poultry factories. The broiler chickens breeding process ensures an increase in broiler
chickens productivity by including in the compound feed for birds the feather ﬂour during
the breeding periods, at the same time increased the living mass and the daily average increase, the eﬃciency of the slaughter and the quality of the meat improved with reducing
feed consumption and production cost, obtaining a conditional income.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în majorarea
eﬁcienţei creșterii puilor broiler cu utilizarea furajării cu nutreţuri combinate echilibrate și
digestibilitate sporită datorită făinii de pene, obţinute prin fermentare şi extrudare.

D 54

PROCEDEU DE PRODUCERE A PUIEŢILOR DE NUC PRIN ALTOIRE CU RAMURĂ
DETAŞATĂ ÎN CRESTĂTURĂ OBLICĂ / PROCESS FOR THE PRODUCTION OF WAL
NUT SEEDLINGS BY SIDE GRAFTING

Autori:

Valerian Balan, Oleg Tîrsina

Brevet: MD 1077
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de producere a puieţilor
de nuc prin altoire cu ramură detaşată în crestătură oblică. Procedeul, conform invenţiei,
include executarea pe portaltoi în zona coletului a unei crestături oblice sub un unghi de
28…30°, formarea pe un capăt al altoiului a unei pene prin executarea a două tăieturi de
3…4 cm, după care altoiul se scurtează la 2…3 cm mai sus de mugurele altoi şi se introduce
în crestătura portaltoiului, portaltoiul se taie transversal la 2…3 mm mai sus de locul de
altoire, iar vârful altoiului se paraﬁnează.
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Work description: The invention relates to agriculture, namely to a process for the production of
walnut seedlings by side grafting. The process, according to the invention, comprises performance in the stock root collar zone of a side incision at an angle of 28…30°, formation of
a wedge on one end of the graft by performing two cuts of 3…4 cm, afterwards the graft
is shortened by 2…3 cm above the graft bud and is introduced into the stock incision, the
stock is cut crosswise 2…3 mm above the grafting site, and the graft top is paraﬃnized.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia propusă constă în
producerea pomilor de nuc prin altoirea la masă cu ramură detaşată, reducând astfel timpul de producere a pomilor altoiţi în pepinieră cu un an, asigurând un randament înalt al
pomilor altoiţi la un cost minim. Rezultatul invenţiei constă în producerea pomilor de nuc
prin altoirea la masă, care reduce timpul creşterii pomilor altoiţi cu un an, asigură sporirea
procentului de prindere a simbionţilor şi un randament înalt al pomilor altoiţi. Invenţia corespunde Direcţiei strategice: „Managementul durabil al ecosistemelor agricole”.

D 55

PROCEDEU DE CULTIVARE A POMILOR DE NUC / PROCESS FOR CULTIVATION OF
WALNUT TREES

Autori:

Valerian Balan, Oleg Tîrsina

Brevet: MD 1076
Descrierea lucrării: Procedeul, conform invenţiei, include plantarea pomilor în formă de dreptunghi
format din două triunghiuri dreptunghice, ﬁecare cu un unghi de 30° alăturat catetei care
reprezintă distanţa dintre rânduri, cateta opusă reprezentând distanţa dintre pomi, totodată distanţa dintre rânduri (L) este calculată utilizând formula L=Htgϕ, unde H este înălţimea
prestabilită a coroanei pomului, iar ϕ − latitudinea geograﬁcă a localităţii; după care la vârsta
de 15…20 de ani se efectuează rărirea pomilor, cu obţinerea schemei de plantare în formă
de triunghi echilateral cu latura egală cu diagonala dreptunghiului iniţial la plantare.
Work description: The process, according to the invention, involves the planting of trees in the form
of a rectangle formed of two right-angled triangles, each with an angle of 30° adjacent to
the side which is the distance between the rows, the opposite side is the distance between
the trees, at the same time the distance between the rows (L) is calculated using the formula
L=Htgϕ, where H is the predetermined height of the tree crown, and ϕ – the geographic
latitude of the area; afterwards at the age of 15…20 years is carried out thinning of trees to
produce a planting scheme in the form of an equilateral triangle with the side equal to the
diagonal of the initial rectangle at planting.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia propusă constă în
elaborarea unei metode de stabilire a distanţei de plantare la proiectarea și restructurarea
plantaţiilor de nuc. Rezultatul invenţiei permite îndesirea pomilor pe rând la plantare, utilizarea efectivă a suprafeţei de nutriţie și sporirea nivelului de producţie atât în perioada de
tinereţe cît și în perioada de maturitate a pomilor la ha. Înălţimea pomilor, lăţimea coroanei,
zona liberă între coroane şi latitudinea geograﬁcă a localităţii sunt legate reciproc și servesc
la stabilirea distanţei de plantare a pomilor în livadă, în ontogeneză. Invenţia corespunde
Direcţiei strategice: „Managementul durabil al ecosistemelor agricole”.

D 56

PROCEDEU DE FORMARE A COROANEI ÎN FORMĂ DE CUPĂ A POMULUI DE
CIREŞ / PROCESS FOR SHAPING OF CHERRY TREES CUPPED CROWN

Autori:

Valerian Balan, Igor Ivanov, Oleg Tîrsina

Brevet: MD 1189
Descrierea lucrării: Procedeul include scurtarea pomului după plantare şi suprimarea mugurilor de
pe trunchi la înălţimea de 40…50 cm cu orbirea a 2…3 muguri axiali situaţi sub doi muguri
terminali, suprimarea lăstarului de prelungire a axului cu ciupirea vârfului lăstarului concurent; selectarea unei ramuri verticale pentru viitorul ax central şi a 3…4 ramuri pentru
viitoarele şarpante de la baza coroanei pomului; viitoarele şarpante se scurtează la 60 cm de
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la baza lor, iar axul central − la 20 cm mai sus de vârful şarpantelor; tăierea axului central la
30…40 cm de la baza şarpantei superioare deasupra unei ramuri laterale.
Work description: The process includes pruning of the tree after planting and removal of buds from
the trunk at the height of 40…50 cm with dazzling of 2…3 axial buds located under two
terminal buds, removal of the extension shoot; selection of a vertical branch for the future
central axis and 3…4 branches for the future scaﬀold branches from the base of the tree
crown; the future scaﬀold branches are pruned 60 cm from their base, and the central axis
− 20 cm higher than the top of the scaﬀold branches; pruning of the central axis 30…40 cm
from the base of the upper scaﬀold branch above a lateral branch.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este
micșorarea riscului ruperii șarpantelor și apariţiei infecţiilor, asigurarea tăierii ramurilor și
recoltării fructelor de la nivelul solului și de pe platforme joase. Rezultatul tehnic al invenţiei
constă în formarea unei coroane în formă de cupă bine iluminată, înălţimea trunchiului de
40…50 cm și ax scurt, la baza căruia se aﬂă 3…4 șarpante distanţate la 10…15 cm una de
alta pe verticală, iar pe ele se aﬂă uniform ramuri de semischelet și de rod cu ciclul de renovare de 4…5 ani la cep. Invenţia corespunde Direcţiei strategice: „Managementul durabil al
ecosistemelor agricole”.

D 57

PROCEDEU DE TĂIERE A RAMURILOR POMILOR FRUCTIFERI / PROCESS FOR
PRUNING BRANCHES OF FRUIT TREES

Autori:

Valerian Balan, Igor Ivanov, Petru Balan, Inna Bîlici

Brevet: MD 1190
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la pomicultură, şi anume la un procedeu de tăiere a ramurilor
pomilor fructiferi. Procedeul, conform invenţiei, include reînnoirea ramurii de semischelet
în lemn de 3…4 ani prin tăiere la cep deasupra inelului cambial, perpendicular direcţiei de
creştere a ramurii.
Work description: The invention relates to fruit growing, in particular to a process for pruning
branches of fruit trees. The process, according to the invention, comprises the renewal of
the semi-scaﬀold branch with 3…4-year-old wood by stump pruning above the cambial
ring, perpendicular to the direction of growth of the branch.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Procedeu de tăiere a ramurilor pomilor fructiferi, conform invenţiei, include reînnoirea ramurii de semischelet în lemn de 3…4 ani prin tăierea
la cep deasupra inelului cambial, perpendicular pe direcţia de creștere a ramurii. Rezultatul
tehnic al invenţiei constă în reînnoirea sistematică a ramurilor de semischelet în lemn de 3-4
ani, cu formarea ramurilor viguroase cu un unghi mare de ramiﬁcare pentru a obţine ramuri
tinere și productive și pentru a reduce costurile cu forţa de muncă. Invenţia corespunde
Priorităţii II: „Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranţa alimentelor” și Direcţiei
strategice: „Managementul durabil al ecosistemelor agricole”.

D 58

PROCEDEU DE FORMARE A COROANEI POMULUI DE MĂR ÎN FORMĂ DE FUS
ZVELT / PROCESS FOR SHAPING THE SLENDER SPINDLE CROWN OF THE APPLE
TREE

Autori:

Valerian Balan, Petru Balan, Inna Bîlici

Brevet: MD 1229
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la pomicultură, şi anume la un procedeu de formare a coroanei pomului de măr în formă de fus zvelt. Procedeul, conform invenţiei, include arcuirea
axului puternic şi negarnisit cu ﬁxarea lui în poziţie orizontală primăvara în primul an după
plantare la începutul dezmuguririi, selectarea unui lăstar de prelungire a axului central cu
tăierea la inel a lăstarilor verticali la atingerea lungimii lor de 20…25 cm, ﬁxarea lăstarului de
prelungire în poziţie verticală, în luna iulie.
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Work description: The invention relates to fruit growing, namely to a process for shaping the slender
spindle crown of the apple tree. The process, according to the invention, comprises arcuation of the highly developed trunk without branches with its ﬁxation in horizontal position
in spring in the ﬁrst year after planting at the onset of the awakening of buds, selection of
an extension shoot of the central axis with arched-cane pruning of vertical shoots when
they reach a length of 20…25 cm, ﬁxation of the extension shoot in vertical position, in July.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în
formarea unor coroane conice și înguste cu ax central vertical, slab cotit și bine garnisit cu
ramuri de semischelet și de rod, utilizând raţional produsele fotosintezei și intrarea timpurie
pe rod a pomilor. Rezultatul tehnic al invenţiei este formarea unor coroane conice şi înguste,
cu ax central vertical, slab cotit şi bine garnisit cu un singur nivel de ramuri de semischelet şi
ramuri de rod, care descresc ca lungime de la baza spre vârful pomului. Invenţia corespunde
Direcţiei strategice: „Managementul durabil al ecosistemelor agricole”.

D 59

PROCEDEU DE RĂRIRE A FLORILOR POMULUI DE MĂR / PROCESS FOR THIN
NING APPLE TREE FLOWERS

Autori:

Valerian Balan, Sergiu Vămăşescu

Brevet: MD 1230
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la pomicultură, şi anume la un procedeu de rărire a ﬂorilor pomului de măr. Procedeul, conform invenţiei, include stropirea pomilor cu o soluţie apoasă
de 0,5…0,6% de uree, cu un consum de 1000 l/ha, primăvara în faza de înﬂorire, 75% din
ﬂori ﬁind deschise până la scuturarea petalelor primelor ﬂori, la temperatura de 12…25°C şi
umiditatea aerului de 65…80%.
Work description: The invention relates to fruit growing, namely to a process for thinning apple
tree ﬂowers. The process, according to the invention, comprises spraying the trees with a
0.5…0.6% aqueous urea solution, with a consumption of 1000 L/ha, in spring in the ﬂowering phase, 75% of the ﬂowers being opened before the ﬁrst ﬂower petal fall, at the temperature of 12…25C and air humidity of 65…80%.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în
rărirea ﬂorilor cu ajutorul soluţiei de 0,5…0,6 % uree, este un procedeu nepoluat, are efect
atât de rărire a ﬂorilor, cât și de creștere a fructelor, reduce costurile de producţie cu lucrări
de fertilizare, de recoltare și de sortare, asigură producţii de fructe uniforme și de calitate.
Rezultatul tehnic al invenţiei este selecţia fructelor legate, care se dezvoltă în fructe uniforme, aspectuoase, nepoluante, o bună înﬂorire în ﬁecare an, reducerea costurilor de producţie. Invenţia corespunde Priorităţii II: „Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranţa
alimentelor” și Direcţiei strategice: „Managementul durabil al ecosistemelor agricole”.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MD
D 60

SOIURI NOI AUTOHTONE DE PLANTE AROMATICE ŞI MEDICINALE PENTRU
REPUBLICA MOLDOVA / NEW NATIVE VARIETIES OF AROMATIC AND MEDICINAL
PLANTS FOR THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Autori:

Victor Melnic, Elena Peleah

Brevet pentru soi de plantă: MD 267
Cereri de brevet pentru soi de plantă: MD v 2017 0020, v 2017 0022, v 2019 0009
Descrierea lucrării: Soiuri adaptate la condiţiile ecologice ale Republicii Moldova, rezistente la secetă, cu productivitate înaltă de ulei eteric şi biomasă bogată în principii active (soiuri de
mentă NISTRU R1, SPERANŢA2017, VICTORIA, ARGINT.
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Work description: Varieties adapted to the ecological conditions of the Republic of Moldova, drought resistant, high productivity of essential oil and biomass rich in active substances.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Aceste soiuri au o deosebită importanţă atât în domeniul știinţiﬁc, cât şi cel economic al Republicii Moldova. Datorită rezistenţei la secetă şi
conţinutului înalt de uleiuri eterooleaginoase, aceste soiuri de plante pot deveni culturi
prioritare de perspectivă ale acestei ramuri din cadrul Ministerului Agriculturii al Republicii
Moldova. Totodată, conţinutul bogat de principii active poate ﬁ folosit în industria farmaceutică, cosmetologică şi alimentară.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, TIMIȘOARA RO
D 61

VITISTM GRAS ARIPAT DE SILAGIU

Autori:

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

Certificat de înregistrare a mărcii: RO 114124
Number mark registration: RO M2010/008427
Descrierea lucrării: Soi de viţă-de-vie (VITISTM GRAS ARIPAT DE SILAGIU) cu struguri pentru vinuri
albe, proveniţi din populaţii locale prin hibridare liberă multiplă, urmată de selecţie.
Work description: Vine genotype (VITISTM FAT ARIPATE BY SILAGIU) with grapes for white wines,
derived from local populations, by multiple free hybridization followed by selection.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Este un soi cu vigoare mijlocie spre mare şi cu o perioadă
lungă de vegetaţie. Strugurii ajung la maturitate în perioada 15 septembrie – 15 octombrie, şi
se păstrează bine pe butuc 20…30 de zile. Rezistenţa la boli este relativ bună, rezistă bine la
ger şi secetă. Nu este atacat de viespi şi păsări şi se reface bine în urma accidentelor climatice.
La maturitate acumulează 160…170 g/l zaharuri şi o aciditate de 4,0…4,3 g/l H2SO4. Soiul este
recomandat pentru producerea unor vinuri tipice autentice, cu amprenta locului de origine,
deşi mărimea strugurelui şi a bobului îl recomandă şi pentru consum în stare proaspătă.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ
DIN BUCUREȘTI RO
D 62

SOIURI DE KIWIBERRY ACTINIDIA ARGUTA OBŢINUTE ÎN ROMÂNIA / KIWIBER
RY VARIETIES ACTINIDIA ARGUTA OBTAINED IN ROMANIA

Autori:

Stănică Florin, RO; Giuseppe Zuccherelli, IT

Brevete: EU PATENT 2017/2828 (CpVO Angers) – Vip Green (R8P23), EU PATENT 2017/2829 (CpVO
Angers) – Vip Red (R8P20)
Descrierea lucrării: Specia de kiwi Actinidia arguta face parte din aceeaşi familie cu Actinidia deliciosa, care
este prezentă pe piaţă. Spre deosebire de aceasta, este mai rezistentă la ger, are fructe mici, lipsite de pubescenţă. Soiul „Vip Green” a fost selecţionat dintr-o descendenţă hibridă de Actinidia
arguta. Planta este productivă, are fructe mari (35÷40 g), cilindrice, uşor turtite şi asimetrice, cu
pulpa și pieliţa de culoare verde. Soiul „Vip Red” a fost selecţionat dintr-o descendenţă hibridă de
Actinidia arguta. Planta este foarte productivă, are fructe de mărime mijlocie (15÷20 g), tronconice, îngustate spre caliciu, ușor asimetrice, cu pulpa și pieliţa de culoare roșie.
Work description: The kiwi fruit specie, Actinidia arguta belongs to the same family as Actinidia deliciosa present on the market. Apart of that it is more frost resistant, produces smaller hairless
fruits. “Vip Green” variety was selected from a hybrid descending line of Actinidia arguta. The
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fruit tree is productive, has big fruits size (35÷40 g), cylindrical, lightly ﬂatand asymmetric,
with a green ﬂesh and skin. “Vip Red” variety was selected from a hybrid descending line of
Actinidia arguta. The fruit tree is very productive, has medium size fruits (15÷20 g), tronconical, narrower at the calix, with a red ﬂesh and skin.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Noile soiuri de Kiwi sunt adaptate climei din Romania și
oferă calităţi noi fructelor cunoscute. Permit dezvoltarea afacerilor care au la baza creșterea
și valoriﬁcarea în sistem ecologic. Asigură hrană de calitate superioară și posibilităţi de valoriﬁcare prin export. Contribuie la dezvoltarea economică a zonelor rurale și la modernizarea
soiurilor și tehnologiilor, oferă soluţii noi problemelor ridicate de schimbările climatice.

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA RO
D 63

BISCUIŢI HIPOCALORICI ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA / HYPOCALO
RIC BISCUITS AND PROCESS FOR PREPARING THE SAME

Autori:

Georgiana Gabriela Codină, Silvia Mironeasa, Costel Mironeasa

Brevet: RO127370 (B1)/2014-09-30
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un produs hipocaloric cu rol de aliment funcţional, de tip
biscuite cu conţinut ridicat de ﬁbre. Produsul, conform invenţiei, prezentat sub formă de biscuite se obţine din următoarele ingrediente: apă, polidextroză, inulină, ﬁbră de mazăre, ouă
praf, grăsime vegetală nehidrogenată, lapte praf degresat, făină din seminţe de struguri,
sare de bucătărie, bicarbonat de sodiu, bicarbonat de amoniu şi aromă de rom. Prepararea
aluatului se realizează prin malaxarea unei emulsii pregătite anterior peste care se adaugă
făina de grâu tip 1350. Aluatul obţinut este modelat prin presare. Coacerea se realizează
progresiv în trei zone ale cuptorului, la temperaturi diferite.
Work description: According to the invention the process consists in preparing an emulsion of water, polydextrose, inuline, pea ﬁbre, powdered eggs, non-hydrogenated vegetal fat, low-fat
powdered milk, ﬂour of grape seed, common salt, sodium bicarbonate, ammonium bicarbonate, rum ﬂavouring, whereto ﬂour is added, the mixture is mixed to obtain a dough which is shaped by pressing and is progressively baked in three areas at diﬀerent temperatures.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Produsele cu conţinut ridicat de ﬁbre au câștigat popularitate în ultima perioadă, iar consumatorii sunt tot mai interesaţi de achiziţionarea lor. Acest
produs hipocaloric de tip biscuite cu conţinut ridicat de ﬁbre are efecte în diminuarea şi mai
ales prevenirea obezităţii, a afecţiunilor cardiovasculare, a tulburărilor funcţionale ale tubului digestiv şi a diabetului. Utilizarea făinii din seminţe de struguri în biscuiţii hipocalorici ar
putea aduce o soluţie atractivă din punct de vedere economic prin valoriﬁcarea subproduselor din viniﬁcaţie la scară largă și reprezintă un nou traseu pentru protecţia mediului, cu
rezultate durabile pentru deșeuri alimentare.

D 64

JELEU DE PĂDUCEL ȘI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA / HAWTHORN
JELLY AND ITS MANUFACTURING PROCESS

Autori:

Silvia Mironeasa, Mădălina Iuga

Brevet: RO 132801-A2, RO 20170000144 20170308
Descrierea lucrării: Jeleul de păducel, conform invenţiei, este un produs tip desert obţinut din suc
din fructe de păducel, zahăr, suc de lămâie și extract din seminţe de struguri. Aspectele
inovative constau pe de o parte în obţinerea unui sortiment de jeleu fără adaos exogen
de agenţi de geliﬁcare, iar pe de altă parte extractul de seminţe de struguri îmbunătăţește
conţinutul de compuși antioxidanţi al produsului, cu efecte beneﬁce asupra organismului
uman. Din punct de vedere nutriţional produsul este constituit din 44,23% carbohidraţi,
0,17% lipide, 0,28% proteine, 0,08% ﬁbre şi are o valoare energetică de 178,73 kcal/100 g
sau de 747,80 kJ/100 g.
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Work description: Hawthorn jelly, according to the invention, is a desert type product obtained from
hawthorn fruits juice, sugar, lemon juice and grape seeds extract. The innovative aspects
consist of obtaining a jelly without exogenous additions of gelling agents in the manufacturing recipe and of the grape seeds extract addition which enhances the antioxidant
compounds content of the product, with beneﬁts for the human body. Nutritionally, the
product consists of 44.23% carbohydrates, 0.17% lipids, 0.28% protein, 0.08% ﬁber and has
an energy value of 178.73 kcal/100 g or 747.80 kJ/100 g.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Fructele de păducel sunt bogate în compuși bioactivi, în
special polifenoli cu acţiune beneﬁcă asupra sistemului cardiovascular, însă la nivelul României sunt puţin valoriﬁcate. În plus, materiile prime au un preţ de cost accesibil, mai ales că
aceste fructe se găsesc în ﬂora spontană a ţării. Prin adăugarea extractului din seminţe de
struguri se are în vedere, pe lângă îmbunătăţirea valorii nutriţionale a jeleului, valoriﬁcarea
acestui subprodus rezultat în urma viniﬁcaţiei și reducerea impactului asupra mediului înconjurător, precum și extinderea posibilităţii utilizării acestui subprodus.

D 65

DISPOZITIV ŞI METODĂ DE EXTRACŢIE A ULEIULUI DIN SEMINŢE OLEAGINOA
SE / DEVICE AND METHOD FOR OIL EXTRACTION FROM OILBEARING SEEDS

Autori:

Silvia Mironeasa, Costel Mironeasa, Georgiana Gabriela Codină, Mădălina Iuga

Brevet: RO 132758-A2, RO 20170000107 20170224
Descrierea lucrării: Dispozitivul, conform invenţiei, este format din trei posturi de lucru care acţionează independent pentru încărcare seminţelor, presarea şi evacuarea şrotului rezultat de
la extracţia uleiului. Dispozitivul cuprinde un motor electric pas cu pas ce acţionează prin
intermediul unei transmisii cu roţi dinţate şi arborele care roteşte placa superioară în poziţiile de lucru, cu asigurarea trecerii de la un post de lucru la următorul. Pentru presare se
utilizează un transductor cu ultrasunete caracterizat prin aceea că asigură presare mecanică
şi transferul energiei acustice în lucru mecanic pentru creşterea randamentului de extracţie.
Metoda de extracţie propune parametri de lucru și valorile pentru: presiune, temperatura
din zona de extracţie, amplitudine și frecvenţa semnalului acustic pentru transductor.
Work description: The device, according to the invention, consists of three workstations that act independently for seed loading, pressing and evacuation of the oil resulting from oil extraction. The device comprises a stepper electric motor that acts by means of a gear transmission
and the shaft that rotates the top plate to the working positions, ensuring the transition
from one workstation to the next. An ultrasonic transducer characterized in that it provides mechanical pressing and the transfer of acoustic energy into mechanical work is used
for pressing to increase the extraction eﬃciency. The extraction method proposes working
parameters and values for: pressure, temperature in the extraction zone, amplitude and
frequency of the acoustic signal for the transducer.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Dispozitivele utilizate în prezent prezintă dezavantajul
exercitării unei presiuni care nu asigură aceeași valoare pentru toată materia primă supusă presării. Invenţia creşte randamentul de extracţie faţă de presele deja existente prin utilizarea ultrasunetelor, asigură o presiune constantă în toată masa de seminţe din care se
realizează extracţia și elimină dezavantajul umplerii şi golirii cavităţii de extracţie la ﬁecare
extracţie în parte, ceea ce înseamnă economie de timp. Prin parametrii de extracţie propuşi,
se asigură optimizarea extracţiei, iar șrotul rezultat sub formă de brichete poate ﬁ utilizat în
alte scopuri precum sursă ﬁbre în alimentaţie, îngrăşământ, sursă de combustibil etc.

D 66

VAFE CU CONŢINUT RIDICAT DE FIBRE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA /
WAFERS WITH A HIGH CONTENT OF FIBERS AND PROCESS FOR PREPARING THE SAME

Autori:

Georgiana Gabriela Codină, Silvia Mironeasa, Costel Mironeasa

Brevet de invenţie: RO 127472 (B1)/2014-09-30
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un produs din cereale cu rol de aliment funcţional cu un
conţinut ridicat de ﬁbre şi valoare energetică redusă. Produsul, conform invenţiei, prezentat
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sub formă de vafe se obţine din malaxarea următoarelor ingrediente: făină de grâu tip 1350,
ﬁbră de mazăre, inulină, făină din seminţe de struguri, lapte praf degresat, ulei de ﬂoareasoarelui, sare, bicarbonat de sodiu şi apă. Amestecarea urmăreşte obţinerea unui aluat sub
formă de masă ﬂuidă, omogen, fără cocoloaşe de făină. Coacerea vafelor se realizează, după
încărcarea formelor cu aluat, până la o umiditate de 1÷2%.
Work description: The invention relates to a functional cereal product with a high ﬁber content and
a low energetic value. The product according to the invention, presented in the form of
waﬄes, is obtained by mixing the following ingredients: wheat ﬂour type 1350, pea ﬁber,
inulin, grape seed ﬂour, skimmed milk powder, sunﬂower oil, salt, baking soda and the water. The mixture aims to obtain a dough in the form of a smooth, homogeneous mass. The
baking of the waﬄes is made after loading the dough forms up to an humidity of 1 ÷ 2%.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Cererea de alimente cu rol funcţional este în continuă
creștere iar diversiﬁcarea produselor deja existente este necesară. Vafele cu un conţinut ridicat de ﬁbre au rol în reducerea aportului caloric din dietă, reducerea nivelului colesterolului
şi sinteza colesterolului hepatic, susţinerea bunei funcţionări a sistemului digestiv. Utilizarea făinii din seminţe de struguri în vafele cu conţinut ridicat de ﬁbre este avantajoasă atât
din punct de vedere economic deoarece seminţele, subproduse ale viniﬁcaţiei, bogate în
compuși bioactivi, pot ﬁ valoriﬁcate la scară largă, dar și din punctul de vedere al protecţiei
mediului înconjurător.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI MD
D 67

PROCEDEU DE OBŢINERE A SEMIFABRICATELOR DIN CARNE TOCATĂ DE OVINĂ
/ PROCESS FOR PRODUCING SEMIFINISHED PRODUCTS OF MINCED MUTTON

Autori:

Ion Scripcari, Irina Grumeza, Artur Macari, Angela Gudima, Ghenadie Coev

Brevet: MD 1063
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de obţinere a semifabricatelor din carne tocată de ovină. Procedeul, conform invenţiei, include mărunţirea cărnii de
ovină cu o maşină de tocat cu diametrul ochiurilor sitei de 2...3 mm, amestecarea cărnii tocate
într-un malaxor cu şrot de nuci, sare de uz alimentar, bicarbonat de sodiu, usturoi proaspăt, piper
negru măcinat şi apă potabilă, modelarea semifabricatelor, ambalarea şi ermetizarea. Rezultatul
invenţiei constă în obţinerea semifabricatelor din carne tocată de ovină cu proprietăţi organoleptice şi ﬁzico-chimice ameliorate şi o valoare nutritivă şi biologică a produsului ﬁnit înaltă.
Rezultatul se datorează faptului că şrotul de nuci are o bună capacitate de legare a apei, de
42,2...55,16%. Absorbind apa, carnea îşi măreşte volumul şi greutatea, astfel se ameliorează
frăgezimea şi suculenţa produsului ﬁnit.
Work description: The invention relates to food industry, namely to a process for producing semiﬁnished products of minced mutton. The process, according to the invention, comprises grinding of mutton in a meat grinder with the sieve mesh diameter of 2…3 mm, mixing of minced
meat in a mixer with nut grits, food table salt, sodium bicarbonate, fresh garlic, ground black
pepper and drinking water, modeling of semi-ﬁnished products, packaging and sealing.
The result of the invention consists in obtaining of semi-ﬁnished products from sheep minced
meat with improved organoleptic and physico-chemical properties and a ameliorated nutritive and biological value of the ﬁnite product. The result is that oilseed groats from walnuts
has a good water binding capacity of 42.2...55.16%. By absorbing water, the meat increases
its volume and weight, thus improving the freshness and succulence of the ﬁnished product.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în ameliorarea
proprietăţilor organoleptice şi ﬁzico-chimice, majorarea valorii nutritive a semifabricatelor din
carne tocată de ovină, precum şi utilizarea adaosului din şrot de nuci (Juglans regia L.), un
produs valoros bogat in proteine şi lipide şi puţin utilizat în industria autohtonă. Procedeul
elaborat prevede utilizarea raţională a materiei prime de origine animală (carnea de ovine),
dar și utilizarea subproduselor obţinute din alte industrii. Tehnologia prezentată este inclusă
în Instrucţiunea Tehnologică privind fabricarea semifabricatelor din carne tocată de ovine.
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D 68

PROCEDEU DE FABRICARE A CREMEI DE BRÂNZĂ FUNCŢIONALE / PROCESS
FOR PRODUCING A FUNCTIONAL CURD CREAM

Autori:

Aliona Ghendov-Moşanu, MD; Liliana Popescu, MD; Rodica Sturza, MD; Ildiko Lung, RO; Ocsana-Ileana Opriş, RO; Maria-Loredana Soran, RO

Brevet: MD 1290
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria laptelui, şi anume la un procedeu de fabricare a
cremei de brânză funcţionale. Procedeul, conform invenţiei, include amestecarea brânzei cu
un conţinut de grăsimi de 0…5% cu smântână dulce pasteurizată cu un conţinut de grăsimi
de 35…50% şi sare, pasteurizarea amestecului la temperatura de 72…77°C, adăugarea unui
stabilizator, răcirea până la temperatura de 40…45°C, adăugarea extractului liposolubil de
cătină albă sau de măceş, sau de păducel cu concentraţia carotenoidelor de 20…54 mg/L, în
cantitate de 0,4…3,0%, amestecarea şi răcirea până la temperatura de 2…6°C.
Work description: The invention relates to the dairy industry, namely to a process for producing a
functional curd cream. The process, according to the invention, comprises mixing the curds
with a fat content of 0…5% with pasteurized cream with a fat content of 35…50% and
salt, pasteurizing the mixture at a temperature of 72…77°C, adding a stabilizer, cooling to
a temperature of 40…45°C, adding a liposoluble extract of sea buckthorn or hips, or haws
with a concentration of carotenoids of 20…54 mg/L, in an amount of 0.4…3.0%, stirring and
cooling to a temperature of 2…6°C.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia corespunde strategiei FAO/OMS de substituire a
aditivilor sintetici cu componenţi bioactivi naturali, constituind o cale de sporire a siguranţei
şi calităţii alimentelor. Alimentele funcţionale oferă avantaje ﬁziologice pentru menţinerea
stării optime de sănătate a populaţiei. În acelaşi timp, perfecţionarea şi dezvoltarea tehnologiilor de procesare a resurselor vegetale constituie baza pentru creşterea economică durabilă. Invenţia se bazează pe concepţia alimentaţiei funcţionale şi se încadrează în proporţiile
naţionale şi europene din direcţiile strategice 16.05/18.05 Biotehnologie şi 16.02/18.02 Materiale, tehnologii şi produse inovative, reprezentând una din priorităţile de politici publice
din Programul de activitate al Guvernului RM „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie,
Bunăstare”.

D 69

BĂUTURĂ RĂCORITOARE ȘI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTEIA / SOFT DRINK
AND THE PRODUCTION METHOD

Autori:

Eleonora Dupouy, Viorica Bulgaru, Lidia Coșciug, Rodica Siminiuc, Liliana Popescu

Brevet: MD 528
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară și anume la o băutură răcoritoare și la procedeul de obţinere a acesteia. Băutura răcoritoare, conform invenţiei, conţine în % masă: zer
de brânză de vaci 60...80, apă 10...20, zahăr 5...13, piure de fructe și/sau legume 3...7, amidon
de soriz 0,2...0,4, acid ascorbic 0,005…0,015. Procedeul de obţinere a băuturii menţionate
include amestecarea amidonului de soriz cu apă în raport de 1:30 respectiv, omogenizarea
timp de 10...15 min la presiunea de 7,5 Mpa, adăugarea zerului, restului de apă, zahărului și
pireului, adăugarea acidului ascorbic până la ajustarea pH-lui la valoarea 3,8...4,2, pasteurizarea la temperatura de 78...82⁰C timp de 5 minute și răcirea până la 15...20⁰C
Work description: The invention relates to the industry, namely to a soft drink and the process for its
production. The soft drink, according to the invention, contains in mass %: cow cheese whey
60...80, water 10...20, sugar 5...13, fruit and/or vegetable sauce 3...7, sorize starch 0,2...04,
ascorbic acid 0,005...0,015. The process for producing that drink comprises mixing of sorize
starch with water in the ration of 1:30 respectively, stirring for 10...15 minutes at the pressure
of 7,5 Mpa, addition of the whey, the rest of water, sugar and sauce, addition of ascorbic acid
to the attainment of pH 3,8...4,2, pasteurization at the temperature of 78...82⁰C for 5 minutes
and cooling to 15...20⁰C
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Zerul este un subprodus lactat obţinut la fabricarea brânzeturilor în sectorul industrial, la prelucrarea laptelui. Zerul conţine 55% din partea de masă
a substanţei uscate din lapte, și 36% din valoarea energetică a acestuia. Este un produs bogat în lactoglobuline, proteine serice, săruri minerale, vitamine, însă utilizarea la scară industrială pentru valoriﬁcare în produse lactate de consum direct este mai puţin dezvoltată.
Utilizarea zerului permite de a produce o băutură lactată cu un conţinut redus de grăsime,
destinat unui grup larg de consumatori, produs alimentar cu valoare nutritivă și biologică
înaltă.

D 70

IAURT CU SORIZ GERMINAT ȘI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA / YOGUR
TWITH SPROUTED SORIZ AND PRODUCER PROCESSING

Autori:

Liliana Popescu, Jorj Ciumac, Eleonora Dupouy, Viorica Bulgaru, Rodica Siminiuc

Brevet: MD 760
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la tehnologia de producere a iaurtului cu adaos de făină de soriz
germinat. Iaurtul cu soriz germinat conţine lapte cu conţinutul de grăsime 3,8% 65,0...70,0%
mas., lapte degresat 20,5...24,0% mas., lapte degresat praf 1,7% mas., zahăr 7% mas., stabilizator 0,2...0,3% mas., făină de soriz germinat 0,5...2,0% mas., culturi starter pentru iaurt. În
calitate de adaos la obţinerea iaurtului se folosește sorizul germinat sub formă de făină, care
se obţine prin măcinarea şi cernerea boabelor de soriz germinate şi uscate.
Work description: The invention relates to the technology of yogurt production with sprouted soriz ﬂour. Sprouted soriz yogurt contains milk with a fat content of 3.8% 65.0...70.0% mass,
skimmed milk 20.5...24.0% mass, skimmed milk powder 1.7% mass., sugar 7% by weight,
stabilizer 0.2...0.3% by weight, sprouted soriz 0.5...2.0% by weight, yogurt starter cultures.
As an addition to the yogurt, the sprouted soriz ﬂour is used, which is obtained by grinding
and sifting the sprouted and dried soriz beans.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Adăugarea făinii de soriz germinat în iaurt mărește
potenţialul antioxidant, îmbogăţește iaurtul cu ﬁbre alimentare și inﬂuenţează pozitiv numărul de microorganisme viabile datorită prezenţei unor factori cu acţiune prebiotică și
nutritivă (oligozaharide, hemiceluloze, săruri minerale, azot neproteic ușor asimilabil), care
stimulează creșterea bacteriilor.
Din punct de vedere economic, rezultatul constă în reducerea cantităţii de stabilizator care
este mai scump decât făina de soriz germinat și în reducerea duratei de fermentare care
induce o reducere a consumului de utilităţi tehnologice.

.
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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

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN MOLDOVA MD
E 1 MODEL VESTIMENTAR CULTURAL METAMORPHOSIS
Autor:

Arina Popov

Descrierea lucrării: Produs vestimentar exterior pentru femei, modern și elegant, în stil etno. Modelul
este de siluetă dreaptă, de lungime clasică, confecţionat din blană artiﬁcială de culoare albă
și garnisit în zona spatelui cu motive ornamentale brodate, inspirate din decorul sumanelor tradiţionale românești. Decorul este aplicat la utilaj industrial, cu aţă de culoare neagră.
Designul acestei ţinute este axat pe ideea valoriﬁcării culturii portului popular românesc
prin reproducerea, într-o manieră actualizată (ca materiale, croi și tehnică de lucru), a elementelor costumului tradiţional: silueta dreaptă, liberă a sumanelor; materialul caracteristic
pentru vestimentaţia tradiţională exterioară (blană) și, în mod special, ornamentica portului
popular.
Work description: Modern and elegant outerwear product for women, in ethno style. The model is
of straight silhouette, of classic length, made of white artiﬁcial fur and adorned on the back
with embroidered ornamental motifs, inspired by the decoration of traditional Romanian
coat named suman. The decoration is applied by the industrial machinery, with black thread. The design of this outﬁt is focused on the idea of valorisation of the Romanian popular
port’s culture by reproducing, in an updated manner (as materials, cuts and techniques),
the elements of the traditional costume: the straight, loose silhouette of the sumans; the
characteristic material for the traditional outerwear garment (fur) and, in particular, the ornamentation of the popular suit.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Modelul vestimentar elaborat deţine valoare estetică,
cultural-artistică și utilitară și are impact socio-economic sub următoarele aspecte: - Este
un produs modern, original și funcţional, în care sunt valoriﬁcate la un nivel estetic înalt
elementele portului popular românesc; - Poate ﬁ purtat la evenimente sociale, culturale,
artistice, de popularizare a valorilor culturii naţionale etc.; - Poate și lansat în producere în
serii mici, având elaborată documentaţia constructiv-tehnologică; - Poate ﬁ diversiﬁcat ca
model, precum și dezvoltate ansambluri/colecţii vestimentare prin modiﬁcarea: materialelor, lungimii și siluetei produsului, compoziţiei ornamentale, cât și a tehnicii de realizare și
locului de aplicare a decorului pe produs.

E2

DESIGN CONCEPT „TABURET DEZASAMBLABIL” / DESIGN CONCEPT “DISASSEM
BLED STOOL”

Autori:

Arina Cazac, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Scaun fără spetează (taburet), asamblat din două piese de material lemnos (placaj)
prin metoda de unire directă, ce exclude sisteme de asamblare ori clei. Suprafaţa șezutului
se confecţionează din piele ori stofă și este parte componentă a structurii portante.
Work description: Seat without backrest (stool), assembled from two pieces of wood material (plywood) by the direct joining method, which excludes assembly systems or glue. The seat surface
is made of leather or cloth and is part of the supporting structure.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Tehnologia fabricării taburetului este simplă, asamblarea-dezasamblarea rapidă, reduce spaţiul dimensional pentru ambalarea, transportarea și
păstrarea obiectului. Obiectul este destinat uzului în spaţii locative, grădiniţe de copii etc.

E3

DESIGN CONCEPT „BALANSOAR DESASAMBLABIL PENTRU COPII” / DESIGN
CONCEPT “DISASSEMBLY ROCKING CHAIR FOR CHILDREN”

Autori:

Valentina Chirstea, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Balansoar pentru copii, asamblat din piese de material lemnos (placaj) prin metoda de unire directă, ce exclude sisteme de asamblare ori clei. Copilul poate de sine stătător sa-l asambleze-dezasambleze, obiectul ﬁind și ca element de joacă.
Work description: Children's swing, assembled from pieces of wood material (plywood) by the direct
joining method, which excludes assembly systems or glue. The child can self-assemble and
disassemble it, the object being also a play element.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Tehnologia fabricării balansoarului este simplă, asamblarea-dezasamblarea rapidă, reduce spaţiul dimensional pentru ambalarea, transportarea și
păstrarea obiectului. Obiectul este destinat uzului în spaţii locative, grădiniţe de copii etc.

E4

DESIGN CONCEPT „TRANSPORT ELECTRIC PUBLIC” / DESIGN CONCEPT “PUBLIC
ELECTRIC TRANSPORT”

Autori:

Andrei Zbancă, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Concept de transport public tip tren monoșină suspendat, propulsat de un set de
motoare electrice, care sunt ecologice și eﬁcientizează traﬁcul urban existent. Garniturile se
pot deplasa atât în sensuri diferite, cat și in sens unic, în dependenţă de necesitate.
Work description: Concept of public transport of the monorail-suspended train type, propelled by a
set of electric motors, which would streamline and ecologize the existing urban traﬃc. The
gaskets can move both in diﬀerent ways and in a unique sense, depending on the necessity.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Mijloc de transport urban și interurban ecologic pentru
persoane.

E5

DESIGN CONCEPT „CAMION ELECTRIC” / DESIGN CONCEPT “ELECTRIC TRUCK”

Autori:

Ion Zbancă, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Camion autonom electric, dotat și utilat cu tehnologii moderne – autopilot, camere de luat vederi, dispozitive de localizare, sisteme de informare și comunicare inteligente.
Work description: Autonomous electric truck, equipped with modern technologies – autopilot, cameras, locating devices, information systems and intelligent communication.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Mijloc de transport marfar urban și interurban ecologic,
care circulă pe rute dirijate prin GPS.
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COMPARTIMENTUL II | PART II
PROIECTE DE CERCETARE ȘI INOVARE
RESEARCH AND INNOVATION PROJECTS

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
2.1

TERMINOLOGIA VESTIMENTARĂ DIN MOLDOVA. DICŢIONAR ILUSTRAT RO
MÂNENGLEZ / CLOTHING TERMINOLOGY FROM MOLDOVA. ROMANIANENG
LISH ILLUSTRATED DICTIONARY

Echipa proiectului: Natalia Procop, Valentina Negru, Marina Cercașin, Livia Sîrbu
Descrierea proiectului: Dicţionarul include termeni din domeniul vestimentaţiei din Moldova luând
în vizor tradiţia şi inovaţia, fapt ce contribuie atât la o cunoaştere mai profundă a dezvoltării
modei cât și la valoriﬁcarea ştiinţiﬁcă a patrimoniului naţional. Dicţionarul propune o cercetare complexă referitoare la evoluţia termenilor din domeniul vestimentaţiei, modalităţile de abordare, concepte, tehnologii de lucru, problematizarea şi critica procesului artistic
contemporan. Au fost trasate tendinţele de aﬁrmare a domeniului, analizate stilurile, moda
și speciﬁcul de lucru a pictorilor modelieri locali, fapt ce a contribuit la conturarea unor noi
direcţii de cercetare. Au fost selectaţi termenii conform temelor propuse: analiza terminologiei în domeniul proceselor tehnologice de producere a articolelor de industrie ușoară,
accesoriilor, a produsului ﬁnit și a terminologiei în domeniul materialelor de fabricare a articolelor de industrie ușoară din RSSM și Republica Moldova.
Project description: Dictionary includes terms from the ﬁeld of clothing in Moldova taking into account tradition and innovation, which contributes both to a deeper knowledge of fashion development and to the scientiﬁc valorization of the national heritage. The dictionary
proposes a complex research regarding the evolution of the terms in the ﬁeld of clothing,
the modalities of approach, concepts, working technologies, problematization and criticism
of the contemporary artistic process. The tendencies to aﬃrm the ﬁeld were analyzed, the
styles, the fashion and the speciﬁc work of the local model painters were analyzed, which
contributed to the outline of new research directions. The terms were selected according to
the proposed themes, the analysis of the terminology in the ﬁeld of technological processes
for the production of light industry articles, accessories, the ﬁnished product and the terminology in the ﬁeld of manufacturing materials.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatele cercetării vor contribui la avansarea ştiinţiﬁcă
în domeniul studiului artelor, culturologiei, arheologiei şi etnologiei, la evoluţia colaborării cu instituţiile de învăţământ artistic. Dicţionarul va contribui la valoriﬁcarea ştiinţiﬁcă a
patrimoniului artistic ca factor de armonizare şi de dezvoltare a societăţii. Lucrarea va ﬁ
un reper în colaborarea cu agenţii economici din domeniul industriei ușoare pentru a oferi
suport terminologic necesar.

2.2

STUDIUL FORMAŢIUNILOR SEDIMENTARE DE VÂRSTĂ NEOGENĂ
DE PE PLATFORMA MOLDOVENEASCĂ / STUDY OF SEDIMENTARY NEOGEN
FORMATIONS FROM MOLDOVIAN PLATEAU

Echipa proiectului: Igor Nicoară, Cristina Spian, Victor Jeleapov, Tudor Trifan, Andrei Diduh
Descrierea proiectului: Au fost investigate paleontologic siturile fosile din Republica Moldova,
precum și de peste hotarele ei. Au fost corelate cu regiunile limitrofe și integrate. Scopul principal al studiului este evidenţierea transformărilor. Sunt evidenţiate conţinutul și
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particularităţile faunistice ale asociaţiilor de moluște, precum și locul lor în evoluţia faunei
marine și salmastre a Sarmaţianului inferior din regiunea Paratethys-ului de Est.
Project description: The fossil sites in the Republic of Moldova, as well as abroad, have been investigated paleontologically. They were correlated with the neighboring regions and integrated
in the main purpose of the study is to highlight the transformations. The contents and faunistic features of the mollusc associations are highlighted, as well as their place in the evolution of the marine and brackish fauna of the Lower Sarmatian from the Eastern Paratethys
region.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatele obţinute au o importanţă mare pentru
specialiștii din domeniul geologiei, pentru lucrări de cartare geologică și elaborare a noilor
seturi de hărţi geologice care pot ﬁ integrate în hărţi contemporane din regiuni limitrofe.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
ALUM SISTEM SRL MD
2.3

SERELE FOTOVOLTAICE  SOLUŢIA PENTRU RECOLTE IEFTINE / PHOTOVOLTAIC
GREENHOUSE  THE SOLUTION FOR A CHEAP HARVEST

Conducătorul proiectului: Ion Bostan
Echipa proiectului: Aurel Guţu, Vitalie Secrieru, Vladislav Chirica
Descrierea proiectului: Scopul acestui proiect este de a efectua transferul tehnologic de la nivelul
cercetare teoretică la nivel de dezvoltare în condiţiile reale a unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW, amplasat în satul Speia, raionul Anenii Noi, pe acoperișul serelor cu
suprafaţa la sol de 0,88 ha unde se vor cultiva căpșuni. Proiectul presupune construcţia și
exploatarea unui parc fotovoltaic instalat pe acoperișul serelor pentru creșterea căpșunilor,
conform prevederilor Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr.
10 din 26.02.2016, intrată în vigoare la 25.03.2018. (în continuare Legea nr.10/2016). Parte inovativă acest proiect este faptul, că ALUM SISTEM SRL în comun cu partenerii din domeniu inovaţiilor și cercetării – Universitatea Tehnică a Moldovei, va contribui la dezvoltarea activităţilor din domeniul agricol și utilizarea energie din surse regenerabile. La toate
acestea, compania va amplasa în sere corpuri de iluminat LED Fito adaptate condiţiilor
de creștere a plantelor (cu iradierea unui spectru deﬁnit de lumină) fapt ce va permite, în
condiţii de amplasare a modulelor PV pe o parte a pantei sudice a acoperișului, a cultiva
căpșuni – plante mai puţin pretenţioase la umbrire, iar prin utilizarea corpurilor LED Fito, a
prelungi durata zilei, în acest fel majorând productivitatea la ﬁecare metru pătrat, ca urmare
a stimulări procesului de fotosinteză a plantelor.
Project description: The purpose of this project is to carry out the technological transfer from the
theoretical research level to the development level in the real conditions of a photovoltaic
park with a capacity of 200 kW, located in the village of Speia, the district of Anenii No, and
on the roof of the greenhouses with the surface of the ground. 0.88 ha where strawberries
will be grown. The project involves the construction and operation of a photovoltaic park
installed on the roof of greenhouses for growing strawberries, according to the provisions
of the Law on promoting the use of energy from renewable sources no. 10 of 26.02.2016,
entered into force on 25.03.2018. (hereinafter Law no.10/2016). An innovative part of this
project is the fact that ALUM SISTEM SRL together with the partners in the ﬁeld of innovations and research - the Technical University of Moldova, will contribute to the development
of activities in the agricultural ﬁeld and the use of energy from renewable sources. At all
these, the company will place in Fito LED luminaires adapted to the growing conditions of
the plants (with the irradiation of a deﬁned spectrum of light), which will allow, under conditions of positioning the PV modules on a part of the southern slope of the roof, to grow
strawberries - plants less prone to shading, and by using LED Fito bodies, prolong the day,
thereby increasing productivity per square meter, as a result of stimulating the photosynthesis process of plants.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: În prezent sistemul energetic a Republica Moldova este
caracterizat prin dependenţa excesivă de importului de energie (aproximativ 70% din totalul energiei consumate). Acesta este determinat de mai mulţi factori, cu o importanţă
deosebită:
- Lipsa resurselor fosile de energie,
- Nivel scăzut de utilizare a energiei regenerabile.
Pe de altă parte, continuă creşterea preţurilor la resursele energetice importate, în special al
gazelor naturale importate din Federaţia Rusă. Pe termen mediu este de aşteptat o creştere
mai moderată al consumul de energie din Moldova, care acoperă necesitatea consumului de energie doar din surse de energie importată (petrol şi gaze naturale), lucru care va
contribui la agravarea problemelor legate de securitatea energetică a statului, dar şi cele
ecologice, fapt care poate afecta Republica Moldova în obligaţiunile sale comform Protocolului de la Kyoto. Autorităţile locale au aprobat o serie de strategii naţionale şi au adoptat un
anumit set de legi pentru a facilita investitorii din sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova, spre exemplu Legea nr.10/2016. Datorită schimbărilor pozitive a legislaţie în
domeniul energiei regenerabile, va ﬁ posibilă asigurarea până în 2020 cu energiei electrice
de până la 20% din surse de energie regenerabilă, ce de asemenea va face Moldova mai
atractivă pentru investitori. Implementarea acestui proiect poate pune baza utilizării pe scară largă a acestei tehnologii, având în vedere faptul, că în Republica Moldova sunt un numar
destul de mare de companii, care gestioneza complexe de sere, și ar ﬁ interesate în aplicarea
acestor tehnologii. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin politicile
sale de subvenţionare (50% din investiţie efectuată), acordă un suport eﬁcient dezvoltării
culturilor în sere, numărul acestora ﬁind în continuă creștere.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
DEEPLACE SIU MD
2.4

GUSIOS.LIFE

Conducătorul proiectului: Veaceslav Cunev
Descrierea proiectului: Gustos.Life – un ecosistem de tip nou, care oferă oportunităţi de creare a noilor valori la nivel mondial pentru toţi cei interesaţi de vinuri. Fiind primii în lume care aplică
tehnologia blockchain în softul de degustaţii protesionale ca un nou standart al evaluării
imparţiale. Gustos.Life este un IT partener oﬁcial al concursurilor internaţionale sub patronajul International Oreanisation of Vine and Wine, precum și la evenimentele gen Vernisajul
Vinului. Wine&Spirits Ukraine ș.a în versiunea degustărilor pentru amatori. Pe linga faptul
ca Gustos.Life sunt co-organizatorii primului concurs investiţional în vinuri en-primeur din
regiune, tot ei au elaborat și implementat ”Wine Open API” pentru o interconectare a tuturor prestatorilor de servicii intormaţionale cu tematică vinicolă, ceia ce poziţionează această
platformă ca un lider Winetech, promovând Moldova ca o ţară vinicolă inovativă.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
GARAGE LAB MD
2.5

SISTEMUL DE CRONOMETRARE BAZAT PE ETICHETE RFID / THE TIMING SYSTEM
BASED ON RFID TAGS

Conducătorul proiectului: Serghei Logvinenco
Descrierea proiectului: Proiectul are la bazä implementarea unui dispozitiv pentru cronometrarea
sportivilor din cadrul competitiilor, creat pentru prima data în Republica Moldova, care va
permite desfășurarea activităţilor certiﬁcate la nivel internaţional. Originalitatea invenţiei
constă în combinarea unei multitudini de tehnologii existente, cum ar ﬁ etichetele RFID,
microcontroloarele cititoarele fără contact într-un singur produs ﬁnit, utilizat în competiţii.
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Costul estimat al sistemului va ﬁ de cîteva ori mai mic decît cel al produselor similare de
producţie străină. Acest lucru va ﬁ posibil datorită implementării soluţiilor „Open Source” a
componentelor noi la preţ redus, dar datorită implicării în proiect a tinerilor specialiști și a
absolvenţilor facultăţtilor de specialitate de la Universitatea Tehnică.
Project description: The project is based on the introduction of a device for synchronization of
athletes in the framework of sports competitions, created for the ﬁrst time also in the Republic of Moldova, which will allow carrying out certiﬁed events at the international level.
The originality of the invention lies in combining a variety of existing technologies, such as
RFID tags, microcontrollers and proximity readers, into one complete product used in the
competition. The approximate cost of the system will be several times lower than for similar products of foreign production. This will be possible through the introduction of Open
Source solutions and new components at a reduced price, as well as the involvement of
young specialists and graduates of specialized faculties of the Technical University.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Implementarea soluţiei menţionate va permite să
îmbunătăţim imaginea evenimentelor sportive, care au loc în Republica Moldova, în scopul sporirii nivelului de implicare a cetăţenilor Republicii Moldova, ceea ce ar conduce la o
proliferare a sportului amator în rândul populaţiei cît și va permite să atragem sportivi străini, inclusiv profesioniști, fapt care va contribui la creșterea ulterioară a ﬂuxului de turiști în
Republica Moldova, Componenta economicä a proiectului este proﬁtul, care poate ﬁ extras
din vânzarea sau închirierea sistemului de cronometrare, atât pentru locuitorii din Republica Moldova, cât pentru cei din afara ţării luînd în considerare faptul că soluţia propusă
poate ﬂ utilizată la mai multe discipline sportive, cum ar ﬁ: alergare, ciclism, înot. Ceea ce
poate ﬁ util pentru promovarea unor activităţi mai complexe, în care trebuie ţinut cont de
rezultatele mai multor discipline, de exemplu triatlon (înot, ciclism și alergare). Realizarea
proiectului dat aduce un aport pentru strategia de dezvoltare a ingineriei prin implicarea
tinerilor specialiști din universitätile din republică într-un proiect start-up promiţător.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
„GRUPBIZSV” SRL MD
2.6

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI INOVAŢIONALE DE PRODUCERE A PLACAJU
LUI PENTRU MOBILĂ / IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PLYWOOD PRODUCTI
ON TECHNOLOGY FOR FURNITURE

Echipa proiectului: Alexandru Vulpe, Sergiu Vulpe, Iurie Dohmila, Alexandru Roscovoi
Descrierea proiectului: Proiectul are la bază implementarea unei tehnologii noi de producere a placajului pentru mobilă, produs nou pe piaţa RM, prin perfecţionarea tehnologiei de producere a placajului pentru construcţii. Se prevede studiul procesului de producere a placajului
pentru mobilă determinării regimului de tratare termică şi presare la cald: temperatura, presiunea la diferite etape de presare, durata etapelor etc. Elaborarea modelelor matematice
ale fenomenelor de transfer la presarea placajului pentru mobilă.
Project description: The project is based on the implementation of a new technology for the production of furniture plywood, a new product on the Moldovian market, by improving the technology of manufacturing plywood for construction. It is foreseen the study of the process
of producing the plywood for furniture to determine the regime of heat treatment and hot
pressing: temperature, pressure at diﬀerent pressing stages, duration of steps, etc.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Implementarea proiectului dat va permite fabricilor de
mobilă să beneﬁcieze de materie primă (placajul din plăci de lemn) de calitate înaltă şi la
un preţ accesibil. Aceasta va inﬂuenţa beneﬁc formarea preţului produsului mobilier astfel, încât el va deveni competitiv pe piaţa mondială. Ca urmare a realizării proiectului dat,
de implementare a tehnologiei de producere a placajului pentru mobilă vom beneﬁcia de
următoarele: - crearea noilor locuri de muncă; - creșterea exportului de producţie autohtonă; - folosirea în calitate de materie primă la confecţionarea mobilierului a produselor
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ecologice; - creșterea alocaţiilor la bugetul de stat datoriră veniturilor suplimentare atât a
întreprinderilor de producere a placajului, cât și a celei de fabricare a mobilei.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
INSTITUTUL DE CHIMIE MD
2.7

STEREOIZOMERII SPIROCICLOPROPANOXINDOLILOR CU ACTIVITATE ANTI
VIRALĂ / SPIROCYCLOPROPANEOXINDOLES STEREOISOMERS WITH ANTIVI
RAL ACTIVITY

Echipa proiectului: Natalia Sucman, Fliur Macaev, Veaceslav Boldescu, Vsevolod Pogrebnoi, Dmitrii
Bilan, Sergiu Cojocaru
Descrierea proiectului: În timpul implementării proiectului știinţiﬁc, s-au obţinut compuși care au
arătat o capacitate ridicată de a inhiba două enzime HIV-1 responsabile pentru reproducerea sa – reverstranscriptază și integrază. Compușii cei mai activi în formă racemică au fost
separaţi diastereoselectiv. De asemenea au fost realizate design şi sinteza dirijată a noilor
derivaţi cu activitate anti-HIV.
Project description: During the implementation of the scientiﬁc project, compounds were obtained
that showed a high capacity to inhibit two HIV-1 enzymes responsible for its reproduction
- reverse transcriptase and integrase. The most active compounds in racemic form were
diastereoselective separated. Also, design and directed synthesis of new derivatives with
anti-HIV activity were performed.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Urmare proiectului au fost obţinute compuşi activi contra virusului HIV. Actualmente nu există un vaccin eﬁcient, iar tratamentul medicamentos
existent al infecţiilor cu HIV nu asigură eliberarea totală a organismului de virus. De aceea,
elaborarea unor medicamente antivirale noi este de o importanţă majoră. Au fost sintetizate și testate in vitro compuși în forma racemică faţă de doi din trei existente enzyme a
virusul HIV-1, responsabile pentru replicarea lui – reverstranscriptază și integrază. Inhibarea
s-a manifestat la concentraţie efectivă comparabilă cu cea a remediilor existente de tipul
Nevirapin. Compușii cei mai activi în formă racemică au fost separaţi diastereoselectiv.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ MD
2.8

TEHNOLOGIA DE CREȘTERE A MONOCRISTALELOR SUPRACONDUCTOARE PE
BAZA CALCOGENIZILOR DE FIER DE TIP Fe1+y Te1x Sex ȘI RbFe2Se2xSx / GROWTH
TECHNOLOGY OF SUPERCONDUCTING MONOCRYSTALS BASED ON IRON CALCO
GENISERS OF TYPE Fe1+y Te1x Sex AND RbFe2Se2xSx

Echipa proiectului: Marianna Roman, Viorel Felea, Lilian Prodan, Dorina Croitori, Chiril Covalenco
Descrierea proiectului: Proiectul este axat pe:
- Studiul procesului de creştere a monocristalelor din sistemul Fe1+yTe1-xSex și RbFe2Se2S prin metoda Bridgman și metoda reacţiilor chimice de transport, în scopul determinării
x x
regimurilor optime de obţinere a monocristalelor omogene.
- Determinarea compoziţiei chimice a compuşilor obţinuţi.
- Studierea proprietăţilor structurale, magnetice şi electrice ale cristalelor obţinute, măsurate în funcţie de temperatură și câmp magnetic.
Aceste rezultate vor complementa cercetările anterioare în acest domeniu, efectuate pe
alte materiale similare, ceea ce va contribui la aprofundarea înţelegerii fenomenelor ﬁzice și
clariﬁcarea mecanismelor apariţiei stării supraconductoare în materiale supraconductoare
neconvenţionale bazate pe ﬁer.
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Project description: The project is focused on:
- Establishment of the optimal growth regimes of quasi-one-dimensional single crystals of
the Fe1+yTe1-xSex and RbFe2Se2-xSx superconductors with diﬀerent concentrations of anion
substitution (x).
- Determination of the structural, magnetic and transport properties of the Fe1+yTe1-xSex and
RbFe2Se2-xSxsingle crystals.
- Finding out structural, magnetic and charge correlations, as well as, the dependence of
these properties on the type and concentration of the anion substitution.
The results of this research will help to deepen our understanding and substantiate of the
physical phenomena and clarify the mechanisms of the appearance of the superconducting
state into iron-based unconventional superconducting materials.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Materialele obţinute în cadrul cercetărilor, datorită
curenţilor critici și câmpurilor superioare critice mari, cât și proprietăţilor supraconductoare,
pot ﬁ aplicate în energetică și electrotehnică modernă.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” MD
2.9

TEHNOLOGIE DE NANOREMEDIERE A SOLULUI CONTAMINAT CU PESTICIDE
REZIDUALE / NANOREMEDIATION TECHNOLOGY OF CONTAMINATED SOIL WITH
RESIDUAL PESTICEDES

Echipa proiectului: Anatolie Sidorenko, Tatiana Guţul, T.Mironic, A.Nicorici, I.Rastemisina, A.Șibaev,
V.Fedorov, E.Coscodan, T.Peatighina
Brevet: MD 1059
Descrierea proiectului: Este binecunoscut, că pentru descompunerea substanţelor clor-organice în
sol și apă se folosesc nanoparticulele de Fe. Însă, acestea nu sunt stabile, deoarece se oxidează și își pierd eﬁcacitatea. Utilizarea diferitor stabilizatori afectează proprietăţile nanoparticulelor, deoarece perioada de descompunere a substanţelor clor-organice este cuprins
între 10 și 30 zile, sunt necesare dispozitive speciale pentru introducerea nanoparticulelor
de Fe în sol, consumul nanoparticulelor crește. Aceasta duce la creșterea costului puriﬁcării
solului, când este necesară prelucrarea suprafeţelor considerabile de sol. Din aceste considerente, noi propunem utilizarea unui nanocompozit. Obiectul transferului tehnologic este
metoda nanoremedierisolului contaminat de pesticide rezidual cu materiale nanocompozite de Fe0 pe un sorbent.
Metoda nanoremdierii se realizează în două etape:
I. Etapă – Tratarea solului cu material nanocompozit, care conţine nanoparticule cu dimensiunea de 20…60 nm, stabilizat și ﬁxat pe purtător – cărbune activat sau bentonit.
II. Etapă – Tratarea seminţelor plantelor cu soluţie coloidală de Fe3O4, care vor ﬁ plantate
în solul prelucrat cu materiale nanoncompozite descris în etapa I, cu scopul împiedicării
formaţiunilor metabolice în rezutatelor distrugerii pesticidelor. Noi propunem un nanocompozit (nanoparticule de Fe depuse pe sorbent – cărbune activat), la sinteza căruia se
folosesc materiale eftine, accesibile și inofensive. Pentru demonstrarea eﬁcacităţii metodei,
noi am efectuat teste model.
Project description: It is well known, that iron nanoparticles are used for decompostion of chlorine
organic substances in soil and water. However, they are not stable as they are oxidizing
very fast and lose their eﬀectiveness. Using various stabilizers aﬀects nanoparticles properties, as the period of chlorine organic is comprised between 10 and 30 days, special tools
are required for introducing iron nanoparticles in soil, as well nanoparticles consumption
increases. This increases the cost of soil puriﬁcation when considerable ground surfaces are
required to be processed. Therefore, we propose the use of nanocomposites. The object of
technological transfer is the method of residual pesticides contaminated soil remediation
with nanocomposite materials Fe0 on a sorbent.
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Nanoremediation method is performed in two steps:
Step – Soil treatment with nanocomposite material, which contains 20…60 nm iron
nanoparticles, stabilized and ﬁxed on a carrier – activated charcoal or bentonite.
Step – Plant seeds treatment with Fe3O4 colloidal solution, which will be planted in soil treated with nanocomposite materials described in the Ist step, with the purpose of prevention
metabolic formations as a result of pesticides destruction.
We propose a nanocomposite (iron nanoparticles deposited on sorbent – activated charcoal), the synthesis of which employs cheap, accessible and harmless materials. In order to
prove method’s eﬃcacy, we have performed several tests: lindan and С6Н6Cl6 were chosen
as chlorine organic compounds.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Necesitatea efectuării proiectului este cauzată de folosirea îndelungată și pe scară largă a pesticidelor în Republica Moldova, ceea ce a dus la contaminarea solului cu pesticide reziduale. Aplicarea materialelor elaborate și tehnologiei de
puriﬁcare a solului de a pesticide reziduale obţinute de producători autohtoni are un avantaj
în localizarea deservirii, operativitatea instruirii personalului și posibilitatea supravegherii
de către autorii tehnologiei. Meritul știinţiﬁc al proiectului constă în realizarea producerii nanomaterialelor, pregătirea specialiștilor în domenii inovaţionale. Impactul social-economic
al metodei de nanoremediere a solului constă în îmbunătăţirea stării ecologice ale loturilor
contaminate și reutilizarea solurilor puriﬁcate.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
INSTITUTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „VLADIMIR ANDRUNACHIEVICI”
MD
2.10

DEPOZIT INTELIGENT DE DATE CU INSTRUMENTE INFORMATICE PENTRU
CUANTIFICAREA ȘI EVALUAREA BOLILOR HEPATICE DIFUZE / INTELLIGENT
DATA WAREHOUSE WITH TOOLS FOR QUANTIFYING AND ASSESSING DIFFUSE
LIVER DISEASES

Echipa proiectului: Iulian Secrieru, Constantin Gaindric, Svetlana Cojocaru, Elena Gutuleac, Olga Popcova, Svetlana Turcan, Angela Secrieru, Tudor Bumbu
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: Seria OȘ nr.5494
Certificat de inovator: nr.5492 din 14.01.2016 înregistrat la Ministerul Sănătăţii
Descrierea proiectului: Scopul proiectului este de a formaliza și integra date și cunoștinţe știinţiﬁce
din domeniile diagnosticării și tratamentului bolilor hepatice difuze – BHD (care în acest
moment sunt nestructurate, fragmentate și eterogene), într-un spaţiu informaţional unic.
Implementat, proiectul va permite: - să agregheze un număr mare de cazuri de BHD într-o
manieră standardizată; - să deﬁnească criteriile bazate pe măsurători neinvazive și teste de
laborator pentru cuantiﬁcarea și evaluarea BHD; - să stabilească praguri și valori-limite pentru debutul și toate etapele progresului BHD; - să promoveze noi cunoștinţe cu impact clinic.
Project description: The aim of the project is to formalize and integrate data and scientiﬁc knowledge from the ﬁelds of diagnostics and treatment of diﬀuse liver diseases - DLD (which at the
moment are unstructured, fragmented and heterogeneous), into a unique informational
space.
Being implemented, our project will allow: - to aggregate a large number of DLD cases in
a standardized manner; - to deﬁne criteria based on non-invasive measurements and laboratory tests for quantifying and assessing DLD; - to establish thresholds and endpoints
for onset and all stages of DLD progress; - to promote clinically impactful new knowledge.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Relevanţa obiectivului principal asumat este enormă,
deoarece asistăm la o răspândirea largă a BHD, care afectează predominant persoanele cu
vârstă aptă de muncă, având un impact negativ semniﬁcativ asupra dezvoltării sociale și
economice a ţării.
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Evaluarea corectă și precoce a bolilor hepatice, combinată cu gestionarea adecvată a patologiilor poate crește cu siguranţă calitatea vieţii pacienţilor și durata acesteia.
Scopul general al proiectului este în deplină corespundere direcţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei și direcţiilor prioritare de dezvoltare economico-sociale ale ţării.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE MD
2.11

PROMOVAREA ECONOMIEI „VERZI” ȘI IDENTIFICAREA FACILITĂŢILOR DE
FINANŢARE ÎN PROCESUL DE ECOLOGIZARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJ
LOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA / PROMOTING THE „GREEN” ECONOMY AND
IDENTIFYING FINANCING FACILITIES IN THE PROCESS OF GREENING SMALL AND
MEDIUMSIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Echipa proiectului: Corina Gribincea, Cristina Ungur, Eugenia Lucașenco, Mihail Ciobanu
Proiect nr. 19.80012.08.18A
Descrierea proiectului: Proiectul este orientat pe identiﬁcarea facilităţilor ﬁnanciare și stimulentelor
ﬁscale pentru încurajarea utilizării lor în ecologizarea sectorului IMM din Republica Moldova
cu scopul de a accelera tranziţia la principiile economiei „verzi” și sistemul indicatorilor de
performanţă. Conceptul de economie „verde” la nivel naţional se încadrează în conceptul
global „3E” (Economie, Energie, Ecologie), care presupune popularizarea ideilor bioeconomiei lui Nicolas Georgescu-Roegen și responsabilizarea producerii și consumului. Aplicarea
în practicile manageriale naţionale a conceptului și a experienţei avansate a economiilor
europene, sustinută prin iniţiativele INSPIRE, SPIM și COPERNIC, va permite sectorului IMM
să se conformeze politicilor și strategiilor de stat în domeniu.
Project description: The project is focused on identifying ﬁnancial facilities and ﬁscal incentives to
encourage their use in greening the SME sector of the Republic of Moldova in order to accelerate the transition to the principles of the “green” economy and the system of performance indicators. The concept of “green” economy at national level is part of the global
concept “3E” (Economy, Energy, Ecology), which involves popularizing the ideas of Nicolas
Georgescu-Roegen’s bioeconomy and making production and consumption accountable.
The application in the national management practices of the concept and of the advanced
experience of the European economies, supported by the INSPIRE, SPIM and COPERNIC initiatives will allow the SME sector to comply with the state policies and strategies in the ﬁeld.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Proiectul va facilita implementarea principiilor economiei
„verzi” în sectoarele cheie ale economiei prin creșterea gradului de conștientizare cu privire
la importanţa accelerării tranziţiei și dezvoltării economiei „verzi”, aplicarea bunelor practici și
mobilizarea de fonduri în R.Moldova. Rezultatele proiectului vor inﬂuenţa sporirea competitivităţii mediului de afaceri, în primul rând, a sectorului IMM, datorită susţinerii procesului de
ecologizare. Proiectul corespunde documentelor: Strategia Naţională de Dezvoltare Moldova
2020, Strategia energetică 2030, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM 2012-2020, Foaia de
parcurs pentru ameliorarea competitivităţii, Strategia de dezvoltare a agriculturii 2013-2020,
proiectul Strategiei de mediu 2014-2023, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII ALIMEN
TARE, INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
2.12

PROCEDEU DE FABRICARE A VINULUI ROȘU SEC CU CONŢINUT AVANSAT DE
SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE / PROCESS OF DRY RED WINE WITH ADVANCED
CONTENT OF BIOLOGICAL ACTIVE COMPOUNDS
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Echipa proiectului: Nicolae Taran, Eugenia Soldatenco, Victor Bostan, Nicolae Chiosa, Boris Morari,
Olga Soldatenco, Liusia Cichir, Svetlana Vasiucovici, Alexandru Rudoi, Natalia Taran
Brevet: MD 1354
Descrierea proiectului: Procedeul, conform invenţiei, include zdrobirea şi desciorchinarea strugurilor cu un conţinut de zaharuri de cel puţin 220 g/L cu obţinerea mustuielii, adăugarea
în aceasta a seminţelor proaspete de struguri de soiuri roşii în cantitate de 30…50% din
conţinutul acestora în mustuială, fermentarea-macerarea mustuielii cu căciulă plutitoare în
decurs de 15…21 de zile la temperatura de 24…28°C, separarea vinului tânăr şi limpezirea
acestuia, totodată fermentarea macerarea include fermentarea tumultuoasă în decurs de
5…7 zile cu amestecare de 2…3 ori pe zi în decurs de 10…15 min şi postfermentarea cu
amestecare de 6..8 ori pe zi în decurs de 15…20 min sub o presiune de 50…150 kPa a dioxidului de carbon. Rezultatul constă în intensiﬁcarea proceselor de extracţie din seminţe și
pieliţă a substanţelor fenolice și colorante, proantocianidine, resveratrolului, rutinei și quarcitinei și îmbogăţirea vinului roșu cu substanţe biologic active.
Project description: The method according to the invention provides for crushing and grape-separation of grapes with a minimum sugar content of 220 g/l in wort to produce pulp, with the
addition of fresh seeds in the pulp in an amount (30...50%), after which fermentation takes
place for 15…21 days, and the process of fermentation is carried out under the pressure of
CO2 (50...150 kPa) with mixing the fermented mash 6 to 8 times a day for 15 to 20 minutes,
after which the fermented mash is removed and the mash is pressed.The result consists in
intensifying the processes of extraction from seeds and skins of phenolic and coloring substances, proanthocyanidins, resveratrol, rutin and quarticin, gallic and ascorbic acid and the
enrichment of dry red wine with biological active compounds.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Vinurile roșii seci se deosebesc de vinurile albe prin culoare, gust și aromă, proprietăţi dietice și acţiune ﬁziologică asupra organismului uman. De
asemenea, vinul roșu produce o acţiune beneﬁcă asupra permeabilităţii vaselor sangvine
și respectiv asupra tensiunii arteriale și se consideră un produs cu proprietăţi antioxidante puternice, conţinînd substanţe biologic active cum ar ﬁ resveratrolul, rutina, quercitina și al. Proprietăţile antioxidante a vinurilor roșii seci se bazează pe conţinutul chimic al
substanţelor fenolice din vin, care reies din proprietăţile materiei prime și tehnologia aplicată la producere. Vinurile obţinute cu un potenţial antioxidant sporit va contribui la lărgirea
sortimentului de produse vitivinicole și satisfacerea cerinţelor consumatorilor pentru acest
tip de producţie ceea ce va lărgi și piaţa de desfacere a produsului nou elaborat.

2.13

APRECIEREA TEHNOLOGICĂ A DIFERITOR METODE DE CORECTARE A GRADU
LUI ALCOOLIC ÎN VINURILE SECI / TECHNOLOGICAL APPRECIATION OF DIFFER
ENT METHODS FOR ALCOHOLIC CONTENT CORRECTION IN DRY WINES

Echipa proiectului: Olga Soldatenco, Svetlana Vasiucovici, Boris Morari, Alexandru Rudoi
Contract nr.11 TC din 11.05.2019 de ﬁnanţare/cu privire la ﬁnanţarea și executarea proiectului
Descrierea proiectului: Cercetarea se referă la industria vinicolă, în particular la un procedeu de fabricare a vinurilor naturale seci, prin metoda de corectare a concentraţiei alcoolice a vinurilor. Scopul constă în producerea vinurilor naturale seci prin reducerea conţinutului excesiv
de alcool etilic în vinuri seci și ameliorarea echilibrului gustativ a vinului. Cercetarea , constă
în reducerea conţinutului de alcool prin cupajarea vinurilor obţinute cu diferit grad de maturare a strugurulir („double harvest”) și prin metode microbiologice. Rezultatul constă în
obţinerea unui vin natural cu un grad alcoolic scăzut de înaltă calitate.
Project description: The research refers to the wine industry, in particular to a process for the manufacture of natural dry wines, by the method of correcting the alcoholic quantity in the wines.
The purpose is to produce dry natural wines by reducing the excessive content of alcohol
in dry wines and improving the taste balance of the wine. The research consists in reducing the alcohol content by blending the wines obtained with diﬀerent degrees of ripening
(„double harvest”) and by microbiological methods. The result is to obtain a natural wine
with a low alcoholic quantity of high quality.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: La momentul actual industria vinicolă a Republicii Moldova se confruntă cu multe probleme, iar soluţionarea lor ştiinţiﬁcă va permite obţinerea
unei producţii vinicole calitative și cu o siguranţă alimentară avansată, bazată pe tehnici
moderne de cultivare a viţei de vie, practici oenologice de ultima oră, inclusiv și cele de corectare a gradului alcoolic în vinuri. Implementarea unor astfel de tehnologii în practică permite de a diversiﬁca asortimentul produselor vinicole pentru atragerea consumatorilor. La
selectarea metodei de corectare a gradului de alcool, producătorii de vinuri soluţionează următoarele probleme: volumul de producere, conţinutul de etanol pentru eliminare, dorinţa
de-a păstra naturaleţea produsului, volumul investiţiilor necesare, cheltuielile de producere.

2.14

CARACTERISTICA TULPINILOR DE LEVURI AUTOHTONE IZOLATE DIN CENTRUL
VITIVINICOL TRIFEȘTI PENTRU PRODUCEREA VINURILOR ALBE ȘI ROŞII SECI /
CHARACTERIZATION OF LOCAL YEAST STRAINS ISOLATED FROM TRIFESTI WINE
CENTER TO PRODUCE WHITE AND RED DRY WINES

Echipa proiectului: Olga Soldatenco, Svetlana Vasiucovici, Boris Morari, Alexandru Rudoi
Contract nr.12TC din 07.05.2019 de ﬁnanţare/cu privire la ﬁnanţarea și executarea proiectului
Descrierea proiectului: În lucrare sunt redate date referitor la caracteristica tulpinilor de levuri autohtone, care au fost izolate din cantrul vitivinicol Trifești și destinate producerii vinurilor albe și
roșii seci. A fost efectuat studiul caracterelor culturale, ﬁziologo-morfologice, biochimice şi
tehnologice. Au fost selectate tulpinile de levuri autohtone din centrul vitivinicol Trifești, cu
însuşiri tehnologice avansate. S-a efectuat studiul în dinamică a componenţei ﬁzico-chimice, biochimice şi organoleptice a vinurilor albe și roşii seci obţinute în condiţii de laborator
Project description: The paper presents data about characterization of local yeast strains isolated
from Trifești wine center for the production of white and dry red wines. The study of the
cultural, physiological-morphological, biochemical and technological characters was performed. The dynamics study of the physical-chemical, biochemical and organoleptic composition of the white and dry red wines obtained under laboratory conditions was performed.
Importanţa socio-economică sau tehnică: În ultimii ani ramura viti-vinicolă a Moldovei trece prin
diferite diﬁcultăţi care sunt legate de factori obiectivi şi subiectivi. Trecerea de la exportul
vinurilor în ţările CSI la livrarea vinurilor pe pieţele Europei de Vest, SUA şi altor ţări necesită
perfecţionarea regimurilor tehnologice de fabricare la toate etapele de preparare a vinurilor; de la prelucrarea strugurilor până la procesele de stabilizare şi îmbuteliere a vinurilor.
Actualmente, tot mai frecvent se menţionează necesitatea estimării factorului „terroir” de
provenienţă a vinurilor pentru evaluarea autenticităţii lor. În aceste condiţii creşte importanţa cunoaşterii caracteristicilor biochimice şi ﬁzico-chimice a vinurilor produse în ﬁecare
zonă vitivinicolă, în baza selectării anumitor tulpine de levuri autohtone, rezultatele cărora
ar putea ﬁ utilizate în vederea garantării autenticităţii vinurilor cu denumiri de origine sau
cu indicaţii geograﬁce.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
KSG INTERNATINAL SRL MD
2.15

IMPLEMENTAREA LINIEI DE PRODUCERE DE CAPACITATE SPORITĂ PENTRU
FABRICAREA PRAFULUI DIN ȘROT DE SEMINŢE DE STRUGURI / IMPLEMENTA
TION OF THE PRODUCTION LINE OF INCREASED CAPACITY FOR THE PRODUC
TION OF GRAPE SEED POWDER

Echipa proiectului: acad. Boris Gaină, Ghenadie Cubasov
Descrierea proiectului: Proiectul are ca scop producerea de pulbere de la Șrotul de seminţe de struguri (HPLM) în cantităţi industriale. Acest scop va ﬁ atins prin transfer tehnologic de noi
echipamente pentru lansarea liniei de producere de capacitate sporită a substitutului pra-
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fului de cacao din HPLM. Obiectivul proiectului este de a obţine un produs nou pe piaţa RM,
de înaltă calitate, consumat pe piaţa locală, care este încă în prima etapă de dezvoltare, iar
ulterior comercializarea produsului să ﬁe extinsă pe pieţele externe. Produsul ﬁnit conţine
un număr maximal de Polyphenol procyanidin, ce oferă protecţie inimii contra îmbătrânirii,
conţinând în același timp substanţe cu valoare biologică: vitaminele E, B1, B2, P, PP, A (retinol), beta-caroten, minerale, potasiu, calciu și cizi grași polisaturaţi, care acţionează pozitiv
asupra organismului. Procedeul de obţinere a pulberii HPLM implică utilizarea temperaturii
de 50…60ºC cu umiditatea de 6…7%, ceea ce permite păstrarea tuturor substanţelor cu
valoare biologică în produsul ﬁnit. După presarea seminţelor de struguri pentru producerea uleiului se obţine șrot din seminţe de struguri. Șrotul de seminţe de struguri (HPLM)
este utilizat ca aditiv integral pentru furaj pentru hrana animalelor și a păsărilor de curte
în compoziţia hranei pentru animale, iar acest lucru determină preţul scăzut al produsului.
Project description: The importance of research and work is not only in obtaining a product of high
biological and nutritional value from wine production waste, but also in the development
of recipes and technologies for further practical use of the product in the food and confectionery industry. The project aims to produce powder from Grape Seed meal (HPLM) in
industrial quantities. This goal will be achieved through the technological transfer of new
equipment for launching the HPLM substitute of cocoa powder production line. The objective of the project is to obtain a new product on the RM market, of high quality, consumed
on the local market, which is still in the ﬁrst stage of development, and subsequently the
product’s marketing will be extended to external markets. The ﬁnished product contains a
maximum number of Polyphenol procyanidin, which provides the heart with protection
against aging, while containing substances of biological value: vitamins E, B1, B2, P, PP, A
(retinol), beta-carotene, minerals, potassium, calcium and polyunsaturated fatty acids, which act positively on the body. The process of obtaining the HPLM powder involves the use
of a temperature of 50…60ºC with a humidity of 6…7%, which allows the preservation of
all substances with biological value in the ﬁnished product. After pressing the grape seeds
for oil production, the grape meal is obtained. Grape seed meal powder (HPLM) is used as a
full feed additive for feed and poultry in the feed composition, and this determines the low
price of the product.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa cercetării și a lucrarilor este nu numai în
obţinerea unui produs cu o valoare biologică și nutriţională ridicată din deșeurile provenite
din producţia de vin, dar și în dezvoltarea de formulări și tehnologii pentru o utilizare practică a produsului în industria alimentară și a cofetăriei.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
SRL BI&ANCO MD
2.16

IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR INOVAŢIONALE ÎN VALORIFICAREA INTE
GRALĂ A FRUCTULUI DE CĂTINĂ ALBĂ, DESTINATE PRODUCERII ECOLOGICE,
PENTRU OBŢINEREA UNOR INTERMEDIARI BIOACTIVI UTILIZAŢI ÎN INDUS
TRIA ALIMENTARĂ, ÎN FARMACEUTICĂ, COSMETICĂ ȘI DEVENIND O SURSĂ
IMPORTANTĂ PENTRU EXTRAGEREA VIT. C / IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN THE FULL USE OF SEABUCKTHORN, INTENDED FOR ORGANIC
PRODUCTION, TO OBTAIN BIOACTIVE INTERMEDIATES USED IN THE FOOD,
PHARMACEUTICAL, COSMETIC AND BECOMING AN IMPORTANT SOURCE FOR
EXTRACTING VIT. C

Echipa proiectului: Igor Golban, Sergiu Poapa, Andrei Guzun
Descrierea proiectului: Proiectul inovaţional presupune implicarea personalului caliﬁcat din domeniul
știinţiﬁc, cât și al specialiștilor în domeniul procesării cătinei albe atât din RM, cât și din ţările
care au avansat în cultivarea și valoriﬁcarea cătinei. Necesitatea realizării proiectului reiese din
importanţa strategică a cultivării cătinei albe pentru agricultura republicii noastre, drept soi
cu calităţi net superioare altor specii pomicole, pe piaţa externă de cătină cultivată în sistem
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ecologic. Actualmente tehnologiile inovaţionale aplicate în sistemul de producere a fructelor
de cătină nu poate asigura formarea unei producţii de calitate înaltă, care să corespundă standardelor europene fără a implimenta noua tehnologie inovaţională pentru a ieși cu propria
producţie ecologică pe piaţa europeană și, de ce nu, pe cea mondială. Din punct de vedere
economic, se vorbeşte despre o utilizare de 100% a fructelor de cătină şi a ceea ce rezultă de
la procesare. Cele mai promiţătoare produse din cătină sunt: ulei din sămânţă, ulei din pulpă,
ﬂavon powder, ﬂavon capsules, vitamine extrase, componente bioactive, fructe uscate, aditivi
alimentari, extracte naturale, coloranţi alimentari naturali, acizi naturali şi vitamina C.
Project description: Implementation of innovative technologies to fully exploit the white sea buckthorn for ecological production, to obtain bioactive intermediates used in the pharmaceutical, cosmetic and food industries, becoming an important source of vitamin C extraction.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Din punct de vedere economic, se vorbeşte despre o
utilizare de 100% a fructelor de cătină după congelare şi a valoriﬁcării totale de la procesare. Cele mai promiţătoare produse din cătină sunt: ulei din sămânţă, ulei din pulpă, ﬂavon
powder, ﬂavon capsules, vitamine extrase, componente bioactive, fructe uscate, aditivi alimentari, extracte naturale, coloranţi alimentari naturali, acizi naturali şi vitamina C. Proiectul
inovaţional va ﬁ implementat în cadrul fermei ECO, în colaborare cu companiile de logistică, de cercetare, de promovare, de distribuţie etc., în colaborare cu sectorul privat atât
din localitate, zonă, cât și din RM. Va ﬁ o conlucrare foarte activă cu sectorul privat, astfel
să creăm noi locuri de muncă, să dezvoltăm zonele rurale, să colaborăm cu producători de
pomușoare proaspete, cu fermierii locali și, nu în ultimul rând, cu companiile de distribuţie,
logistică și cu reţelele de magazine din RM, asociindu-ne vom ﬁ mai puternici, prin accesul
la tehnologii moderne, accesul la resurse ﬁnanciare și ne vom dezvolta cu pași mai rapizi
în dezvoltarea acestui proiect foarte important atât pentru companie, comunitate, cât și
pentru Republica Moldova. Tendinţa actuală este aceea de a înlocui tehnologiile clasice,
care sunt destul de complicate, ineﬁciente și costisitoare, cu o nouă metodă de obţinere a
vitaminei C și prelucrare la rece a extractelor vegetale, așa-numita metodă a „extractului foliar”. Etapele acestei metode noi presupun și folosirea unor procedee de separare, puriﬁcare
și concentrare avansată, la rece, a principiilor active din extracte. Astfel, se creează o nouă
arie de aplicare a tehnologiilor de membrană, la prelucrarea materiilor vegetale, noutatea
acestui domeniu suscitând un interes deosebit pentru Republica Moldova.
Efectele sociale – vor ﬁ create noi locuri de muncă în sectorul rural, care sunt foarte binevenite la ora actuală. Asigurarea pe piaţa locală cu noi produse de calitate superioară, şi anume
produse ﬁnite din cătină albă, obţinerea unor producţii ecologice excepţionale.
Efectele ecologice – vor ﬁ obţinute produse de calitate înaltă, ecologică, fără nitraţi, metale
grele şi alte substanţe nocive omului.
Efectele economice – valoriﬁcarea şi sporirea eﬁcităţii economice a acestei ramuri din exploatarea plantaţilor de cătină nobilă.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE MD
V.DEVELOP SRL MD
2.17

ELABORAREA BIOTEHNOLOGIEI ȘI IMPLEMENTAREA LINIEI MODERNE DE PRO
DUCERE A OŢETULUI HERESAT NATURAL CONDIMENTAT DE CALITATE ÎNALTĂ,
COMPETITIV PE PIAŢA INTERNĂ ȘI EXTERNĂ / DEVELOPMENT OF BIOTECHNOL
OGY AND IMPLEMENTATION OF THE MODERN PRODUCTION LINE OF HIGH QUAL
ITY NATURAL SPICED VINEGAR, COMPETITIVE ON THE INTERNAL AND EXTERNAL
MARKET

Conducătorul proiectului: acad. Boris Găină
Echipa proiectului: Victoria Baciu, dr.hab. Jorj Ciumac, Renata Bolotova, Vladimir Verbanov
Descrierea proiectului: Proiectul dat vine să soluţioneze în condiţiile industriei alimentare a Republicii
Moldova problema obţinerii unui nou produs natural, fără conservanţi, igienic şi curativ. În
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baza îmbogăţirii oţetului cu autorizatul levurilor (de la fermentaţia alcoolică şi de la procesul
de herisare a vinurilor) produsul ﬁnal se va îmbogăţi cu aminoacizi, peptide, polipeptide dar şi
cu vitaminele grupei „B”. Autorizatul de levuri vine în mod ﬁresc la ﬁnele proceselor de fermentare alcoolică a musturilor de mere şi struguri, precum şi la ﬁnele oxidării alcoolului de către
levurile de heresare. În practica mondială vinurile din concentrate de mere si struguri se obţin
prin diluarea cu apa potabilă pana la condiţiile mustului (sucului) natural. Urmează apoi însămânţarea lor cu levuri din genul Saccharomyces oviformis și transformarea lor în vinuri de tip
heres, îmbogăţit cu compuşi aromatici din grupa esterilor. Astfel se realizează al doilea proces
tehnologic consecutiv de transformare a vinului natural sec în vin natural heresat. În a treia
etapă, la ﬁnele acestui ciclu tehnologic, în vinul supus heresării se adaugă bacteriile acetice, în
formă de maia sau preparat lioﬁlizat, ca rezultat, obţinem produsul ﬁnal – oţetul heresat natural, caracterizeazîndu-se prin indici înalţi gustativi şi curativi, care se manifestă prin nuanţe ﬁne
de migdal sau nuca prăjita în gust şi aromă, cu o fructuozitate complexă plăcută.
Project description: This project comes to solve in the conditions of the food industry of the Republic
of Moldova the problem of obtaining a new natural product, without preservatives, hygienic and curative. Based on the enrichment of the vinegar with the authorized yeasts (from
the alcoholic fermentation and from the process of inheriting the wines) the ﬁnal product
will be enriched with amino acids, peptides, polypeptides but also with the vitamins of group “B”. The authorized of yeasts naturally comes at the end of the alcoholic fermentation
processes of the musts of grapes and grapes, as well as at the end of the oxidation of the
alcohol by the herpes yeasts. In world practice, the wines from apple and grape concentrates are obtained by diluting with drinking water until the conditions of natural must (juice).
Then they are sown with yeasts of the genus Saccharomyces oviformis and transformed into
heresy wines, enriched with aromatic compounds from the ester group. Thus, the second
consecutive technological process of transforming dry natural wine into inherited natural
wine is carried out. In the third stage, at the end of this technological cycle, in the wine
subjected to heresy are added the acetic bacteria, in the form of maya or lyophilized preparation, as a result, we obtain the ﬁnal product - natural inherited vinegar, characterized by
high taste and curative indices, which it manifests itself through ﬁne shades of almond or
roasted walnut in taste and aroma, with a pleasant complex fruity.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Proiectul de inovare și transfer tehnologic este necesar
pentru a satisface cerinţele mereu crescânde a produsului dat (oţetului heresat natural) pe
piaţa internă şi externă. Oportunitatea lui constă în faptul că în ultimii ani, la insistenţa organismelor respective a Uniunii Europene, se atestă cerere de producere a oţetului heresat
natural şi condimentat de înalt grad igienic, care să asigure siguranţa alimentelor, să ﬁe de
înaltă calitate, cu valoare adăugată înaltă, ce provin din materie primă horticolă (mere şi
struguri) de care Republica Moldova dispune suﬁcient şi deseori în exces.

INSTITUTUL DE CHIMIE „CORIOLAN DRĂGULESCU” DIN TIMIȘOARA RO
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ MD
THE INSTITUTE OF MOLECULAR SCIENCE AND TECHNOLOGIES ISTM IT
DEPARTMENT OF LIFE SCIENCES AND SYSTEMS BIOLOGY, PLANT PHYSIOLOGY
UNIT, UNIVERSITY OF TURIN IT
GEBZE INSTITUTE OF TECHNOLOGY TR
UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, TIMIȘOARA RO
2.18

REGLATORI DE CREȘTERE A PLANTELOR PENTRU O AGRICULTURĂ SUSTENABI
LĂ / PLANT GROWTH REGULATORS FOR A SUSTAINABLE AGRICULTURE

Echipa proiectului: Manuela Crișan, Mihaela Petric, Paulina Bouroș, Alessandra Forni, Massimo Maﬀei, Yurii Chumakov, Dorica Botău, Florin Bodnărescu, Radu Sumălan
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Descrierea proiectului: Proiectul propune noi reglatori de creștere a plantelor (RCP) cu activitate
biologică duală, bazaţi pe componente netoxice sau metaboliţi naturali, ca o alternativă
la RCP clasici. Cercetarea experimentală efectuată în laborator și seră a fost completată de
un studiu teoretic de docare pe receptorul auxinei în vederea evaluării bioactivităţii noilor
compuși pe Arabidospsis thaliana și legume comerciale. p-Aminobenzoatul de etanolamoniu a prezentat eﬁcienţă ridicată, comparativ cu auxina naturală – acidul indolo-3-acetic.
Noii compuși sunt netoxici și ușor de obţinut în laborator la costuri reduse, putând avea un
impact pozitiv asupra economiei agricole, prin producerea de noi RCP pentru o agricultură
sustenabilă.
Project description: The project provides new plant growth regulators (PGRs) with dual biological activity, based on non-toxic components or natural metabolites, as an alternative to classical
PGRs. The experimental research carried out in laboratory and greenhouse was completed
by docking experiments on auxin receptor for evaluating the bioactivity of new compounds
on Arabidospsis thaliana and commercial vegetables. Ethanolammonium p-aminobenzoate
showed more eﬃciency in promoting root formation, compared with natural auxin indole3-acetic acid. The new compounds are non-toxic and easy to obtain in laboratory at low
costs, which may have a positive impact on agricultural economy, by producing new PGRs
for sustainable agriculture

INSTITUTUL DE CHIMIE „CORIOLAN DRĂGULESCU” DIN TIMIȘOARA RO
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU
ANALIZE TERMICE DE MEDIU RO
GEBZE INSTITUTE OF TECHNOLOGY TR
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ MD
2.19

INHIBITORI DE COROZIUNE PRIETENOȘI CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR PENTRU
FIER ÎN SOLUŢIE DE NACL / ENVIRONMENTAL FRIENDLY CORROSION INHIBI
TORS FOR IRON IN NACL SOLUTION

Echipa proiectului: Manuela Crișan, Nicoleta Pleșu, Mihaela Petric, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Yurii
Chumakov, Paulina Bouroș, Victor Kravtsov, Lilia Croitor
Descrierea proiectului: Nitrobenzoatul de etiletanolamoniu (EEA4NB) obţinut din precursori ieftini,
competitivi comercial și fără acţiune nocivă asupra mediului înconjurător s-a dovedit a ﬁ
un promiţător inhibitor de coroziune. În prezenţa EEA4NB potenţialul de coroziune se deplasează spre valori mai puţin negative, iar curentul și viteza de coroziune scad ca urmare
a adsorptiei compusului pe suprafaţa ﬁerului. Filmul generat este capabil să blocheze centrele de coroziune pe suprafaţa ﬁerului. EEA4NB prezintă o eﬁcienţă mai mare de 92% de
inhibare a coroziunii ﬁerului în soluţie de NaCl 3%. Calculele cuanto-chimice susţin datele
experimentale.
Project description: Ethylethanolammonium nitrobenzoate (EEA4NB) obtained from inexpensive
precursors, commercially available and environmentally tolerable has been proven to be
a promising corrosion inhibitor. The presence of EEA4NB remarkably shifted the values of
corrosion potential to the less negative directions and decreased the values of the corrosion
current and rate. The formation of a protective layer is a result of the adsorption of EEA4NB
molecules on the metal/solution interface. This layer is capable to block the corrosion centers on iron surface. EEA4NB shows corrosion inhibitor eﬃciency higher than 92% for iron in
3% NaCl solution. The quantum chemical calculations sustain the experimental data.
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INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ MD
2.20

COMPUS COORDINATIV POLIMERIC AL CADMIULUI II CU ACIDUL 2HIDRO
XI542 PIRIDINILAMINO SULFONILFENILAZOBENZOIC ŞI 1,2BIS4
PIRIDINETAN CARE MANIFESTĂ ACTIVITATE LUMINESCENTĂ / CADMIUMII
POLYMER COORDINATION COMPOUND WITH 2HYDROXY542PYRIDINYLA
MINOSULFONYLPHENYLAZOBENZOIC ACID AND 1,2BIS4PYRIDINEETHANE
EXHIBITING LUMINESCENT ACTIVITY.

Echipa proiectului: Aliona Vitiu, Lilia Croitor, Anatol Siminel, Eduard Coropceanu, Pavlina Bouroş
Brevet: MD 4597
Descrierea proiectului: Invenţia se referă la chimie coordinativă, şi anume la un compus coordinativ
polimeric al cadmiului(II) cu acidul 2-hidroxi-5-[[4-[(2-piridinilamino)sulfonil]fenil]azo]benzoic şi 1,2-bis(4-piridin)etan, {[Cd(HSAZ)(bpe)]·0,5HCOOH}n, ligandul bideprotonat HSAZ2adoptă un nou mod de coordinare cu obţinerea unui nou compus care manifestă activitate
luminescentă.
Project description: The invention relates to coordination chemistry, namely to a cadmium(II) polymer coordination compound with 2-hydroxy-5-[[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]azo]
benzoic acid and 1,2-bis(4-pyridine)ethane, {[Cd(HSAZ)(bpe)]·0.5HCOOH}n, the bideprotonated HSAZ2- ligand shows a new coordination mode and the obtained novel compound
exhibits luminescent activity
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică constă în contribuţia
la dezvoltarea și caliﬁcarea tinerilor cercetători în scopul identiﬁcări materialelor noi cu
proprietăţi utile și un impact economic pentru ţară.

2.21

MICROSCOP HOLOGRAFIC DIGITAL BAZAT PE PRINCIPIUL PHASESHIFTING /
DIGITAL HOLOGRAPHIC MICROSCOPE BASED ON THE PHASESHIFTING PRIN
CIPLE

Echipa proiectului: Veronica Cazac, Alexei Meshalkin, Elena Achimova, Vladimir Abashkin
Descrierea proiectului: Microscopul Holograﬁc Digital (MHD) este un dispozitiv eﬁcient pentru vizualizarea 3D a specimenelor transptarente. MHD funcţionează pe baza principiului holograﬁei digitale care presupune reconstruirea amplitude și fazei frontului de undă care trece prin obiectul studiat din holograme digital înregistrate cu o camera CCD. Reconstrucţia
hologramelor digitale se efectuează computerizat folosind un algoritm special dezvoltat în
Matlab. MHD funcţionează în regimul phase-shifting care presupune înregistrarea a patru
holograme cu diferenţele de fază: 0, π/2, π, 3π/2. Rezoluţia dispozitivului este descrisă de criteriul lui Abbe și depinde de obiectivul utilizat. În present, MHD permite studiul obiectelor
cu dimensiuni minime de 200 nm.
Project description: Digital Holographic Microscope (MHD) is a useful device for 3D visualization of
transparent objects. The phase information is obtained by reconstructing both the amplitude and phase of the wave front that passes through the object. For phase reconstruction
from digital holograms an algorithm is developed using Matlab. The DHM is built in phaseshifting conﬁguration and oﬀers the unique advantage of simultaneously capturing complete 3D information about the specimen under study. The lateral resolving power of an
optical system is diﬀraction-limited according to Abbe criterion.
Importanţa socio-economică sau tehnică: MHD este util în special pentru studierea obiectelor biologice care nu pot ﬁ studiate folosind un microscop optic obișnuit. Problema principală
rezolvată de tehnica microscopiei holograﬁce digitale este investigarea obiectelor care nu
absorb sau împrăștie lumina semniﬁcativ sau a obiectelor/specimenelor transparente. Printre diferite tehnici care se folosesc pentru studierea obiectelor de fază holograﬁa digitală
se remarcă prin faptul ca efectuează măsurători cu precizia de nanometri într-un cîmp de
vizualizare larg (de ordinul milimetrilor). Din holograma digitală poate ﬁ obţinută informaţia
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cantitativă despre faza și amplitudinea înregistrate digital de-alungul grosimii obiectului.
Aceasta ne permite focusarea digitală pe diferite straturi a specimenului și reconstrucţia proﬁlului tridimensional a grosimii optice.

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” MD
2.22

METODĂ DE CREȘTERE ORIENTATĂ A MONOCRISTALELOR ÎN MICROFIRUL
DIN MATERIAL ANIZOTROP DE EXEMPLU Bi ȘI ALIAJE BiSb ACOPERIT CU UN
ÎNVELIȘ DE STICLĂ ÎN CÂMP ELECTRIC PUTERNIC / ORIENTED GROWTH ME
THOD OF SINGLE CRYSTALS IN GLASS ENVELOPE MICROWIRE FROM ANISOTRO
PIC MATERIALS Bi AND BiSb ALLOYS IN A STRONG ELECTRIC FIELD

Echipa proiectului: Leonid Konopko, Albina Nikolaeva, Ana Kobylianskaya, Gheorghe Para
Cerere de brevet: MD s 2019 0002
Descrierea proiectului: Invenţia se referă la domeniul știinţei materialelor și nanotehnologiei, dar
mai exact la posibilităţile de obţinere a unui microﬁr monocristalin în înveliș de sticlă cu o
lungime arbitrară și parametri predeterminaţi. Obiectivul invenţiei este dezvoltarea tehnologiei de recristalizare a microﬁrului în înveliș de sticlă cu scopul ﬁnal de a obţine orientarea
necesară a axei cristalograﬁce principale C3 în microﬁr. Metoda conform invenţiei constă în
aceea, că microﬁrul care să deplasează este încălzit pînă temperatura de topire a miezului
cu formarea unei zone topită îngustă. Zona menţionată mai sus se deplasează de-a lungul
mișcării microﬁrului în interiorul condensatorului, format din două plăci de cupru care generează un câmp electric puternic, unde cu ajutorul cristalizatorului cu apă să cristalizează cu
direcţia axei cristalograﬁce principale C3 a microﬁrului în direcţia câmpului electric.
Project description: The invention relates to the ﬁeld of materials science and nanotechnology, but
more speciﬁcally to the possibilities of obtaining a monocrystalline microwire in glass envelope with an arbitrary length and predetermined parameters. The object of the invention is
to develop the technology of recrystallization of the microwire in the glass envelope with
the ﬁnal aim to obtain the necessary orientation of the main crystallographic axis C3 in the
microwire. The method according to the invention consists in that the moving microwire is
heated to the melting temperature of the core with the formation of a narrow molten zone.
The above-mentioned area moves along the microwire motion inside the capacitor, consisting of two copper plates that generate a strong electric ﬁeld, where by means of the water
crystallizer crystallize with the direction of the main crystallographic axis C3 of the microwire
in the direction of the electric ﬁeld.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Tehnologia eleaborata de recristalizare într-un câmp
electric puternic este componenta principală și necesară în proiectarea convertoarelor de
energie termoelectrice anisotrope bazate pe un microﬁr monocristal în izolaţie de sticlă
din aliaje semimetalice (Bi, Bi-Sn) și monocristaline de Bi, pelicule Bi-Sn, deoarece eﬁcienţa
termoelectrică a unor astfel de dispozitive depinde direct de orientarea axei cristalograﬁce
principale C3 în raport cu gradientul de temperatură. Utilizarea tehnologiei elaborata va permite într-un singur ciclu să producă senzori de ﬂux de căldură cu gradient extrem de sensibil
și termogeneratoare anizotrope din microﬁre monocristale in izolaţie de sticlă. Simplitatea
tehnologiei de producere a acestor convertoare și eﬁcienţa ridicată a acestora ne permit să
oferim tehnologia elaborată de recristalizare într-un camp electric puternic pentru implementarea la întreprinderi specializate din Moldova, cum ar ﬁ ELIRI și MicroFir.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE MD
2.23

VALIDAREA TESTELOR MICROBIOLOGICE ȘI BIOCHIMICE PENTRU STUDII DE
NANOTOXICOLOGIE 20182019 / TTHE VALIDATION OF MICROBIOLOGICAL
AND BIOCHEMICAL TESTS FOR NANOTOXICOLOGY STUDIES 20182019
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Echipa proiectului: Nadejda Efremova, Alina Beșliu, Ludmila Batîr, Maxim Bîrsa
Proiect nr. 18.80012.51.16A (proiect pentru tineri cercetători)
Descrierea proiectului: Proiectul dat este orientat spre elaborare metodologiei inovaţionale de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor cu utilizarea drojdiilor. Metodele microbiologice și biochimice de testare a nanoparticulelor propuse pot servi ca instrument de evaluare a mecanismului și siguranţei nanotehnologiilor. Un aspect important al cercetărilor este reprezentat
de evaluarea gradului de stres oxidativ prin determinarea indicilor biochimici, cum ar ﬁ enzime cu activitate antioxidantă. Rezultatele știinţiﬁce obţinute sunt reﬂectate în 4 articole
din reviste internaţionale, în 2 reviste naţionale recenzate, au fost prezentate în 10 referate
la conferinţe și congrese internaţionale. În cadrul proiectului sunt depuse 2 cereri de brevet
de invenţie.
Project description: The given project aims to elaboration of innovative methodology for evaluation
of the toxicity of nanoparticles with the utilization of yeasts. The microbiological and biochemical methods for determination of the toxicity of nanoparticles can serve as instrument
for evaluation of the mechanism and the safety of nanotechnology. An important aspect of
research is the assessment of oxidative stress by determining the biochemical indices, such
as enzymes with antioxidant activity. The scientiﬁc obtained results are reﬂected in 4 articles
from international journals, in 2 national journals, 10 reports on international conferences
and congresses. Within the project were presented 2 patent applications.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Relevanţa cercetărilor este determinată de dezvoltare intensă a nanotehnologiilor și aplicarea lor în numeroase domenii cum ar ﬁ medicina,
industria alimentară, protecţia mediului, etc; soluţionarea problemelor ce ţin de siguranţa
nanomaterialelor și necesitatea elaborării metodelor de determinare a toxicităţii nanoparticulelor. Implementarea rezultatelor proiectului vor contribui la protejarea sănătăţii umane
și a mediului de riscurile prezentate de nanomateriale. Potenţiali beneﬁciari: Ministerul Mediului al RM (nanomateriale sunt aplicate în detectarea poluării apei, solului); IMSP Institutul
Oncologic al RM (medicina regenerativă, diagnosticarea cu utilizarea nanotehnologiilor);
S.A. „Viorica-Cosmetic” (produse de protecţie solară); Centrul Republican de Leziuni Termice
(geluri pentru tratarea arsurilor); Industria alimentară.

INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
2.24

DIVERSITATEA FAUNEI HELMINTICE A AMFIBIENILOR ECAUDAŢI AMPHIBIA,
ANURA ȘI ROLUL ACESTEIA ÎN COMBATEREA BIOLOGICĂ A UNOR HELMINTO
ZE LA ANIMALE / THE DIVERSITY OF HELMINTHIC FAUNA OF ECAUDATA AMPHI
BIANS AMPHIBIA, ANURA AND ITS ROLE IN THE BIOLOGICAL CONTROL OF SOME
HELMINTOZES AT THE ANIMALS

Echipa proiectului: Elena Gherasim, Ion Gologan, Andrei Cebotari, Dmitrii Vatavu, Dumitru Erhan
Proiect nr. 19.80012.02.12F
Descrierea proiectului: Scopul cercetărilor în cadrul proiectului vizează:
- un studiu helmintologic fundamental, care constă în determinarea diversităţii faunei helmintice a amﬁbienilor ecaudaţi din familiile Bufonidae și Ranidae din Republica Moldova;
- determinarea speciilor de helminţi de importanţă medical-veterinară;
- determinarea rolului acestora în combaterea helmintozelor la diverse specii de animale.
Rezultatele obţinute permit stabilirea diversităţii faunei helmintice a amﬁbienilor precum și
speciﬁcul circulaţiei acesteia în biotopurile naturale şi antropizate, iar contactul lor cu gazda
permit stabilirea situaţiei parazitologice, a unor caracteristici în patogeneza formării focarelor de agenţi parazitari comuni animalelor sălbatice, domestice și de companie, precum și
elaborarea măsurilor biologice de combatere și proﬁlaxie a acestora.
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Project description: The purpose of the research is aimed:
- a fundamental helminthological study, which is determine the diversity of helminthic fauna of the amphibians from the Bufonidae and Ranidae families in the Republic of Moldova;
- determination of helminth species of veterinary medical importance;
- determination of their role in combating the helminthosis at the various animal species.
The obtained results allow to establish the diversity of the amphibians helminthic fauna as
well as its speciﬁc circulation in the natural and anthropic biotopes, but their contact with
the host allows the establishment of the parasitological situation, of some characteristics in
the pathogenesis of the outbreaks of speciﬁc parasitic agents to wild, domestic and company animals, as well as and elaboration biological control measures and their prophylaxis.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa realizării acestui proiect constă în efectuarea
unui studiu helmintologic fundamental al amﬁbienilor caudaţi din familiile Ranidae și Bufonidae, deoarece aceștea participă în mod activ la formarea și menţinerea zoonozelor parazitare. Studiul faunei helmintice a speciilor de amﬁbieni ecaudaţi, identiﬁcarea rolului lor
în patogeneza formării și menţinerii focarelor de agenţi parazitari contribuie la elaborarea
și implimentarea noilor metode de combatere biologică a unor helmintoze speciﬁce animalelor sălbatice, domestice și de companie, care vor spori creșterea economiei pe în treg
teritoriul ţării. Rezultatele obţinute pot ﬁ utilizate în toate biotopurile naturale și antropizate
din Republica Moldova.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII,
URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN  INCERC RO
2.25

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND EXPLOATAREA MATERIALELOR TERMO
IZOLANTE COMPUSE DIN FIBRE VEGETALE / EXPERIMENTAL RESEARCHES RE
GARDING THE EXPLOITATION OF THERMAL INSULATION MATERIALS COMPOSED
OF PLANT FIBERS

Echipa proiectului: Monica Cherecheș, Adrian Alexandru Ciobanu, Aurelia Bradu, Florina Filip, Ionel
Puscasu
Descrierea proiectului: Materialele termoizolante compuse din resurse regenerabile, cum ar ﬁ ﬁbrele
vegetale, au un beneﬁciu valoros pentru un habitat sănătos și confortabil, ca alternativă la
alte materiale sintetice utilizate frecvent, cum ar ﬁ vata minerală, polistirenul sau poliuretanul. Cercetările noastre știinţiﬁce au urmărit să utilizeze resurse agro locale pentru a dezvolta
noi materiale izolante compuse din ﬁbre vegetale ca resurse regenerabile, cu proprietăţi
ﬁzice și mecanice comparabile cu materiale de izolare sintetică utilizate în mod obișnuit.
Project description: The thermal-insulation materials composed of renewable resources such as
vegetable ﬁbers have a valuable beneﬁt for a healthy and comfortable habitat as alternative to other synthetic materials commonly used such as mineral wool, polystyrene or polyurethane. Our current innovative scientiﬁc research aimed to use local agro resources to
develop new composed insulating materials from vegetable ﬁbers as renewable resources,
with comparable physical and mechanical properties to commonly used synthetic insulations materials.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Necesitate de valoriﬁcare sustenabilă a resurselor naturale, regenerabile/reciclabile de materiale și energie oferite de mediul natural. Certiﬁcarea
energetică și a durabilităţii construcţiilor, instalaţiilor și a mijloacelor de valoriﬁcare a resurselor sustenabile de resurse regenerabile/reciclabile. Demonstrarea prin testare și certiﬁcare
în laborator a calităţilor de sustenabilitate, în contextul noului Regulament (UE) nr.305/2011,
care conţine noi cerinţe pentru materialele de construcţii, de sustenabilitate și ecologice.
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2.26

SISTEM INOVATIV ADAPTABIL DE MONITORIZARE A POLUANŢILOR SIP DIN
MEDIUL INTERIOR / INNOVATIVE SCALABLE INDOOR POLLUTANTS SIP MONI
TORING SYSTEM

Echipa proiectului: Cristian Petcu, Vasilica Vasile, Mihai Toderase, Vlad Iordache
Descrierea proiectului: 90% din viaţă se desfășoară la interior unde concentraţiile poluanţilor sunt
de câteva ori mai mari decât în aer liber. Sistemul adaptabil de monitorizare a poluanţilor
din mediul interior este proiectat să prevină expunerea prelungită la un climat interior neadecvat. Acesta constă în trei niveluri tehnologice (unităţi independente cu traductoare
care prelevează și măsoară concentraţia poluanţilor, protocolul de transmitere a datelor,
unitatea centrală baza de date capabilă să proceseze informaţii să trimită recomandări
personalizate), integrând micro-componente produse în masă, pentru costuri accesibile
potenţial de adoptare. Impactul preconizat este creșerea conșientizării populaţiei privind
necesitatea unei calităţi superioare a aerului interior.
Project description: 90% of life is now spent indoor where pollutants concentrations are several
times higher than outdoor. The innovative Scalable Indoor Pollutants (SIP) monitoring system was designed to prevent prolonged exposure to an inadequate indoor climate. It consists in three layers of technology (independent units with transducers which samples and
measures the indoor air pollutant concentration, data transmission protocol, central unit
& database capable to process data, analyses information and send personalized, tailored
recommendations), integrating mass-produced microcomponents for aﬀordable costs
and potential for adoption. SIP impact is to increase public awareness of the need for better and safer indoor air quality.

2.27

ASIGURAREA CONECTIVITĂŢII INFRASTRUCTURII VERZI DIN ROMÂNIA CU
AJUTORUL CORIDOARELOR ECOLOGICE / ACHIEVING CONNECTIVITY OF
GREEN INFRASTRUCTURES IN ROMANIA THROUGH ECOLOGICAL CORRIDORS

Echipa proiectului: Antonio-Valentin Tache, Oana-Cătălina Popescu, Cristina Ivana, Amelia Cazacu,
Gabriela Voloacă
Descrierea proiectului: Coridoarele ecologice, ca elemente de conectivitate a infrastructurii verzi,
reprezintă un concept relativ nou în România. Plecând de la ideea că fragmentarea terenurilor reprezintă unul din factorii pierderii biodiversităţii terestre în ultimii 50 de ani și
aplicând conceptele proiectului ConnectGREEN (“Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin”, Programul INTERREG
Danube), s-a observat că au fost deja identiﬁcate și implementate elemente de coridoare
ecologice în unele ţări din Europa. Și în România devine necesară identiﬁcarea acestora (de
obicei prin metode/analize GIS) și ulterior implementarea în documentaţiile de planiﬁcare
spaţială la diferite niveluri administrative.
Project description: According to the ConnectGREEN project („Restoring and managing ecological
corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin”, INTERREG Danube Program), ecological corridors are important elements of connecting the green infrastructure and a relatively new concept. Ecological corridors were already identiﬁed and
implemented in strategic spatial planning documents of many EU countries, since land
fragmentation represents a reason of losing biodiversity in the last 50 years. In Romania it
is necessary to identify ecological corridors (usually through GIS methods/analysis) and to
implement them in spatial planning documents at all administrative levels.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Coridoarele ecologice oferă, printre altele, un habitat
extins pentru numeroase specii de animale într-un anumit moment din ciclul lor anual,
asigură reglarea climei (prin captarea și stocarea carbonului) și conservarea diversităţii
genetice și a unor specii ameninţate cu dispariţia la nivel global. Identiﬁcarea coridoarelor ecologice este necesară în România, Strategia Naţională privind Schimbările Climatice prevăzând identiﬁcarea și implementarea coridoarelor ecologice între siturile Natura
2000. Infrastructurile ecologice trebuie să devină de asemenea și o componentă standard
a activităţii de planiﬁcare spaţială.
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2.28

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE PENTRU DETERMINAREA FRAGMEN
TĂRII TERENURILOR. STUDIU DE CAZ: PĂDUREA PANTELIMON, JUDEŢUL
ILFOV / USING DIGITAL TECHNOLOGIES TO DETERMINE LAND FRAGMENTATION.
CASE STUDY: PANTELIMON FOREST, ILFOV COUNTY COMMUNE

Echipa proiectului: Oana-Cătălina Popescu, Antonio-Valentin Tache, Cristina Ivana, Gabriela Voloacă
Descrierea proiectului: În ultimii 25 de ani se menţine tendinţa de schimbare a tipului de utilizare a
terenurilor, de la tipul rural la cel urban, expansiunea zonelor urbane ducând inevitabil la
fragmentarea terenurilor și a structurilor de peisaj. Detectarea și analiza extinderii urbane
și a schimbărilor de acoperire a terenurilor se poate face cu ajutorul teledetecţiei și tehnologiei UAV, considerate a ﬁ o modalitate de supraveghere a menţinerii suprafeţelor zonelor
verzi, inclusiv a pădurilor. Evaluarea tendinţei de expansiune a intravilanelor localităţilor
limitrofe municipiului București s-a făcut printr-un zbor UAV în zona pădurii Pantelimon,
localitatea Cozieni, comuna Găneasa, judeţul Ilfov.
Project description: In the last 25 years, the tendency of changing the landuse type from rural to
urban has been maintained, the expansion of urban areas inevitably leading to the fragmentation of the land and the landscape structures. Detection and analysis of urban extension and land cover changes can be done using remote sensing and UAV technology,
considered to be means of monitoring the maintenance of green areas, forests included.
The expansion of the built areas of the settlements located around Bucharest was demonstrated by a UAV ﬂight in the area of the Pantelimon forest (Ilfov county).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 susţine necesitatea păstrării suprafeţelor verzi insistând pe rolul acestora în
ecosistemele urbane și teritoriale. Faptul că numeroase orașe din România nu îndeplinesc
cerinţa de 26 mp de spaţiu verde/locuitor, stabilită în legislaţia naţională, și că numeroase studii au atras atenţia asupra diferenţelor considerabile între suprafeţele verzi raportate oﬁcial și cele măsurate prin metoda imaginilor aeriene, impune necesitatea evaluării
suprafeţelor de infrastructură verde prin utilizarea unor metode viabile și eﬁcace și pentru
standardizarea cu informaţiile existente la nivel european.

2.29

REGENERARE URBANĂ INTELIGENTĂ. STUDIU DE CAZ: ORAȘUL ROSTOV PE
DON / SMART URBAN REGENERATION. CASE STUDY: THE CITY OF ROSTOV ON
DON

Echipa proiectului: Oana-Cătălina Popescu, Antonio-Valentin Tache, Cristina Ivana, Gabriela Voloacă
Descrierea proiectului: Implementat în cadrul Era.Net Rus Plus, proiectul CRISALIDE („City Replicable and Integrated Smart Actions Leading Innovation to Developing Economies Urban”)
aduce laolaltă cercetători, planiﬁcatori și dezvoltatori de tehnologie din Rusia, România,
Austria și Grecia pentru a pune bazele unei colaborări pe termen lung (inovare și planiﬁcare urbană) într-un oraș-pilot rus, prin proiectarea și implementarea unui instrument
decizional inovativ. Din master planul orașului Rostov pe Don – cel mai mare oraș din sudul
Rusiei – a fost selectată o zonă pilot, în care se aﬂă o fabrică de elicoptere. Prin aplicarea
metodologiei, această zonă va ﬁ transformă într-o zonă rezidenţială.
Project description: Implemented under the Era.Net Rus Plus arena, the CRISALIDE project („City
Replicable and Integrated Smart Actions Leading Innovation to Develop urban Economies”) gathers researches, planners and technology developers from Russia, Romania,
Austria and Greece to set-up a long-term collaboration (innovation & urban planning) in a
Russian pilot city, by the design and implementation of a Decision Making Tool. From the
masterplan of the city of Rostov on Don – the largest city in the south of Russia – a pilot
area was selected, containing a helicopter factory. By applying the methodology, this area
will turn it into a residential area.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Noutatea cercetării constă în metodologia aplicată,
care permite introducerea soluţiilor de cercetare-dezvoltare prin cooperarea între domenii
precum cercetarea, planiﬁcarea spaţială, dezvoltarea tehnologică, mediul de afaceri. Acest
lucru afectează în mod pozitiv dezvoltarea socio-economică nu numai la nivelul orașului-
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pilot analizat în proiect care se dorește a deveni un oraș confortabil, rezilient, ci și, prin
modelul oferit, se poate răsfrânge asupra activităţilor similare din România prin orientarea
inovării către transformările spaţiului urban. Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 pune accent pe conceptul de oraș inteligent, pentru implementarea
căruia este nevoie de sprijinul și implicarea actorilor vizaţi în acţiunile conexe implementării.

2.30

REALIZAREA DE MODELE 3D CU AJUTORUL TEHNOLOGIEI UAV ÎN SCOPUL
PREZERVĂRII BUNURILOR DE PATRIMONIU CULTURAL. STUDIU DE CAZ: CETA
TEA HALMYRIS, JUDEŢUL TULCEA / USING THE UAV TECHNOLOGY TO OBTAIN
THE 3D MODEL OF CULTURAL HERITAGE ASSETS IN ORDER TO PRESERVE THEM.
CASE STUDY: HALMYRIS CITADEL, TULCEA COUNTY

Echipa proiectului: Antonio-Valentin Tache, Oana-Cătălina Popescu, Cristina Ivana, Gabriela Voloacă
Descrierea proiectului: Pentru obţinerea modelelor digitale 3D ale siturilor istorice a fost propusă
o metodă ce constă în combinarea înregistrărilor terestre cu metoda fotogrammetriei aeriene, folosind tehnologia UAV (dronele). Împreună cu sistemele GIS, acestea pot ajuta la
protejarea siturilor de importanţă istorică aparţinând patrimoniului cultural, prin prezervarea lor digitală. O soluţie de obţinere a înregistrărilor 3D a fost experimentată în cazul
cetăţii Halmyris (judeţul Tulcea), când cele 8 componente ale sistemului au fost stabilite
și veriﬁcate sumar în zboruri cu drona. Pe viitor se intenţionează ca soluţia propusă să ﬁe
îmbunătăţită și testată în ansamblu.
Project description: In order to obtain the 3D digital models of historical sites, a method is proposed, respectively a combination of terrestrial recording and a photogrammetric aerial
method, using unmanned aerial vehicles (UAVs, drones). Together with the GIS systems
they can be used for the protection of sites with historical relevance belonging to the national cultural heritage, by ensuring their digital preservation. A solution for obtaining a 3D
record was experimented in the case of the Halmyris fortress (Tulcea county), when the 8
components were established and summary veriﬁed in UAV ﬂights. The solution is going
to be further developed and improved.
Importanţa socio-economică sau tehnică: În viziunea Strategiei Naţionale pentru Cultură și Patrimoniu Naţional, Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor trebuie să aibă un rol puternic
pentru abordarea integrată a patrimoniului cultural, în special din prisma faptului că 38%
din monumentele istorice înscrise în LMI sunt într-o stare precară de conservare. Caracterul social și economic al soluţiei propuse constă în metoda de înregistrare, protejare și
cunoaștere a unui obiect de patrimoniu cultural care necesită măsuri de conservare în interesul comunităţii, așa cum este cazul siturilor istorice.

2.31

ABORDĂRI TEHNICE PENTRU EVALUAREA CLĂDIRILOR DE PATRIMONIU DIN
BETON ARMAT ȘI ZIDĂRIE / TECHNICAL APPROACHES TO ASSESS REINFORCED
CONCRETE AND MASONRY HERITAGE BUILDINGS

Echipa proiectului: Claudiu Sorin Dragomir, Vasile Meiţă, Daniela Dobre, Mihaela Sandu, Emil Sever
Georgescu
Descrierea proiectului: Se prezintă o abordare tehnică bazată pe o metodă nedistructivă de interes major pe plan internaţional, instrumentarea microvibraţiilor/microseismelor/vibraţiilor
ambientale, la clădiri de patrimoniu, din beton armat, sau zidărie. Cele două clădiri analizate prezintă detalii tehnice care pot implica efecte nefavorabile la un următor cutremur
sever în Vrancea. Atunci când nu este posibil să se obţină informaţii corecte cu privire la
comportamentul unui sistem structural, din cauza lipsei de date necesare creării unui model ﬁabil, contribuţia acestei metode este importantă, folosind avantajele unei metode
nedistructive.
Project description: A technical approach based on a non-destructive method of major international interest, the instrumentation of microvibrations/ microseisms/ environmental vibrations, in heritage buildings of reinforced concrete, or masonry, is presented. The two buil-
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dings analyzed have technical details that can involve unfavorable eﬀects in the following
severe Vrancea earthquake. When is not possible to obtain correct information regarding
the behavior of a structural system, due to the lack of data needed to create a reliable
model, the contribution of this presented method is important, using the advantages of a
non-destructive method.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Protecţia la cutremur a populaţiei, în cazul de faţă a
studenţilor și cadrelor didactice ce își desfășoară activitatea în cele două clădiri, prin îmbunătăţirea siguranţei structurale, evitarea şi reducerea pierderilor de vieţi şi răniri la seisme,
reducerea pierderilor economice.

2.32

IDENTIFICAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNOR SOLUŢII TEHNICE PRIVIND REA
LIZAREA SISTEMULUI DE TRANSMISIE A DATELOR ÎN CADRUL REŢELEI NAŢI
ONALE SEISMICE PENTRU CONSTRUCŢII / IDENTIFING AND IMPLEMENTING
OF TECHNICAL SOLUTIONS ON THE ESTABLISH OF THE DATA TRANSMISSION
SYSTEM WITHIN THE NATIONAL SEISMIC NETWORK FOR CONSTRUCTION

Echipa proiectului: Claudiu Sorin Dragomir, Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Emil Sever Georgescu,
Daniela Dobre, Adelin Cişmelaru
Descrierea proiectului: Sunt prezentate rezultatele obţinute în cadrul proiectului de cercetare indicativ PN 19 33.01.01, privind identiﬁcarea echipamentelor şi tipurilor de conexiuni existente în cadrul reţelei de monitorizare şi protecţie seismică a patrimoniului construit, precum
şi implementarea unor soluţii pentru asigurarea transferului datelor seismice către Centrul
de date.
Studiul are în vedere o selecţie multicriterială, între care şi compatibilitatea cu dotările
existente în cadrul Reţelei Nationale Seismice pentru Construcţii de la URBAN-INCERC, în
scopul utilizării eﬁciente a acestora. Sunt prezentate trei studii de caz privind realizarea
conexiunilor în amplasamente distincte, prin aplicarea unor soluţii proprii de comunicare
a datelor.
Project description: Results obtained in the research project PN 19 33.01.01 are presented, regarding the identiﬁcation of equipment and connexion types existing within the Network
for Seismic Monitoring and Protection of Building Stock, as well as the implementation
of solution for seismic data transfer to the Data Center. The study applies a multi-criteria
selection, which takes into account also the compatibility with equipment existing within
the National Seismic Network for Constructions at URBAN-INCERC, to ensure their eﬃcient
use. Three case studies are presented, focused on achieving the connexions in distinct locations, by applying the own solutions for data communication.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Studiul se înscrie în cercetările dedicate perfecţionării
mijloacelor de înregistrare şi transmitere rapidă a datelor seismice, în vederea prelucrării lor prin metode avansate. Dezvoltarea cunoştinţelor referitoare la seisme asigură o dimensionare mai judicioasă a construcţiilor, ceea ce are drept efect o mai bună protecţie
la cutremur a populaţiei, reducându-se implicit pierderile de vieţi şi numărul persoanelor
afectate în urma seismelor, precum şi pierderile economice.

2.33

COSTURILE VALORIFICĂRII DEŞEURILOR RECICLABILE ÎN CONSTRUCŢII PRIN
UTILIZAREA MATERIALELOR ECOLOGICE DURABILE / COSTS OF RECOVERING
WASTE RECYCLABLE IN CONSTRUCTION BY USING SUSTAINABLE ECOLOGICAL
MATERIALS

Autor:

Silviu Lambrache

Descrierea proiectului: Cercetările privind costurile pentru utilizarea de materiale ecologice în construcţii sunt în stadii incipiente şi constau în cercetări privind costurile probabile de realizare şi implicit a eﬁcienţei economice obţinute prin implementarea acestora. Materialele
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ecologice accesibile sectorului de construcţii naţional sunt provenite din import, fapt ce
conduce la costuri suplimentare de achiziţie. De asemenea, prin utilizarea eco-materialelor
din import nu se asigură valoriﬁcarea deşeurilor reciclabile existente în ţara noastră, cu
efecte negative asupra mediului înconjurător. Costul necesar producerii materialelor ecologice prezintă variaţii în funcţie de costul deşeului utilizat şi proporţia acestuia, nivelul de
automatizare, tehnologia adoptată şi forţa de muncă necesară.
Project description: Research for the cost of using recyclable ecological materials in buildings are in
early stages and consists of research for probable costs of achievement and implicitly for
the economic eﬃciency obtained through their implementation. Green materials accessible to the national construction sector are imported, which leads to additional purchase
costs. Also, using eco-materials from the import does not ensure the recycling of recyclable waste in our country with negative eﬀects on the environment. Cost of production
green materials presents variations depending on the used waste cost and its proportion,
level of automation, the technology adopted and the required labor force.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Pe baza rezultatelor cercetării se recomandă asigurarea
unei producţii la nivel naţional pentru produsele şi materialele de construcţii ecologice
ce au în componenţă deşeuri naturale reciclabile, fapt ce va conduce nu doar la sporirea
accesibilităţii din punct de vedere ﬁnanciar cât şi la reducerea volumului deşeurilor ce prezintă potenţial de utilizare în domeniul construcţiilor. Putem aﬁrma astfel că avantajele
economice obţinute prin utilizarea deşeurilor pentru realizarea materialelor de construcţii
ecologice (ex. deşeuri agricole, cărămizi ce conţin deşeuri industriale) a fost demonstrată
în cadrul studiului prin reducerea costurilor de producţie necesare concomitent cu valoriﬁcarea deşeurilor existente.

2.34

ÎMBUNĂTĂŢIREA CONFORTULUI ACUSTIC ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR PRIN
UTILIZAREA CORPURILOR FONOABSORBANTE / IMPROVEMENT OF THE ACO
USTIC COMFORT INSIDE THE BUILDING USING SOUND ABSORBING BAFFLES

Autor:

Ioana-Mihaela Alexe

Descrierea proiectului: În domeniul construcţiilor combaterea zgomotului se face, în principal, prin
utilizarea unor materiale, structuri și/sau elemente de construcţii prin intermediul cărora
se poate realiza confortul acustic. Corpurile fonoabsorbante sunt alcătuite integral sau parţial din materiale cu calităţi absorbante din punct de vedere acustic. Ele sunt destinate reducerii nivelului de zgomot şi a duratei de reverberaţie în interiorul încăperilor. Acestea se
montează în general pe tavanele spaţiilor în care se intenţionează asigurarea unui confort
acustic. Prin introducerea lor, se poate spori suprafaţa de absorbţie a încăperii, în special
când în aceasta nu există suprafeţe delimitatoare care permit o tratare fonoabsorbantă
specială.
Project description: In the ﬁeld of constructions, noise control is mainly obtained by using materials, structures and/or construction elements through which acoustic comfort can be
achieved. The sound-absorbing baﬄes are made up wholly or partially of materials with
acoustic absorbing qualities. They are intended to reduce the noise level and the reverberation time inside diﬀerent spaces. They are generally mounted on the ceilings of the spaces where are intended to provide acoustic comfort. By introducing baﬄes, the absorption
surface of the room can be increased, especially when there are no delimiting surfaces in it
that allow a special sound-absorbing treatment.
Importanţa socio-economică sau tehnică: În contextul actual, al dezvoltării durabile, o importanţă
deosebită trebuie să se acorde materialelor și produselor moderne. Corpurile aborbante
fabricate din spume melaminice sunt produse care pot îmbunătăţi calităţile acustice ale încăperilor, sunt ușor de montat, au greutate redusă și calităţi de absorbţie acustică deosebit
de bune. Încercările acustice efectuate pe astfel de corpuri au arătat că acestea pot înlocui
alte tipuri de materiale tradiţionale. În plus, aceste materiale moderne nu sunt toxice, nu
emit substanţe periculoase si sunt ușor de pus în practică.
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2.35

EVALUAREA PERFORMANŢEI LA FOC A FAŢADELOR CLĂDIRILOR / FIRE PER
FORMANCE ASSESSMENT OF THE BUILDINGS FACADES

Echipa proiectului: Adrian Simion, Daniela Stoica, Horaţiu-Gabriel Dragne
Descrierea proiectului: Cercetătorii Laboratorului de Cercetare și Testare INCERC privind siguranţa
la incendiu, au construit un stand de testare a incendiilor în conformitate cu standardul
britanic BS 8414. Ei au realizat două teste experimentale pentru a evalua performanţa la
foc a două tipuri de sisteme ETICS (izolarea termică externă a sistemelor de construcţii), în
conformitate cu până la BS 8414.
Project description: Researchers from the INCERC Fire Safety Research and Testing Laboratory,
have building a ﬁre testing stand in according to British standard BS 8414They have made
two experimental tests to assess the ﬁre performance of two distinct ETICS systems, who
are usually used for the external thermal insulation of buildings. Also the tests was made
in according to BS 8414, and the results obtained are innovative in Romania.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Standul de testare la foc a sistemelor de placări exterioare a clădirilor, pus în operă de către cercetătorii de la INCERC București, reprezintă un
pas înainte în vederea armonizării testelor de comportare la foc a sistemelor termoizolante ale clădirilor, la legislaţia europeană. Prin utilizarea acestui stand, se pot efectua teste
experimentale cu diferite scenarii la incendiu, în urma cărora se vor obţine rezultate concludente privind comportarea la incendiu a materialelor de construcţie folosite la termoizolarea construcţiilor. Astfel, INCERC București contribuie la îmbunătăţirea comportării la
foc a sistemelor de placări exterioare ale construcţiilor și la creșterea siguranţei clădirilor
de locuit.

2.36

DURATELE DE REVERBERAŢIE ÎN ÎNCĂPERI DIN CLĂDIRI, ÎN FUNCŢIE DE CA
RACTERISTICILE ÎNCĂPERII ŞI POZIŢIA PUNCTELOR DE MĂSURARE  STUDII
DE CAZ / REVERBERATION TIMES IN ROOMS FROM BUILDINGS, DEPENDING ON
THE CHARACTERISTICS OF THE ROOM AND THE POSITION OF THE MEASURING
POINTS  CASE STUDIES

Echipa proiectului: Marta Cristina Zaharia, Cristina Ivana, Gabriela Voloaca
Descrierea proiectului: În România au fost efectuate cercetări referitoare la durata de reverberaţie
în încăperi din clădiri, derulate în cursul anului 2019 în cadrul proiectul PN.19.33.03.01,
încheiat cu MCI. Studiile de caz au fost făcute considerându-se: a) confortul acustic în
încăperi, b) percepţia psihoactică umană a sunetelor şi/sau a zgomotului în încăperile din
clădiri. Studiile efectuate au fost despre durata de reverberaţie care este inﬂuenţată de
caracteristicile încăperii: conformaţie (forme, dimensiuni, volum); materialele şi produsele de ﬁnisare din încăpere; şi poziţia punctelor de recepţie (sau măsurare). Rezultatele
măsurărilor acustice au fost prezentate în forme graﬁce, în domeniul de frecvenţă de la
100Hz până la 5000Hz.
Project description: In Romania there were made researches about reverberation times in rooms
from buildings, and there were conducted during 2019 in project PN.19.33.03.01, concluded with MCI. Case studies were made considering: a) acoustics confort in rooms, b)
human psyhoactic perception of the sounds and/or noise in rooms from buildings. The
studies performed about the reverberation time wich is inﬂuenced from characteristics
of the room: conformation (forms, dimensions, volume); the ﬁnishing materials and products from the room; and the position of reception (or measuring) points. The results
of the acoustic measurements were presented in graﬁc forms, from frequency range of
100Hz to 5000Hz.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Cercetările au aplicabilitate în domeniul proiectării din
punct de vedere acustic a încăperilor din clădirile civile, astfel încât sa se obţină confortul acustic necesar desfăşurării activităţilor umane speciﬁce pentru care sunt concepute
acele încăperi, prin obţinerea de durate de reverberaţie corespunzătoare. Desfăşurarea în
condiţii de confort acustic, în încăperile din clădirile civile, a activităţilor umane, contribuie la păstrarea sănătăţii populaţiei.
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2.37

BETON ECOLOGIC PE BAZĂ DE LIANŢI MINERALI ACTIVAŢI ALCALIN / ENVIRO
MENTALLY FRIENDLY ALKALIACTIVATED CONCRETE BASED ON MINERAL BIN
DERS

Echipa proiectului: Alexandru Ionescu Brăduţ, Adrian-Victor Lăzărescu, Henriette Szilagyi
Descrierea proiectului: Proiectul de cercetare și inovare implică realizarea unui beton ecologic pe
bază de lianţi minerali activaţi alcalin, ca o alternativă la betonul traditional. Betonul ecologic de tip geopolimer, fără conţinut de ciment Portland, are în componenţă cenușă de
termocentrală, activatori alcalini, adaosuri minerale și agregate. Ca și adaosuri minerale
vor utiliza: praf de marmură, silice ultra ﬁnă, caolin, etc., iar ca și agregate deşeuri reciclate
din construcţii. În acest scop, se vor parcurge următoarele etape: identiﬁcarea și evaluarea
potenţialelor materii prime autohtone, stabilirea unor reţete optime, evaluarea inﬂuenţei
parametrilor compoziţionali asupra caracteristicilor produsului, evaluarea posibilităţii de
armare dispersă.
Project description: The research and innovation project involves the production of an environmentally friendly concrete based on alkali-activated mineral binders, as an alternative to traditional concrete. Ecological Geopolymer concrete, without Portland cement, is produced using
ﬂy ash, alkaline activators, mineral additions and aggregates. As mineral additions marble
dust, ultra ﬁne silica, kaolin, etc. will be used, and as aggregates recycled waste from constructions. To this end, the following steps will be followed: identiﬁcation and evaluation of
potential local raw materials, establishment of optimal mixtures, evaluation of the inﬂuence
of compositional parameters on product characteristics, evaluation of the possibility of disperse reinforcement.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Având în vedere că producerea betonului ecologic nu
implică utilizarea cimentului Portland, producţia acestuia poate ﬁ redusă, totodată poluarea atmosferei cu CO2 diminuându-se. Prin folosirea de subproduse industriale, în special
cenușa de termocentrală și zgura de furnal, se va genera un efect beneﬁc asupra mediului.
Abordarea acestei direcţii de cercetare se încadrează în tematica actuală, privind modalităţi
inovative de valoriﬁcare a subproduselor industriale ca materie primă în dezvoltarea de noi
materiale, în concordanţă cu principiile economiei circulare. Utilizând materialele disponibile pe plan naţional, se pot produce în viitor și în România materiale geopolimere, la scară
industrială.

2.38

STUDIUL MATERIALELOR COMPOZITE CEMENTOASE FOLOSITE ÎN INFRA
STRUCTURĂ / STUDY OF SELFHEALING ENGINEERED CEMENTITIOUS COMPOSI
TES FOR INFRASTRUCTURE

Echipa proiectului: Tudor Panﬁl Toader, Claudiu Matei, Baeră Cornelia, Henriette Szilagyi, Anamaria
Cătălina Mircea
Descrierea proiectului: Cu toate că ﬁsurarea/microﬁsurarea betonului armat/precomprimat nu conduce implicit la cedarea structurii, prin ﬁsurile apărute, se formează căi de acces a factorilor
agresivi din mediul exterior asupra armaturii, afectând durabilitatea structurii prin iniţiere
proceselor de coroziune. Această cercetare este axată pe o caracterizare a materialelor compozite cementoase cu proprietăţi de auto-vindecare utilizate în infrastructură. Obiectivul
studiului ţintește creșterea perioadei de viaţă a lucrărilor din beton armat/precomprimat
și reducerea cantităţilor de deșeuri rezultate în urma altor procese de producţie, care pot ﬁ
înglobate în masa betonului, ca adaosuri minerale cu efect de stimulare a proprietăţilor de
auto-vindecare.
Project description: Although the cracking/microcracking of reinforced/prestressed concrete does
not lead to failure, through the cracks, ways of access of aggressive factors from external environment are formed on the reinforcement, thereby aﬀecting the durability of the structure, through corrosion processes. This research is focused on the characterization of cementitious composite materials with self-healing properties used in infrastructure. The aim of
the study is to increase the Life Cycle Assesment of the structures and the decrease of waste
generated in other production processes, which can be embedded in the concrete mass, as
mineral admixtures, with the eﬀect of enhancing the properties of self-healing.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Betonul cu proprietăţi de auto-vindecare utilizat în
infrastructura de transport generalmente poate aduce îmbunătăţiri sub diferite aspecte:
social, prin creșterea siguranţei traﬁcului rutier, reducerea disconfortului utilizatorilor și a
timpilor de perturbare a traﬁcului rutier din cauza lucrărilor de mentenanţă; economic,
prin durata extinsă de viaţă și scăderea costurilor rezultate în urma întreţinerii în timp și a
lucrărilor de reparaţii; respectiv tehnic, prin îmbogăţirea cunoștinţelor, momentan aﬂate
într-un stadiu incipient pentru tipologia acestor betoane.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERI
LOR, PLASMEI ȘI RADIAŢIEI RO
2.39

PROCEDEU DE OBŢINERE DE NANOPARTICULE ÎN MEDIU LICHID PRIN
ABLAŢIE LASER / PROCESS FOR OBTAINING NANOPARTICLES IN A LIQUID
THROUGH LASER ABLATION

Autori:

Iuliana Urzica, Cristian Udrea, Mihaela Bojan, Ileana Apostol, Victor Damian

Cerere de brevet: RO A/00074/06.02.2019
Descrierea proiectului: Scopul invenţiei este proiectarea și realizarea unui sistem inovator ﬂexibil,
adaptiv și cu costuri scăzute pentru producerea cu laser de nanoparticule în scopul de a
depăși limitările altor metode de producţie din punctul de vedere al controlului procesului
și al purităţii particulelor. Cu ajutorul acestui procedeu se pot obţine suspensii de nanoparticule din materiale diferite cu diferite dimensiuni ale particulelor, ajungând chiar sub o
sută de nanometrii. Acest procedeu are avantajul ca acestea sunt stocate în mediul lichid
și mai mult asigură puritatea și stabilitatea nanoparticulelor astfel obţinute.
Project description: The purpose of the invention is to design and develop a ﬂexible, adaptive and
cost-eﬀective system for innovative nanoparticle laser production, in order to overcome
the limitations of other production methods from the point of view of process control and
particle purity. With this process, nanoparticle suspensions can be obtained from diﬀerent
materials with diﬀerent particle size, reaching even less than one hundred nanometers.
This process has the advantage that they are stored in a liquid and further ensures the
purity and stability of the nanoparticles thus obtained.

2.40

PROCEDEU DE OBŢINERE A UNOR MATERIALE SUPERHIDROFOBE PRIN
ABLAŢIE LASER / PROCESS FOR OBTAINING SUPERHYDROPHOBIC MATERIALS
BY LASER ABLATION

Autori:

Iuliana Urzica, Agota Simon, Cristian Udrea, Petre Catalin Logofatu, Mihail Lucian Pascu

Cerere de brevet: RO A/00475/02.08.2019
Descrierea proiectului: Invenţia se referă la proiectarea și realizarea unui sistem inovator ﬂexibil,
adaptiv și cu costuri scăzute pentru producerea prin ablaţie laser în medii diferite a unor
materiale cu efect „lotus”, materiale superhidrofobe, folosind un laser în pulsuri ultrascurte.
Cu ajutorul acestui procedeu se pot obţine suprafeţe superhidrofobe pe diferite materiale,
cu unghi de contact mai mare de 150° și unghi de alunecare sub 10°.
Project description: The invention relates the design and implementation of a ﬂexible, adaptive
and low cost innovative system for the production by laser ablation in diﬀerent environments of materials with „lotus” eﬀect, superhydrophobic materials, using a laser in ultrashort pulses. With this process, superhydrophobic surfaces can be obtained on diﬀerent
materials, with a contact angle greater than 150° and a slip angle below 10°.
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2.41

MODULATOR SPAŢIAL DE LUMINĂ COMPLET OPTIC BAZAT PE ADN FUNCŢIO
NALIZAT / ALLOPTICAL SPATIAL LIGHT MODULATOR BASED ON FUNCTIONALI
ZED DNA

Autori:

Adrian Petris, Ionel Valentin Vlad, Petronela Gheorghe, Ileana Rau, Francois Kajzar

Cerere de brevet: RO A/01038/25.04.2017
Descrierea proiectului: Cererea de brevet prezintă un modulator de lumină complet optic pentru
aplicaţii care necesită modularea fazei optice a unui fascicul laser. Indicele de refracţie al
materialului optic neliniar (NLO) acid dezoxiribonucleic (ADN) funcţionalizat cu surfactantul CTMA și dopat cu cromoforii fotoizomerizabili DR1 sau DO3 este modiﬁcat conform
distribuţiei de intensitate a unui fasciculul laser de pompaj (modulator). Un fascicul laser
de probare cu lungimea de undă în afara domeniului de sensibilitate spectrală a materialului NLO, ce se suprapune peste fasciculul modulator în materialul NLO va avea faza optică
modulată conform distribuţiei de indice induse de fasciculul modulator în materialul NLO.
Project description: The patent application describes an all-optical spatial light modulator for applications that require the modulation of the optical phase of a laser beam. The refractive index
of DNA nonlinear optical (NLO) material functionalized with the CTMA surfactant and doped
with the photoisomerisable cromophores DR1 or DO3 is modiﬁed according to the intensity
distribution of a modulator laser beam. A probe laser beam with the wavelength outside
of the NLO material spectral sensitivity, superimposed on the modulator beam inside the
material, will have the optical phase modulated according to the index distribution induced
by the modulator beam in the NLO material

2.42

PROCEDEU DE OBŢINERE A UNOR ACOPERIRI ADERENTE LA SUPRAFAŢA IM
PLANTURILOR DE TITAN / PROCESS TO OBTAINING ADHESIVE COATINGS ON THE
SURFACE OF TITANIUM IMPLANTS

Autori:

Gabriel Socol, Valentina Grumezescu, Anca Stanculescu, Marcela Socol

Cerere de brevet: RO A 2016 00955
Descrierea proiectului: Prezenta invenţie se referă la un procedeu pentru îmbunătăţirea aderenţei la
suprafaţa implanturilor de titan (Ti) a unor structuri complexe de materiale compozite depuse prin metoda imersiei din soluţie apoasă. În timpul interacţiunii dintre implant și ﬂuidul
biologic, pot aparea modiﬁcări ale suprafeţei chimice care, s-au dovedit, în timp, că joacă
un rol esenţial în raspunsurile ţesutului osos. Noutatea studiului este dată de îmbunătăţirea
aderenţei unor structuri complexe 3D cu factori de creștere înglobaţi în sfere biopolimerice
depuse prin tehnica imersiei pe proteze din titan. Aceste structuri joacă un rol important
întrucât sunt în contact direct cu ﬂuidul biologic, astfel aderenţa structurii depuse înainte de
a ﬁ introdusă în organism trebuie să ﬁe foarte bună.
Project description: The present invention relates to a process for improving adhesion to the surface
of titanium implants of complex composite structures deposited by the aqueous solution
immersion method. During the interaction between the implant and the biological ﬂuid,
changes in the chemical surface may appear which, over time have been shown to play an
essential role in bone tissue responses. The novelty of the study is given by improving the
adhesion of a complex structure of 3D with growth factors embedded in biopolymeric spheres deposited by the immersion technique on titanium prostheses. This structures play an
important role because they are in direct contact with the biological ﬂuid, so the adhesion of
the structure deposited before being introduced into the body must be very good.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Topograﬁa suprafeţei, compoziţia chimică și energia de
suprafaţă a implanturilor din Ti, sunt factori ce guvernează integrarea dispozitivului medical
în corpul uman. Este cunoscut faptul că titanul este un material hidrofob și astfel nu se pot
depune în orice condiţii acoperiri din soluţii apoase prin metoda imersiei, însă datorită structurilor complexe 3D am fabricat acoperiri aderente, cele din urmă jucând un rol important
în contactul direct cu ﬂuidul biologic. Deasemenea, costurile mici pentru fabricarea acoperirilor pe bază de biopolimeri pe suprafaţa din Ti din soluţii apoase reprezintă un avantaj.
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2.43

PROCEDEU PENTRU ANALIZA CONCENTRAŢIEI DE ETILENĂ DIN AMESTECU
RILE DE GAZE / A PROCESS FOR THE ANALYSIS OF ETHYLENE FROM GAS MIXTU
RES

Autori:

Cristina-Mihaela Achim, Ana-Maria Bratu, Mioara-Elena Bercu, Dan Constantin Dumitraș,
Doru Constantin Adrian Duţu

Cerere de brevet: RO A/2019/00068
Descrierea proiectului: Invenţia se referă la un procedeu de analiză a etilenei din amestecurile
gazoase, prin efect fotoacustic. Unitatea de detecţie a etilenei dintr-un amestec gazos,
prezentată conform procedeului include, unitatea acustică împreună cu un laser acordabil în frecvenţă și amplitudine, manipularea amestecului de gaze și electronicele necesare determinării gazului de interes. Procedeul conform invenţiei constă în determinarea
concentraţiei de etilenă din amestecurile de gaze, pe baza absorbţiei radiaţiei electromagnetice cu lungime de undă speciﬁcă etilenei.
Project description: The invention relates to a process for analyzing ethylene from gaseous mixtures by photoacoustic eﬀect. The ethylene detection unit of a gas mixture, presented according to the process includes, the acoustic unit along with a laser tunable in frequency
and amplitude, the manipulation of the gas mixture and the electronics required to determine the ethylene gas. The process according to the invention consists in determining
the concentration of ethylene in the gas mixtures, based on the absorption of electromagnetic radiation with speciﬁc wavelength.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA ME
DIULUI  INCDPM, BUCUREȘTI RO
FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI RO
2.44

SOLUŢIE HIDROTEHNICĂ PENTRU DISTRIBUŢIA DEBITULUI ÎNTRE ALBIA
PRINCIPALĂ ȘI RAMURA SA / HYDROTECHNICAL SOLUTION FOR FLOW DISTRI
BUTION BETWEEN THE MAIN RIVERBED AND ITS BRANCH

Autori:

György Deák, Puiu-Lucian Georgescu, George Poteraș, Constantin Marius Raischi, Marius
Viorel Olteanu, Gabriel Badea, Gabriel Cornăţeanu, Alexandru Cristea

Cerere de brevet: RO A00556/2018
Descrierea proiectului: INCDPM București este un institut de cercetare care are o experienţă vastă
în domeniul protecţiei mediului și deţine un portofoliu remarcabil în domeniul cercetării
știinţiﬁce și dezvoltării tehnologice. Portofoliul de cercetare include materializarea și patentarea noilor tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și optimizarea celor existente. Sectorul Dunării dintre Călărași și Brăila (Km 375 - Km 175) reprezintă atât rutele de
migraţie pentru speciile de sturioni, cât și o importantă cale de navigaţie comercială, care
asigură legătura dintre ﬂuviul Dunăre, Dunărea Maritimă și Canalul Dunăre – Marea Neagră. Pe baza măsurătorilor batimetrice efectuate de experţii INCDPM, a fost realizat un model ﬁzic. Soluţia hidrotehnică câștigătoare care rezolvă problema la Filiala Bala este rezultatul unei serii de cercetări multianuale care susţin dezvoltarea durabilă a sectorului Dunării
Române și constau, de asemenea, în asigurarea ﬂuxului necesar pentru a facilita navigaţia
în anumite sectoare ale Dunării, având în vedere protecţia ecosistemelor acvatice.
Project description: INCDPM Bucharest is a research institute that has a wide experience in environmental protection and holds a remarkable portfolio in scientiﬁc research and technological development. The research portfolio includes materializing and patenting new technologies, products, systems and services as well as optimizing existing ones. The Danube
sector between Călărași and Brăila (Km 375 – Km 175) represent both the migration routes
for sturgeon species and an important commercial navigation route, which ensures the
connection between the Danube River, Maritime Danube and Danube – Black Sea Canal.
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Based on the bathymetric measurements carried out by INCDPM experts, a physical model
was made. The win-win hydrotechnical solution that solves the problem at Bala Branch is
the result of a series of multiannual research supporting sustainable development of the
Romanian Danube sector and also consist in ensuring the necessary ﬂow to facilitate navigation in certain sectors of Danube River, considering the protection of aquatic ecosystems.

KOREA UNIVERSITY INVENTIONS ASSOCIATION KR
2.45

VENTILATOR PENTRU PURIFICAREA AERULUI & GENERATOR DE OXIGEN CU IN
TELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ / ARTIFICIAL INTELLIGENCE AIR CLEANER VENTILATOR
& OXYGEN GENERATOR

Authors: Jaehan Kim, Jaehyung Kim, Lee moon hyung
Project description: Attach a sensor that detects moisture and light on the outside. Attach a ﬁne dust
sensor to the system, especially on rainy days due to climate change. There is a function of
expelling bad internal hair to the outside, and there is a function of improving indoor air
quality by generating oxygen inside.
The socio-economic and technological importance: This invention uses simple fans and ﬁlters to
respond to environmental problems at home. It is an invention that responds to climate
change. There are serious air pollution such as air pollutants emitted by homes. In addition,
oxygen is generated inside the solution and air puriﬁcation system. In the light of these problems, this invention produces and manages long-term data to improve the eﬀectiveness
of the air. The following techniques are used to store information and create air by circulating internal and external air.

2.46

PERNĂ PENTRU MASAJ MEDICAL PENTRU SINDROMUL GÂTULUI GIGANT
CARE AJUTĂ LA ÎMBUNĂTĂŢIREA CONCENTRAŢIEI / A MEDICAL MASSAGE PIL
LOW FOR GIANT NECK SYNDROME THAT HELPS IMPROVE CONCENTRATION

Authors: Lee seo won, Jonh T. Kim
Project description: Students studying, especially computer workers, and using cell phones for more
than three hours a day, cannot sleep comfortably because their backs are bent and their
necks are turned into C-shaped, and they always feel tired because their backs are stiﬀ and
their cervical vertebrae are not applied. This invention is an invention that can be treated
or prevented to improve concentration by preventing Pillow neck disc for treating such
problems and applying ergonomic roller by sensors to relieve fatigue in the cervical region.
The socio-economic and technological importance: In order to solve these problems, massage function was added to this invention so that it could sleep soundly and to help improve concentration and meditation. A three-rotational motor is used on the top of the roller to be operated
by left, right, and rotation, and the height is adjusted according to the human body type. In
addition, a sensor that identiﬁes the neck condition is inserted to enable operation of the device on the main device and the treatment method, and to be adjusted according to the head
type. More importantly, it was invented so that the current state of one’s neck can be recorded
in detail for medical devices and presented in order how to be treated.

2.47

STUDIU PRIVIND CONVERSIA SUNETULUI ÎN DISPOZITIVE DE TRANSFER DE
ENERGIE ELECTRICĂ / STUDY ON THE CONVERSION OF SOUND TO ELECTRO
TRANSFER DEVICES

Authors: Yujin Lee, Yungi Lee
Project description: The energy that is heard in a person’s ear as the air transmitted from gaseous,
liquid, and solid state to wave. The size of sound: Sound is the total sum of energy generated by each of the numerous frequencies, expressed in sound pressure or sound pressure
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levels. For the ﬁrst time in the world, it used the ‘Pressurization’ principle in which current occurs when pressure or vibration is applied to convert vibration energy from sound to electric
energy. Piezoelectric element is a device that generates electricity when pressure or vibration is applied, and both the lighter and the gas stove, which are convenient cooking facilities,
contain piezoelectric element and turn on the lights. Piezoelectric elements convert mechanical energy, such as pressing forces and body movements, into electrical energy.
The socio-economic and technological importance: Although 100 to 200V power is produced when
using ordinary metal, only about 3 to 10V is produced when using sound graphenes. In order
to charge a mobile phone, the voltage should be at least 3.4V, but research is needed in the
future. Currently, LEDs can be used according to sound frequency and larger research and
electricity production can be made by highway or train traﬃc

2.48

SISTEM DE PARCARE AUTONOM CU INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ / ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AUTONOMOUS PARKING SYSTEM

Authors: Shin kyuseung, Lee jeongcheol, Jung hyunjin
Project description: This invention system is designed to organize image-processing data of artiﬁcial
intelligence into a structured data format for eﬃcient use of parking lines currently used in
parking lots, i.e. parking lines are displayed for designated medium- to large vehicles regardless of vehicle size, but parking information for each small or small vehicle or light vehicle
can provide space for smaller and larger vehicles
The socio-economic and technological importance: AI self-driving parking system guides vehicles
through webcams that are embedded in weight and artiﬁcial intelligence. The ability to guide the vehicle in proportion to its weight and size will guide the light vehicle to the light
vehicle block and the SUV will: Guide you to the SUV block. Such a function of guiding blocks
between the same cars requires the role of a weight sensor and a webcam.

2.49

NAVĂ PENTRU ÎNDEPĂRTAREA ALGELOR ȘI OBIECTELOR MARINE SPECULATIVE /
MARINE SPECULATIVE OBJECT REMOVAL AND ALGAE REMOVAL SHIP

Authors: Claire S. Park, Joshua S. Park
Project description: A lot of power is needed to execute the move and remove the algae of the unmanned automation boat. To accommodate such power, a large solar panel covering the entire top
of the boat is installed at the top. This not only prevents abalone accidents by simply installing
the ship’s power system, but also has the advantage of creating suﬃcient ﬂoor space inside. In
order to eliminate pterygium and other algae, the color-coded function of the river must ﬁrst
be included, which can be fully performed with only three-color LEDs and light sensors.
The socio-economic and technological importance: Green algae can also use expensive color sensors, but can be easily distinguished by just three RGB ids and optical sensors. - Methods for
obtaining main power include solar cell panels covering the entire top, including battery
charging circuits and control boards. - Use two cylindrical buoyancy tubes installed on the
lower part of the boat. - To remove the algae, use electrolysis and bubble generating devices.
- The motor rotates when air bubbles occur. - Other communication modules that send and
receive location information and distinguished call IDs are included. - The driving force of
autonomous driving is obtained by the propulsion motor inside the buoyant barrel.

SRL ,,MELLANG&COMPANI” MD
INCUBATORUL DE INOVARE „INNOCENTER” MD
2.50

ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICARE A ÎNGHEŢATEI
DIN LAPTE DE CAPRĂ CU VALOARE NUTRITIVĂ ȘI BIOLOGICĂ SPORITĂ LA SRL
„MELLANG&COMPANI” / DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE PRO
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DUCTION TECHNOLOGY OF GOAT MILK ICE CREAM WITH HIGH NUTRITIONAL
AND BIOLOGICAL VALUE AT MELLANG&COMPANI SRL
Conducătorul proiectului: dr. Viorica Bulgaru
Echipa proiectului: Veaceslav Dudush, dr.hab. Alla Levitskaia
Brevete: MD 478, 528
Project description: The project proposes the use of goat’s milk as the main raw material in the
manufacture of ice cream, due to its well-balanced chemical composition, high digestibility
and nutritional, healing, toning, antirheumatic, anti-anemic and anti-infectious properties,
which make it superior to cow’s milk. It is made up of several diﬀerent components, including glycoproteins, non-polar lipids, phospholipids and sphingolipids, all contributing to the
nutritional and technological aspects of the fat cell membrane components. The amount of
short-chain fatty acids (glycerol ethers) in goat milk fat is greater than in cow’s milk, which is
especially important in children’s nutrition. Also, goat milk fat is easier to digest and can be
considered as an important source used in diﬀerent metabolic processes, even for controlling metabolic diseases. In the Republic of Moldova there are about 900,000 heads of sheep
and goats, of which more than 50% are raised in the south of the country. At the moment
in the Gagauzia ATU there are about 17,000 goats, of which 90% are managed by private
farmers in small businesses where the goats are grown naturally, without the intensive methods of breeding, so the milk obtained is a bio product, which has a use wider only for the
production of cheeses in brine in their own households or made on the local market. The
use of goat’s milk in the manufacture of ice cream, in our country, will be a premiere, with
clear advantages both from a nutritional and economic point of view.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea laptelui de capră la fabricarea îngheţatei în Găgăuzia, având în vedere ca în această regiune nu există o fabrică de producere a îngheţatei,
ar putea soluţiona mai multe probleme sub aspect economic la nivel de ţară: - oportunitatea fermierilor de a realiza laptele de capră pentru producerea îngheţatei; - prin implementarea secţiei de producere a îngheţatei – crearea de noi locuri de muncă în localitatea
respectivă; - posibilitatea de colaborare cu agricultorii autohtoni prin utilizarea materiilor
prime nonlactice de fructe uscate, nuci, migdale.

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA MD
2.51

ASIGURAREA UNOR STANDARDE SUPERIOARE LA CREŞTEREA ANIMALELOR ȘI
CALITATEA PRODUSELOR ANIMALIERE PRIN UTILIZAREA ADITIVILOR FURA
JERI / ENSURING HIGHER STANDARDS FOR ANIMAL HUSBANDRY AND QUALITY
OF ANIMAL PRODUCTS BY USING FEED ADDITIVES

Conducătorul proiectului: Larisa Caisîn
Echipa proiectului: Larisa Caisîn, Nicolae Eremia, Ludmila Bivol, Natalia Grosu, Taisia Snitco
Proiect nr. 15.817.05.30A
Brevete: MD 878, 991, 1044, 1078, 1144, 1193, 1194, 1202
Hotărâre de acordare a brevetului: nr. 9188
Descrierea proiectului: Asigurarea creşterii coerenţei legislaţiei în domeniul siguranţei alimentare
şi care va viza toate aspectele producţiei alimentare umane de la câmp până pe masa consumatorului, precum şi hrana pentru animale. Implementarea tehnologiilor ecologice inofensive, precum şi a unor standarde naţionale în sectorul zootehnic în complex cu sistema
menţinerii unor zone ecologice şi sigure, obţinerea materiilor prime furajere precum şi a
produselor de origine animala inofensive. Sporirea siguranţei şi calităţii produselor de origine animală, precum şi schimbări esenţiale în cadrul tehnologiilor de producere a furajelor şi
de întreţinere şi creştere a animalelor.
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Project description: Ensuring the increase of the coherence of the legislation in the ﬁeld of food safety
and which will cover all aspects of human food production from the ﬁeld to the consumer table, as well as animal feed. Implementation of harmless ecological technologies as well as national standards in the animal husbandry sector in complex with the system of maintaining
ecological and safe areas, obtaining feed materials and harmless animal products. Increase
the safety and quality of animal products as well as essential changes in the technologies of
feed production and animal husbandry and breeding.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Perfecţionarea tehnologiilor actuale de furajare şi
întreţinere a animalelor cu scopul asigurării standardelor naţionale pentru obţinerea produselor de origine animală competitive prin utilizarea totodată a aditivilor furajeri ecologici de
generaţie nouă.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA”, BUCUREȘTI RO
2.52

SPRIJINIREA CERCETĂRII DE EXCELENŢA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII A
UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA”, BUCUREȘTI  ME
DEXII / SUPPORTING THE EXCELLENCE RESEARCH IN HEALTH SCIENCES OF „CA
ROL DAVILA” UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY BUCHAREST  MEDEXII

Manager: Cristina Elena Dinu-Pîrvu
Descrierea proiectului: Scopul proiectului este de a sprijini cercetarea de excelenţă în domeniul
Știinţelor Sănătăţii al Universităţii de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD), oferind o interfaţă funcţională între cercetarea fundamentală, preclinică și clinică. Proiectul își propune să crească vizibilitatea instituţională a Universităţii de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, prin facilitarea accesului echipelor de cercetare la programele ﬁnanţate de
Uniunea Europeană în cadrul Programului-cadru de cercetare și inovare Orizont 2014-2020.
Project description: The purpose of the project is to support the excellence research in the ﬁeld of
Health Sciences of the “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy in Bucharest (UMFCD) by providing a functional interface between fundamental, preclinical and clinical research. The project aims at increasing the institutional visibility of “Carol Davila” University
of Medicine and Pharmacy by facilitating the access of research teams to programs ﬁnanced
by the European Union within the Horizon 2014-2020 Framework Program for Research and
Innovation.

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
2.53

HEPATITELE VIRALE PARENTERALE ȘI CIROZELE HEPATICE  EPIDEMIOLOGIA,
CLINICA, DIAGNOSTICUL, TRATAMENTUL, PREVENIREA ȘI CONTROLUL / BLO
ODBORNE VIRAL HEPATITIS AND LIVER CIRRHOSIS  EPIDEMIOLOGY, CLINICAL
MANIFESTATIONS, DIAGNOSTIC, TREATMENT, PREVENTION AND CONTROL

Echipa proiectului: Angela Paraschiv, Viorel Prisacari, Constantin Spînu, Tiberiu Holban, Constantin
Rîmiș, Vladimir Guriev, Iuliana Lupașco
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr.6275
Descrierea proiectului: Lucrarea „Hepatitele virale parenterale și cirozele hepatice – epidemiologia,
clinica, diagnosticul, tratamentul, prevenirea și controlul” este scrisă reieșind din actualitatea
problemei ﬁind una din cele mai serioase probleme medicale şi socio-economice nu doar
în Republica Moldova, ci și în întreaga lume. Actualmente sunt înregistraţi 400 milioane de
bolnavi cu hepatită virală B cronică. Această maladie are o importanţă semniﬁcativă medicosocială, ţinând cont de gravitatea bolii, procentul de cronicizare, invalidizare și dezvoltarea
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cirozei hepatice, iar ulterior a cancerului hepatic primar. Astfel, în această lucrare autorii au
prezentat particularităţile epidemiologice de manifestare a procesului epidemic în Republica Moldova, cu evidenţierea factorilor de risc predominanţi în funcţie de vârsta bolnavilor,
distribuţia geograﬁcă, dar și deprinderile dăunătoare înregistrate la acești pacienţi. Totodată, au fost prezentate metodele noi de tratament, elaborate strategii de prevenire și control
în patologiile menţionate.
Project description: The research “Blood-borne viral hepatitis and liver cirrhosis – epidemiology,
clinical manifestations,diagnostic, treatment, prevention and control” is written based on
current issue, being one of the most serious medical and socio-economic problem not only
in the Republic of Moldova but in all the world as well. Currently, 400 million patients with
chronic viral hepatitis B are registered. Taking into the account the severity of the disease,
the high rate of chronization, person disability, the development of liver cirrhosis, and subsequently of primary hepatic cancer, this disease has a signiﬁcant socio-economic impact.
Thus, in this manuscris, the authors presented the epidemiological peculiarities of the epidemic process in the Republic of Moldova, highlighting the prevailing risk factors according
to the age of the patients, the geographical distribution, and the harmful behavoir recorded
at these patients. At the same time, a new methods of treatment, strategies for prevention
and control in the mentioned pathologies were presented.
Importanţa socio-economică sau tehnică: 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.

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ, CENTRUL ŞTIINŢIFIC AL MEDICAMENTULUI MD
2.54

IZOLAREA ALCALOIZILOR BENZOFENANTRIDINICI DIN FRUNZE DE MACLEE
FĂRĂ UTILIZAREA SOLVENŢILOR TOXICI / ISOLATION OF BENZOPHENANTHRI
DINE ALKALOIDS FROM MACLEAYA LEAVES WITHOUT USING TOXIC SOLVENTS

Echipa proiectului: Igor Casian, Ana Casian, Vladimir Valica
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OŞ nr. 6022
Descrierea proiectului: Metoda elaborată de izolare a alcaloizilor benzofenantridinici din frunze de
maclee este bazată pe extracţia materialului vegetal cu etanol 90% la 402°C, puriﬁcarea
extractului prin sedimentare la pH 4,0-4,5 şi cristalizarea bisulfaţilor de alcaloizi la pH circa
1,0. La puriﬁcarea produsului crud alcaloizii trec în soluţia apoasă concentrată în formă de
sulfaţi, apoi, după sedimentare şi sorbţie a impurităţilor, se cristalizează din nou în formă de
bisulfaţi („Sanguiritrin”) sau alte săruri după necesitate. A fost creat procedeul de obţinere a
unei noi substanţe farmaceutice „Sanguirisal” (suma alcaloizilor benzofenantridinici în formă de salicilaţi).
Project description: The developed method for isolation of benzophenanthridine alkaloids from
Macleaya leaves is based on the extraction of plant material with 90% ethanol at 402°C,
puriﬁcation of the extract by sedimentation at pH 4.0-4.5 and crystallisation of bisulphates
of alkaloids at pH about 1.0. Upon puriﬁcation, alkaloids pass into a concentrated aqueous
solution in the form of sulphates, than, after sedimentation and sorption of impurities, are
crystallised again in the form of bisulphates ("Sanguiritrine") or other salts as required. Has
been created a procedure to obtain a new pharmaceutical substance "Sanguirisal" (sum of
benzophenanthridine alkaloids in form of salicylates).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare
a ştiinţei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării. Procedeul propus de izolare a alcaloizilor
benzofenantridinici, substanţă activă pentru utilizare în industria farmaceutică, este inofensiv şi şimplu în executare. În calitate de extragent se utilizează soluţia hidroalcoolică şi nu
solvenţi organici cu conţinut de clor, care sunt toxici şi periculoşi pentru personalul implicat
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în procesul tehnologic şi sistemul ecologic.Tehnica propusă permite obţinerea şi altor săruri
ale alcaloizilor benzofenantridinici, care pot avea o biodisponibilitate mai înaltă la aplicarea
topică.

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, INSTITUŢIE MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ
MD
2.55

BIOMARKER NOU PENTRU DETERMINAREA RATEI DE SUPRAVIEŢUIRE ÎN POLI
TRAUMATISM / A NOVEL BIOMARKER FOR SURVIVAL DETERMINATION IN PO
LYTRAUMATISM

Echipa proiectului: Oleg Arnaut, Serghei Sandru, Gheorghe Rojnoveanu, Mihail Ciocanu, Aurel Saulea, Alexandru Clim, Serghei Cobiletchii, Victor Vovc, Svetlana Lozovanu, Ruslan Baltaga, Ion
Grabovschii
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 6350
Descrierea proiectului: Utilizând tehniса de regresie lоgistiсă а fost creat un model predictiv pentru
supravieţuirea intraspitalicească la pacienţii cu politraumatism, activitatea enzimatică a catepsiei D din plasma sangvină la 3 și 48 de ore ﬁind biomarkerii pentru evoluţia pacienţilor
din această categorie. Astfel, modelul elaborat, având caracteristici adecvate, poate ﬁ recomandat spre utilizarea în sistemul medical autohton.
Project description: Using the regression technique was created predictive model for in-hospital lethality in patients with polytrauma, enzimatic activity of cathepsin D at 3 and 48 hours being
biomarkers for evolution for these patients. Thus, the created model with relative good ﬁt
can be recomended for utilization in national moadavian medical system.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Trаumаtismul rămânе în соntinuаrе о саuză mаjоră а
mоrbidităţii şi mоrtаlităţii în lumеа întrаgă. Trаumаtismul рrоduсе mаjоritаtеа dесеsеlоr
şi dizаbilităţilоr саrе аr putea ﬁ рrеvеnitе lа сорii, аdоlеsсеnţi şi аdulţi сu vârstе сuрrinsе
întrе 1 şi 44 de аni. Cercetătorii sunt în cautarea modelelor predictive, ce au capacitatea de
a prognoza probabilitatea de a deceda/supravieţui în populaţia pacienţilor cu traumatisme/
politraumatisme.

2.56

MANAGEMENTUL NONOPERATOR AL LEZIUNILOR ORGANELOR PARENCHIMA
TOASE LA PACIENŢII POLITRAUMATIZAŢI / NONOPERATIVE MANAGEMENT OF
PARENCHYMAL ORGANS LESIONS IN POLITRAUMA PATIENTS

Echipa proiectului: Gheorghe Ghidirim, Gheorghe Rojnoveanu, Radu Gurghiș, Mihail Ciocanu, Diana
Boleac
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 6349
Descrierea proiectului: Optimizarea tratamentului pacienţilor cu leziuni închise ale organelor abdominale parenchimatoase prin analiza şi argumentarea criteriilor obligatorii de selecţie pentru
managementul nonoperator ca modalitate de tratament sigură atât în traumatismul abdominal izolat, cât şi la politraumatizaţi. Analiza şi concretizarea criteriilor obligatorii de selectare a traumatizaţilor pentru opţiunea nonoperatorie de management al leziunilor lienale şi
hepatice închise şi argumentarea oportunităţii tratamentului nonoperator (TNO) al acestora
la politraumatizaţi, în special, la traumatizaţii cu integritate neurologică compromisă.
Project description: Optimizing the treatment of patients with closed lesions of parenchymal abdominal organs by analyzing and arguing the mandatory selection criteria for nonoperative
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management as a safe way of treatment both in isolated abdominal trauma and in polytraumatize. Analysis and concretization of mandatory criteria for selection of traumatised
patients for nonoperative option of management of closed lienal and liver lesions and argumentation of the opportunity of nonoperative treatment (TNO) of them to polytraumatize, in particular, to traumatizes with compromised neurological integrity.
Importanţa socio-economică sau tehnică: În premieră în Republica Moldova a fost implementată
tactica nonoperatorie de tratatment a leziunilor închise ale organelor parenchimatoase,
demonstrându-se posibilitatea şi eﬁcienţa aplicării TNO şi la politraumatizaţi. Prin aplicarea
TNO la traumatizaţii cu integritate neurologică compromisă s-a demonstrat că dereglarea
de conştienţă nu este un criteriu absolut de evitare a TNO. Laparoscopia ca modalitate de
argumentare a reuşitei aplicării TNO la politraumatizaţii inconştienţi cu prognostic destul
de rezervat a sporit rata de rezolvare nonoperatorie a leziunilor de ﬁcat şi splină cu 18,1%.
În premieră a fost demonstrat, cu semniﬁcaţie statistică, posibilitatea şi eﬁcienţa aplicării
TNO al leziunilor închise ale organelor parenchimatoase la politraumatizaţi, în special la
traumatizaţii cu scor ISS>25.

2.57

GHIDAREA POZIŢIEI ȘI AXULUI DE INSERARE ÎN PROTOCOLUL DE IMPLANTARE
ANGULATĂ ALTERNATIVĂ ÎN DEFICIENŢELE OSOASE DE CREASTĂ ALVEOLARĂ
MANDIBULARĂ / GUIDANCE OF THE POSITION AND AXIS OF INSERTION IN THE
ALTERNATIVE ANGLED IMPLANTATION PROTOCOL IN THE BONE DEFICIENCIES
OF MANDIBULAR ALVEOLAR RIDGE

Echipa proiectului: Dumitru Sîrbu, Valentin Topalo, Nicolae Chele, Ilie Suharschi, Stanislav Strîșca,
Alexandr Mighic, Alexandru Gheţiu, Alina Sobeţchi
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 5905
Descrierea proiectului: În contextul reabilitării implanto-protetice mandibulare, posibilităţile
specialiștilor diferă în dependenţă de regiunea afectată. Comparativ cu regiunea mandibulară laterală, cea anterioară oferă un substrat osos mai generos pentru realizarea implantării însă este limitată până la proiecţia oriﬁciilor mentoniere. Pentru evitarea dezavantajelor protocolui Fast and Fixed clasic, propunem ghidarea poziţiei și axului de inserare în
protocolul de implantare angulată alternativă în deﬁcienţele osoase de creastă alveolară
mandibulară. Particularităţile propuse au un caracter menajant, neinvaziv și se referă doar
la etapa decolării lamboului mucoperiostal și marcarea axului de inserare a implantelor distale angulate la nivelul mandibulei pentru evitarea lezării fascicolului vasculonervos alveolar inferior.
Project description: In mandibular implant-prosthetic rehabilitation, the possibilities of the specialists diﬀer depending on the aﬀected region. Anterior region oﬀers a more generous bone
for implantation but is limited by the mental foramen. In order to avoid the disadvantages
of classic Fast and Fixed protocol, we propose to guide the position and axis of alternative
angle implantation protocol in the bone deﬁciencies of the mandibular alveolar ridge. The
proposed features are of a non-invasive nature and refer only to the stage of mucoperiosteal ﬂap elevation and marking the insertion axis of the distal implants to avoid injury to the
inferior alveolar vasculonervical bundle.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Este o metodă menajantă care minimalizează trauma
fascicolului vasculonervos alveolar inferior și crește predictabilitatea operaţiei; intervenţia
chirurgicală sporește în siguranţă; prezenţa marcajului propus asigură o orientare mai bună;
se diminuează hemoragia și tulburările de sensibilitate; reabilitarea pacienţilor devine mai
rapidă; durata operaţiei se micșorează.

2.58

EMBOLIZAREA SUPRASELECTIVĂ ÎN BAZINUL ARTEREI PANCREATODUODE
NALE SUPERIOARE ÎN MANAGEMENTUL HEMORAGIILOR DIGESTIVE SUPERI
OARE NONVARICEALE / SUPERSELECTIVE EMBOLIZATION IN THE BASIN OF THE
UPPER PANCREATODUODENAL ARTERY IN THE MANAGEMENT OF NONVARICE
AL UPPER DIGESTIVE HAEMORRHAGES.
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Echipa proiectului: Gheorghe Rojnoveanu, Sorin Barat, Sergiu Ignatenco, Roman Smolniţchi, Ștefan
Manica
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 6311
Descrierea proiectului: Hemoragia digestivă superioară non-variceală (HDSNV) reprezintă pierderea de sânge din leziuni cu sediul la nivelul segmentelor superioare ale tractului digestive.
În premieră în Republica Moldova a fost folosită cu succes metoda de embolizare arterială
supraselectivă în bazinul arterei pancreatoduodenale superioare pentru controlul hemoragiei digestive superioare non-variceale. Acest procedeu este rezervat ca procedeu de
alternativă efectiv în cazul riscului major al intervenţiei chirurgicale şi a ineﬁcacităţii tratamentului medicamentos și endoscopic. Succesul hemostazei în hemoragiile digestive
prin embolizare în cazuri selectate se datorează mai multor factori, dintre care cei mai
importanţi sunt condiţiile și dotarea cu utilaj performant în centre specializate și personalul instruit și antrenat, cu competenţe în medicină intervenţională.
Project description: Upper gastrointestinal bleeding to non-variceală (HDSNV) is a loss of blood
from the injuries, based on the level of the segments of the upper tract of the digestive system. In the Republic Of Moldova, in premiera, was successfully used the method
of supraselective arterial embolization in the upper pancreatoduodenal artery basin for
the control of non-variceal upper digestive haemorrhage. This procedure is reserved as
an eﬀective alternative procedure in the case of a major risk of surgical intervention and
the ineﬀectiveness of drug therapy and endoscopic treatment. The success of hemostasis
in gastrointestinal bleeding by embolization in selected cases is due to several factors,
among which the most important are the conditions and the equipment performance in
the specialized centers and trained, and trained, with expertise in medical interventional.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Scopul: Implementarea în practica medicală din Republica Moldova a hemostazei prin metoda de embolizare endovasculară la pacienţii cu
HDSNV, care nu pot ﬁ trataţi endoscopic.
Obiective: Micșorarea morbidităţii și mortalităţii pacienţilor cu hemoragie digestivă superioară non-variceală și risc operator major, la care endoscopic nu este posibil de a controla hemoragia.
Rezultate: După aplicarea acestei metode de embolizare și obţinerea hemostazei, starea generală a bolnavului s-a ameliorat, manifestată prin stabilitate hemodinamică și
creșterea indicilor hemogramei. Acest fapt a favorizat stabilizarea pacientului și pregătirea
acestuia pentru tratament chirurgical specializat ulterior.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MD
2.59

CELULE FOTOVOLTAICE TIP n+CdSp°p+InP CU STRAT ANTIREFLECTANT / SOL
LAR CELLS TYPE n+CdSp°p+InP WITH ANTIREFLECTIVE LAYER

Echipa proiectului: Vasile Botnariuc, Leonid Gorceac, Andrei Coval, Boris Cinic, Simion Raevschi
Cerere de brevet: MD a 2018 0109
Descrierea proiectului: Celulele fotovoltaice de tip n+CdS-p-p+InP au fost realizate prin epitaxie
din faza gazoasă în sistemul In-PCl3-H2 (pInP) și prin metodă de volum quasi închis într-un
mediu de H2 (n+CdS). Depunerea straturilor antireﬂectante din SiO2 (metodă de evaporare
cu fascicul de electroni) sau din ZnO (metodă de pulverizare pe suprafaţa frontală a CF) a
permis majorarea curentului de scurt circuit (Isc) în medie cu 11…13,7%.
Project description: n+CdS-p-p+InP type SC were prepared by using the epitaxy from gaseous
phase in the In-PCl3-H2 system (pInP) and the quasi-closed volume method in an H2 medium (n+CdS). The deposition of SiO2 antireﬂective layer by electron beam evaporation
method or ZnO layer by spray method on the frontal surface of SC allowed to increase the
short circuit current (Isc) on average by 11…13,7%.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Celulele fotovoltaice (CF) pe bază de hetero- sau
homojoncţiuni din InP realizate de autori, prin tehnologii industriale au o eﬁcienţă înaltă
(13…17%, AM1), o rezistenţă sporită la acţiunea ﬂuxurilor de electroni sau de protoni
conﬁrmată atât în condiţii de laborator, cât și în experienţe pe orbita geostaţionară și o
stabilitate avansată a parametrilor în intervalul de temperaturi 20…100C. CF de acest tip
pot ﬁ utilizate în energetica netradiţională.

2.60

METODĂ HOLOGRAFICĂ DE STUDIERE A PRODUSELOR PETROLIERE / HOLO
GRAPHIC METHOD FOR INVESTIGATIONS OF PETROLEUM PRODUCTS

Echipa proiectului: Arcadi Chiriţa, Tatiana Bulimaga, Nadejda Nasedchina, Vladimir Prilepov
Brevet: MD 4568
Descrierea proiectului: La iradierea cu radiaţie laser focusată a produselor petroliere se observă
efectul de formare a lentilelor termice în volumul lichidului. În baza acestui efect pot ﬁ determinaţi parametrii ﬁzici ai produsului petrolier. Esenţa invenţiei propuse este bazată pe
înregistrarea hologramei volumului lichidului pentru studierea lentilelor termice, precum
şi pentru obţinerea concomitentă a spectrelor de ﬂuorescenţă a produsului petrolier. În invenţia propusă holograma produsului petrolier este utilizată în calitate de reţea de difracţie pentru obţinerea spectrului semnalului de ﬂuorescenţă a produsului petrolier studiat,
ceea ce permite obţinerea în timp real atât a imaginilor holograﬁce a lentilelor termice, cât
şi a spectrului ﬂuorescenţei.
Project description: When oil products are illuminated by a focused laser beam, the eﬀect of thermal lenses formation in the volume of the liquid is observed, on the basis of which the
physical parameters of the oil product can be determined. The essence of the proposed
invention is based on the registration of a hologram of the volume of the oil product both
oil product. The hologram of the volume of oil product is used as a diﬀraction grating to
obtain the ﬂuorescence spectrum, what allows in real-time to obtain both reconstructed
holographic images of thermal lenses and the spectral characteristic of oil ﬂuorescence.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia propusă permite efectuarea analizei expres a
produselor petroliere de pe suprafaţa bazinelor acvatice. Studierea concomitentă a produsului petrolier în baza efectului de lentilă termică și obţinerea spectrului ﬂuorescenţei
permite obţinerea parametrilor ﬁzici și chimici ai produsului petrolier în timp real ~3-5
s. Metoda propusă este ecologică deoarece pentru efectuarea analizelor nu sunt utilizaţi
reagenţi chimici și toate investigaţiile calitative ale produsului petrolier sunt efectuate cu
utilizarea metodelor optice și holograﬁce.

2.61

SISTEME DONORACCEPTOR DIN SOLUŢII CHIMICE PENTRU DISPOZITIVE
FOTOVOLTAICE PE BAZA HETEROJONCŢIUNILOR ÎN VOLUM / SOLUTION
PROCESSABLE DONORACCEPTOR MOLECULES FOR BULKHETEROJUNCTION
PHOTOVOLTAIC DEVICES

Echipa proiectului: Vadim Furtună, Ion Lungu, Ștefan Robu, Tamara Potlog
Cerere de brevet: MD a 2016 0050
Descrierea proiectului: Invenţia se refera la tehnologia de producere a unui anumit tip de dispozitiv fotovoltaic pe baza donorului-perylene bisimide (PCDTI) si acceptorului – ftalocianina
de zinc (ZnPc) din soluţii chimice ce poate ﬁ utilizat în dispozitivele pentru transformarea
energiei solare în energie electrica. Problema rezolvată in aceasta invenţie este obţinerea
dispozitivelor fotovoltaice cu heterojoncţiune în volum din soluţie chimica cu parametri
fotovoltaici ai tensiunii de circuit deschis și densităţii de curent mai mare decât în cazul
heterojoncţiunilor obţinute prin evaporare termică in vid și decât cea a dispozitivelor
pe baza diodei Schottky obţinute din soluţii chimice (vezi tabelul). În plus, această metodă
este inofensivă pentru mediu, mult mai ieftină și exclude lucrul cu substanţe toxice. Avantajele invenţiei:
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1) Tensiunea de circuit deschis și densitatea curentului de scurt circuit sunt mai înalte
datorită îmbunătăţirii absorbanţei stratului semiconductor.
2) Metoda exclude etapa de depunere a stratului semiconductor în vid, ceea ce
micșorează considerabil sinecostul produsului.
3) Solventul este inofensiv și nu este costisitor. Totodată, lucrul cu el nu solicită echipamente speciale.
4) Dispozitivele realizate pe baza structurilor ITO/PEDOT:PSS/ZnP:PCDTI/Al sunt ﬁabile.
5) În cazul micşorării parametrilor fotovoltaici, substraturile pot ﬁ utilizate din nou, deoarece straturile ZnPc:PCDTI și Al pot ﬁ îndepărtate ușor fără a distruge substratul cu ITO.
Tabel: Parametrii fotovoltaici ai dispozitivelor fotovoltaice pe baza heterojoncţiunii de
volum (BHJ)
Parametri
fotovoltaici

Dispozitiv obţinut
prin metoda evaporării termice

Dispozitiv pe baza
diodei Schottky obţinut
din soluţii chimice

Dispozitiv pe baza
heterojoncţiunii în
volum obţinut din
soluţii chimice

VOC (V)

0,89

1,05

0,92

JSC (μA·cm-2)

2,8

5,9

540

Project description: The invention relates to the technology for the production of a particular
type of bulk heterojunction based on donor-perylene bismide (PCDTI) and acceptor
-zinc phthalocyanine (ZnPc), and can be used for converting solar energy into electrical
energy. The problem solved by this invention is the obtaining of bulk heterojunction
photovoltaic devices by solution processes with photovoltaic parameters of open circuit
voltage and current density higher than in the case when obtained with thermal vacuum evaporation and that of Schottky diodes by solution processes (see Table). In addition, this method is harmless to the environment, much cheaper and exclude working
with toxic substances. The advantages of the invention:
1) Open circuit voltage and short circuit current density is higher, due to the improvement of the absorbance of semiconductor layer.
2) The method excludes the stage of depositing semiconductor layer in vacuum, which
considerably decreases the product prime cost.
3) The solvent is harmless and inexpensive. At the same, working with it does not require
special equipment.
4) Devices that are fabricated on the basis of the structures of ITO/doped ZnPc/Al are
reliable.
5) In the case of decreasing of the photovoltaic parameters, the substrates could be utilized again because the ZnPc:PCDTI layers and Al can be easily removed without destroying the substrate with ITO.
Table: Photovoltaic parameters of bulk-heterojunction photovoltaic devices
The photovoltaic
parameters

Vacuum evaporation Method [1]

Schottky diodes
by chemical drop
casting method [2]

Bulk heterojunction
by chemical drop
casting
method

VOC (V)

0,89

1,05

0,92

2,8

5,9

540

-2

JSC (μA·cm )

Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea data menţionează angajamentul societăţii
pentru dezvoltarea știinţei si inovării. Creșterea recunoașterii internaţionale a știinţei si
tehnologiei R. Moldova, precum si a valorii si vizibilităţii cercetătorilor din R. Moldova.
Creșterea atractivităţii carierelor știinţiﬁce si tehnice pentru tinerii studenţi de valoare.
Protecţia mediului prin promovarea tehnologiilor si produselor „eco-friendly”.
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UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATU
LUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, TIMIȘOARA RO
2.62

ALGORITM DE APLICARE A DATELOR DE TELEDETECŢIE ÎN IDENTIFICAREA
ŞI DELIMITAREA SUPRAFEŢELOR DE PAJIŞTI / ALGORITHM FOR THE APPLICA
TION OF REMOTE SENSING DATA IN THE IDENTIFICATION AND DELIMITATION
OF GRASSLAND AREAS

Echipa proiectului: Loredana Copăcean, Luminiţa Cojocariu, Mihai Simon, Cosmin Popescu
Descrierea proiectului: În România, evidenţa cadastrală a pajiştilor este în multe cazuri neclară şi
„mobilă”, procedura de cadastrare sistematică ﬁind în curs de desfăşurare. În aceste condiţii,
ideea de elaborare a unui algoritm (ﬂux de lucru) de prelucrare a imaginilor satelitare pentru a obţine identiﬁcarea şi delimitarea spaţială a suprafeţelor de pajişti este o alternativă
„automatizată”, de precizie şi care poate ﬁ aplicată cu uşurinţă, într-un timp scurt şi pe
suprafeţe mari. Algoritmul presupune: alegerea şi descărcarea scenelor satelitare, aplicarea corecţiilor, decuparea sau mozaicarea, îmbunătăţirea contrastului, combinaţii de benzi
spectrale, hărţi tematice, analiza statistică, segmentarea şi clasiﬁcarea supervizată.
Project description: In Romania, the cadastral records of the areas used as grasslands are in many
cases unclear and “mobile”, the systematic cadastration procedure being underway. Under these circumstances, the idea of developing an algorithm (workﬂow) for processing
satellite imagery to obtain the identiﬁcation and spatial delimitation of grassland is an
“automated”, precision alternative that can be easily applied, in short time and on large
surfaces. The remote sensing data allows: selecting and downloading satellite scenes,
applying corrections, cutting or mosaic, contrast enhancement, spectral band combinations, thematic maps, statistical analysis, segmentation and supervised classiﬁcation
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea algoritmului propus are multiple avantaje de
ordin teoretic şi practic: pot ﬁ utilizate scene satelitare disponibile gratuit şi cu rezoluţie
temporală mare (scene Landsat disponibile pe o perioadă de cca 35 de ani), poate cuprinde zone geograﬁce mari, fără a ﬁ necesară deplasarea în teren, pot ﬁ comparate cu
ortofotoplanuri sau alte hărţi disponibile pe zona de interes, pentru ajustarea şi validarea
rezultatelor, pot ﬁ utilizate imagini de mare rezoluţie spaţială pentru identiﬁcarea şi delimitarea cu precizie, pot ﬁ întocmite rapoarte statistice, prognoze sau analize comparative.
The socio-economic and technological importance: The use of the proposed algorithm has several theoretical and practical advantages: free space scenes and high temporal resolution
can be used (Landsat scenes available over a period of about 35 years), may cover large
geographic areas without having to go on site, can be compared to orthophotomaps
or other maps available on the area of interest for the adjustment and validation of the
results, high resolution spatial resolution images can be used to accurately identify and
delimiting, statistical reports, forecasts or comparative analyzes may be prepared.

2.63

MODEL GEOMATIC PENTRU INVESTIGAREA ȘI ORGANIZAREA DURABILĂ A
SISTEMELOR AGROSILVOPASTORALE DIN DEALURILE ROMÂNIEI / GEO
MATIC MODEL FOR THE INVESTIGATION AND SUSTAINABLE ORGANIZATION OF
AGROSILVIC PASTORAL SYSTEMS FROM THE HILLSIDES OF ROMANIA

Echipa proiectului: Luminiţa Cojocariu, Loredana Copăcean, Mihai Simon, Cosmin Popescu
Descrierea proiectului: Modelul geomatic bazat pe tehnici și tehnologii geospatiale (imagini realizate cu drone, prelucrate cu Sisteme Geograﬁce Informatice) a fost proiectat pentru „inventarierea structurii interne și externe” a sistemelor agro-silvo-pastorale și poate ﬁ folosit
ca bază pentru organizarea durabilă a spaţiului rural. Modelul propus include informaţii
de mare precizie despre: declvitate, aspect, microrelief, volum, suprafaţă utilă, locaţie și
calculul suprafeţei. Utilizarea modelului permite organizarea și reorganizarea în conformitate cu principiile agriculturii durabile, marcarea zonelor pentru intervenţii punctuale,
identiﬁcarea „componentelor critice” care dezechilibrează sau induc tensiuni în sistem.
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Project description: The geomatic model based on geospatial techniques and technologies (images taken with drone, processed with the Geographic Information System) was designed for the “inventory of the internal and external structure” of agro-silvic pastoral
systems and can be used as a basis for the sustainable organization of rural space. The
proposed model incorporates high precision information about: declivity, aspect, microrelief, volume, useful surface, location and surface calculation. Using the model allows
organization and reorganization according to the principles of sustainable agriculture,
marking areas for punctual interventions, identiﬁcation of “critical components” that unbalance or induce tensions in the system.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Pe baza modelului geomatic propus, este posibilă:
delimitarea componentelor sistemului agro-silvo-pastoral pe categorii, analiza utilizării
terenurilor (teren arabil – culturi furajere, pășuni, arbori și arbuști, spaţiu construit, analiza vegetaţiei bazată pe răspunsul spectral), identiﬁcarea modului de exploatare a componentelor (mecanizate în contrast cu metodele tradiţionale, pășunile utilizate pentru
cosit și/sau pășunat), analiza peisajului, în special pentru agroturism, identiﬁcarea factorilor de risc naturali sau antropici care pot provoca degradarea sistemului, utilizarea ca
bază de date pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială, utilizarea ca suport
pentru a optimiza potenţialul socio-economic al sistemului agro-silvo-pastoral.
The socio-economic and technological importance: Based on the proposed geomatic model,
it is possible: the delimitation of the components of the agro-silvo-pastoral system by
category, land use analysis (arable land – forage crops, pastures, trees and shrubs, built space, vegetation analysis based on spectral response), identifying how to exploit
components (mechanized in contrast to traditional methods, pastures used for mowing
and/or grazing), landscape analysis, especially for agro-tourism, identify natural or anthropogenic risk factors that can cause system degradation, use as a database for the
development of spatial development strategies, use as a support to optimize the socioeconomic potential of the agro-silvo-pastoral system.

2.64

FLUX DE LUCRU BAZAT PE TEHNOLOGIA U.A.V. ŞI GIS PENTRU ANALIZA
SPAŢIOTEMPORALĂ A PAJIŞTILOR DE LUNCĂ / WORKFLOW BASED ON U.A.V.
TECHNOLOGY AND GIS FOR THE SPATIOTEMPORAL ANALYSIS OF MEADOW
GRASSLANDS

Echipa proiectului: Mihai Simon, Cosmin Popescu, Loredana Copăcean, Luminiţa Cojocariu
Descrierea proiectului: Datorită abandonului, a unor procese naturale „necontrolate” și a
subîncărcării cu animale, suprafeţe foarte mari de pășuni se aﬂă în diverse stadii de
degradare. Fluxul de lucru propus presupune parcurgerea mai multor etape: stabilirea
traseului de zbor, „fotograﬁerea” propriu-zisă, preprocesarea şi procesarea imaginilor
(alinierea, georeferenţierea, generarea modelelor 2D şi 3D, generarea ortofotoplanului).
Pentru a surprinde evoluţia în timp şi spaţiu a „mediul pastoral”, pot ﬁ utilizate serii de
imagini aeriene preluate în anumite intervale temporale sau în cazul unei monitorizări
„istorice”, imaginile preluate cu drone în perioada actuală pot ﬁ comparate cu imagini
aeriene sau satelitare disponibile în arhive.
Project description: Due to abandonment, "uncontrolled” natural processes and overloading
with animals, very large grasslands are in various stages of degradation. The proposed
workﬂow involves several steps: establishing the ﬂight path, “photographing”, preprocessing and processing aerial images (aligning, georeferencing, generating 2D and 3D
patterns, orthophotoplane generation), To capture the evolution of time and space in
the “pastoral environment,” we can use series of aerial images taken over at certain time
intervals or in the case of “historical” monitoring, the images taken with drones in the
current period can be compared with imagery available in archives.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Fluxul de lucru propus bazat pe tehnologia UAV şi GIS are
aplicabilitate practică în „supravegherea” comportamentului spaţio-temporal a pajiştilor de
luncă, prin: rezoluţia foarte mare a imaginilor (permite observarea detaliilor), eforturi minime
din partea operatorului, posibilitatea de comparare cu imagini proprii sau alte date satelitare,
identiﬁcarea situaţiei din trecut, a stării actuale şi posibilitatea de prognozare.
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The socio-economic and technological importance: The proposed workﬂow based on U.A.V. and
GIS technology has practical applicability in the ”surveillance” of the spatio-temporal behavior of meadow grasslands through: very high resolution of images (allows observation of
details), minimal eﬀort on the part of the operator, the possibility of comparison with own
pictures or other satellite images, the identiﬁcation of the past situation, the current state
and the possibility of forecasting.

2.65

Scan Sick & Healthy Leaf  O APLICAŢIE SOFTWARE PENTRU DETERMINAREA
GRADULUI DE ATAC AL FRUNZELOR / Scan Sick & Healthy Leaf  A SOFTWARE
APPLICATION FOR THE DETERMINATION OF THE DEGREE OF THE LEAVES AT
TACK

Echipa proiectului: Robert Drienovsky, L. Alma Nicolin, Ciprian Rujescu, Florin Sala
Descrierea proiectului: Prezentul proiect de studiu a dezvoltat o aplicaţie informatică pentru determinarea suprafeţei foliare sănătoase și atacate la plante. Software-ul Sick & Healty Leaf este
dezvoltat în programul Processing, cu linii de cod scrise în limbajul de programare Java.
Aplicatia faciliteaza determinarea in faza incipienta a atacului unor boli sau daunatori, estimarea procentuala a gradului de atac pentru stabilirea tratamentelor de protectie, in raport
cu pragul economic de daunare.
Project description: The present project of study had developed an IT application, for determining
the sick and healthy foliar surface at plants. Scan Sick&Healty Leaf software is developed in
the Processing program, with code lines written in Java programming language. The application facilitates the incipient determination of the attack of diseases or pests, the percentage estimation of the degree of attack for the establishment of protective treatments, in
relation to the Economic Threshold for Damage.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Aplicaţie informatică realizata pentru determinarea
suprafeţei foliare sănătoase și atacate la plante este rapida si suﬁcient de precisa pentru a ﬁ
utila in practica agricola si de studiu a plantelor. Software-ul Sick & Healty Leaf este dezvoltat în programul Processing, cu linii de cod scrise în limbajul de programare Java. Aplicaţia
facilitează determinarea in faza incipienta a atacului unor boli sau dăunători, estimarea procentuală a gradului de atac pentru stabilirea tratamentelor de protecţie, in raport cu pragul
economic de dăunare.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN
BUCUREȘTI RO
2.66

PROIECT COMPLEX MULTIDISCIPLINAR PENTRU MONITORIZAREA,
CONSERVAREA, PROTECŢIA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
ROMÂNESC  ROCHER / MULTIDISCIPLINARY COMPLEX PROJECT FOR THE MO
NITORING, CONSERVATION, PROTECTION AND PROMOTION OF THE ROMANIAN
CULTURAL HERITAGE  ROCHER

Echipa proiectului: Iulia Dana Negula, Cristian Moise, Alina Ortan, Irina Fierascu, Radu Fierascu,
Gabriel Rustoiu
Descrierea proiectului: Protecţia patrimoniului cultural reprezintă o preocupare majoră pentru factori de decizie, comunităţi locale și cetăţeni europeni. Proiectul RO-CHER propune o metodologie multidisciplinară inovativă care integrează expertiză de înalt nivel știinţiﬁc pentru
salvgardarea patrimoniului cultural, avand ca obiectiv principal dezvoltarea de tehnologii
și materiale menite să integreze cercetarea dedicată studiului patrimoniului cultural-istoric
mobil și imobil cu noile tehnologii spaţiale și cu metode clasice de analiză. Obiectivele speciﬁce ale proiectului constau în: monitorizarea siturilor cu ajutorul tehnologiilor spaţiale;
dezvoltarea de materiale și tehnici inovative bazate pe nanomateriale soft; promovarea siturilor din patrimoniul cultural folosind tehnologii moderne de reconstrucţie digitală.
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Project description: The protection of the cultural heritege represents a major concern for decisionmakers, local communities and European citizens. The RO-CHER project proposes a multidisciplinary innovative methodology that integrates high level scientiﬁc knowledge for
safeguarding the cultural heritage, having as main objective the development of technologies and materials that integrates the study of the mobile and immobile cultural and historical heritage using new space technologies and classical analysis methods. Its speciﬁc
objectives consist of: monitoring the CH objectives with the support of space technologies;
developing materials and innovative techniques based on soft nanomaterials; promoting
CH by using state-of-the-art technologies of digital reconstruction.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Conservarea-restaurarea contribuie la salvgardarea și
înţelegerea proprietăţii culturale de care beneﬁciază generaţiile prezente și viitoare, în sensul sau istoric și estetic, în integritatea sa ﬁzică, contextul acesteia și utilizările sale.
În ultimele decenii studiile au identiﬁcat cinci arii majore ale impactului conservării patrimoniului în economie: locuri de muncă, revitalizarea centrelor orașelor, patrimoniu turistic,
valoarea proprietăţilor, dezvoltarea micilor afaceri. Patrimoniul cultural este, fără îndoială, o
sursa de creare a noi locuri de muncă pentru diferite sectoare. Se generează direct activităţi
economice importante legate de identiﬁcare, protecţie, conservare, restaurare și management al patrimoniului cultural, cu impact economic indirect asupra turismului cultural.

2.67

VALORIFICAREA SUSTENABILĂ A DEȘEURILOR DE PLANTE MEDICINALE ȘI
AROMATICE ÎN VEDEREA OBŢINERII DE PRODUSE CU VALOARE ADĂUGATĂ 
SuSMAPWaste / SUSTAINABLE VALORIZATION OF BYPRODUCTS FROM MEDI
CINAL AND AROMATIC PLANTS INDUSTRY INTO VALUEADDED PRODUCTS 
SuSMAPWaste

Echipa proiectului: Milen Georgiev și echipa de implementare a proiectului
Descrierea proiectului: Obiectivul principal al proiectului SuSMAPWaste este dezvoltarea de tehnologii verzi pentru obţinerea unui material suport ﬁbros din deșeurile de plante oleaginoase, îmbogăţit cu o formulă penta-component cu efect multi-target (antioxidant, probiotic
și detoxiﬁant) din deșeurile de plante medicinale și aromatice, destinat consumului uman.
Proiectul va dezvolta instrumente, metodologii și procese de valoriﬁcare a deșeurilor printro abordare bio-integrată, folosind metode biotehnologice avansate.
Proiectul SusMAPWaste, SMIS 104323, Contract nr. 89/09.09.2016, este ﬁnanţat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 și co-ﬁnanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Project description: The main objective of SuSMAPWaste project is the development of green technologies for obtaining a ﬁbrous support material from oleaginous plants waste, enriched
with a penta-component formula with multi-target eﬀect (antioxidant, probiotic and detoxifying) from medicinal and aromatic plants waste, for human consumption. The project is
going to develop tools, methodologies and processes for the valorization of wastes through
an integrated bio approach, using advanced biotechnological methods.
The authors gratefully acknowledge the support obtained through the project SusMAPWaste, SMIS 104323, Contract No. 89/09.09.2016, from the Operational Program Competitiveness 2014-2020, project co-ﬁnanced from the European Regional Development Fund.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Prin tema propusă proiectul se încadrează în aria tematică prioritară Bioeconomie, dar și în Agenda Strategică Europeană (BBI Joint Undertakingfolosirea tehnologiilor inovatoare pentru a converti resurse regenerabile neexploatate și
deșeuri ale Europei, în produse ecologice obișnuite).
Plantele medicinale și aromatice (MAP) joacă un rol important în aspectele economice, sociale, culturale și ecologice ale comunităţilor locale din întreaga lume, având în vedere că
mai mult de 80% din populaţia ţărilor în curs de dezvoltare se bazează pe medicamentele
tradiţionale din plante pentru necesităţile privind sănătatea, ceea ce conduce la generarea
unor cantităţi mari de deșeuri de plante, deseori neexploatate.
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2.68

DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII DE PROCESARE INTELIGENTE, DE ADITIVI
ALIMENTARI ȘI COLORANŢI NATURALI, CREAREA DE MATERIAL SUPORT
PENTRU UN COD DE PRACTICI ÎN SCOPUL CREŞTERII SUSTENABILITĂŢII ȘI
ACCEPTANŢEI CONSUMATORILOR DE PRODUSE ALIMENTARE ECOLOGICE 
SusOrgPlus / INTELLIGENT FOOD PROCESSING CHAINS, NATURAL ADDITIVES
AND COLOURANTS  SusOrgPlus

Echipa proiectului: Liliana Bădulescu, Oana-Crina Bujor-Neniţa, Andreea Stan, Nela Dragomir,
Aurora Dobrin, Mihaela Zugravu, Andrei Moţ, Violeta Ion, Viorica Lagunovschi-Luchian,
Barbara Sturm
Descrierea proiectului: Proiectul SusOrgPlus își propune să îmbunătăţească tehnologiile de procesare a produselor alimentare ecologice și să crească valoarea nutritivă a produselor
organice procesate. Contribuţia USAMV București la obiectivele proiectului SusOrgPlus
va oferi sectorului ecologic: (a) produse cu valoare adăugată (aditivi/coloranţi naturali);
(b) creșterea eﬁcienţei proceselor tehnologice, cu reducerea consumurilor speciﬁce de
resurse bio; (c) reducerea deșeurilor rezultate din prelucrarea materiei prime proaspete;
(d) evaluarea calitativă și senzorială a produselor ecologice inovative obţinute; (f ) analiza gradului de acceptanţă a consumatorilor pentru astfel de produse; (g) material suport
pentru Codul de Bune Practici; (h) diseminarea rezultatelor și instruirea fermierilor/procesatorilor/masteranzilor/cercetătorilor etc.
Project description: The SusOrgPlus project aims to improve the technologies fororganic food
processing and to increase the nutritional value of the processed organic products. The
USAMV Bucharest contribution to the SusOrgPlusobjectives will provide to ecological
sector: (a) value-added products (natural additives/dyes); (b) increase the eﬃciency of
technological processes, reducing the speciﬁc consumption of bio resources; (c) reduction of waste resulted from the fresh raw materialsprocessing; (d) qualitative and sensory
evaluation of these innovative organic products; (f ) analyzing the consumer acceptance
for such innovative products; (g) supporting material for the Code of Good Practice; (h)
dissemination and training for farmers/processors/students/ researchers, etc.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Procesarea alimentelor ecologice este o necesitate –
datorită interesului din ce în ce mai ridicat al consumatorilor, și totodată o provocare
pentru industria alimentară. Conform regulamentelor europene (Reg. CE 834/2007
și Reg. CE 848/2018), produsele procesate ecologic ar trebui obţinute prin utilizarea
unor metode de procesare ce garantează că, pe parcursul tuturor stadiilor din lanţul de
producţie, se menţin caracterul ecologic și calităţile esenţiale ale produsului. Proiectul
SusOrgPlus abordează aspecte esenţiale ale prelucrării și obţinerii de produse cu valoare
adăugată din materii prime vegetale, de aditivi/coloranţi naturali ecologici, precum și un
material suport pentru un Cod de Bune Practici.

ASOCIATIA ROMANA PENTRU TEHNOLOGII ALTERNATIVE SIBIU RO
2.69

IMPRIMANTĂ 3D / 3D PRINTER

Autor:

Dumitru Bunea

Descrierea proiectului: Imprimantele 3D permit designerilor să producă într-un timp foarte scurt
un prototip. În consecinţă prototipul poate ﬁ testat și remodelat rapid. Constructorii de
mașini pot obţine cu ajutorul aparatelor de imprimare componente cu forme extrem
de complexe. Proiectul prezintă o cercetare proprie cu privire la proiectarea și realizarea
unei astfel de imprimante 3D.
Project description: 3D printers allow designers to produce a prototype in a very short time. As a
result, the prototype can be quickly tested and reshaped. Machine builders can obtain
extremely complex shapes with the help of printing machines. The project presents our
own research regarding the design and construction of such a 3D printer.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Înaintea realizarii unei piese, de exemplu pentru o
mașină, putem cu ajutorul imprimantelor 3D să realizăm prototipuri, piese din materiale
foarte ieftine precum ABS (Acrylonitrile Butadiene) care pot ﬁ testate ulterior până se ajunge
la cea mai bună variantă, prin urmare putem economisi materialele de bază din care este realizată piesa pentru mașină, iar plasticul cu ajutorul căruia s-au realizat prototipurile pentru
piesă se poate recicla foarte ușor putând ﬁ refolosit pentru printarea 3D.

2.70

DISPOZITIV DE VERIFICARE ȘI INTERPRETARE A CONDIŢIEI GEOMETRICE DE
BĂTAIE RADIALĂ / DEVICE FOR CHECKING AND INTERPRETING THE GEOMETRI
CAL CONDITION OF RADIAL BEATING

Echipa proiectului: Marin-Cristian Buică, George Adrian Marin
Descrierea proiectului: Proiectul de cercetare prezentat se referă la o cercetare detaliată bazată pe
proiectarea constructivă și funcţională a unui dispozitiv de control pentru măsurarea bătăii
radiale a unor diametre din cadrul reperului „ARBORE COTIT” care echipează un automobil.
Studiul prezentat are la bază o cercetare știinţiﬁcă de tip aplicativ și a fost realizat în cadrul
laboratorului de Dispozitive Tehnologice de la Facultatea de Inginerie, Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu.
Project description: The presented student research project is about a detailed research based on
the constructive and functional design of a control device for measuring the radial beating
of real diameters within the “Crankshaft” benchmark that equips the car. The presented study is based on a scientiﬁc research of applicative type and was carried out in the laboratory
of Technological Devices of the Faculty of Engineering, “Lucian Blaga” University in Sibiu.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Dispozitivul de control face parte din gama dispozitivelor tehnologice utilizate într-o companie producătoare de automobile. Dispozitivul este
o variantă simpliﬁcată și optimizată cu posibilităţi multiple de utilizare ﬁind construit din
elemente modulate.

2.71

DISPOZITIV DE PRELUCRARE ȘI FLUIDIZARE A PVCULUI / DEVICE FOR PVC
PROCESSING AND FLUIDIZATION

Echipa proiectului: Dumitru Bunea, Marin-Cristian Buică, George Adrian Marin
Descrierea proiectului: Acest dispozitiv are rolul de a crea un ﬁlament de plastic necesar pentru
imprimantele 3D, mai exact, acesta transforma plasticul care a fost aruncat, in granule ﬁne
de plastic prin macinarea, lui după care este adus la temperatura de topire (aproximativ 100
grade Celsius). Plasticul topit este extrudat și transformat într-un ﬁlament de un anumit diametru pe care îl dorim noi și pe care mai apoi îl putem folosi pentru crearea de noi elemente
din plastic cu ajutorul imprimantelor 3D. Studiul prezentat are la bază o cercetare știinţiﬁcă
de tip aplicativ și a fost realizat în cadrul laboratorului de Dispozitive Tehnologice de la Facultatea de Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Project description: This device has the role of creating the plastic ﬁlament needed for 3D printers,
more precisely, it transforms the plastic that was thrown, into ﬁne plastic granules by grinding, and then brought to the melting temperature (around 100 degrees Celsius), the molten plastic is extruded into a ﬁlament of what diameter we want, which we can then use to
create new plastic elements using 3D printers. The presented study is based on a scientiﬁc
research of applicative type and was carried out in the laboratory of Technological Devices
of the Faculty of Engineering, “Lucian Blaga” University in Sibiu.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Dispozitivul de control face parte din gama dispozitivelor tehnologice utilizate într-o companie industrială. Dispozitivul este o variantă optimizată
cu posibilităţi multiple de utilizare ﬁind construit din elemente speciﬁce.
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UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN BUCUREȘTI RO
2.72

REZISTENŢA LA ANTIBIOTICE ÎN APELE UZATE: RISCURI DE TRANSMISIE
PENTRU ANGAJAŢI ȘI REZIDENŢI ÎN JURUL STAŢIILOR DE TRATARE A APELOR
UZATE / ANTIBIOTIC RESISTANCE IN WASTEWATER: TRANSMISSION RISKS FOR
EMPLOYEES AND RESIDENTS AROUND WASTE WATER TREATMENT PLANTS

Echipa proiectului: Laura Ioana Popa, Ilda Czobor Barbu, Irina Gheorghe, Luminiţa Măruţescu, Marcela Popa, Ionela Sârbu, Graţiela Grădișteanu, Bianca Trușcă, Denisa Ficai, Anton Ficai, Dan
Eduard Mihaiescu, Bogdan Purcarea, Oana Săndulescu, Anca Streinu Cercel, Dan Oţelea,
Adrian Streinu Cercel, Violeta Corina Cristea, Mihai Nita Lazar, Alina Banciu, Veronica Lazăr,
Mariana Carmen Chiﬁriuc
Scientific Grant: No 10/2018
Descrierea proiectului: Scopul acestui proiect este crearea unei platforme de bază pentru evaluarea rezistenţei la antibiotice – RA și gene de rezistenţă la antibiotice (GRA) – apariţia și dinamica GRA-urilor în medii acvatice fabricate de om, caracterizate printr-o presiune selectivă
la nivel ridicat (spital, ape reziduale urbane, farmaceutice sau zootehnice, staţii de tratare a
apelor uzate – WTTP), folosind atât teste bazate pe cultură, cât și independente de cultură.
Această cercetare va evalua impactul staţiilor de epurare asupra compoziţiei comunităţii
bacteriene, precum și asupra prevalenţei și diseminării RA în mediul acvatic din aval.
Project description: The purpose of this project is to create a core platform for the evaluation of
antibiotic resistance – AR and antibiotic resistance genes – ARGs occurrence and dynamics in human made aquatic environments characterized by a high level selective pressure
(hospital, poultry waste water, urban and pharmaceutical waste water treatment plants
– WTTPs, as well as receiving waters), using both culture-based and culture-independent
assays. This research will assess the impact of WWTPs on the composition of the bacterial
community, as well as on the prevalence and dissemination of AR into the downstream
aquatic environment.
Importanţa socio-economică sau tehnică: În întreaga lume problema rezistentei la antibiotice este
ridicată, însă există regiuni cu un risc mult mai mare datorită unor utilizări improprii a antibioticelor și a lipsei de soluţii tehnice implementate. Din nefericire, Romania este pe un loc
fruntaș din punct de vedere al RA și prin urmare există un interes direct și imediat. În acest
context, proiectul de cercetare complex, interdisciplinar își propune identiﬁcarea genelor
de rezistenta, evaluarea apelor și corelarea RA cu factorii de mediu, în special prezenţa
antibioticelor și a produșilor lor de degradare, dar și identiﬁcarea unor soluţii de decontaminare adecvate.

2.73

SEPARATOR ELECTROMAGNETIC VERTICAL AL NANOPARTICULELOR IZO
MAGNETICE / VERTICAL ELECTROMAGNETIC SEPARATOR OF ISOMAGNETIC
NANOPARTICLES

Echipa proiectului: Denisa Ficai, Ioana Lavinia Ardelean, Cornalia Ioana Ilie, Manuela Calin, ElenaValeria Fuior, Adrian Fifere, Mariana Pinteala, Gheorghe Constantin Fundeanu, Anton Ficai,
Maya Simionescu, Ecaterina Andronescu
Cerere de brevet: RO A 01055/05.12.2018
Descrierea proiectului: Invenţia „Separator (electro)magnetic a nanoparticulelor izomagnetice” se
referă la obţinerea unui dispozitiv (electro) magnetic care permite separarea particulelor
magnetice de cele nemagnetice și respectiv separarea particulelor izomagnetice pe clase.
Tehnologia de separare presupune în trecerea unui debit de ﬂuid magnetic/suspensie de
particule magnetice printr-un câmp (electro)magnetic de caracteristici prestabilite/controlabile. Din punct de vedere constructiv, separatorul magnetic presupune una sau mai
multe zone magnetice în care are loc separarea particulelor izomagnetice. În acest sens se
pot optimiza parametrii de curgere și câmpul magnetic aferent zonelor de separare.
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Project description: The inven on of „Ver cal (electro)magne c separator of isomagne c nanopar cles” refers to the obtaining of a (electro)magne c device which allows separa on of
the magne c par cles from the non-magne c ones and the separa on of the isomagne c
par cles by class. The separa on technology assumes the passing the magne c ﬂuid ﬂuid/
magne c suspension through a predeﬁned/controllable magne c ﬁeld. From a construc ve
point of view, the magne c separator implies one or more magne c zones in which the isomagne c par cles are separated. In this sense, it is possible to op mize the ﬂow parameters
and the magne c ﬁeld for the separa on zones.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Din punct de vedere tehnic, funcţionalitatea separatorului este asigurată de optimizarea a mai multor parametrii dintre care se pot enumera:
Debitul de alimentarea a ﬂuidului magnetic;
Ultrasonarea suspensiei în vederea dezagregării;
Raportul diametrelor segmentelor de tub conform ﬁgurii 2 și anume d:D ce induce viteza
de curgere a ﬂuidului în zona de alimentare și respectiv în zona activă/de separare;
Caracteristicile câmpului magnetic aplicat (intensitatea câmpului – H; lungimea zonei pe
care se aplică câmpul (electro)magetic – L);
Vâscozitatea suspensiei;
Numărul de unităţi elementare de separare;
Omogenizarea ﬂuidului între două unităţi elementare de separare.
Din punct de vedere social, dezvoltarea de nanoparticule magnetice monodisperse sau de
structuri magnetice core@shell poate asigura performanţe ridicate în medicină, sistemele
magnetice putând ﬁ exploatate în dezvoltarea de agenţi de contrast sau purtători eﬁcienţi
de substanţe biologic active în tratamentul unor boli precum cancer, infecţii etc.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI MD
2.74

ELABORAREA SUPRAFEŢELOR CU GRAD CONTROLAT DE HIDROFOBIE DATO
RITĂ NANOMICROSTRUCTURĂRII / DEVELOPMENT OF SURFACES WITH CON
TROLLED DEGREE OF HYDROPHOBICITY DUE TO NANOMICROSTRUCTURING

Echipa proiectului: dr. Fiodor Braniște, Vitalie Cobzac, Vladimir Ciobanu, Irina Pleșco, Piotr Bodarev,
Ion Pîslaru
Descrierea proiectului: Proiectul constă în elaborarea tehnologiei de obţinere a nanoparticulelor
și a suprafeţelor nano/micro-structurate cu grad controlat de hidrofobie pentru utilizarea
în medicină. Iniţial au fost obţinute nano-microstructuri în baza nitrurii de galiu (GaN) cu
diferite arhitecturi spaţiale și compoziţie chimică controlată, pentru care se dezvoltă tehnologia de ﬁxare în interiorul și pe suprafaţa matricelor din polimeri biocompatibili cu ajutorul imprimantei 3D. Utilizând nanoparticule din materiale biocompatibile (GaN) a fost
demonstrat controlul asupra gradului de atractibilitate a suprafeţelor pentru celulele stem
mezenchimale și celulele endoteliale. Posibilitatea de ghidare și manipulare spaţială cu
celulele vii a fost demonstrată prin utilizarea nanoparticulelor hidroﬁle și cu proprietăţi
magnetice.
Project description: The project is dedicated to the development of the technology of obtaining
nanoparticles and surfaces with controlled hydrophobicity determined by the nano-microstructuring. We obtained GaN-based nano- and microstructures with diﬀerent architectures and controlled chemical composition, which are embedded into polymeric matrices
from nontoxic materials. By functionalizing surfaces with nanoparticles from biocompatible materials like GaN, we obtained the control upon the degree on cells adhesion and.
Thus, ﬁxing the nano-microparticles to the surface of the vascular prostheses, which will
be the next step, would lead to their uniform endothelialisation and thus reduce the risk
of post-operative infection.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Cu părere de rau, există încă un grad destul de ridicat
al infectării postoperatorii. Pentru a soluţiona această problemă este propusă endotelializarea eﬁcientă a suprafeţelor ce urmează să ﬁe în contact cu ﬂuxul de sânge, dar deoarece
adeziunea celulelor, cât și a bacteriilor este strâns legată de gradul de hidrofobie, în cadrul
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acestui proiect este abordată această problemă prin intermediul concentraţiei de nanoparticule biocompatibile cu care este funcţionalizată matricea polimerică.

2.75

PRODUSE FUNCŢIONALE OBŢINUTE PRIN VALORIFICAREA AGENŢILOR NATU
RALI DE TEXTURĂ ȘI CAROTENOIDE / FUNCTIONAL PRODUCTS OBTAINED BY
THE USE OF NATURAL TEXTURE AND CAROTENOID AGENTS

Echipa proiectului: Tatiana Capcanari, Cristina Popovici, Eugenia Covaliov, Violina Popovici, Oxana
Radu, Adelina Popescu
Proiect nr. 19.80012.51.09A (proiect de stat pentru tineri cercetători, în cadrul contractului nr.19 TC
din 24.05.2019)
Descrierea proiectului: Scopul proiectului constă în dezvoltarea şi aprofundarea cercetărilor fundamentale şi aplicative cu impact major în domeniul tehnologiei produselor alimentare,
valoriﬁcării surselor agroalimentare în scopul obţinerii a agenţilor naturali de textură și carotenoide prin metode de extracţie inovative cu posibilitatea utilizării lor în diversiﬁcarea
produselor. Elaborarea „alimentelor funcţionale” cu efectele beneﬁce asupra organismului
uman.
Rezultate preconizate: Metode inovative de fabricare a produselor funcţionale cu agenţi
naturali de textură și carotenoide. Compoziţia chimică şi potenţial funcţional al compuşilor bioactivi. Procedee şi reţete argumentate ştiinţiﬁc privind fabricarea sortimentului de
produse funcţionale. Metodologia determinării termenului de valabilitate a produselor fermentate elaborate.
Project description: Project aim is the development of fundamental and applied studies with a high
impact in the ﬁeld of food technology, the valorisation of agri-food sources in order to obtain natural texture agents and carotenoids by innovative extraction methods with the possibility of their use for food products diversiﬁcation; the development of “functional foods”
with beneﬁcial eﬀects on the human body.
Expected results: The innovative methods of functional products production with natural
texture agents and carotenoids. Chemical composition and functional potential of bioactive compounds. Scientiﬁc justiﬁed production processes and recipes. Evaluation methods
for shelf-life determination of developed products.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Proiectul se încadrează în necesităţile pieţei Republicii
Moldova având în vedere lipsa fabricării produselor funcţionale pe scara industrială. Pentru
dezvoltarea dinamică a acestei ramuri sunt necesare tehnici şi tehnologii noi, acte normative privind calitatea şi securitatea produselor funcţionale în acord cu reglementările internaţionale privind procesarea alimentelor.

2.76

EFECTUL FUNCŢIONALIZĂRII CU NANOPUNCTE DE Pd ȘI PdO2 A PELICULELOR
DE CuO/Cu2O PENTRU SENZORI DE GAZE EXPLOZIVE ȘI VOLATILE / THE EFFECT
OF FUNCTIONALIZATION OF CuO/Cu2O NANOSTRUCTURED FILMS WITH Pd AND
PdO2 NANODOTS FOR EXPLOSIVE AND VOLATILE GASES SENSORS

Echipa proiectului: Vasilii Creţu, Nicolai Ababii, Vasile Postica, Nicolae Magariu, Dan Toacă
Descrierea proiectului: Proiectul propus are ca scop realizarea cercetărilor aplicative în domeniul nanotehnologiilor, aplicarea metodelor cost-efective pentru sinteza și caracterizarea
nanoheterojoncţiunilor fazelor mixte de CuO/Cu2O, funcţionalizarea suprafeţei cu nanopuncte de Pd și PdO2 și cercetarea lor în calitate de senzori de gaze ce ar permite detectarea
rapidă și eﬁcientă a gazelor explozive și volatile. Pentru cercetarea detaliată a materialelor se
vor folosi metode moderne, pentru caracterizarea structurală se va folosi XRD, pentru caracterizarea morfologică se va folosi SEM cu o rezoluţie înaltă, pentru caracterizarea modurilor
vibraţionale se va folosi micro-Raman, iar pentru caracterizarea chimică se va folosi EDX.
Project description: The proposed project aims at the implementation of applied nanotechnology
research, the application of cost-eﬀective methods for the synthesis and characterization
of CuO/Cu2O mixed phase nanoheterojunctions, the functionalization of surface with na-
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nodots of Pd and PdO2 and their research as gas sensors that would allow rapid and
eﬃcient detection of explosive and volatile gases. For the detailed investigation of the
materials we will use modern methods, XRD will be used for the structural characterization, high resolution SEM will be used for the morphological characterization, micro-Raman will be used for the characterization of the vibrational modes and for the chemical
characterization EDX.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Proiectul se bazează pe cercertarea aplicată (art. 7
din Codul cu privire la știinţa și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004), presupune cercetarea știinţiﬁcă orientată spre lărgirea cunoștinţelor aplicative adâncind și
dezvoltând domeniul senzorilor de gaze pe baza oxizilor semiconductori, îmbunătăţirea
lor prin utilizarea de materiale cu conductibilitatea electrică de tip p. Proprietăţi excelente ale oxizilor semiconductori de tip-p (CuO, Cu2O), fac aceste materiale tot mai
atractive pentru diverse aplicaţii practice. Multitudinea de publicaţii în dierite reviste de
plan internaţional indică clar importanţa domeniului pe piaţa globală.

2.77

SIMULAREA MATEMATICĂ COMPUTERIZATĂ A FENOMENELOR DE TRANS
FER ÎN PRODUSE VEGETALE UMEDE LA TRATAREA CU MICROUNDE / COMPU
TERIZED MATHEMATICAL SIMULATION OF TRANSFER PHENOMENA IN MOIST
VEGETABLES USING MICROWAVE TREATMENT

Echipa proiectului: Marin Guţu, Vitali Vișanu, Mihail Melenciuc, Mihail Balan, Ion Vișanu
Descrierea proiectului: Obiectivele principale ale Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor
pentru anii 2018-2022 (Hotărârea Guvernului nr.1150 din 20 decembrie 2017) sunt atingerea unui grad înalt al siguranţei alimentelor şi al încrederii consumatorului privind siguranţa alimentelor prin diversitatea produselor alimentare, accederea la pieţe de desfacere externe și asigurarea unei colaborări strânse și armonioase între autorităţile publice
centrale. Cercetările din cadrul proiectului vor contribui la elaborarea şi implementarea
de noi metode de procesare a produselor vegetale, ceea ce va permite deschiderea de
noi locuri de muncă, dezvoltarea sectorului de procesare a producţiei agricole vegetale
şi exportul de produse ﬁnite cu valoare adăugată.

2.78

INVESTIGAREA PROPRIETĂŢILOR TERMOELECTRICE ȘI OPTICE ALE MATE
RIALELOR NANOSTRUCTURATE ȘI SISTEMELOR MOLECULARE / INVESTIGA
TION OF THERMOELECTRIC AND OPTICAL PROPERTIES OF NANOSTRUCTURED
MATERIALS AND MOLECULAR SYSTEMS

Echipa proiectului: Ionel Sanduleac, Silvia Andronic, Tatiana Oloinic, Alexandra Mîrzac
Descrierea proiectului: Lucrarea propusă prezintă rezultatele proiectului pentru tineri cercetători
13/29.10.18F. S-a propus investigarea proprietăţilor termoelectrice ale cristalelor organice nanostructurate de tip p și de tip n, ca functie de temperatură. Determinarea parametrilor optimi pentru implementarea materialelor date în dispozitive de conversie directa
a energiei termice în energie electrică și a dispozitivelor de refrigerare. Un alt obiectiv
este dezvoltarea tehnologiei de comunicare optică prin utilizarea laserelor cu puncte
cuantice ca element principal și obţinerea condiţiilor adecvate pentru comportamentul
de rezonanţă coerentă. Pentru aplicaţii în domeniul spectroscopiei, imagisticii hipersensibile, telecomunicaţiilor de înaltă rezoluţie, a fost propusă investigarea sistemelor cu
dipol permanent pentru generarea undelor electromagnetice în domeniul terahertz.
Project description: This works presents the results obtained in the frame of the project for young
scientists 13/29.10.18F. The objectives consisted of: the investigation of thermoelectric
properties of nanostructured organic crystals of p and n – type as a function of temperature, and the identiﬁcation of optimal parameters for implementation in thermoelectric
devices for power generation or for thermoelectric cooling. Also, we have focused on
the development of optical communication technology by using quantum dots lasers,
and the description of appropriate behavior of the laser in the region of coherent reso-
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nance. For applications as spectroscopy, high-resolution imaging and telecommunication,
the investigation of permanent dipole systems was investigated in the regime of terahertz
wave generation.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Cercetările în cadrul proiectului sunt orientate spre o
descriere știinţiﬁcă mai amplă a proprietăţilor ﬁzice ale materialelor organice nanostructurate, sistemelor cu puncte cuantice și sistemelor de molecule cu dipol permanent la
interacţiunea cu radiaţia laser. Modelarea rezultatelor obţinute permite elaborarea de
anumite predicţii, cu recomandări concrete pentru proiectarea realizării experimentale și
optimizarea proprietăţilor precăutate. În cazul cristalelor organice nanostructurate, calculul coeﬁcienţilor termoelectrici ca funcţie de temperatură este necesară pentru estimarea
eﬁcienţei de conversie în regim de lucru real, ceea ce va oferi date concrete pentru proiectarea dispozitivelor. Studiul laserelor cu puncte cuantice va duce la identiﬁcarea de noi
parametri optimi de lucru în regim de rezonanţă coerentă. Aceste rezultate se aplică direct
în dezvoltarea tehnologiei de comunicare optică în bază de haos.

2.79

МеZnP2 DIODĂ SENSIBILĂ LA GIRAŢIE OPTICĂ / МеZnP2 DIODE SENSIBLE TO
OPTICAL GYRATION

Echipa proiectului: I.G. Stamov, N.N. Syrbu, A.V. Dorogan, L.L. Nemerenco
Descrierea proiectului: Dispozitivul reprezintă o diodă Schottky bazată pe o structură Me-ZnP2,
obţinută prin depunerea electrochimică a metalului și prin pulverizarea termochimică în
vid. Principiul de funcţionare se bazează pe efectul girotropiei optice și polarizabilitatea
neliniară a cristalului în intervalul de lungimi de undă de 450-800 nm. Caracteristicile fotoelectrice ale diodei și fotocurentul depind de polarizarea radiaţiei incidente și a tensiunii aplicate. Dispozitivul poate ﬁ utilizat pentru studierea dispersiei modale de polarizare,
orientarea exactă a obiectelor în spaţiu și alte aplicaţii din industrie.
Project description: The device represents a Schottky diode based on Ме-ZnP2 structure obtained
by electrochemical deposition of metal and by thermo-chemical spraying in vacuum. The
operating principle is based on optical gyrotropy eﬀect and nonlinear crystal polarizability
in the wavelength range 450-800 nm. The diode’s LIV characteristics and photocurrent depend on the polarization of incident light and applied voltage. The device can be used for
studying the polarization mode dispersion, exact orientation of objects in space and other
industry applications.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ MD
2.81

MONITORIZAREA RADONULUI ÎN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE ŞI
INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL / RADON MONI
TORING IN EARLY EDUCATION INSTITUTIONS AND PRIMARY, SECONDARY AND
HIGH SCHOOL INSTITUTIONS.

Echipa proiectului: Liuba Coreţchi, Ion Bahnarel, Alexandra Cojocari, Mariana Gîncu, Vasile Balanel
Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: Seria OȘ nr. 6276
Descrierea proiectului: Lucrarea se referă la investigaţii radiologice, inclusiv determinarea
concentraţiilor de radon în instituţiile de educaţie timpurie și instituţiile de învăţământ
primar, gimnazial şi liceal, cuprinzând procedee/metodologii noi de diminuare a
concentraţiilor de radon în școli şi grădiniţe vizavi de utilizarea sistemului de ventilare, evaluarea rezultatelor măsurătorilor de radon, metode de calculare a nivelului mediu anual
al radonului, elaborarea raportului privind rezultatele măsurătorilor de radon, importanţa
măsurătorilor de radon în instituţiile de educaţie timpurie şi instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal.
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Project description: The paper deals with radiological investigations, including the determination of radon concentrations in early education institutions and primary, secondary and
high school institutions, including new procedures/methodologies for reducing radon
concentrations in schools and kindergartens regarding the use of the ventilation system,
evaluation results of radon measurements, methods of calculating the annual average
radon level, elaboration of the report on the results of radon measurements, the importance of radon measurements in early education institutions and primary, secondary and
high school institutions.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea este destinată specialiștilor, care efectuează
supravegherea stării de sănătate a populaţiei, studenţilor şi rezidenţilor la etapa pregătirii
universitare/postuniversitare. Lucrarea poate ﬁ utilă, de asemenea, autorităţilor publice
locale şi specialiștilor din instituţiile Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Ministerului Economiei şi Infrastructurii; Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
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COMPARTIMENTUL III | PART III:
CREAŢIA TINERILOR
CREATION OF YOUTH

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ELECTRONICĂ ȘI ENERGETICĂ MD
BURUIAN ARMANDO MD
3.1

ECO TERRA

Autor:

Armando Buruian

Descrierea lucrării: Dispozitivul meu se numește, Eco Terra, eco – înseamnă ecologie și terra – pământ, acesta este un proiect ecologic pentru omenire, acesta constă în diminuarea dioxidului de carbon (Co2) din aer. Acest dispozitiv transformă dioxidul de carbon (Co2) din ţeava de
eșapament la automobil în gaz metan (CH4). Acest gaz inﬂamabil îl putem folosi pentru alimentarea motorului de ardere internă și în alte domenii. Dispozitivul face electroliza apei, în
care se degajă H2 și O2. Dioxidul de carbon trece printr-un tub ﬂexibil în care intră în reacţie
cu hidrogenul. H2+Co2=CH4 (gaz metan).
Work description: My device is called, Eco Terra, eco-means ecology and terra -means earth, this is
an ecological project for humanity; it consists in the reduction of carbon dioxide (CO2) in
the air. This device turns the carbon dioxide (CO2) into methane gas (CH4). This ﬂammable
gas can be used to power the internal combustion engine in other areas as well. The device
makes water electrolysis, which releases H2 and O2. Carbon dioxide passes through a ﬂexible
tube in which it reacts with hydrogen. H2+CO2=CH4 (methane gas)
Importanţa socio-economică sau tehnică: Dispozitivul Eco Terra este un dispozitiv revoluţionar,
care elimină dioxidul de carbon din ţeava de eșapament și reîntoarce automobilele la motorină, deoarece produce cantităţi foarte mari de dioxid de carbon. Din cauza dioxidului de
carbon au murit peste 25 de milioane de oameni, care s-au intoxicat cu CO2.

3.2

AIR BY ARMANDO

Autor:

Armando Buruian

Descrierea lucrării: Dispozitivul meu se numește Air by Armando, acesta este un dispozitiv care poate salva multe vieţi omeneștii de intoxicaţii cu gaz butan sau metan sau alte gaze nocive.
Acesta are un senzor Mq135 care poate detecta diverse gaze nocive (gaz metan, butan, gaz
natural, CO etc.), senzorul detectează gazul și transmite datele colectate din mediul înconjurător spre platforma de dezvoltare ardruino, apoi le transmite spre un releu cu tranzistor
care pune în acţiune un ventilator pentru aerisirea camerei și o electrovalvă pentru a întrerupe gazul din ţeava.
Work description: My device called Air by Armando is something that can be very taken care of by humans with butane or methane poisoning or other harmful looks. These are Mq135 sensors
that can detect a diﬀerent look (methane, butane, natural gas, CO, etc.), the sector detects
the gas and transmits the data it collects from the environment to the combustion growth
platform, then sends a relay with the care of the transistor in action, a fan for ventilation and
electrovalve chambers to interrupt the gas in the pipe.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Acest dispozitiv poate avea un impact pozitiv asupra
umanităţii, deoarece acesta va preveni cazurile în care oamenii își pun viaţa în pericol
din cauza gazului din ţevi sau butelii. Dispozitivul oprește gazul din ţevile de gaz și apoi
declanșează alarma, fapt care va preveni cazurile de intoxicaţie a locuitorilor, explozii cu gaz
metan, butan etc.

3.3

PANEL RAIN

Autor:

Armando Buruian

Descrierea lucrării: Panel Rain este un panou care produce energie electrică din picăturile de ploaie.
Componenta principală din acest panou este piezoelemente, în total pe acest panou există
48 de piezoelemente, ﬁecare din ele produce 0,25 v, în total acest panou produce 12 v AC.
Curentul de 12 v trece prin podul redresorului și se transformă în 12 v DC, care încarcă bateria. Apoi, tensiunea de 12 v CC trece prin invertorul DC – AC și se transformă în 220 v AC.
Work description: Panel Rain is a panel that produces electricity from rain drops. The main component in this panel is piezoelements, totally on this panel there are 48 piezoelements each
piezoelement produces 0.25 v, in total this panel produces 12 v AC. The 12 v AC pass through the rectiﬁer bridge and turn into 12 v DC, which charges the battery. Then the 12 v DC
passes through the DC - AC inverter and turns into 220 v AC.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Acest dispozitiv are un mare avantaj, deoarece produce
electricitate de la ploaie, în zonele ploioase, precum Marea Britanie unde plouă în ﬁecare zi, iar
razele solare sunt slabe, mai rentabil ar ﬁ să producem energie de la ploaie, decât de la soare.

3.4

COZMO

Autor:

Armando Buruian

Descrierea lucrării: Robotul Cozmo este un robot de casă. Are următoarele funcţii: senzor de incendiu prin transmitere fără ﬁr, senzor de inundaţie prin transmitere fără ﬁr, senzor de mișcare,
senzor de șoc, două sisteme audio Bluetooth, vu-metru digital, senzor de temperatură și
umiditate, senzor de măsurare a cantităţi de CO2, senzor de gaz butan, metan și gaz natural,
invertor și iluminator nocturn.
Work description: The Cozmo robot is a homemade robot. There are functions ﬁreless transmission
ﬁre sensor, ﬂoodless transmission ﬂood sensor, motion sensor, shock sensor, two Bluetooth
audio systems, digital vu-meter, temperature and humidity sensor, CO2 measurement sensor, Butane gas, methane and natural gas sensor, converter and night lighting.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la un sistem inteligent destinat pentru
persoanele care pleacă des în călătorii și doresc să supravegheze casa doar prin intermediul
tehnologiilor.

CLUBUL COPIILOR DE CREATIVITATE TEHNICĂ DIN UNIUNEA INVENTATORILOR
DIN MOLDOVA MD
3.5

PIERDUTE COMORI ALE CUNOȘTINŢELOR ANTICE. MODELUL SEISMOSCOP
ZHANG HENG 8 / LOST TREASURES OF ANCIENT KNOWLEDGE. SEISMOSCOPE
ZHANG HENG MODEL 8

Autor:

Alexandrec Vuillermoz at All

Descrierea lucrării: Primul dispozitiv din lume pentru înregistrarea cutremurelor a fost inventat în
China, în urmă cu 1880 de ani. Pe baza documentelor istorice ale 184 de caractere chineze
antice, modelul actual al dispozitivului este recreat. Modelul este testat in vivo pentru a înregistra valurile primare de cutremure.
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Work description: The world’s ﬁrst device for recording earthquakes was invented in China 1880
years ago. Based on the historical documents of 184 ancient Chinese characters, the current
model of the device is recreated. The model has been tested in vivo for registering earthquakes primary waves.
Importanţa socio-economică sau tehnică: După cum a fost raportat de către oamenii de știinţă
de la Academia de Știinţe a Moldovei – înregistrarea cutremurului val de primar dă 25-45
secunde de avertizare înainte de declanșarea undelor distructive.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE MD
3.6

PROCEDEU DE CULTIVARE A LEVURILOR RHODOTORULA GRACILIS / THE PRO
CEDURE FOR CULTIVATION OF RHODOTORULA GRACILIS YEASTS

Domeniul lucrării: Biotehnologie, chimie, tehnologii şi produse ecologice
Autori:

Nadejda Efremova, Alina Beșliu, Agaﬁa Usatîi

Cerere de brevet: MD a 2018 0059
Descrierea lucrării: Procedeu nou de cultivare a levurilor Rhodotorula gracilis cu aplicarea nanoparticulelor de zinc poate ﬁ utilizat pentru obţinerea proteinelor cu potenţial înalt de aplicare în
industria microbiologică, alimentară, farmaceutică și cosmetică.
Work description: New procedures for cultivation of yeast Rhodotorula gracilis with the application of
zinc nanoparticles can be used to obtain proteins with high potential for application in the
microbiological, food, pharmaceutical and cosmetic industries.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Procedeul elaborat de cultivare a levurilor Rhodotorula
gracilis cu aplicarea nanoparticulelor oxizilor de metale corespunde nivelului mondial de
dezvoltare a biotehnologiilor microbiene de importanţă strategică în crearea economiilor
performante cu aplicări practice în industriile ţării.

INSTITUTUL DE ZOOLOGIE MD
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE MD
3.7

METODĂ DE TRATARE A CARTOFULUI ÎMPOTRIVA NEMATODEI DITYLENCHUS
DESTRUCTOR / A METOD FOR TRETMENT OF POTATO AGAINST THE DITYLENC
HUS DESTRUCTOR NEMATODE

Domeniul lucrării: Agricultură, soiuri de plante, alimentaţie
Autori:

M.Melnic, St.Rusu, D.Erhan, Leonid Onofraș, V.Todiraș, V.Slanina

Brevet: MD 719
Descrierea lucrării: Procesul consta în tratarea și dezinfectarea cartofului semincer înainte de a ﬁ
plantat cu soluţie diluată a lichidului cultural al bacteriei Pseudomonas ﬂuorescens CNMNPFB-01. Timpul expunerii – 20 de ore, folosind o varietate a diluţiilor lichidului cultural de
1:100…1:500. După prelucrare cartoﬁi au fost expuși la temperatura de camera.
Work description: The process consists in treating, in bathing of the potato prior to planting with
an aqueous solution of the culture liquid containing the bacteria Pseudomonas ﬂuorescens
CNMN-PFB-01. The process takes place in one time with a subsequent exposure time of
20 hours, using a variety of 1:100…1:500 dilutions. After that the processed potatoes are
explosed to air drying.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Metoda de biocontrol asupra nematodelor ﬁtoparazite
la cultura cartofului semincer poate ﬁ utilizată de producători cu scopul obţinerii producţiei
ecologic pure.

KOREA UNIVERSITY INVENTIONS ASSOCIATION KR
3.8

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CU LEDURI TRIDIMENSIONALĂ A ZONEI ȘCOLARE
CONECTATĂ LA SEMAFOR / SCHOOL ZONE 3D LED CROSS SECTION LINKED TO
TRAFFIC LIGHTS

Author: Jun Sunghyun
Work description: Traﬃc accidents in front of schools increase year by year and are especially vulnerable to school zone traﬃc accidents at night. At present, there are many times when the
driver can’t see the jaws, even though there are bumps at crossings such as in front of the
school or in other villages. This invention relates to LED 3D crosswalks linked to traﬃc lights
instead of warning jaws in front of schools or other dangerous crossings, and is conﬁgured
to enable the driver to be identiﬁed at night with a red 3D sidewalk light in a visually visible
format if it is stopped with a signal lamp.
The socio-economic and technological importance: 3D LED devices are installed at the crossing at
the school zone instead of the barrier chin as a way to prevent safe driving of drivers and
school zone traﬃc accidents. For example, if the traﬃc light is red, the LED 3D light on the
crossing line in conjunction with the stop line, it will prevent the driver from crossing the
crossing at night, as well as identiﬁcation.

LICEUL TEORETIC ,,UNIVERSUL”, INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
3.9

NUTZ AND ELZA  PERNĂ ORTOPEDICĂ / NUTZ AND ELZA  ORTHOPEDIC PIL
LOW

Autor: Bivol Adelina
Patentat: Seria 0 nr. 7124 / 20.01.2019
Descrierea lucrării: Nutz and Elza este perna ortopedică bazată pe nuci ecologice, se utilizează în
timpul lecţiilor când copii stau încordaţi în timpul orelor, se ﬁxează în zona spatelui este
confortabilă la şcoală şi nu doar. Perna comodă este absolut sănătoasă. O putem folosi în diferite remedii, pentru masarea tălpilor, în zona gâtului o putem folosi multilateral. Autorul la
vârsta de 7 ani, Adelina Bivol, a cules nuci din curtea bunicii, unde s-a gândit să le folosească
nu doar în alimentaţie, dar şi curativ, ﬁind dure, rotunde, alunecoase la suprafaţă, se mişcă
uşor pentru a ﬁ ﬁxate în perna foarte utilă şi actuală la ziua de astăzi.
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Work description: Nutz and Elza is an orthopedic pillow based on ecological nuts, it is used during
lessons when children are tense during the hours, it is ﬁxed in the back area is comfortable
at school and not only. The comfortable pillow is absolutely healthy. We can use it in diﬀerent remedies, for massaging the soles, in the neck area we can use it multilaterally. The
author at the age of 7 years Adelina Bivol, picked nuts from the grandmother’s yard, where
she thought to use them not only in nutrition but also in healing, being harsh, round, slippery on the surface moves easily to be ﬁxed in the very useful and her current pillow today.

3.10

PARTSP

Autor:

Silvia Scorţescu

Descrierea lucrării: Fiind mamă şi alăptam copilul, observam că copilul ﬁind ﬂămând se îneacă cu
lapte matern, nu puteam să ﬁxez degeţelul meu în gât, astfel am inventat o lingură care cu
grijă o ﬁxăm în gât să nu să se înece copilul. Part-sp este fabricată absolut din silicon ecologic, nu doare, este inofensiv, elastic şi moale special folosit în timpul alăptării, poate ﬁ folosit
de asemeni atunci când copilul sau persoană în vârstă consumă apă, suc sau ﬁind înfometat
şi se poate îneca cu aceste produse. Part-sp este reutilizabilă, rezistenţă până la 24 luni.

Work description: Being the mother, when I was feeding the baby with breast milk, I noticed that the
baby is drowning if he is hungry, always thinking of me coming back or hitting my back in
the mouth or ﬁxing my ﬁnger in the mouthpiece to enter the air carefully so as not to drown,
from this way we sell a part-sp that helps mothers to help the baby not to drown with milk
during breast feeding. Part-sp author Silvia Scortescu made it absolute ecologic silicone, it
doesn’t hurt to be elastic and soft and comfortable to use, to be of ﬁrst aid to breastfeeding
moms and not only, they can be used when older children or older people drown sometimes unconditioned with water, juice, food, slimming with speed just when being hungry.
It is very useful, very easy to wash and reuse, a 24-month warranty is used.

3.11

NONSKID W

Autor:

Zinaida Glavan

Descrierea lucrării: Non-skid W, este folosit în special în timpul iernii, este din nisip anti-îngheţ care
are la bază sodă şi ulei de răşină, se foloseşte în special iarna, când alunecăm în special
cu maşina care derapează, bicicleta, sau căruciorul persoanelor cu dizabilităţi, se presară în
zone cu gheaţă sau, în special deal periculos de urcat. Produsul este ecologic uzual, rezistent, are o garanţie de 5 ani, păstrat la întuneric şi loc rece. Autorul Zinaida Glavan are un
secret comercial care menţine produsul inovativ, astfel procesul de cercetare continuă până
la patentare.
Work description: Non-skid W its used during winter, made of non-freezing sand, soda and resin oil, it
is accessible in winter, when the car, bicycle, stroller of people with disabilities slide in areas
with a lot of ice, especially in the hill area, it is a non-slip, ecological, usual, resistant, it does
not deteriorate, it can be used about 5 years if it is kept cold and dark. Author Zinaida Glavan
has a secret at the base of the components and quantity of materials used as raw material,
which is why innovation is in the process of research and patenting.
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3.12

LAKE FUCINO

Author: Maxim Dolinschi
Patented: IT H-IT 2019
Work description: The Romans knew the lake as Fucinus Lacus and founded settlements on its banks,
including Marruvium. It was the site of the Ba le of Fucine Lake in 89 BC. However, while the
lake provided fertile soil and a large quantity of ﬁsh, it was also believed to harbor malaria,
and, having no natural outﬂow, repeatedly ﬂooded the surrounding arable land. The Emperor Claudius attempted to control the lake’s maximum level by digging a 5.6 km (3.5 mi) drainage tunnel through Monte Salviano, requiring 30,000 workers and eleven years, but with
uncertain success. Of the collapse of one of the tunnels Cassius Dio observed “When the
Fucine Lake caved in, the prominent freedman Tiberius Claudius Narcissus was severely blamed for it. For he had been in charge of the undertaking, and it was thought that after spending a good deal less than he had received he had then purposely contrived the collapse, in
order that his wrong-doing might not be detected.”
The original lake had a ﬂuctuating area of about 140 km2 (54 sq mi) which the Claudian
initiative may have reduced to about 90 km2 (35 sq mi). A 4.5 km (2.8 mi) collecting canal was extended and deepened by Hadrian which reduced the area of the lake to about
57 km2 (22 sq mi). The larger 19th century tunnel, along the same route as the Roman tunnel, destroyed most of the archaeology of the Roman tunnel, which is why the success of
the earlier Claudian scheme is so uncertain. The deeper Hadrianic canal destroyed the archaeology of the Claudian canal. The ﬁnal Roman canal has left clear archaeology, showing
that 1 km (0.62 mi) from the lake, the tunnel was 7.5 m (25 ft) deep, 19.5 m (64 ft) wide at
the top, and 4.5 m (15 ft) wide at the base. It sloped to the tunnel at 0.05% (a gradient of
one in two thousand). A very detailed account of the Roman scheme is found in the Brisse
& Retrou reference below.
As the Empire fell, there was a failure to maintain the Roman drainage scheme. Sediment
and vegetation blocked the collecting canal. An earthquake on a fault crossing the collecting canal dropped the land on the lake side 30–35 cm (12–14 in) relative to the tunnel
entrance. Investigations where the fault crosses the canal show that large amounts of sediment had accumulated in the canal before the earthquake. On the assumption that this
earthquake would damage Rome it seems very likely that the earthquake occurred shortly
before 508 AD when the earthquake damage to the Colosseum was repaired. The lake appears to have returned to its uncontrolled pre-Claudian area by the end of the 5th century
and certainly by the end of the 6th century.
Some suggestion, or attempt, to restore the Roman drainage scheme appears in both the
13th and 15th centuries but neither succeeded.
In the 19th century, the Swiss engineer Jean François Mayor de Montricher was commissioned by the prince Alessandro Torloniato drain the lake. A 6.3 km-long (3.9 mi) and 21 m-wide (69 ft) canal was begun in 1862 and after more than 13 years, the lake was completely
drained. The resulting plain is one of Italy’s most fertile regions. Antiquities from the Roman
occupation of the land, after the ﬁrst drainage scheme, became part of the Torlonia collection.

3.13

BORDEC

Autor:

Polina Volociuc

Descrierea lucrării: Un proiect pe reciclare; copii cu vârstă de 5-10 ani, participă, pentru a dezvolta
imaginaţia, eu folosesc borcane goale pe care mama le-a golit ﬁind cu mazăre verde, porumb dulce, tomate etc. Decorez borcanele după imaginaţia proprie, ofer a doua viaţă la
aceste borcane care se transforma în produs: vază, suport creioane, inclusiv pot servi suport
lumânare, pe care o cumpăr, o topesc și creez lumânare personalizată cu miros de plante
uscate. Am 8 ani și deja fac cadouri din propria colecţie Bor-Dec, astfel îmi câștig bani de
buzunar și pot oferi un cadou membrilor familiei sau prietenilor.
Work description: A project on recycling, children 5-10 years old, participate, to develop the imagination, I use empty jars that my mother emptied being with green peas, sweet corn, tomatoes
etc. I decorate the jars according to my imagination, I give a second life to these jars that
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turn into a product: vase, pencil holder, including can serve lighting support, which I procure, melt and create custom lighting with the smell of dry plants. I am 8 years old and I always make presents for my own,,Bor-Dec,, collection, earning money - I do not oﬀer money
to buy gifts for family members or friends.

3.14

BUTTONREC

Autor:

Simionel Sara

Descrierea lucrării: Ador ﬂuturașii, am creat o colecţie de ﬂuturași doar din nasturi de la hainele vechi,
reciclez nasturii și creez artă personalizată, sunt mulţumită că creaţia artistică îmi aparţine
și pot face un cadou original. Scopul meu este să-mi creez un stimul de avea o ocupaţie și
de a mă educa să am răbdare. Sunt mulţumită că pot recicla și crea singură cu mâinile mele.
Work description: I love butterﬂies, I created a collection of butterﬂies only from buttons from old
clothes, I recycle the buttons and I create personalized art, I am satisﬁed that the artistic creation belongs to me and I can make an original gift, the purpose of creating an incentive to
have an occupation and to give me educate me to be patient. I am pleased that I can recycle
and create my own with my hands.
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3.15

POINTYGAME

Autori:

Catalin Chironet, Madalina Chironet

Descrierea lucrării: Suntem zilnic în telefon, nu știu cum să scot copii afară la joacă, am creat un joc
hazliu, am luat cutii goale, am efectuat găuri, și le-am legat de picior ca o încălţăminte, jocul
constă în logica gândirii, care este parcursă pe un timp de 5 min, doar dacă se răspunde corect la întrebările de logică din diferite domenii ale știinţei, mă bucur că și la școală în pauze
putem să jucăm jocul.

Work description: We are daily on the phone, I do not know how to get children out of the play, I created a playful game, I took empty boxes I made holes, and I tied them to the foot like a shoe,
the game counts in the logic of thinking, which is on a time of 5 min, only if it is answered
correctly to the logic questions from diﬀerent ﬁelds of science, I am glad that during breaks
we can play the game and at school.

3.16

SCHOOL ADMISION TRACKING

Autor:

Nicu Frumusache

Descrierea lucrării: Este un program unde copii automat se vad absenţi la ore, este o bază de date
cu toate lipsurile copilului la ore. Am efectuat cercetarea la 3 clase timp de 3 ani, am observat, că unul și același copil a lipsit tot anul, sau pe motiv personal sau pe motiv de boală. În
concluzie, programul prezintă în claritate imaginea clasei și a copilului problemă, astfel se
preîntâmpină absenţele nemotivate foarte ușor. Scopul programului este de educa copii să
nu lipsească fără motiv și să ﬁe penalizat dacă lipsește mereu fără a avea un motiv întemeiat.

Work description: It is a program where children are automatically absent during the hours, it is a
database with all the child’s missing hours. I carried out the research in 3 classes for 3 years,
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I noticed that one and the same child was missing all year, either for personal reasons or
because of illness. In conclusion, the program presents in the clarity the image of the class
and the child’s problem, thus preventing unexplained absences very easily. The purpose of
the program is to educate children not to miss for no reason and to be penalized if they are
always missing without a good reason.

3.17

EOSUN II THERMO

Autor:

Daniel Ganja

Descrierea lucrării: Proiectul pe utilizarea energiilor derulează 5 ani, este foarte atractiv, am folosit
energia soarelui, vântului, însă am continuat cu energia pământului, care ţine ca sursă de
rece la adâncime, cald la suprafaţă, am colectat energiile și am demonstrat că energiile le
putem folosi în mediul casnic, pentru a încălzi apa, pentru a păstra la rece produse alimentare, pentru a efectua economie de energie în casă, toate ﬁind gratis, doar efectuând utilaj
de depozitare corectă a energiilor. Sunt stimulat pentru a produce o cantitate și mai mare
de energii pentru un volum mai mare prin cercetarea cantităţii de energii necesare la o tona
de apa, 100 kg de carne păstrată la adâncime, 5 camere de iluminare etc.; sunt predispus să
lansez proiectul în continuare până la 10 ani, cu succese și realizări concrete.

Work description: The project on energy use runs for 5 years, is very attractive, I used the energy
of the sun, the wind, but we continued with the energy of the earth, which keeps us as a
source of cold at depth, warm at the surface, we collected the energies and we demonstrated that the energies can be used. in the home, to heat water, to keep food cold, to carry
light energy in the house, all being free, only by carrying out the correct energy storage
equipment. I am stimulated to produce an even greater amount of energy for a larger volume by researching the amount of energy needed per tonne of water, 100 kg meat kept at
depth, 5 lighting rooms etc. I am predisposed to launch the project further up to 10 years,
with concrete successes and achievements.

3.18

MINIPLANET II SERA

Autor:

Dorin Dascal

Descrierea lucrării: Proiectul derulează ca cercetare din 2016, astăzi am creat o seră 60/90 cu diferite
plante care cresc, decedează, iar se nasc, oxigenul permite creșterea continuă a platelor,
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astfel voi continua proiectul până la dimensiune mult mai mari pe un perete în camera mea,
unde în sticlă vor creste plante de mostre vii pentru cercetare și înmulţire prin păstrare, astfel
putem avea zona verde și natura veșnica în propria casă. Sera house îmi produce satisfacţie
prin cercetarea continuă și realizarea visului personal. Premiile câștigate mă motivează să
cercetez și să mă dezvolt în continuare. Biologia este viata atât a noastra, cât și a plantelor
care ne oferă/Viaţa.
Work description: The project runs as research from 2016, today I created a greenhouse 60/90 with
diﬀerent plants that grow, die and are born, oxygen allows the continuous increase of payments, so I will continue the project to a much larger size on a wall in my room, where in
the glass will grow live sample plants for research and breeding through storage, so we can
have green area and eternal nature in our own house. Sera house produces me satisfaction
through continuous research and the realization of my personal dream. The prizes won motivate me to continue researching and developing myself. Biology is our life as well as the
plants oﬀer / Life.

3.19

LICIMASK

Autori:

Margareta Palas, Sandrina Jurja

Descrierea lucrării: Masca naturală, fabricată din coaja de nuci din pruna chinezeasca – lici, cu miere
de albini, ea ajută la curăţarea tenului gras, tratează acneea, păstrează pielea catifelată. Rezistă 12 ore după fabricare, se efectuează cu 6 ore până la utilizare, este absolut ecologică,
beneﬁcă și prezintă interes atât pentru domniţe de 12 ani, cât și pentru doamne în vârstă
de 60+, recomand utilizarea după orele 18-00 când după o oră obositoare și fata trebuie
relaxată. Masca se păstrează la rece, se recomanda 2 zile pe săptămână. Fii mereu tânără.
Work description: The natural mask, made from the Chinese plum nut lici – with honey bees, it helps
to clean the oily skin, treats acne, preserves the soft skin. It lasts 12 hours after manufacture,
can be used, it is made with 6 hours until its use, it is absolutely ecological, beneﬁcial and it
shows interest for young girls 12 years old and ladies in rock 60+, I recommend the use after
18-00 hours and after an exhausting hour and face must be relaxed. The mask is kept cold it
is recommended 2 days a week. -Be young Always-
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3.20

HAIRDROP

Autor:

Camelia Valauta

Descrierea lucrării: Aparat de colectat parul care cade în timpul spălării în baie și se scufundă în canalizare și o blochează. Aparatul colectează părul și îl descompune. Este utilizat cu scop de
reciclare și foarte util în casă, în special pentru domnișoare cu par lung. Se oferă o garanţie
de 12 luni.

Work description: Hair collecting device that falls during the wash in the bathroom and sinks into
the sewer and blocks it. The device collects the hair and breaks it down. It is used for recycling purpose and very useful in the house especially for ladies with long hair. A 12-month
warranty is oﬀered.

3.21

INOVATECH

Autor:

Vladislav Diaciuc

Descrierea lucrării: Un aparat de reciclat creioane, copii sunt la școală, rămân deseori resturi de creioane color, reciclare și reutilizare mixare de culori și art-creion cu culori noi, originale.
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Work description: A pencil recycling machine, children are at school, often leftover colored pencils,
recycling and reusing color mixes and art pencils with new, original colors.

3.22

CREATART

Autor: Mihail Soherev
Descrierea lucrării: Servicii de promovare a site-ului celor care creează arta la comandă, colegii de
clasă, cei cointeresaţi în artă – decorativă, desen, pictură, hand-made.
Work description: Services for promoting the site for those who create custom art, classmates, those
interested in art - decorative, drawing, picture, hand-made.

3.23

ABBTZ

Autori:

Eugen Ilasciuc, Victor Coleada

Descrierea lucrării: Abţibilduri cu tematici de școală, cu drept de autor, sunt colorate, vesele și atractive, preţul de la 1 leu bucată până la 5 lei în funcţie de volum.
Work description: -School-themed stickers, copyrighted, are colorful, cheerful and attractive, the
price from 1 leu piece pine to 5 lei depending on volume.

1
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3.24

RAWDOLL

Autor:

Olga Surugiu

Descrierea lucrării: Păpușă cu paie este ecologică și foarte utilă, cu efect de tratament conţine plante medicinale, păpușa se oferă copiilor și persoanelor care iubesc și preferă lucrări naturale
și originale.
Work description: The doll with straw is ecological and very useful, with treatment eﬀect contains
medicinal plants, the doll is oﬀered to children and people who love and prefer natural and
original works.

3.25

BOOKYOUH

Autor:

Valeria Stamati

Descrierea lucrării: Creaţie proprie, carte personalizată cu drept de autor, tematica este viaţă adolescentului în mediu de școală, inclusiv mediu cu prietenii și societatea. Toate desenele din
pagini sunt personale cu drept de autor.
Work description: Own creation, personalized book with copyright, the theme is the life of the adolescent in an inclusive school environment with friends and society medium. All the drawings on the pages are personal copyrighted.

3.26

SHOESDARF

Autor:

Daniela Buga

Descrierea lucrării: Încălţăminte ecologică, dublă model, fabricată cu scop medicinal, talpa este
confecţionată cu boabe de piper negru, împotriva artritei, artrozei, bolilor de vene și sistem
osos. Scopul încalţămintei este de a trata natural picioarele care ne duc zilnic. Se recomandă persoanelor în vârstă și tinerilor care fac sport.
Work description: Ecological footwear, double model, made for medicinal purpose the sole is made
with black pepper grains, against arthritis, osteoarthritis, vein diseases and bone system.
The purpose of the shoe is to naturally treat the feet that take us daily. Older people and
young people playing sports are recommended.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MD
3.27

UTILIZAREA NCICLOHEXIL21PIRIDIN2ILETILIDENHIDRAZINCARBO
TIOAMIDEI ÎN CALITATE DE INHIBITOR AL PROLIFERĂRII MICROORGANISME
LOR GRAMPOZITIVE ȘI FUNGILOR DIN SPECIA CANDIDA ALBICANS / USE OF
NCYCLOHEXYL21PYRIDIN2YLETHYLIDENEHYDRAZINCARBOTIOAMIDE
AS AN INHIBITOR OF PROLIFERATION OF GRAMPOSITIVE MICROORGANISMS
AND FUNGI OF THE CANDIDA ALBICANS SPECIES

Domeniul lucrării: Chimie şi medicină
Autori:

Aurelian Gulea, Olga Burduniuc, Greta Bălan, Victor Ţapcov, Roman Rusnac, Valeriu Rudic

Cerere de brevet: MD a 2018 0079
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la utilizarea compusului organic biologic activ din clasa tiosemicarbazonelor, care manifestă activitate antimicrobiană și antimicotică faţă de spectru larg de microorganisme gram-pozitive și fungile din
specia Candida albicans. El posedă activitate bacteriostatică și bactericidă în concentraţie
0,06…250 μg/mL faţa de bacteriile gram-pozitive și fungii levuriforme. Activitatea antimicrobiană este de 39…1,2 ori mai înaltă faţă de Staphylococcus aureus şi Bacillus cereus decât
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furacilina, utilizată în medicină şi de 12-2 ori depăşeşte activitatea bacteriostatică și bactericidă prototipului faţă de microorganismele gram-pozitive.
Work description: The invention relates to chemistry and medicine, namely to the use of the biologically active organic compound of the thiosemicarbazone class, which exhibits antimicrobial
and antimycotic activity with respect to the broad spectrum of gram-positive and fungal
microorganisms of the Candida albicans species. It has bacteriostatic and bactericidal activity in concentration 0.06…250 μg/mL compared to gram-positive bacteria and yeast fungi.
Antimicrobial activity is 39…1.2 times higher than Staphylococcus aureus and Bacillus cereus
than furacillin, used in medicine, and 12-2 times exceeds the bacteriostatic and bactericidal
activity of the prototype against gram-positive microorganisms.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al invenţiei este condiţionat de faptul,
că pentru prima dată în calitate de inhibitor al proliferării microorganismelor gram-pozitive
și a fungilor din specia Candida albicans s-a propus N-ciclohexil-2-[1-(piridin-2-il) etiliden]
hidrazincarbotioamida.

3.28

INHIBITOR DE PROLIFERARE A CELULELOR LEUCEMIEI MIELOIDE UMANE HL
60 CU SOLUBILITATEA MĂRITĂ ÎN APĂ / NEW INHIBITOR OF PROLIFERATION OF
HUMAN PROMYELOCYTIC LEUKEMIA CELLS HL60 WITH INCREASED SOLUBILITY
IN WATER.

Domeniul lucrării: Chimie și medicină
Autori:

Aurelian Gulea, Vasile Graur, Victor Ţapcov

Brevet: MD 4581
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la un compus organic biologic
activ din clasa tiosemicarbazidelor şi poate ﬁ utilizată pentru proﬁlaxia şi tratamentul leucemiei mieloide umane. Compusul descris în brevet de invenţie are solubilitatea mărită în apă.
La concentraţia 10-5 M el inhibă creșterea şi multiplicarea a 97,0%, la 10-6 M – 95,1%, iar la
concentraţia 10-7 M – 84,0% de celule HL-60 ale leucemiei umane mieloide. După activitatea
anticancerigenă acest compus depăşeşte de 2 ori caracteristicile analoage ale prototipului.
Proprietăţile depistate ale compusului prezintă interes pentru medicină din punct de vedere al extinderii arsenalului de inhibitori ai leucemiei umane mieloide.
Work description: The invention relates to chemistry and medicine, in particular to a biologically active organic compound of the thiosemicarbazide class and can be used for preventing and
treating human myeloid leukemia. The described compound has an increased solubility in
water. It inhibits the growth and multiplication of 97.0% of HL-60 cells of human myeloid
leukemia at 10-5 M concentration, 95.1% at 10-6 M concentration and 84.0% at 10-7 M concentration. This compound exceeds 2 times the prototype’s analogous characteristics. The
discovered properties of the substance are of interest for medical practice for enhancement
of the arsenal of human myeloid leukemia inhibitors.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a ciclului de invenţii va ﬁ
stabilită după cercetări preclinice şi clinice a compușilor

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE,,NICOLAE TESTEMIŢANU” ,
INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
3.29

METODĂ DE STUDIU AL PREPARATELOR MICROSCOPICE PRIN INTERMEDIUL
APLICAŢIEI MEDNOTES / METHOD OF STUDY OF MICROSCOPIC SAMPLES THE
MEDNOTES APPLICATION

Autori: Eugeniu Valic, Vladimir Valic
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Descrierea lucrării: Acest proiect constă în demonstrarea unei aplicaţii destinate studenţilor pentru
crearea notiţelor, dar și pentru a memoriza eﬁcient materia și particularităţile micropreparatelor la obiectele histologie, microbiologie sau morfopatologie prin adăugare de informaţii
într-un chenar prestabilit, care conţine categoriile: Tip de ţesut, Tip de celule, Localizarea
ţesutului, Funcţia ţesutului, Particularităţi de structură, Maladii ale ţesutului etc., precum și
însuși o fotograﬁe sau mai multe a ţesutului sau a culturii bacteriene studiate. Utilizatorul va
putea adăuga informaţii în aceste categorii, salva și accesa în regim oﬄine. Partea a doua a
proiectului constă dintr-un model de suport universal pentru toate telefoanele, care poate
ﬁ ușor montat la ocularul microscopului. Scopul acestuia constă în ușurarea procesului de
studii prin observare pe ecranul telefonului al ţesutului, ulterior fotograﬁerea acestuia fără
probleme legate de focusare sau mișcări bruște ale dispozitivului. Totodată, imaginea fotograﬁată ar putea ﬁ transmisă prin intermediul Bluetooth de pe telefon spre ecranul unui
proiector sau table inteligente pentru a vizualiza și discuta particularităţile preparatului studiat.
Work description: This project consists of demonstrating an application for students to create notes
and to eﬀectively memorize the material and particularities of samples on the histology,
microbiology or morphopathology practical lessons by adding information in a predetermined box, which contains the categories: Type of tissue, Type of cells, Localization of tissue, Tissue function, Structural features, Tissue diseases, etc. but also an image or more
of the tissue or bacterial culture studied. The user will be able to add information in these
categories, save and access oﬄine. The second part of the project consists of an universal
adapter model for all cellphones, which can be easily mounted to the microscope eyepiece.
Its purpose is to facilitate the study process by observing the tissue on the pone screen,
subsequently photographing it without problems related to focussing or sudden movements of the device. At the same time, the photographed image could be transmitted via
Bluetooth from the phone to the screen of a projector or smart boards to view and discuss
the particularities of the tissue sample studied.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Această aplicaţie oferă posibilitatea atât elevilor, cât și
studenţilor să studieze preparatele microscopice într-un mod interactiv și eﬁcient, stocând
informaţia direct pe dispozitiv. De asemenea, aplicaţia va ﬁ compatibilă cu toate versiunile de sistem de operare Android (de la versiunile 4.4 și mai noi), iOS (de la versiunea 8).
Informaţia adăugată va putea ﬁ stocată pe un termen nelimitat, economisind resurse, spaţiu
și timp pentru procesul de studii.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI MD
3.30

PROTEZĂ ELECTRICĂ / ELECTRIC PROSTHETIC HAND

Autor:

Vladislav Kovalskii

Descrierea lucrării: Proiectul „Electric prosthetic hand” este o proteză robotică manipulată prin
mișcările mușchilor mâinii. Este destinată să restabilească funcţiile normale ale mâinii afectate, să facă viaţa mai ușoară pentru astfel de oameni.
Work description: Electric prosthetic hand is a robotic hand governed by one’s hand movements,
more precisely by the process of generated muscle contractions. It is intended to restore the
normal functions of the missing hand. Each ﬁnger is controlled by a distinct servo motor.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa sociala și tehnică a lucrărilor efectuate se
constituie în impactul inovativ și cognitiv asupra economiei și știinţei, dar și în realizarea
unor adaptări esenţiale pentru o integrare socială reușită a persoanelor mai speciale.
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3.31

DISPOZITIV MULTICANAL DE MĂSURARE A SENZORILOR DE GAZE / MULTI
CHANNEL DEVICE FOR MEASURING GAS SENSORS

Autor:

Anatolie Pocropivnîi

Descrierea lucrării: Dispozitivul este destinat controlului parametrilor structurilor cu micro și nanosenzori. De asemenea, poate ﬁ utilizat pentru controlul parametrilor materialelor care își
schimbă rezistenţa la inﬂuenţa diferitor factori (fotorezistenţa, termorezistenţa etc.)
Work description: The device is intended for controlling the parameters of structures with micro and
nanosensors. It can also be used to control the parameters of materials that change their
resistance to the inﬂuence of diﬀerent factors (photoresistance, thermoresistance, etc.).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Dispozitivul se referă la domeniul tehnicilor de măsurare şi poate ﬁ utilizat în controlul parametrilor materialelor care își schimbă rezistenţa la
inﬂuenţa diferitor factori (fotorezistenţa, termorezistenţa etc.) în diferite domenii: monitorizarea mediului, industria chimică, diagnosticarea medicală.

3.32

SURSE DE ALIMENTARE / POWER SUPPLIES

Autor:

Andrei Mancenco

Descrierea lucrării: Sursele de alimentare sunt destinate implementării în ciclul lucrărilor de laborator la obiectele: circuite și dispozitive electronic, circuite integrate digitale, electronica pentru automobile. Sursele permit furnizare tensiune bipolară stabilizată necesară pentru alimentarea diferitor sisteme analogice și digitale. In surse este prevăzută o protecţie în două
nivele contra curentului de scurtcircuit.
Work description: Power supplies are intended for implementation in the cycle of laboratory work
for objects: electronic circuits and devices, digital integrated circuits, automotive electronics. The sources allow the supply of the stabilized bipolar voltage required to supply diﬀerent analog and digital systems. Sources provide two-level protection against short-circuit
current.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Sursele de alimentare vor permite ridicarea nivelului de
cunoștinţe a studenţilor obţinute în cadrul ciclul lucrărilor de laborator la obiectele: circuite și dispozitive electronic, circuite integrate digitale, electronica pentru automobile, dar și
pentru sporirea creativităţii tehnice a studenţilor UTM.

3.33

DISPOZITIV PORTABIL PENTRU MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI / PORTA
BLE DEVICE FOR MONITORING AIR QUALITY

Autor:

Adrian Bîrnaz

Descrierea lucrării: Dispozitivul este destinat monitorizării calităţii aerului acasă, la locul de muncă,
în subsol, în automobil. Detectarea nemijlocită a gazului care are o concentraţie mai mare
în aer decât norma admisibilă.
Work description: The device is intended for monitoring the air quality at home, at work, in the
basement, in the car. Direct detection of gas having a higher concentration in air than the
permissible norm.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Dispozitivul se referă la domeniul tehnicilor de măsurare şi poate ﬁ utilizat în monitorizarea calităţii aerului în oﬁcii, săli de conferinţă, hale de
producţie. Depistarea unor scurgeri de gaze nocive ca exemplu: LPG, butan, propan, metan,
alcool, hidrogen, fum, gaz natural, LNG, dioxid de carbon, amoniac.
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3.34

SISTEM INTELIGENT PENTRU SORTAREA DEȘEURILOR / INTELLIGENT SYSTEM
FOR WASTE SORTING

Autori:

Neonil Roşca, Iulian Lungu

Descrierea lucrării: Sistemul inteligent pentru sortarea deșeurilor este destinat transportării autonome a deșeurilor pe un transportor, analizei şi identiﬁcării conţinutului acestor deșeuri,
şi distribuirii acestora în diferite containere de stocare: metale feroase, metale neferoase,
hârtie şi deșeuri manageriale non-reutilizabile. Conceptul de sistem inteligent se bazează
pe proprietăţile acestuia de a se învăţa în procesul funcţionării.
Work description: The intelligent system for waste sorting is intended for the autonomous transport
of waste on a transporter, the analysis and identiﬁcation of the contents of these wastes,
and their distribution in diﬀerent storage containers: ferrous metals, non-ferrous metals,
paper and non-reusable managerial waste. The concept of intelligent system is based on its
properties of learning in the process of operation.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Sistemul inteligent pentru sortarea deşeurilor oferă posibilitatea de automatizare a procesului de sortare a deşeurilor în categorii de: metale feroase,
metale neferoase, hârtie şi deşeuri non-reutilizabile. Sistemul poate ﬁ utilizat la întreprinderile de sortare şi reutilizare a deşeurilor manageriale şi industriale.

3.35

SISTEM DE AFIȘAJ BAZAT PE EFECTUL „PERSISTENŢA VIZIUNII” / PERSISTENCE
OF VISION DISPLAY SYSTEM

Autor:

Alexandru Halmagea

Descrierea lucrării: Sistemul de aﬁșaj bazat pe efectul „persistenţa viziunii” reprezintă un șir format
din 32 de LED-uri RGB capabile să reproducă imagini color cu rezoluţie de 64x54 pixeli.
Work description: POV display is a 32 RGB LED array that can reproduce 64x64 pixels colored images.
Also, there is a Bluetooth interface to load new images.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Sistemul respectiv poate ﬁ utilizat în calitate de unealtă
de marketing pentru promovarea de produse și servicii.

3.36

SISTEM AUTOMAT DE MONITORIZARE A CREȘTERII ȘI UDĂRII PLANTELOR DE
CAMERĂ / AUTOMATIC SYSTEM FOR MONITORING THE GROWTH AND WATE
RING OF THE ROOM PLANTS

Autor:

Nadejda Popovici

Descrierea lucrării: Udarea plantelor este un factor important pentru creșterea acestora. De regulă,
procesul de udare a plantelor este diﬁcil prin necesitatea dozării solului plantei cu cantitatea necesară de apă. Sistemul dat preia efectiv aceste sarcini ale omului și le transformă
în acţiuni echilibrate și constante. Totodată, permite de a monitoriza creșterea plantelor în
timp. Utilizarea acestuia reduce riscul uscării plantelor. Sistemul dispune de o interfaţă graﬁcă pe care sunt aﬁșaţi următorii parametri climatici importanţi pentru ﬂorile de cameră,
cum sunt: umiditatea solului, temperatura aerului, umiditatea aerului, nivelul de apă din
rezervorul cu apă, imaginea video a ﬂorii.
Work description: Watering the plants is an important factor for their growth. Usually, the watering
process of plants is diﬃcult due to the need of dosing the soil of the plant with the required
amount of water. The given system eﬀectively takes over these human tasks and transforms
them into balanced and constant actions. It also allows you to monitor the growth of plants.
Its use reduces the risk of drying plants. The system has a graphical user interface on which
the following climatic parameters of the room ﬂowers are displayed, such as: soil moisture,
air temperature, air humidity, water level in the water tank, video image of the ﬂower.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Implementarea acestui proiect va contribui la ușurarea
grijii omului faţă de plantele de cameră. Utilizarea acestuia reduce riscul uscării plantelor
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în timpul aﬂării persoanei în concediu, deplasare sau lipsa neplaniﬁcată pe o perioadă îndelungată de timp. De altfel, persoana nu întotdeauna dozează corect cantitatea de lichid
sau efectuează udarea plantei în intervalele de timp prestabilite. Astfel, sistemul dat preia
efectiv aceste sarcini ale omului și le transformă în acţiuni echilibrate și constante.

3.37

SISTEM AUTOMATIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ DE LA SURSE REGENERABILE /
AUTOMATED SYSTEM OF WATER FEEDING BY RENEWABLE SOURCES OF ENERGY

Autori:

Ștefan Garabadjiu, Marcel Burduniuc

Descrierea lucrării: Lucrarea se referă la sistemele de alimentare cu apă utilizate în Republica Moldova. Majoritatea acestor sisteme de alimentare cu apă sunt depășite, din punct de vedere
tehnic. În afară de aceasta, consumul de energie electrică a acestor sisteme este foarte ridicat, deoarece nu sunt utilizate echipamente, care ar permite comanda eﬁcientă a acestora.
Pentru a ridica eﬁcienţa sistemului de alimentare cu apă, se propune utilizarea surselor regenerabile de energie, și anume panourile fotovoltaice, împreună cu toate echipamentele
necesare funcţionării inteligente. Implementarea acestui tip de sistem de alimentare cu apă
permite aprovizionarea neîntreruptă a populaţiei cu apă potabilă.
Work description: The paper refers to the water supply systems used in the Republic of Moldova.
Most of these water supply systems are technically outdated. The electricity consumption of
these systems is very high, because no equipment is used, which would allow their eﬃcient
control. In order to increase the eﬃciency of the water supply system, it is proposed to use
renewable sources of energy, the photovoltaic panels, together with all needed equipment
for intelligent operation. The implementation of this type of water supply system allows the
uninterrupted supply of the population with drinking water.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea în cauză ia în consideraţie analiza dezvoltării
întregului sistem de pompare, pentru a reduce consumul de energie electrică. Acest lucru
a fost posibil datorită utilizării echipamentelor noi, care dau posibilitatea de a comanda eﬁcient sistemul de pompare. În afară de aceasta, pompa poate ﬁ comandată de la distanţă,
astfel neﬁind necesară prezenţa personalului pe teren. Utilizarea surselor regenerabile de
energie dă posibilitatea de a economisi până la 50% din energie electrică necesară pentru
funcţionarea pompei electrice și contribuie la protejarea mediului înconjurător. Automatizarea sistemului de alimentare cu apă duce la creșterea ﬁabilităţii și funcţionării îndelungate
a acestuia

3.38

ECHIPAMENT ELECTRONIC DE TRACŢIUNE SDMC10303 AL AUTOBUZULUI
ELECTRIC / ELECTRONIC TRACTION EQUIPMENT SDMC10303 OF THE ELECTRIC
BUS

Autori:

drd. Vitalie Eșanu, drd. Alexandru Motroi, dr.conf. Ilie Nuca

Descrierea lucrării: Echipamentul electronic de tracţiune SDMC-103-03 al autobuzului electric reprezintă un produs know-how, care este format dintr-un IGBT invertor de putere, sistem
integrat de control-monitorizare al motorului asincron de tracţiune cu reglare vectorială
și al bateriei de acumulatori cu tensiunea nominală 550 V. Sistemul de stocare a energiei
poate avea capacitatea necesară pentru traseul de 20, 30 și 60 km al electrobuzului, timpul
de reîncărcare 30-60 min și recuperarea energiei de frânare de 20-30% în funcţie de relief.
Work description: The SDMC-103-03 electronic traction equipment for electric bus is a know-haw
product, consisting of an IGBT power inverter, integrated control-monitoring system of the
asynchronous traction motor with vector adjustment and the battery with rated voltage
550 V. The energy storage system can have the required capacity for the 20, 30 and 60 km
route of the electric bus, the recharge time 30-60 min and the recovery of the braking energy of 20-30% depending on the relief.
Importanţa socio-economică sau tehnică: În mun. Chișinău cu echipamentul SDMC-103-03.01 au
fost dotate 40 de electrobuze, inclusiv și 61 de troleibuze, dotate cu echipamentul SDMC
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103-03.02, obţinând, prin reducerea consumurilor de resurse energetice și a investiţiilor capitale, un venit anual de circa 18,6 mil. euro. Autobuzele electrice circulă pe 7 trasee din
Chișinău, care leagă centrul cu aeroportul și suburbiile (Trușeni, Stăuceni, Durlești, Bubuieci,
Șîngera, Ialoveni), asigurând o imagine nouă a orașului și un confort sporit al pasagerilor.

3.39

TABURET DEZASAMBLABIL PENTRU COPII / DISASSEMBLED STOOL FOR CHIL
DREN

Autori:

Anastasia Hiora, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Scaun fără spetează (taburet), asamblat din șase piese de material lemnos (placaj)
prin metoda de unire directă, ce exclude sisteme de asamblare ori clei. Suprafaţa șezutului
se confecţionează din piele ori stofă și este parte componentă importantă a structurii portante.
Work description: Backless chair (stool), assembled from six pieces of wood material (plywood) by
the direct joining method, which excludes assembly systems or glue. The seat surface is
made of leather or cloth and is an important component of the supporting structure.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Tehnologia fabricării taburetului este simplă, asamblarea-dezasamblarea rapidă, reduce spaţiul dimensional pentru ambalarea, transportarea și
păstrarea obiectului. Obiectul este destinat uzului în spaţii locative, grădiniţe de copii etc.

3.40

TURBINĂ EOLIANĂ CU AX VERTICAL PENTRU CERCETAREA PALELOR ÎN LABO
RATOR / VERTICAL AXIS WIND TURBINE FOR LABORATORY BLADE RESEARCH

Autor:

Ivan Rabei

Descrierea lucrării: Lucrarea se referă la o turbină eoliană cu ax vertical modulară care permite schimbarea cu ușurinţă a palelor și braţelor de suport. Scopul este cercetarea în cadrul tunelului
de vânt a diferitor tipodimensiuni de pale în aceleași condiţii (cu același generator electric
și condiţii de vânt).
Work description: The device refers to a vertical axis wind turbine that allows changing the supporting struts and the blades. The goal is to study diﬀerent types of blades in the wind tunnel
whereas the external conditions remain the same (the electric generator of the turbine and
the wind conditions).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea permite studiul performanţei turbinelor eoliene
cu ax vertical, iar rezultatele cercetării sunt expuse în articole știinţiﬁce și în cadrul unei teze
de doctor.

3.41

ASPIRATOR AUTONOM / AUTONOMOUS VACUUM CLEANER

Autori:

Mircea Nicolăescu, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Aspirator-robot conceput pentru a ﬁ utilizat în încăperi de locuit, echipat cu
trei braţe suplimentare de colectare a prafului în locuri greu accesibile, sisteme de ghidare
spaţială și ﬁltrare a apei.
Work description: Vacuum cleaner - robot, designed for use in living quarters, equipped with three
extra dust collection arms in hard-to-reach places, space guidance systems and water ﬁltration
Importanţa socio-economică sau tehnică: Aspirator-robot, destinat lucrărilor de colectare a prafului din spaţii locative și administrative în regim autonom conform regimului programat.
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3.42

FOTOLIU DEZASAMBLABIL PENTRU COPII / DISASSEMBLED ARMCHAIR FOR
CHILDREN

Autori:

Elena Ţurea; Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Fotoliu pentru copii, asamblat din trei piese de material lemnos (placaj) prin
metoda de unire directă, ce exclude sisteme de asamblare ori clei. Suprafaţa șezutului se
confecţionează din piele ori stofă și este amplasată pe structura portantă.
Work description: Children’s armchair, assembled from three pieces of wood material (plywood) by
direct connection method, which excludes assembly systems or glue. The seat surface is
made of leather or cloth and is located on the supporting structure.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Tehnologia fabricării fotoliului este simplă, asamblareadezasamblarea rapidă, reduce spaţiul dimensional pentru ambalarea, transportarea și păstrarea obiectului. Obiectul este destinat uzului în spaţii locative, grădiniţe de copii etc.

3.43

MODEL VESTIMENTAR DARK SUN / DARK SUN CLOTHING MODEL

Autor:

Ludmila Secher

Descrierea lucrării: Modelul vestimentar elaborat reprezintă o rochie modernă pentru tinere, cu elemente decorative în stil etno. Eleganţa și expresivitatea ţinutei de datorează stofelor de culoare neagră, asortate pe principiul contrastului de transparenţă, și care pun în valoare decorul produsului. Soluţionarea decorativă în partea superioară a rochiei este realizată prin
lipirea manuală a șiretului de mai multe nuanţe într-o compoziţie ornamentală stilizată,
inspirată din decorul sumanelor românești de la începutul secolului XX. Ţinuta vestimentară
elaborată se remarcă prin design original, cu elemente decorative de caracter etno, aceasta
ﬁind potrivită pentru evenimente culturale, scenice, de cocktail etc.
Work description: The elaborate dress model represents a modern dress for women, with ethnostyle decorative elements. The elegance and expressiveness of the outﬁt is due to the black
fabrics, assorted on the principle of the contrast of transparency and that improve the decoration of the product. The decorative solution from the top of the dress is realized by manually gluing the lace of several shades in a stylized ornamental composition, inspired by the
decoration of the Romanian sums from the beginning of the 20th century. The elaborate
outﬁt is characterized by its original design, with decorative elements of ethnic character,
this being suitable for cultures, scenic, cocktail etc.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Valoriﬁcarea culturii materiale tradiţionale reprezintă una
dintre direcţii prioritare de dezvoltare a designului vestimentar actual. Modelul vestimentar creat posedă valoare prin soluţia de design inedită, în special decorul, realizat manual.
Importanţa socială se identiﬁcă prin promovarea în rândul tinerilor valorilor tradiţionale,
precum modelul vestimentar este destinat tinerilor, ﬁind atractiv în rândurile acestora prin
soluţia constructivă, materiale transparente, motivul decorului (actualizat prin culoare și
tehnica de realizare speciﬁcă).

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI VN
3.44

SeyeS: STUDIU PRIVIND BIODEGRADABILITATEA PELICULELOR DE
POLIETILENĂ CARE CONŢIN ADITIVI PROOXIDANŢI / SeyeS: THE STUDY ON
BIODEGRADABILITY OF POLYETHYLENE FILMS CONTAINING PROOXIDANT ADDI
TIVES

Authors: Tran Thi Thuy Duong, Bui Duc Tran, Mai Nhat Ha, Tran Thi Ngoc Diep, Pham Phuong Linh
Work description: The increasing demand for using plastics and resins has created a huge waste,
causing global environmental pollution. Currently, researchers have focused on developing plastic materials with short decomposition time, in which the combination with pro-
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oxidant additives is concerned most. The study constructed evaluation procedure as well
as evaluated the degradability and sought the solution to enhance the degradability of PE
ﬁlms containing pro-oxidant additives under the action of some enzymes and microorganisms in natural conditions. The results are as following: After 6-8 months of being buried in
soil, the PE ﬁlms containing pro-oxidant additives lost from over 30% to 60% of weight, and
even more. After 6-8 months buried in activated sludge, the pro-oxidant additive enhanced
PE ﬁlms lost more than 60% by weight.

3.45

SeyeS: ADSORBŢIA IONILOR DE METALE TOXICE DIN APELE UZATE CU UTILI
ZAREA CARBONULUI ACTIVAT MODIFICAT CU AMINĂ: KINETICĂ, IZOTERME ȘI
MECANISME / SeyeS: ADSORPTION OF TOXIC METAL IONS FROM WASTEWATER
USING AMINEMODIFIED ACTIVATED CARBON: KINETICS, ISOTHERMS AND ME
CHANISMS

Authors: Tran Trung Kien, Tran Viet Thinh, Vu Phan Anh, Nguyen Huu Quang Trung, Mai Nhat Ha
Work description: This work showed the method to synthesize a green material, which can remove
the pollutants contributing to protect natural environment. Raw activated carbon (RAC)
was thermally modiﬁed in nitrogen gas at 500ºC and 1000ºC, functionalized with APS polymer, and denoted as (AFAC-5) and (AFAC-10). The data showed an enhanced adsorption
capacity of AFACs because the modiﬁcation produced more desired porosity and functional groups. AFAC-10 modiﬁed at a higher temperature, showed higher adsorption capacity
than AFAC-5 and RAC. The maximum THM adsorption capacity of AFAC-10 for Cd, Zn and Ni
was 212.8, 200.0 and 238.1, respectively.
The socio-economic and technological importance: The economic policy on environmental impacts needs to focus on the relationships and policy developments surrounding environmental challenges and promote solutions. Adsorbent-cost is supposedly the most dynamic
parameter to understand because it might diﬀer from day-by-day, even for the same exact chemicals. There is a lack of better understanding contributing to a circular economic
at large scale. Environmental policy and planning makers need to analyse the eﬀects of
economic and energy to provide well-informed information for long-term environmental
issues. Strategic goals are developed in response to create policy recommendations for environmental impacts, and build-up the subtle economic policies.

3.46

SeyeS: OPTIMIZAREA EFECTULUI REZISTENŢEI MAGNETICE A UNUI GIGANT
DE JOASĂ FRECVENŢĂ ÎN TENDINŢA CORDOANELOR DE COFEZRB CALCINATE
PENTRU DETECTAREA DE CĂTRE UN SENZOR MAGNETIC AL CÂMPULUI SLAB
DE NANOPARTICULE MAGNETICE / SeyeS: OPTIMIZATION OF THE LOW FRE
QUENCY GIANT MAGNETORESISTANCE EFFECT IN ANNEALED COFEZRB RIB
BONS TREND TO MAKE MAGNETIC SENSOR DETECT WEAK FIELD OF MAGNETIC
NANOPARTICLES

Authors: Tran Trung Kien, Nguyen Huu Quang Trung, Tran Thi Ngoc Diep, Pham Phuong Linh
Work description: In this work, we have investigated the magnetic and low frequency magneto-resistance (MR) properties of Co-rich soft ferromagnetic ribbons of the composition (CoFeZrB
over a frequency range of 1 MHz – 10 MHz. The as-quenched amorphous ribbonwere heattreated at Ta=100÷500oC for 30 minutes. We have observed improved a large enhancement
in the MR eﬀect in ribbons annealed at low temperatures (Ta≤300oC) but its reduction for
ribbons annealed at high temperatures (Ta>300oC), with respect to the as-quenched amorphous counterpart. The change in MR is correlated to that in the saturation magnetization.
We propose that low-temperature annealing released partial stress, improving the magnetic softness without altering the transverse domain structure and consequently enhancing
the MR, while high-temperature annealing yielded an opposite eﬀect. Our study paves the
way for improving the MR eﬀect and its ﬁeld sensitivity of Co-rich soft ferromagnetic materials for low-frequency sensor applications.
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The socio-economic and technological importance: As we known the GMI (giant magneto impedance) sensors operate at room temperature and have ultrahigh sensitivity, high thermal stability, high spatial resolution, low power consumption, and low cost. It can also be
developed as a highly sensitive biosensor for detection of cancer cells and biomolecules.
Recently, there has been a growing interest in the development of melt-spinning Co-based
amorphous ribbon due to their excellent magnetic softness and GMI responses. Owing to
strong skin eﬀect, the surface of a GMI element is very sensitive to its environment so that
a tiny change near or on the surface, such as eﬀective magnetic ﬁeld, surface conditions,
or geometry, can alter the GMI signal signiﬁcantly. In this working, we have performed the
systematic study of the low-frequency magneto impedance eﬀect and its ﬁeld sensitivity
and their relationships with the magnetic softness and microstructure of melt-spinning
Co-based soft ferromagnetic ribbons subject to thermal annealing, system researching on
Co-based magnetic ribbon properties toward the giant magneto impedance (GMI) sensing
application for measuring the weak ﬁeld of magnetic nanoparticles in low frequency. In
the future, the GMI sensor using soft ferromagnetic materials ribbon Co-based will detect
biological molecule or detect early cancer cells in the low frequency in practical researching
biomedical applications.

3.47

SeyeS: DISPOZITIV DE SPRIJIN MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE CU DE
FICIENŢE DE VEDERE / SeyeS: MULTI FUNCTION SUPPORT DEVICE FOR VISUALLY
IMPAIRED PEOPLE

Authors: Nguyen Duc Anh, Phung Phuong Linh, Nguyen Hoang Tung, Tran Ngoc Tung, Pham Quang
Anh
Work description: The eyes are the most important senses, but the blinds do not have that. Their activities get many diﬃculties and inconveniences, even dangers. The SeyeS is multi-function
support device with modes: Space survey: Detect distance and temperature of the object
and report to speaker. Route detection: When meeting deep holes, up stairs, something is
too hot, etc. the device will sound a warning sound. Information: play information sound
about: Current day, month, year, hour, minute, humidity, temperature, weather forecast. Entertainment: The device works like an FM radio or an MP3 music player.
The socio-economic and technological importance: This device helps blind people integrate into
the community to make society better and better. We want this device to be manufactured
by organizations and individuals to reach blind people around the world.
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COMPARTIMENTUL IV | PART IV
PRODUSE ŞI SERVICII INOVATIVE
INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES

AGS MINK SRL MD
4.1

INSTALAŢIE ȘI PROCEDEU DE OBŢINERE A FERTILIZANTULUI ORGANIC / IN
STALLATION AND PROCESS FOR OBTAINING ORGANIC FERTILIZER

Autor:

Serghei Popa

Hotărâre de acordare a brevetului: nr. 9357/2019.09.06
Descrierea lucrării: În condiţii de producere și în laborator, a fost studiată compoziţia eﬂuentului – un
produs organic lichid obţinut după fermentarea gunoiului de grajd într-o instalaţie de biogaz în regim termoﬁl (50°C), demonstrată posibilitatea utilizării sale ca îngrășământ organic
concentrat pentru fertilizarea plantelor (orz de iarnă, porumb, ﬂoarea soarelui, butași de viţă
de vie), posibilitatea păstrării pe termen lung și un avantaj faţă de îngrășăminte chimice.
Pentru ﬁecare specie este necesar de elaborat diluţia optimă a unei soluţii concentrate de
eﬂuent, ţinând cont de compoziţia, caracteristicile speciilor și solului, perioada și metoda de
aplicare a îngrășământului.
Work description: Under the production conditions and in the laboratory the composition of the efﬂuent - a liquid organic product obtained after fermentation of manure in a biogas installation in thermopile regime (50°C), has been studied, demonstrating the possibility of its use
as a concentrated organic fertilizer for plant fertilization (winter barley, maize, sunﬂower,
vines), the possibility of long-term storage and an advantage over chemical fertilizers. It is
necessary to elaborate the optimal dilution of a eﬄuent, taking into account its composition, the characteristics of the species and the soil, the period and the method of applying
the fertilizer.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea eﬂuentului ca biofertilizant obţinut în mod termoﬁl, are mai multe avantaje faţă de alte îngrășăminte: o gamă largă de nutrienţi necesari
pentru plante, prezenţa microﬂorei active, termen de valabilitate nelimitat, conţinut scăzut de elemente toxice (cadmiu, plumb, crom, nichel), previne poluarea mediului ambiant,
sporește productivitatea plantelor și reduce cheltuielile pentru îngrășămintelor. Procedeul
elaborat corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei şi politicii ecologice şi
sociale a ţării.

AREXMAN CONSTRUCT SRL RO
4.2

iSentinel® Life  SISTEMUL INTELIGENT DE PROTECŢIE SEISMICĂ / iSentinel®
Life  THE EARTHQUAKE INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM

Autor:

dr. ing. Mircea Manolescu

Brevet: RO 123492
Descrierea lucrării: Sistemul e structurat pe trei niveluri: detectie/decizie/actiune. Conceput sa salveze viata oamenilor si sa protejeze bunurile, in iminenta unui cutremur major declanseaza
protectia adecvata: inchide gazul, apa, curentrul, difuzeaza instructiuni de siguranta, alarmeaza etc. Cu prilejul următorului cutremur major va salva mii de vieti atat prin alarmarea
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oamenilor cat si prin declansarea automata a procedurilor de protectie adecvate. Astfel asigura salvarea vietii, a bunurilor si continuitatea afacerii. Poate actiona ca protectie integrata prin racordarea la BMS-ul cladirii (Building Management System). Prezentare YouTube:
https://youtu.be/Mu0u7gJm4vE
Work description: The system is structured on three levels: detection / decision / action. Conceived
to save the human life and protect the assets, it was developed to react by triggering the
right protection procedure: cut the gas, water or power supply, safety instructions guidance, remote alarm etc. It will save thousands of lives during next major earthquake by
both alerting people of the imminence of a major strike and triggering the right protection
procedure. Thus, it ensures the life and assets protection but also the business continuity by
acting as an integrate protection, by the mean of the connection with the B.M.S. (Building
Management System). YouTube presentation: https://youtu.be/Mu0u7gJm4vE
Importanţa socio-economică sau tehnică: DPV Economic: Protejeaza cladiri, instalatii, echipamente
si bunurile din cladiri prin evitarea incendiilor si exploziilor consecutive unui cutremur major – estimat la sute de milioane de euro.
DPV Ecologic – protejeaza mediul prin evitarea deversarii in emisari si in sol si raspandirea in
aer a substantelor toxice aferente unora dintre procesele de productie – greu de estimat in
bani DPV Uman – salveaza viata utilizatorilor – inestimabil.

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI RO
EMAD HAMID SD
4.3

TEHNOLOGIA DRONELOR ÎN AGRICULTURĂ / DRONE TECHNOLOGY IN AGRICUL
TURE

Author: Emad Hamid
Work description: It is a plane or what is called Drone consists of motors and sensors and battery
and body and tank and camera and remote control and screen the picture in the right side
shows the innovation.
The socio-economic and technological importance: 1-SPRAYING AGRICULTURAL PLANTS WITH
PESTCIDES, this advantage done by tank and high pressure nozzle. 2-Analysis of plant diseases by camera take pictures of plants andInalyze this image by application to give the type
of disease and the type of pesticide needed this advantage done by camera and software
for mobile or computer.
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4.4

ROBOT PLAT AGRICOL / AGRICULTURAL PLANE ROBOT

Author: Emad Hamid Abbker Shoaib
Work description: It’s a drone robot consisting of motors, sensors, camera,tank,and battery used for
the following purposes 1-spraying agricultural lands with insecticides, 2-ﬁghting agricultural ﬁres, 3-analysis of plant diseases by taking a picture of plants and analyzed by an application in a mobile phone or computer. Pictures of the innovation:

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI RO
GEB TECHNOLOGIES ZM
4.5

POMPĂ DE EVACUARE A APEI / WATERSHED PUMP

Authors: Gibson Zulu, Eric Moonga and Beckman Mwenda
Work description: A water pump is a machine used to collect water from a natural water body for
irrigation purposes or supplying the community. The watershed pump is a water supply pump driven by water as it ﬂows through a stream or whatever means that can provide water ﬂow. This watershed pump can be made available in various delivery capacities making it possible for diﬀerent levels of human establishments to manage.
It’s a positive displacement type of a pump and has high eﬃciency in terms of operation and providing a cheaper means of collecting water for not only farming purposes but also for business communities such as water reticulation companies.
Furthermore, the supply system in the watershed pump invention is a reliable source because it will be available all the time. Being run water, it is not aﬀected by load shedding or
fuel shortages and its operation does not depend on human energy like the force pump or
a lift pump.

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECŢIE A PLANTELOR MD
4.6

RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA APLICAREA REGULATORILOR NATURALI DE
CREȘTERE LA CULTIVAREA LEGUMELOR ȘI CEREALELOR / RECOMMENDATIONS
ON THE APPLICATION OF NATURAL GROWTH REGULATORS TO THE CULTIVATION
OF VEGETABLES AND CEREALS

Autori:

Vasile Botnari, Alla Borovskaia, Natalia Mașcenco, Nina Focșa, Raisa Ivanova

ISBN 978-9975-3175-1-1, ISBN 978-9975-3175-3-5, Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. „MS Logo”). – 24 p.
Descrierea lucrării: Recomandările sunt elaborate în baza rezultatelor obţinute în cadru proiectelor instituţionale şi bilateral Moldova-Rusia. Bioregularorii de natură glicozidică, izolate din
plantele familiilor Scrophulariaceae, Solоnаceae, posedă o gamă largă de proprietăţi și prezintă un interes deosebit pentru sporirea rezistenţei plantelor în scopul asigurării unei recolte garantate. Aplicarea glicozidelor favorizează sporirea energiei de germinare a seminţelor
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în câmp deschis, stimulând astfel fazele primare de dezvoltare a plantelor, de asemenea
induce rezistenţa acestora faţă de stresul biotic și abiotic, favorizează procesul de fructiﬁcare. Se recomandă aplicarea bioregulatorilor de creștere în calitate de procedeu agrotehnic
la cultivarea plantelor legumicole și cerealiere.
Work description: Recommendations are developed based on the results obtained in the framework
of institutional and Moldova-Russia bilateral projects. Glycoside bioregulators, isolated from
plants of the Scrophulariaceae, Solonaceae families, have a wide range of properties and are
of particular interest for increasing plant resistance in order to ensure a guaranteed yield.
The use of glycosides increases the germination energy of seed in ﬁeld, thereby stimulating
the primary phases of plant development, moreover fortiﬁes their resistance to biotic and
abiotic stress, and contributes to the fruiting process. It is recommended to use growth bioregulators as an agrotechnical process for cultivating vegetable and cereal plants
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea bioregulatorilor naturali contribuie la dezvoltarea tehnologiilor inofensive de cultivare a culturilor vegetale şi trecerea la agricultura ecologică.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBA
NISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN  INCERC RO
4.7

STAND PENTRU STUDIUL TRIBOCOROZIUNII / STAND FOR THE STUDY OF TRIBO
CORROSION

Autori:

Horaţiu Vermeșan, Mihail Chira

Cerere de brevet: RO A/00606/2014
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un stand pentru studiul tribocoroziunii, alcătuit dintr-o masă
cu două module de translaţie, o celulă electrochimică cu o piesă de lucru pe care se deplasează o contrapiesă acţionată de un motoreductor cu mecanism bielă-manivelă. Parametrii tribocoroziunii se măsoară cu ajutorul unui electrod de lucru, electrod montat într-un
suport reglabil şi cu ajutorul unor senzori tensometrici montaţi pe un arc lamelar. Invenţia
oferă simplitate constructiv-tehnologică care permite măsurarea precisă a forţei de frecare
şi a celorlalţi parametrii necesari pentru studiul fenomenului de tribocoroziune, facilitând
reglarea parametrilor de lucru şi poziţionarea corespunzătoare şi ﬁxarea electrozilor.
Work description: The invention refers to a stand for the study of tribocorrosion consisting of a table
with two translation modules, an electrochemical cell with a workpiece on that moves a
counterpiece driven by a gear motor with a crank and connecting-rod assembling. The tribocorrosion parameters are measured using a working electrode, electrode mounted in an
adjustable bracket, and tensometric sensors mounted on a lamellar arc. The invention provides constructive-technological simplicity which allows precise measurement of frictional
force and other parameters necessary for the study of the tribocorrosion phenomenon, allowing adjustment of working parameters and proper positioning and ﬁxing of electrodes.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Propunerea permite efectuarea unor cercetări experimentale privind fenomenul de degradare a suprafeţelor metalice supuse frecării, în prezenţa
mediilor corozive și are avantajele unei construcţii simple, aparatul putând ﬁ portabil sau ﬁx;
datorită senzorilor şi a sistemului de achiziţii se poate face o înregistrare continuă a datelor
şi o prelucrare facilă a acestora; geometria celulei electrochimice permite o ﬁxare uşoară şi
sigură a piesei și localizarea adecvată a electrozilor. Invenţia permite obţinerea unor determinări de înaltă precizie datorită etanşării zonei de contact a piesei cu electrodul de lucru, a
evitării scurgerilor de agent coroziv şi unui control precis a potenţialului electric.
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4.8

PANOURI IZOLATOARE COMPOZITE CU MIEZ DE LÂNĂ DE OAIE, METODE DE
PRODUCŢIE ȘI EXECUŢIE / COMPOSITE THERMAL INSULATION COMPOSITE
PANELS WITH SHEEP WOOL CORE, PRODUCTION METHODS AND EXECUTION

Autori:

Andreea-Cristina Hegyi, Henriette Szilagyi, Carmen-Silvia Dico, Vasile Meiţă

Cerere de brevet: RO A/00551/2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la panouri termoizolante compozite, cu miez de lână de oaie,
inclusiv metode de producţie și execuţie. Natura inovatoare a acestei cereri de brevet derivă
din reducerea dezavantajelor produselor de tip saltea, prin încasetarea miezului de saltea
din lână de oaie într-un înveliș compozit realizat dintr-un liant anorganic. În plus, tehnologia de punere în operă prevede includerea unor benzi de vată minerală între două panouri
compozite adiacente, realizându-se reutilizarea deșeurilor de vată minerală. Scopul este de
a utiliza eﬁcient resursa de lână și a mări eﬁcienţa energetică și confortul termic în clădiri,
spaţii pentru activităţi industriale sau agro-zootehnice.
Work description: The invention refers to composite thermo-insulating panels with sheep wool core,
including production methods and execution. The novelty of this pattent application derives from the decrease of mattress type products disadvantages, through an encasing of the
mattress sheep wool core in a composite shell based on inorganic binder. The technology
envisages the inclusion of a mineral wool strip between two adjacent composite panels,
making the reuse of mineral wool waste. The purpose is to eﬃcient use of wool resource
and to improve energy eﬃciency and thermal comfort in buildings, spaces for industrial or
agro-zootechnical activities.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Propunerea răspunde strategiei de dezvoltare durabilă în
domeniul construcţiilor și este fundamental motivată prin necesitatea de a mări eﬁcienţa termică a construcţiilor, valoriﬁcare a resurselor prea puţin utilizate de lână și de valoriﬁcare a
potenţialului tradiţional. Se identiﬁcă bunele practici în domeniul realizării, testării cunoașterii
performanţelor și lărgirii ariei de aplicabilitate a produselor eco-inovative și deschiderii de noi
oportunităţi pentru producători și utilizatori, cu orientare către case ecologice, tradiţionale și
alte construcţii. Se oferă soluţii performante, eco-inovative şi eﬁciente energetico-economic.
Sistemul oferă oportunitatea dezvoltării economice prin crearea de locuri de muncă și fructiﬁcarea potenţialului tradiţional românesc în dezvoltarea turismului rural.

4.9

ROCEDEU DE REALIZARE ȘI LIANT GEOPOLIMER ACTIVAT ALCALIN, FĂRĂ
CONŢINUT DE CIMENT / PROCESS FOR THE REALIZATION AND ALKALINE ACTIVA
TED GEOPOLYMER BINDER, WITHOUT CEMENT

Autori:

Adrian-Victor Lăzărescu, Henriette Szilagyi, Cornelia Baeră, Andreea-Cristina Hegyi, Vasile
Meiţă

Cerere de brevet: RO A/00500/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un liant geopolimer activat alcalin și procedeu de realizare,
fără conţinut de ciment, utilizând ca materii prime cenușa de termocentrală disponibilă în
România, destinat realizării elementelor de construcţii civile și industriale și ﬁnisaj interioare
și exterioare ale acestora. Liantul geopolimer întărit ca urmare a parcurgerii etapei de tratament termic a procedeului de realizare, respectiv temperatura de 50-80ºC, timp de 4-48
h, prezintă următoarele caracteristici ﬁzico-mecanice (la vârsta de 7 zile după preparare):
densitate aparentă în stare întărită 1200-1400 kg/m3, rezistenţa la întindere prin încovoiere
1,3-6,5 N/mm2, respectiv rezistenţa la compresiune 5,1-35,0 N/mm2.
Work description: The invention relates to an alkaline activated geopolymer binder and process for
obtaing it, without cement, using as raw materials the thermal power plant ash available in
Romania, for the realization of civil and industrial construction elements and their interior and
exterior ﬁnishing. The hardened geopolymer binder as a result of thermal treatment step of
the process, respectively the temperature between 50-80ºC, for 4-48 h, has the following physical-mechanical characteristics (at 7 days): apparent density 1200-1400 kg/m3, tensile strength by bending 1.3-6.5 N/mm2, respectively compressive strength 5.1-35.0 N/mm2.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Procedeul de realizare, oferă posibilităţile realizării unui
liant fără conţinut de ciment care reintroduce în circuitul economic un subprodus/deșeu cenușa de termocentrală. Propunerea este motivată de necesitatea implementării principiilor unei dezvoltări durabile, cu consum sustenabil a resurselor, valoriﬁcarea deșeurilor existente și prevenţia generării unora noi, în contextul ecologic mondial de reducere drastică a
efectelor cu caracter nociv referitor la poluarea, destabilizarea ecosistemelor, încălzirea globală și elementele conexe acestora. Propunerea abordează potenţialul valoriﬁcării cenușii
de termocentrală, pentru dezvoltarea de materialelor de construcţii, betoane alternative,
ecologice, prin studierea caracteristicilor și prin propunerea de soluţii inovative, sustenabile
pentru industria construcţiilor.

4.10

PROCEDEU DE REALIZARE ȘI SISTEM DE PAVELE, DALE ȘI BORDURI STRADALE
DIN MICROBETON GEOPOLIMER ACTIVAT ALCALIN, FĂRĂ CONŢINUT DE CI
MENT / PROCESS FOR THE REALIZATION AND A SYSTEM OF PAVEMENTS, PAVING
SLABS AND ROAD EDGES MADE OF ALKALINE ACTIVATED GEOPOLYMER, WITHO
UT CEMENT CONTENT

Autori:

Adrian-Victor Lăzărescu, Henriette Szilagyi, Cornelia Baeră, Andreea-Cristina Hegyi, Vasile
Meiţă

Cerere de brevet: RO A/00499/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un Procedeu de realizare și sistem de pavele, dale și borduri
stradale din microbeton geopolimer activat alcalin, fără conţinut de ciment, destinat realizării elementelor prefabricate, pentru utilizare pietonală (drumuri pietonale, zone pietonale), piste de biciclete, parcări, șosele, autostrăzi, spaţii industriale (inclusiv docuri și porturi),
piste de avioane, staţii pentru mijloace de transport în comun, benzinării. Elementele prefabricate prezintă: densitate aparentă în stare uscată 1600-1900 kg/m3, absorbţie de apă
max. 6%, rezistenţa la uzură Bohme max. 20000 mm3/5000 mm2 și pierdere de masă după
îngheţ-dezgheţ max. 1 kg/m2.
Work description: The invention relates to a Process for the realization and a system of pavements, paving slabs and road edges made of alkaline activated geopolymer, without cement content,
for the production of prefabricated elements, for pedestrian use (pedestrian roads, pedestrian areas), bicycle lanes, parking lots, roads, highways, industrial spaces (including docks and
ports), airstrips, stations for public transportation, gas stations. The prefabricated elements
have: apparent density in dry state 1600-1900 kg/m3, water absorption max. 6%, Bohme resistance max. 20000 mm3/5000 mm2 and mass loss after frost-defrost max. 1 kg/m2.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Procedeul de realizare și elementele din microbeton geopolimer activat alcalin, prin concepţia sa, oferă posibilităţi de realizare a unui material fără
conţinut de ciment care reintroduce în circuitul economic un subprodus/deșeu - cenușa de
termocentrală, care până în prezent este haldată. Solicitarea este fundamental motivată pe
necesitatea, identiﬁcată atât la nivel global, cât și naţional, de a implementa principiile unei
dezvoltări durabile, cu consum sustenabil a resurselor, valoriﬁcarea deșeurilor existente și
prevenţie a generării unora noi, în contextul ecologic mondial de reducere drastică a efectelor cu caracter nociv referitor la poluarea, destabilizarea ecosistemelor, încălzirea globală
și toate elementele conexe acestora.

4.11

SISTEM DE CONSTRUCŢIE A PEREŢILOR DIN ARGILĂ NEARSĂ / WALL CON
STRUCTION SYSTEM BASED ON UNFIRED CLAY

Autori:

Gabriela-Adela Călătan, Andreea-Cristina Hegyi, Henriette Szilagyi, Vasile Meiţă

Cerere de brevet: RO A/01120/2018
Descrierea lucrării: Sistemul de construcţie și zidărie bazat pe argilă nearsă este compus din următoarele elemente: cărămizi, mortar de zidărie și tencuială, respectiv tinci de ﬁnisare, ﬁind
realizate dintr-un amestec de argilă, nisip, var hidratat și adaosuri. Scopul acestei invenţii
este de a oferi o soluţie completă și ecologică pentru realizarea pereţilor din argilă nearsă.
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Noutatea acestei invenţii constă în reducerea, până la eliminare, a riscului aderenţei reduse
dintre cărămizi și mortarele pentru zidărie, tencuire sau ﬁnisare, oferind toodată avantajul
reducerii poluării mediului care ar rezulta prin folosirea materialelor clasice de construcţii.
Work description: The building and masonry system for the walls based on unﬁred clay is composed
of the following elements: bricks, masonry mortar and plaster, respectively ﬁnishing mortar,
being realized of a mixture of clayey soil, sand, hydrated lime and additions. The purpose
of this invention is to provide a complete and environmentally friendly solution for making
unﬁred clay-based walls. The novelty of this invention consists in reducing, until eliminated,
the risk of poor jointing between bricks, masonry mortars, plastering or ﬁnishing, while also
providing the advantage of reducing the environmental pollution which would result by
using the classic building materials.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Sistemul constructiv bazat pe argilă nearsă tinde să contribuie la crearea unui mecanism eﬁcient care să asigure valoriﬁcarea integrală și integrată a
resursei prea-puţin valoriﬁcate - argila, respectiv valoriﬁcarea potenţialului tradiţional românesc. Se identiﬁcă bunele practici în domeniul realizării, testării cunoașterii performanţelor
și lărgirii ariei de aplicabilitate a produselor eco-inovative și deschiderii de noi oportunităţi
pentru producători și utilizatori, cu orientare către case ecologice, tradiţionale și alte
construcţii. Se oferă soluţii tehnice şi tehnologice performante, eco-inovative şi eﬁciente
economic. Sistemul oferă oportunitatea dezvoltării economice prin crearea de noi locuri
de muncă și fructiﬁcarea potenţialului tradiţional românesc în dezvoltarea turismului rural.

4.12

INTERACŢIUNEA MATERIALELOR MODERNE ȘI TRADIŢIONALE, A NANOSTRUC
TURILOR NATURALE ȘI SINTETICE, PENTRU O ACOPERIRE INOVATOARE TER
MOIZOLATOARE / INTERACTION OF MODERN AND TRADITIONAL MATERIALS,
NATURAL AND SYNTHETIC NANOSTRUCTURES, FOR A HEATINSULATING INNO
VATIVE COATING

Autori:

Irina Popa, Cristian Petcu, Mihai-Constantin Toderașc, Alexandrina-Maria Mureșanu

Descrierea lucrării: Pentru a obţine un produs inovator de acoperire cu proprietăţi de izolare termică,
s-a studiat interacţiunea dintre trei tipuri de materiale: un produs acrilic în dispersie apoasă
cu microsfere ceramice (component M) – un material modern, cu nanostructură sintetică;
granule de perlit (component T) – un material de construcţii tradiţional; o pudră de caolin
(component N) – un material natural, nanostructurat. A fost studiată inﬂuenţa conţinutului
de perlit asupra grosimii, aderenţei și conductivităţii termice a produsului inovator când
este aplicat în trei straturi pe gips-carton, analizând și interacţiunea la nivel structural a
componentelor, având în vedere raportul M:T.
Work description: In order to obtain an innovative coating with thermal isolating properties, it was
studied the interaction of three types of materials: an acrylic product in aqueous dispersion
with ceramic microspheres (component M) – a synthetic nanostructured, modern material;
perlite granules (component T) – a traditional construction material; a kaolin powder (component N) – a natural nanostructured material. It was studied the inﬂuence of the perlite
content on the thickness, adherence and thermal conductivity of the innovative product
when applied in three layers on plasterboard, also analyzing the structural interaction of
the components, taking into account the M:T ratio.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Schimbările climatice și criza energetică au făcut ca dezvoltarea sustenabilă să devină o prioritate la nivel mondial. În domeniul materialelor de
construcţii, avantajele utilizării superioare a resurselor naturale sunt frecvent conﬁrmate
prin caracteristicile ecologice și proprietăţile superioare ale noilor produse dar şi prin reducerea costurilor de producţie. Cercetarea a demonstrat posibilitatea îmbunătăţirii caracteristicilor unui produs termoizolator modern, nanostructurat, prin includerea în compoziţia
sa a tradiţionalului perlit și a caolinului, ultimul ﬁind un nanocompus natural, reducând totodată preţul de cost al materialului inovator.
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4.13

SISTEM DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A COMPORTĂRII LA ACŢIUNI DE
MEDIU CLIMATICE, DINAMICE ŞI SEISMICE A ECHIPAMENTELOR DE COMAN
DĂ ŞI DE CONTROL ELECTROENERGETICE / EXPERIMENTAL RESEARCH SYSTEM
CONCERNING THE BEHAVIOR OF CONTROL AND COMMAND ELECTRIC POWER
EQUIPMENTS AT ENVIRONMENTAL ACTIONS CLIMATIC, DYNAMIC AND SEISMIC

Autori:

Adrian Alexandru Ciobanu, Monica Cherecheș, Aurelia Bradu, Ionel Puscasu, Florina Filip

Descrierea lucrării: Proiectul a avut în vedere experimentarea metodelor, și realizarea mijloacelor
tehnice adecvate, pentru testarea și cercetarea în laborator în scopul certiﬁcării complexe
și menţinerii calităţii, sub acţiuni seismice și dinamice, conform cerinţelor impuse de nivelul tehnologic ridicat atins în ultimii ani și de amploarea efectelor schimbărilor de mediu.
Acesta aduce laboratorului statutul de infrastructură de cercetare unică la această dată în
ţară, solicitată de mediul economic și în special de factori generatori de produse inovative
din domeniile de înaltă tehnologie cum sunt aeronautică, telecomunicaţiile, transporturile
terestre-navale și aeriene, construcţiile de importanţă deosebită sau componente ale infrastructurilor vitale societăţii.
Work description: The project considered the testing of the methods, and the achievement of the
appropriate technical means for testing and research in the laboratory for the purpose of
complex certiﬁcation and maintenance of quality, under seismic and dynamic actions, according to the requirements imposed by the high technological level reached in recent
years and by the magnitude of the eﬀects of the environmentalchanges. It brings to the
laboratory the status of unique research infrastructure at this time in the country, required
by the economic environment and in particular by factors generating innovative products
in the high technology ﬁelds such as aeronautics, telecommunications, landnaval and air
transport, constructions of special importance or components of the company’s vital infrastructure.
Importanţa socio-economică sau tehnică: - Creșterea capacităţii de cercetare – dezvoltare; - Punerea la dispoziţia operatorilor economici din toate domeniile menţionate, a capacităţii de cercetare și certiﬁcare a laboratorului, cu noile metode, proceduri și mijloace tehnice nou realizate, în scopul satisfacerii cerinţelor actuale de certiﬁcare speciﬁce dezvoltării tehnologice și
creșterii competitivităţii prin susţinerea performanţei acestora pe lanţul cercetare – inovare – proiectare – producţie – furnizare/exploatare; - Siguranţa construcţiilor, instalaţiilor și
a infrastructurilor vitale funcţionării societăţii umane, în condiţii extreme de mediu, acţiuni
climatice, seismice, succesive, simultane sau combinate.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ȘI
TEHNICA MĂSURĂRII  INCDMTM RO
4.14

SISTEM ROBOTIC DUBLU HEXAPOD CU SPAŢIU DE OPERARE EXTINS / DOUBLE
HEXAPOD ROBOTIC SYSTEM WITH EXTENDED OPERATION SPACE

Autor:

dr. Ing. Mihai Mărgăritescu

Cerere de brevet: RO 00112 din 2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem de pozitionare robotic dublu hexapod, format din
doi hexapozi suprapuși, cunoscuti sub numele de platforme Gough-Stewart constituie perfectionarea invenţiei nr. 125589/2016. Hexapozii sunt sisteme de poziţionare cu șase grade
de libertate, realizează poziţionarea, orientarea elementului ﬁnal prin modiﬁcarea coordonată a lungimii celor șase picioare, se caracterizează prin precizie rigiditate mare, dar au
dezavantajul unui spaţiu de operare relativ limitat. Sistemele de poziţionare dublu hexapod
sunt sisteme robotice cu cinematică paralel-serială, numite sisteme hibride, îmbină într-o
anumită măsură avantajele sistemelor seriale și paralele.
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Work description: The invention relates to a double hexapod robotic positioning system consisting
of two overlapped hexapods, also known as Gough-Stewart platforms, and is an improvement of the invention 125589/2016. Hexapodes are positioning systems with six degrees
of freedom, positioning and orientation of the ﬁnal element by coordinated change in the
length of the six struts, and are characterized by high precision and rigidity, but have the
disadvantage of a relatively limited operating space. Double hexapod positioning systems
are parallel-serial kinematic robotic systems, also called hybrid systems, and combine to
some extent the beneﬁts of serial and parallel systems
Importanţa socio-economică sau tehnică: Invenţia este utilizată în sisteme de poziﬁonare ultraprecise.

4.15

DISPOZITIV PENTRU DEZVOLTAREA CONTROLULUI NEUROMUSCULAR / ECHI
LIBRULUI DINAMIC STATIC, A FORŢEI ANDURANŢEI MEMBRELOR INFERIOARE,
A MOBILITĂTII ARTICULAŢIILOR COXOFEMURALE, ALE SPORTIVILOR / DEVICE
FOR DEVELOPMENT OF NEUROMUSCULAR CONTROL / DYNAMIC AND STATIC
EQUILIBRIUM, STRENGTH AND ENDURANCE OF INFERIOR LIMBS AND MOBILITY
OF COXOFEMORAL JOINTS, OF ATHLETES

Autor:

drd.ing. Cristian Radu Badea

Cerere de brevet: RO 00889 din 2017
Descrierea lucrării: Aceasta inventie permite eliminarea dejavantajelor induse de catre factorul
uman, pentru realizarea corecta, in conditii de siguranta si in mod simetric pentru ambele
picioare, a anumitor exercitii, prin intermediul urmatoarelor functii:
- dezvoltarea controlului neuro-muscular/echilibrului dinamic, a fortei si a andurantei membrelor inferioare – simuleaza actiunea prin care unul dintre picioarele unui sportiv (denumit
sportiv „solicitat”), este tras, impins, ridicat si/sau coborat, de catre un partener, cu scopul
de a-l dezechilibra pe „solicitat”, fortandu-l astfel sa invete si/sau sa-si dezvolte echilibrul
dinamic, sa-si dezvolte forta si anduranta musculaturii membrelor inferioare, prin aceea ca
sportivul „solicitat” este obligat sa se deplaseze, in cadrul acestui exercitiu, intr-un picior;
- dezvoltarea mobilitatii articulatiilor coxo-femurale – simuleaza realizarea cu ajutorul unui
partener, sau prin sprijinirea pe un spalier, a exercitiilor denumite „sfoara” si respectiv „şpagat”;
- dezvoltarea echilibrului static – permite realizarea actiunii de mentinere a echilibrului static dupa desprinderea piciorului suspendat de pe elementul de sprijin, sportivul ﬁind asezat
in pozitia „sfoara”, in pozitia „şpagat”, sau intr-o pozitie intermediară.
Work description: This invention allows the elimination of the human factor-induced deﬁciencies, in
order to execute certain exercises in the correct manner, safe and symmetrical for both feet,
by means of the following functions:
- developing neuro-muscular control / dynamic balance, strength and endurance of inferior
limbs – simulates the action by which one of the athlete’s legs (called the „executing” athlete) is pulled, pushed, raised and/or lowered by a partner in order to unbalance the „executing”, forcing him to learn and/or develop his/her dynamic balance, to develop the strength
and endurance of the lower limbs muscles, in that the „executing” athlete is bound to move
within one foot in this exercise;
- developing the mobility of the coxo-femoral joints – simulates the execution with the help
of a partner, or by supporting one feet on a high prop, the exercises called „front split” and
„side split”;
- development of the static equilibrium – allows performing the static equilibrium action
after the suspended foot is released from the supporting element, the athlete being placed
in the „front split” position, in the „side split” position, or in an intermediate position.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Această inventie permite eliminarea dezavantajelor induse de către factorul uman, pentru realizarea corectă, în conditii de siguranţă în mod simetric pentru ambele picioare, a anumitor exercitii îmbunătăţind antrenamentul sportiv.
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4.16

ECHIPAMENT MECATRONIC FLEXIBIL DE MICROPOZIŢIONARE CU GRIPPER /
FLEXIBLE MECHATRONIC EQUIPMENT WITH GRIPPER FOR MICROPOSITIONING

Autori:

prof.univ.dr.ing.euring. dr.h.c. Gh. Gheorghe, dr. ing. Iulian-Sorin Munteanu, dr. ing. Aurel
Zapciu, dr. ing. Simona E. Istriteanu, dr. ing. Paul Ancuta

Brevet: RO 130681/30/04/2019
Descrierea lucrării: Echipamentul mecatronic este destinat pozitionării cu o precizie submicronică a
mini-/micro-reperelor pe un subansamblu mixt, având ﬂexibilitate in aplicatiile tehnice, precum super-pozitionări în vederea efectuării de măsurări ale suprafetelor diferitelor materiale (ﬁlme subtiri metalice sau polimerice), sau micro-asamblări de repere cu ajutorul unor microdispozitive robotizate auxiliare. Echipamentul este destinat laboratoarelor MEMS&NEMS
autorizate de cercetare-dezvoltare având prevăzut sistem de protectie la vibratii, ﬁind destinat camerelor curate pentru aplicatii ale „stiintelor de granită” – microtehnologii/nanotehnologii.
Work description: Mechatronic equipment is designed for maximum precision positioning of mini-/
micro-benchmarks on a subset mixed, haveing ﬂexibility in technical applications, such as
super-positioning to carry out measurements of various materials surfaces (metal thin ﬁlms
or polymer), or micro-assembly of parts using robotic auxiliary microdevices. The equipment is created for MEMS&NEMS R&D approved laboratories equipped with vibration protection system, that is also designed for applications into cleanroom of border sciences –
microtehnologies/nanotechnologies.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Precizia submicrometrică de poziţionare a elementelor
active, ﬂexibilitate versatilitate asigură rezultatele preconizate în aplicaţiile din laboratoarele MEMS&NEMS de C&D, în Camere Curate etc. Echipamentul este destinat pentru dezvoltarea de noi aplicaţii avansate în micro-/nano-tehnologii, util în dezvoltarea de noi modele
conceptuale și experimentale deosebit de performante, prin aplicarea de optimizări principii inovatoare la subansamblele acestuia.

4.17

SISTEM MECATRONIC  MIXMECATRONIC DE CONTROL 4D ÎN LABORATOR
INDUSTRIE / MECAHATRONICMIXMECHATRONIC SYSTEM FOR 4D CONTROL IN
LABORATORY AND INDUSTRY

Autori:

prof.univ.dr.ing.euring. dr.h.c. Gh. Gheorghe, drd.ing. lulian Ilie, dr.ing. Anghel Constantin

Cerere de brevet: RO 01166/22.12.2017
Descrierea lucrării: Inventia se referă la un sistem mecatronic – mixmecatronic pentru control 4D
în laborator industrie utilizând telecontrolul și telemonitorizarea prin conectarea la spaţiul
cyber. Sistemul este compus din 3 axe, o unitate de rotatie și un griper, asigurând o mișcare
4D. Sistemul are în alcătuire un palpator montat pe axa griperului pentru măsurarea cotelor
speciﬁce pieselor selectate. Sistemul este montat pe o masă antivibratii, asigurând calitatea
procesului de măsurare.
Work description: The invention relates to a Mecahatronic-mixmechatronic system for 4D control in
laboratory and industry using the remote control and telemonitoring by connecting to the
cyber space. The system is composed of three axes, a rotation and a griper unit, providing a
4D moving. The system comprises a sensor for measuring, mounted on the griper axis. The
system is mounted on a antivibration table, ensuring the quality of the measurement.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Sistemul MMI4D, asigură dezvoltarea Industriei 4D, mai
mult în ceea ce priveșe calitatea fabricatiilor inteligente, a structurilor inteligente din IMMuri Intreprinderi, a automatizării eﬁcientizării fabricatiilor, etc. (inclusiv, corespunderea direcliilor prioritare de dezvoltare a știinţei, directiilor prioritare de dezvoltare a economiei,
politicilor ecologice sociale ale tării).
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SC JNO GROUP SRL RO
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERI
LOR, PLASMEI ȘI RADIAŢIEI RO
UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN BUCUREȘTI RO
4.18

PROCEDEU DE MICROTEXTURARE LASER A UNUI LAGĂR CU ALUNECARE / PRO
CEDURE FOR LASER MICROTEXTURING OF A SLIDING BEARING

Autori:

Cristian Gheorghe, Petre Olteanu, Cristian Giorgian Stan, Cristian Viespe, Dana Maria Miu,
Ionut Nicolae, Adrian Predescu, Victor Gabriel Marian, Nicolae Alexandru Stoica

Cerere de brevet: RO A/00164/08.03.2018
Descrierea lucrării: Inventia se refera la un procedeu de microtexturare, cu laser de picosecunde, a
unui lagar cu alunecare aﬂat in componenta utilajelor pentru constructii, pentru imbunatatirea proprietatilor sale tribologice. In urma procedeului de microtexturare, lagarul cu alunecare are o ﬁabilitate crescuta prin rezistenta superioara la uzura. Prin procedeu se obtine
o retea de micro-cavitati cilindrice pe suprafata piesei, formand o geometrie de texturare
optimizata, care imbunatateste proprietatile tribologice ale lagarului cu alunecare. Procedeul asigura o precizie si o viteza de prelucrare ridicata a piesei de simetrie cilindrica, cu masa
si suprafata relativ mari.
Work description: The invention refers to a microtexturing procedure, using a picosecond laser, of a
sliding bearing, part of construction equipment, in order to improve its tribological properties. As a result of the microtexturing procedure, the sliding bearing has increased reliability
due to better wear properties. The procedure produces a network of cylindrical micro-cavities on the surface of the mechanical part. This network forms an optimized texturing
geometry, which improves the tribological properties of the sliding bearing. The procedure
ensures a high precision and speed of processing for mechanical parts having a cylindrical
symmetry, which have a relatively large mass and surface.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Aceast brevet, va oferi posibilitatea de transfer tehnologic catre industria dedicata fabricarii de utilaje de constructii, contribuind la cresterea potentialului economic si a al proﬁtului acestora.

SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN BANAT RO
4.19

MOTOR ANTIGRAVITATIONAL INERTIAL CENTRIFUGAL MAGIC / INERTIAL
CENTRIFUGAL ANTIGRAVITATION MOTOR
MAGIC

Autor:

Puiu Caneparu

Cerere de brevet: RO A/00206/2019
Descrierea lucrării: Motorul MAGIC este un dispozitiv care prin rotire unor mase, la un anumit unghi
si o anumita turatie, anuleaza 100% din greutatea maselor rotite. Aceasta metoda s-a aplicat
la proiectarea, experimentarea si realizarea motorului antigravitational inertial centrifugal.
Motorul MAGIC foloseste un motor electric clasic si un sistem de antrenare pentru a rotii
greutatile dispozitivului (baterii, combustibil, ulei hidraulic, etc), se genereaza o forta centrifuga puternica, iar greutatile tind sa „pluteasca”, astfel, se anuleaza TOTAL forta gravitationala a maselor rotite. Prin echiparea cu motorul MAGIC a autovehiculelor, motocicletelor,
autoturismelor, dronelor, elicopterelor, avioanelor, rachetelor, etc., se realizeaza reducerea
greutatii acestora, reducerea consumului de carburant, cresterea sarcinii utile.
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Work description: The MAGIC Engine is a device by which rotating, cancels 100% of the weight of
the masses. This method was applied when designing, experimenting and making the centrifugal inertial antigravitational engine. MAGIC Engine uses a classical electric motor and
a drive system to rotate the weights (batteries, fuel, hydraulic oil, etc.) of the device at a
certain angle and a certain speed so that weights should „ﬂoat”. A powerful centrifugal force
is generated, which totally cancels the gravitational force of the rotated masses. By equipping cars, motorcycles, drones, helicopters, planes, missiles, etc., with this MAGIC Engine,
a reduction of their weight, a decrease of their fuel consumption, as well as an increase of
their payload are achieved.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Prin echiparea cu motorul MAGIC a autovehiculelor, motocicletelor, autoturismelor, dronelor, elicopterelor, avioanelor, rachetelor, etc., - se realizeaza reducerea greutatii acestora; - cresterea sarcinii utile transportata; - reducerea consumului de carburant la orice vehicul terestru sau aerian; - reducerea emisiei de CO2 si a efectului
de sera la nivel mondial; - o noua abordare tehnico-economica de proiectare, executie si
exploatare a vehiculelor terestre si aeriene.

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
4.20

IMPACTUL MEDICOSOCIAL AL LUPUSULUI ERITEMATOS SISTEMIC / MEDICO
SOCIAL IMPACT OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

Autor:

Lucia Mazur-Nicorici

Certificat de înregistrare a obiectelor de dreptului de autor: Seria OȘ nr. 6010
Descrierea lucrării: Lupusul eritematos sistemic este o boală de severitate variabilă cu evoluţie
prin acutizări și remisiuni, cu patogenie neclară, manifestări clinice heterogene. Diagnosticul precoce, tratamentul adecvat și monitorizarea corectă a acestor pacienţi asigură
prevenţia exacerbărilor și un pronostic mai favorabil. Această lucrare oferă dovezi pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii, suportului social și managementul asupra co-morbidităţilor
rudelor și pcienţilor cu lupus. Am realizat algoritm de evaluare a pacientului, dar și baremul
de cunoștinţe necesare pacienţilor. În ajutorul specialiștilor am constituit agenda uniﬁcată
de cercetare a pacientului cu lupus.
Work description: Lupus is a disease of varying severity with evolution through accusations and remissions, with unclear pathogenesis, heterogeneous clinical manifestations. Early diagnosis, appropriate treatment, and proper monitoring of these patients provide prevention of
exacerbations and a more favorable prognosis. This paper provides evidence for improving
the quality of life, social support and management of co-morbidities of relatives and lupus patients. We have developed a patient assessment algorithm, but also the range of
knowledge required for patients. To help the specialists, we set up the uniﬁed agenda for
the lupus patient.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Această lucrare este propusă atât medicilor, rezidenţilor
și studenţilor cât și pacienţilor cu lupus, persoanelor apropiate pacienţilor, totodată recomand spre meditare oamenilor care comunică cu acești pacienţi: ﬁe vorba de pedagogi sau
psihologi, din domeniul evidenţelor sociale. Recomand factorilor de decizie în domeniul
sănătăţii publice locale și instituţiilor abilitate. Este descrisă povara bolii din punct de vedere
clinic, social și economic, cu detalii asupra instrumentelor utilizate.
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UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ MD
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, INSTITUŢIE MEDICOSANITARĂ PUBLICĂ
MD
4.21

FIȘĂ DE EVALUARE A PACIENTULUI CU DIAGNOSTICUL PRESUPUS DE EPILEP
SIE CU CRIZE EPILEPTICE NOCTURNE / MAP OF ASSESSMENT OF PATIENT WITH
SUPPOSED DIAGNOSIS OF EPILEPSY WITH NOCTURNAL EPILEPTIC SEIZURES

Autori:

Vitalie Chiosa, Stanislav Groppa

Certificat de înregistrare a obiectelor de dreptului de autor: Seria OȘ nr.6220
Descrierea lucrării: Crizele epileptice și epilepsia prezintă un impact medico-social major datorită
datelor epidemiologice și a particularităţilor clinice. Stabilirea diagnosticului și iniţierea
unui tratament adecvat este scopul principal al evaluării pacientului cu epilepsie. În cadrul
epilepsiilor cu crize epileptice nocturne, dat ﬁind faptului că crizele epileptice survin doar
noaptea, este diﬁcil de a ﬁ vizualizate, documentate și analizate. În acest context, datele
anamnestice și clinice sunt în special importante în evaluarea acestor pacienţi, cu toate că
au un nivel redus de certitudine. Elaborarea unei ﬁșe de evaluare a pacienţilor cu diagnosticul presupus de epilepsie cu crize epileptice nocturne facilitează stabilirea corectă a diagnosticului și iniţierea unui tratament adecvat.
Work description: Epileptic seizures and epilepsy have a major medical-social impact due to epidemiological data and clinical peculiarities. Establishing the diagnosis and initiating appropriate treatment is the primary goal of evaluating the patient with epilepsy. In epilepsy with
nightly epileptic seizures, given that epileptic seizures occur only at night, it is diﬃcult to be
viewed, documented and analyzed. In this context, anamnesis and clinical data are particularly important in assessing of these patients, although they have a low level of certainty.
The development of an assessment card for patients with the diagnosis of epilepsy with
nocturnal epileptic seizures facilitates the correct diagnosis and the initiation of appropriate
treatment.
Importanţa socio-economică sau tehnică: În cadrul epilepsiilor cu crize epileptice nocturne, evenimentele clinice sunt diﬁcil de a ﬁ vizualizate, documentate și analizate. În acest context,
datele anamnestice și clinice sunt în special importante în evaluarea acestor pacienţi, cu
toate că au un nivel redus de certitudine. Elaborarea unei ﬁșe de evaluare a pacienţilor cu
diagnosticul presupus de epilepsie cu crize epileptice nocturne este oportună și facilitează stabilirea corectă a diagnosticului și iniţierea unui tratament adecvat, ﬁind o procedură
oportună de economisire a costurilor cu beneﬁcii pentru acești pacienţi, ce va rezulta în
economisiri ﬁnanciare prin optimizarea managementului pacienţilor, în particular prin reducerea cheltuielilor pentru medicamentele antiepileptice.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MD
4.22

SISTEM INFORMAŢIONAL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII PROCESULUI
EDUCAŢIONAL UNIVERSITAR ÎN BAZA STANDARDELOR EUROPENE DE EVALU
ARE / INFORMATIONAL SYSTEM FOR QUALITY ASSESSMENT OF UNIVERSITY EDU
CATION PROCESS BASED ON EUROPEAN STANDARDS EVALUATION

Autori:

Maria Beldiga, Victoria Musienco, Valentina Ţurcanu, Andrei Copăceanu, Andrei Grosu

Certificat de înregistrare a obiectelor de dreptului de autor: Seria OȘ nr. 6389
Descrierea lucrării: Integrarea tehnologiilor informaţionale și comunicaţionale (TIC) în sistemele
moderne de evaluare/monitorizare reprezintă o tentativă de extindere a posibilităţilor de
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evaluare obiectivă a calităţii procesului educaţional universitar în baza standardelor europene
de evaluare prin dezvoltarea unui sistem informaţional de evaluare (SIE). Diversitatea standardelor și cerinţele de calitate a procesului educaţional, caracterul complex al evaluării
calităţii lui, volumul mare de lucrări rutinare, cerinţele de personal caliﬁcat ș.a. justiﬁcă necesitatea informatizării acestui proces. Cercetările sunt orientate la dezvoltarea unei tehnologii informaţionale originale care asistă utilizatorul ﬁnal (actori) la evaluarea procesului
educaţional universitar în baza standardelor europene de evaluare.
Work description: Integration of Informative and Communicative Technology (ICT) in modern systems of evaluation/monitoring represents the possibility to extend objective assessment of
the quality university education process, based on European evaluation standards through the
development of assessment information sistem (SIE). The diversity of standards and quality
requirements for the educational process, the complexity of its quality assessment, high
amount of routine work, qualiﬁed personnel requirements etc. conﬁrms the necessity of
informatization of this process. Research is focused on development of original information
technology that assists the ﬁnal user (actors) in assessment of the university education process quality based on European standards evaluation.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea directă a
SIE de către:
1. studenţi în desfășurarea examinării calităţii nivelului de predare, conţinutului/actualităţii
cursurilor, instituţiilor universitare ș.a;
2. manageri universitari în evaluarea procesului educaţional universitar și monitorizarea periodică a rapoartelor și aplicarea în practică a recomandărilor relevante;
3. ANACIP în analizarea rapoartelor colectate la nivel naţional create de către SIE pentru
crearea unei caracteristici comparative periodice a universităţilor.

4.23

INHIBITOR AL PROLIFERĂRII CELULELOR CANCEROASE CU O GAMĂ LARGĂ DE
ACŢIUNI / INHIBITOR OF CANCER CELLS PROLIFERATION WITH WIDE RANGE OF
ACTION

Autori:

Dorin Istrati, Victor Ţapcov, Olga Garbuz, Valentin Gudumac, Stanislav Groppa, Aurelian Gulea

Brevet: MD 4620/2019.02.28
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la utilizarea compusului coordinativ biologic activ de cupru din clasa tiosemicarbazonaţilor în calitate de inhibitor al
proliferării unui spectru larg de celule de cancer, care poate găsi aplicare în medicină ca
citostatic. Compusul manifestă activitatea antiproliferativă faţă de un spectru larg de celule
canceroase: leucemiei mieloide umane, de col uterin, pancreatic, rabdomiosarcom embrionar. El depăşeşte de 6.9-1.1 ori activitatea doxorubicinului utilizat în medicină ca citostatic şi
de 42.2-1.1 ori caracteristicile analoage ale prototipului. Proprietăţile depistate ale acestor
compuşi prezintă interes pentru medicină din punct de vedere al extinderii arsenalului de
inhibitori moleculari sintetici.
Work description: The invention relates to chemistry and medicine, videlicet to the biologically active copper coordination compound of the thiosemicarbazonate class as an inhibitor of
cancer cells’ proliferation with wide range of action that can ﬁnd application in medicine
for the prophylaxis and treatment of cancer. The described compound inhibits the growth
and multiplication of wide range of cancer cells like leukemia, hepatic, cervical and breast
cancer cells. This agent exceeds 6.9-1.1 times the analogous characteristics of doxorubicin
that is used in medical practice, and 42.2-1.1 times analogous characteristics of prototype.
The discovered properties of this compound are of interest for medical practice for enhancement of the arsenal of synthetic molecular inhibitors.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a ciclului de invenţii va ﬁ
stabilită după cercetări preclinice şi clinice ale compusului.
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4.24

COMPUS SUPRAMOLECULAR NOU CA ANTIOXIDANT FOARTE PUTERNIC / NEW
SUPRAMOLECULAR COMPOUND AS VERY STRONG ANTIOXIDANT

Autori:

Arcadie Fuior, Sébastien Floquet, Emmanuel Cadot, Olga Garbuz, Victor Ţapcov, Ion Toderaş,
Aurelian Gulea

Brevet: MD 4644/2019.08.31
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la un ansamblu supramolecular
biologic activ din clasa poli-oxo-tio-molibdaţilor cu beta-ciclodextrină care manifestă activitate antioxidativă înaltă şi poate găsi aplicare in medicină in calitate de substantă, care inhibă procesele de oxidare ale moleculelor organice in organismul uman. Compusul manifestă
activitatea antioxidativă înaltă cu concentraţia de inhibare semimaximală IC50 = 0,4 μmol/L.
El depăşeşte de 83,3 ori activitatea Troloxului, utilizat în medicină ca etalon de antioxidant
şi de 1,25 ori caracteristicile analoage ale prototipului. Proprietăţile depistate ale acestui
compus prezintă interes pentru medicină din punct de vedere al extinderii arsenalului de
antioxidanţi sintetici.
Work description: The invention relates to chemistry and medicine, videlicet to the biologically active supramolecular assembly of the poly-oxo-thio-molybdate and beta-cyclodextrin that
exhibits high antioxidant activity and can ﬁnd application in medicine as a substance, which
inhibits the oxidation processes of organic molecules in the human body. This compound
exhibits high antioxidant activity with IC50 value 0.4 μmol/L. It exceeds 83.3 times the activity of Trolox and 1.25 times the analogous characteristics of the prototype. The discovered
properties of this compound are of interest for medical practice for enhancement of the
arsenal of synthetic antioxidant agents
Importanţa socio-economică sau tehnică: Imporatanţa socio-economică a invenţiei va ﬁ stabilită
după cercetări preclinice şi clinice ale compusului.

4.25

PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR ÎNAINTE DE SEMĂNAT / PROCESS FOR
TREATING THE SEEDS BEFORE SOWING

Autori:

Sergiu Dobrojan, Victor Şalaru, Galina Dobrojan

Brevet: MD 4606/31.12.2018
Descrierea lucrării: Procedeul constă în tratarea seminţelor de tomate și castraveţi înainte de semănat prin înmuierea acestora timp de 1,5-4,5 ore în soluţia cu concentraţia de 0,028%0,096% obţinută prin distilarea cvadruplă a biomasei uscate a algelor Nostoc ﬂagelliforme și
Nostoc verrucosum. Aplicarea procedeului rezultă cu accelerarea procesului de germinarea
a seminţelor de tomate (care germinează la 1,5 zile) și de castraveţi (care germinează la
2 zile) și totodată cu majorarea numărului de seminţe care germinează (germinează pînă la
99,89% din totalul seminţelor tratate).
Work description: The process consists of treating tomato and cucumber seeds before sowing by
soaking them for 1,5-4,5 hours in the solution with the concentration of 0,028%-0,096%
obtained by quadruple distillation of the dry biomass of Nostoc ﬂagelliform and Nostoc verrucosum algae. The application of the process results in the acceleration of the germination
process of tomato seeds (which germinate at 1,5 days) and of cucumbers (which germinate
at 2 days) and at the same time with the increase of the number of seeds that germinate
(germinates up to 99,89% of the total treated seeds).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Impactul invenţiei este argumentat de efectele beneﬁce
obţinute la aplicarea practică a acesteia, caracterizate prin asigurarea unei germinări mai
rapide și mai înalte a seminţelor de tomate și castraveţi fapt care contribuie la accelerarea creșterii plantelor și obţinerea unei recolete mai mari. Invenţia se include în direcţiile
prioritare de dezvoltare a ştiinţei, a economiei şi politicilor ecologice şi sociale ale Uniunii
Europene.

COMPARTIMENTUL IV | PART IV

252

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA RO
4.26

ACTIVITATEA ANTIBACTERIANĂ A ULEIURILOR ESENŢIALE PE CERINTE BACTE
RII DIN TRACTUL INTESTINAL

Autori:

Gabriela Valentina Ciobotaru, Ilinca Imbrea, Ersilia Alexa, Dorica Botău, Cristina Dehelean,
Corina Danciu, Victor Dumitraşcu, Georgeta Pop

Descrierea lucrării: Uleiurile vegetale din plantele medicinale la care am obţinut o zonă de inhibare
mai mare de 15 mm au fost considerate a avea activitate antibacteriană. Uleiurile anumitor
specii au fost active doar pe bacteriile Gram-pozitive și unele fungi, iar altele au avut activitate inhibitoare la toate tulpinile de referinţă testate. Rezultatele conﬁrmă posibilitatea
folosirii uleiurilor esenţiale ca produse ﬁtofarmaceutice.
Work description: Vegetal oils from medicinal plants to which we have obtained a zone of inhibition
area greater than 15 mm have been considered to have antibacterial activity. Oils of certain
species were active only on Gram-positive bacteria and some fungi, and others had inhibitory activity on all the reference strains tested. The results conﬁrm the possibility of using
essential oils as phytopharmaceutic products.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Tratamente naturiste

4.27

PREPARATE NATURALE CU ACŢIUNI ANTIFUNGICĂ ȘI ANTIMICOTOXIGENĂ
UTILIZATE CA AGENŢI DE PROTECŢIE PENTRU CEREALE ȘI PROCESUL DE
OBŢINERE

Autori:

Alexa Ersilia, Sumalan Renata Maria, Lintia Vasile, Negrea Monica, Obistioiu Diana, Pop Georgeta, Radulov Isidora, Crista Laura, Rus Cristian

Cerere de brevet: RO A/00561/31.07.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la produse de nanoemulsie naturală antifungică și antimicotoxică pe bază de uleiuri esenţiale din plante (fam.Lamiaceae și Umbeliferae), cu aplicare de
frunze și seminţe, pentru utilizare în agricultura biologică folosind o metodă compatibilă cu
agricultura ecologică. Produsele sunt recomandate pentru protecţia antifungică în depozitele de cereale, precum și în fazele vegetative ale plantelor, în câmp.
Work description: The invention relates to natural antifungal and antimycotoxic nanoemulsion products based on essential oils from plants (Lamiaceae and Umbeliferae families), with foliage
and seeds application, for use in biological agriculture using a compatible method with
organic farming. Products are recommended for antifungal protection in grain storages as
well as in vegetative phases of plants, in ﬁeld.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizat cu succes pentru protecţia antifungică în depozitele de cereale, precum și în tratamente aplicate în câmp plantelor aﬂate in fazele vegetative.

4.28

MASCĂ REGENERATOARE PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR ȘI SCALP / REGEN
ERATING MASK FOR ALL TYPES OF HAIR AND SCALP

Autori:

Mirela Ahmadi-Khoie, Cornelia Milovanov, Narcisa Mederle, Florica-Emilia Morariu, Sorin
Morariu, Dănuţ Dorel Dronca, Cornelia Cheţ, Teymoor Ahmadi-Khoie, Lavinia Ştef

Cerere de brevet: RO A/00870 /5.11.2018
Descrierea lucrării: Invenţia constă în producerea unei măști de regenerare pentru păr și scalp (toate
tipurile), cu principii naturale biologic active, care conţine uleiuri naturale (nucă de nucă de
cocos, avocado, argan, măsline, ricin), schinduf, germeni de schinduf și amla. Produsul nu
are efect alergic sau iritant asupra corpului uman.
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Work description: The invention consists in production of a regenerating hair mask and the scalp (for
all types), with natural biologically active principles, which contains natural oils (coconut,
avocado, argan, olives, and castor), fenugreek, fenugreek germs, and amla. The product has
no allergenic or irritating eﬀect on the human body.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Tratamente naturiste.

4.29

MEAT DELICE / MEAT DELICE

Autori:

Diana Nicoleta Raba, Corina Dana Mișca, Despina Maria Bordean, Delia Gabriela Dumbravă,
Viorica Mirela Popa, Camelia Moldovan

Marcă înregistrată: RO M201707842
Descrierea lucrării: Este un produs inovativ din carne de porc coaptă, cu umplutură și crustă de fructe deshidratate și măcinate, obţinut exclusiv din materii prime naturale autohtone. Inovatia
constă în utilizarea fructelor deshidratate și măcinate în scopul asezonării specialităţilor din
carne de porc si procesarea produsului la un regim termic blând cu scopul conservării în cât
mai mare măsură a nutrienţilor din carne și fructe; obţinerea unui produs complet și echilibrat din punct de vedere nutritiv,
Work description: The product is an innovative prototyp which consist in a roasted pork meat product, stuﬀed and covered with dried fruits, obtained exclusively with raw materials from romanian production. The inovation is given by the association of dried fruits used for product
assesoning and preserving; appling of a gentle termal treratment in order to maintain the
product nutrients at their optimum quality which give an equilibrate nutritional proﬁle to
the ﬁnal product consisting of high quality proteins of the meat, and high quality vitamins,
ﬁbers, polyphenols, and antioxidants from fruits.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Un produs complet și echilibrat din punct de vedere nutritiv, pentru o dieta sanatoasa

4.30

PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI PRODUS BAZAT PE EXTRACT DE SALCIE SA
LIX SP. / PROCEDURE FOR OBTAINING A PRODUCT BASED ON WILLOW EXTRACT
SALIX SP.

Autori:

Daniela Poşta, Nicoleta Gabriela Hădărugă, Elena Peţ, Gheorghe Marinel Poşta, Ioan Peţ, Dorin Dumitru Camen, Daniel Ioan Hădărugă

Brevet: RO 131178 (B1)/2019.01.30
Descrierea lucrării: A fost dezvoltat și testat cu succes un produs de înrădăcinare pentru biostimularea sistemului radicular al plantelor, bazat pe distilarea combinata solid-lichidă și extracţia
cu abur a tulpinii de salcie (gen Salix) aﬂate la începutul vegetaţiei. Extractul a fost aplicat cu
succes pentru îmbunătăţirea înrădăcinării lastarilor de thuja și a altor plante model.
Work description: A rooting product for biostimulation of plant root system based on combined
solid-liquid and steam distillation-extraction of willow (gen. Salix) sprouts at the beginning
of vegetation have been developed and succesfully tested. The extract was succesfully applied for enhancing the rooting of thuja and other model plants.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Performanţă în reducerea perioadei de înrădăcinare a
lăstarilor în cadrul tehnicii de înmulţire vegetativă și obţinerea plantelor viguroase.

4.31

TASTY PASTE TASTY PASTE / TASTY PASTE TASTY PASTE

Autori:

Viorica-Mirela Popa, Diana-Nicoleta Raba, Camelia Moldovan, Delia-Gabriela Dumbravă,
Corina Misca, Aurica Breica Borozan, Despina Maria Bordeian

Cerere de înregistrare a mărcii: RO M2018/02979 / 07.05.2018
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Descrierea lucrării: Tasty Paste este un aliment inovator din categoria aperitivelor din carne. Este un
pate de carne de fazan cu ingrediente naturale: frunze proaspete de lovage și sâmburi de
caise.
Work description: Tasty Paste is an innovative food from the aperitif category of meat. It is a pate of
pheasant meat with natural ingredients: fresh lovage leaves and apricot kernels.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Hrană sănătoasă.

4.32

CREAREA ȘI DEZVOLTAREA UNUI PRODUS INOVATIV DIN DOVLEAC / CREATING
AND DEVELOPING AN INNOVATIVE PUMPKIN PRODUCT

Autori:

Corina Dana Misca, Diana-Nicoleta Raba, Viorica-Mirela Popa, Camelia Moldovan, Delia-Gabriela Dumbrava, Ioan David, Aurica Breica Borozan, Dorica Botau

Descrierea lucrării: Crema de dovleac este un produs nou și inovator care folosește ingredientul brut.
Un avantaj major pentru industrializarea acestui produs este că poate ﬁ obţinut în toate
tipurile de prelucrare: convenţionale, naturale sau ecologice.
Work description: Pumpkin cream is a new and innovative product that uses the raw ingredient.
A major advantage for the industrialization of this product is that it can be obtained in all
types of processing: conventional, natural or ecological.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Hrană sănătoasă.

4.33

BEAUTY FOR EVER

Autori:

Corina Dana Misca, Aurica Breica Borozan, Diana Nicoleta Raba, Mirela Popa, Camelia Moldovan, Delia Dumbrava, Oana Maria Marginean, Liviu Coriolan Misca

Cerere de înregistrare a mărcii: RO M2018/02124
Descrierea lucrării: Produsul obţinut face parte din categoria dermato-cosmeticelor cu efecte beneﬁce asupra epidermei prin acţiunea hidratantă, emolientă, regenerativă, antiacneică și
antiaging, care conţine principiile active din Aristolochia clematitis și Symphytum oﬃcinale.
Previne deteriorarea pielii, conferă un confort și un aspect strălucitor al feţei.
Work description: The product obtained is part of the dermato cosmetics category with beneﬁcial
eﬀects on the epidermis through the moisturizing, emollient, regenerative, anti-acne and
antiaging action, containing the active principles from Aristolochia clematitis and Symphytum oﬃcinale. It prevents skin damage, gives a comfort and a shiny appearance of the face.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Tratamente naturiste.

4.34

HAIR 10 TONIC

Autori:

Delia-Gabriela Dumbravă, Ersilia Călina Alexa, Despina Maria Bordean, Aurica-Breica Borozan, Dorica Botău, Mărioara Drugă, Nicoleta-Gabriela Hădărugă, Corina-Dana Mișcă, Camelia Moldovan, Viorica Mirela Popa, Diana Nicoleta Raba, Ducu Sandu Ștef

Cerere de înregistrare a mărcii: RO M2019/00512/29.01.2019
Descrierea lucrării: Loţiune tonică pentru scalp și păr din 10 plante, în proporţii diferite, conform reţetei de fabricaţie. Tonicul oprește căderea excesivă a părului, îmbunătăţește
microcirculaţia la nivelul scalpului, hrănește foliculii de păr, stimulează creșterea părului.
Work description: Scalp and hair tonic lotion from 10 plants in varying proportions, according to the
recipe for manufacturing. Tonic stops excessive hair loss, improves microcirculation on the
scalp, nourishes hair follicles, stimulates hair growth.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Produs folosit de voluntari, cu efecte beneﬁce deosebite
în regenerarea părului.

4.35

SAVORY CREAM

Autori:

Delia Gabriela Dumbravă, Dorica Botau, Ersilia-Calina Alexa, Despina Bordean, Diana-Nicoleta Raba, Viorica Mirela Popa, Camelia Moldovan

Marcă înregistrată: RO M2018/00834/09.02.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o cremă desert dietetică, tartinabilă, din pudră de roşcove, fără adaos de zahăr, cu Stevia rebaudiana şi Momordica charantia. Produsul nu conţine
alergeni şi este obţinut printr-o tehnologie la rece, protejându-se principiile bioactive din
plante. Acest desert este destinat persoanelor cu restricţii privind consumul de zahăr, dar şi
celor care doresc să consume dulciuri sănătoase.
Work description: The invention relates to a dietetic spreadable dessert cream, without added sugar,
with carob powder, Stevia rebaudiana and Momordica charantia. The product contains no
allergens and is obtained by cold technology, protecting the bioactive plants compounds.
This dessert is for people with restrictions on sugar consumption, but also for those who
want to eat healthy sweets.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Produsul este destinat persoanelor cu restricţii privind
consumul de zahăr, dar şi celor care doresc să consume dulciuri sănătoase.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ, IAȘI RO
4.36

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE A LEGUMELOR SOLANACEAE PEN
TRU FRUCTE PRIN UTILIZAREA COMPUȘILOR NATURALI BIOLOGIC ACTIVI / THE
OPTIMIZATION OF THE GROWING TECHNOLOGY OF SOLANACEAE VEGETABLES
FOR FRUITS BY USING BIOLOGICALLY ACTIVE NATURAL COMPOUNDS

Autori:

D. Dorina Iurea, Neculai Munteanu, Ionel Mangalagiu, Pavel Chintea, Eugenia Contenco, Vasile Stoleru, Iulia Siromeatnicov, Pavel Iurea, Mihai Istrate, Roxana-Ionela Iurea

Brevete: MD 235/2011, 342/20.01.2011
Descrierea lucrării: Lucrarea cu titlul „Optimizarea tehnologiei de cultivare a legumelor solanaceae pentru fructe prin utilizarea compușilor naturali biologic activi” constă în utilizarea
compușlor biologic activi din seminţele de tomate și ardei prin aplicarea înainte și după
înﬂorire și în faza de creștere a fructelor cu soluţie apoasă de 0,001…0,08% de capsicozid
oxidat, cu formula chimica C61H97O42 și cu 0,001...0,05 % soluţie apoasă tomatozid oxidat cu
formula chimică C49H74O31, obţinute prin oxidarea selectivă a lanţului polizaharidic, cu un
consum total al soluţiei de 0,5 1/m2. Rezultatul invenţiei constă în optimizarea proceselor
ﬁziologice și în creșterea productivităţii plantelor.
Work description: The paper entitled ”The optimization of the growing technology of solanaceae
vegetables for fruits by using biologically active natural compounds” consists of using biologically active compounds from tomato and sweet pepper by applying during before and
after ﬂowering and in the growth phase of fruits with aqueous solution of 0,001…0,08% of
oxidized capsicoside, with chemical formula C61H97O42 and with 0,001 0,05% aqueous solution of oxidized tomatoside with chemical formula C49H74O31, obtained by selective oxidation of the polysaccharide chain, with a total solution consumption of 0.5 1/m2. The result of
the invention consists in optimizing the physiological processes and increasing plant yield.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Lucrarea intitulată ”Optimizarea tehnologiei de cultivare
a legumelor solanaceae pentru fructe prin utilizarea compușilor naturali biologic activi” corespunde strategiilor de cercetare naţională avute în vedere atât de Ministerul Agriculturii
cât de Unitatea Executivă pentru Cercetare din Ministerul Cercetării și Inovării din România.
Soluţia extragerii și utilizării substanţelor biologic active din seminţele de tomate și ardei re-
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prezintă o alternativă viabilă pentru agricultura ecologică la compușii sintetici, responsabili
tot mai mult de bolile societale, cum ar ﬁ: cancerul, tulburările digestive sau bolile de natură neurodegenerativă. De asemenea, utilizarea compușlor biologic activi reprezintă soluţii
concrete pentru creșterea producţiei și calităţii acesteia.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN
BUCUREȘTI RO
4.37

TRASIPESC  SISTEM INFORMATIC PENTRU TRASABILITATEA PRODUSELOR
PESCĂREȘTI / TRASIPESC  INFORMATION SYSTEM OF FISHERY PRODUCTS TRA
CEABILITY

Autori:

Mihail Calu, Liliana Mihaela Moga, Tania Zaharia, Carmen Georgeta Nicolae

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: RO Seria 001649BI, nr. 08790/20.09.2017
Descrierea lucrării: TRASIPESC este aplicaţia SaaS care permite înregistrarea facilă a informaţiilor despre produsele pescărești în întreg lanţul de producţie – aprovizionare – desfacere și identiﬁcarea rapidă a traseului acestora de către autorităţi și consumatori.
Work description: TRASIPESC is the SaaS Application that allows easy registration of ﬁshery products
throughout the production – supply – sale chain and the rapid identiﬁcation of their route
by authorities and consumers.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Utilizarea platformei TRASIPESC aduce un plus de
transparenţă în comerţul cu pește și produse pescărești, având un impact major asupra
creșterii încrederii consumatorilor și a identiﬁcării rapide a loturilor compromise. Datele înregistrate în platforma TRASIPESC sunt puse la dispoziţia autorităţilor în domeniu, cu scopul
de a facilita urmărirea dinamică a loturilor de pește și produse pescărești în piaţă, precum
și pentru orice tip de statistici necesare. Domenii de utilizare sunt: Managementul calităţii
produselor, Siguranţă alimentară, Acvacultură, Pescuit, IT, Comerţ, Cercetare, Educaţie, Economie, Statistică.

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI RO
4.38

PARIZER DIN CARNE DE PORC CU ȘROT DE CĂTINĂ FĂRĂ ADAOS DE NITRIT /
PORK PARIZER WITH SEA BUCKTHORN GROAT WITHOUT NITRITE

Autori:

Liliana Mihalcea, Maricica Stoica, Cristian Dima, Petru Alexe

Cerere de brevet: RO A/001169/22.12.2017
Descrierea lucrării: Asocierea expunerii la doze mari de azotit de sodiu cu o incidenţă crescută a riscurilor pentru sănătate impune dezvoltarea unor strategii de înlocuire a azotitului de sodiu
convenţional. Obiectivul a fost obţinerea unui produs inovativ – parizer din carne de porc,
prin înlocuirea cvasitotală a azotitului de sodiu cu șrot de cătină rezultat la extracţia cu dioxid de carbon supercritic a cătinei. Parizerul fără azotit de sodiu, cu culoare și aromă similară
parizerului clasic a fost realizat/testat în staţia pilot și se potrivește cu tendinţele actuale
(contestarea azotitului de sodiu.
Work description: Combining exposure to high doses of sodium nitrite with a high incidence of
health risks requires the development of some strategies to replace the conventional sodium nitrite. The objective was to obtain an innovative product - pork parizer by quasitotally replacement of sodium nitrite with sea buckthorn groat obtained as a result of sea
buckthorn supercritical carbon dioxide extraction. The nitrite-free parizer, displaying good
color and ﬂavor, was achieved/tested in the Pilot Station and ﬁts current trends (sodium
nitrite challenge).
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Proiectarea și dezvoltarea procesului pentru obţinerea
parizerului din carne de porc cu șrot de cătină fără adaos de azotit de sodiu are la bază studii
știinţiﬁce ce demonstrează potenţialul surselor de origine vegetală ca alternativă la azotitul
de sodiu convenţional. Șrotul de cătină utilizat a rezultat ca produs secundar la extracţia
cu CO2 supercritic a cătinei, și este o importantă sursă de componente biologic active (carotenoizi, antioxidanţi). Extracţia cu CO2 supercritic este o tehnică eco-friendly, emergentă,
ﬁind o alternativă viabilă pentru industria alimentară. Produsul are aplicabilitate în industria
cărnii.

4.39

COLORANT PE BAZĂ DE CĂTINĂ ȘI SÂNGE ÎN VEDEREA REDUCERII NITRITULUI
REZIDUAL, PENTRU INDUSTRIA CĂRNII / DYE BASEDON SEA BUCKTHORN AND
BLOOD FOR REDUCING OF RESIDUAL NITRITE TO THE MEAT INDUSTRY

Autori:

Maricica Stoica, Petru Alexe, Cristian Dima

Cerere de brevet: RO A/00352/18.05.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la obţinerea unui colorant pentru industria cărnii, pe bază de
cătină și sânge, în vederea reducerii nitritului de sodiu rezidual. Colorantul – obţinut prin
nitrozarea hemoglobinei din sânge de animal, cu cătină și nitrit de sodiu, adăugat imediat
după preparare – are efect calitativ asupra formării culorii și asupra reducerii cantităţii de
nitrit rezidual în parizerul în care a fost adăugat. De asemenea, colorantul obţinut poate îndepărta de pe lista de aditivi acidul ascorbic și sărurile acestuia, efectul acestora ﬁind preluat
de un produs natural – cătina.
Work description: The invention relates to obtaining a dye for the meat industry, based-on sea buckthorn and blood, in order to reduce the residual sodium nitrite. The dye – obtained by nitrating the hemoglobin from animal blood with sea buckthorn and sodium nitrite, added
immediately after preparation – has a qualitative eﬀect on the formation of color and on
reducing the amount of residual nitrite in the parizer meat product. Also, the obtained dye
can remove from the list of additives the ascorbic acid and its salts, their eﬀect being taken
over by a natural product – the sea buckthorn.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Colorantul obţinut prin nitrozarea hemoglobinei cu cătină (antioxidant natural) și nitrit de sodiu reprezintă o alternativă viabilă la nitrozomioglobina generată convenţional. Utilizarea colorantului obţinut este o strategie eﬁcientă de reducere a cantităţii de nitrit rezidual, cu efect calitativ asupra formării culorii produsului ﬁnit
și de eliminare a acidului ascorbic și a ascorbaţilor din lista de aditivi. Invenţia rezolvă trei
probleme tehnice: culoare speciﬁcă, nivel de nitrit rezidual cât mai redus posibil și scoaterea
acidului ascorbic și a ascorbaţilor din lista de aditivi, contribuind astfel la obţinerea unor
produse din carne cu etichetă curată și la satisfacerea nevoilor actuale consumatorilor.

4.40

OBŢINEREA PÂINII ECHILIBRATE NUTRIŢIONAL ÎN PROTEINE / THE PROCESS OF
OBTAINING A BREAD THAT IS NUTRITIONALLY BALANCED IN PROTEINS

Autori:

Floricel Cercel, Petru Alexe, Romulus Marian Burluc

Cerere de brevet: RO A/00602/31.08.2016
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unui produs alimentar de tip
pâine echilibrată nutriţional în proteine. Procedeul constă în amestecarea făinii cu un concentrat proteic într-un raport proteine glutenice:proteine mioﬁbrilare de 1:1, se adaugă apă
50% din capacitatea de hidratare a făinii, după care amestecul este frământat în 3 etape.
Aluatul obţinut este fermentat timp de 60 min. la temperatura de 30°C şi umiditatea relativă
de 85%, apoi este modelat în bucăţi, este dospit timp de 60 min la temperatura de 30°C şi în
ﬁnal este copt timp de 30 min la temperatura de 230°C.
Work description: The invention reﬀers to a process for obtaining a bread-type food product, nutritionally balanced in proteins. The process consists of mixing the ﬂour with a protein concentrate in a ratio of gluten proteins versus myoﬁbrillary proteins of 1 : 1, water is added in
a ratio of 50% of the hydrating capacity of the ﬂour, afterwards the mixture is kneaded in

COMPARTIMENTUL IV | PART IV

258

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019

3 steps. The obtained dough is fermented for 60 minutes, at 30°C and relative humidity of
85%, then molded into pieces, baked for 60 minutes, at 30°C and ﬁnally baked for 30 minutes, at 230°C.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Adăugarea de concentrat proteic umed de pește și concentrat proteic lioﬁlizat de pește în aluat au îmbunătăţit valoarea nutritivă a pâinii, aducând
aminoacizii deﬁcitari (lizină şi treonină) în limitele FAO – OMS. Conţinutul de lizină, a fost
adus la nivelul proteinei etalon FAO (de la 44% la 100%). Concomitent s-a îmbunătăţit şi
conţinutul de treonină (de la 70% la 89%). Aceste produse au volumul speciﬁc, textura și
porozitatea bune și o structură a miezului care au fost acceptate bine de către consumatori.
Concluzia este că deﬁcitul mic din evaluarea senzorială este compensată de echilibrarea
spectaculoasă a pâinii în aminoacizi esenţiali.

4.41

PARIZER DIN CARNE DE PORC CU CĂTINĂ, FĂRĂ NITRIT / PORK PARIZER WITH
SEA BUCKTHORN WITHOUT NITRITE

Autori:

Maricica Stoica, Petru Alexe, Liliana Mihalcea, Cristian Dima

Cerere de brevet: RO A/00353/18.05.2018
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la obţinerea parizerului din carne de porc cu cătină, fără nitrit
de sodiu convenţional. S-a utilizat cătină congelată, respectiv cătină uscată în vederea înlocuirii nitritului de sodiu convenţional și în vederea obţinerii culorii caracteristice în produsul
ﬁnit. Cătina congelată, respectiv uscată a fost utilizată în vederea extinderii liniei de parizer
cu cătină. Parizerul din carne de porc, obţinut prin înlocuirea cvasitotală a nitritului de sodiu convenţional cu cătină congelată, respectiv cătină uscată a prezentat culoare, structură,
elasticitate, gust și aromă similare cu cele ale parizerului clasic realizat industrial.
Work description: The invention refers to the production of pork parizer with sea buckthorn, without conventional sodium nitrite. Frozen sea buckthorn and dried sea buckthorn were used to
replace the conventional sodium nitrite and to obtain the characteristic color in the ﬁnished
product. The frozen sea buckthorn and dried sea buckthorn were used in order to extend the
line of parizer with sea buckthorn. The pork parizer, obtained by the quasi-totally replacement
of the conventional sodium nitrite with frozen and dried sea buckthorn, presented the similar
color, ﬂavor, taste, structure, and elasticity to those of the classic industrially parizer.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Substituirea șrotului de cătină cu cătină congelată, respectiv cătină uscată este o soluţie viabilă. Culoarea, structura, elasticitatea, gustul și aroma
sunt similare cu cele ale parizerului clasic. Parizerul este realizat integral din bradt. Bradt-ul
se utilizează la o gamă foarte largă din preparate din carne cu structură eterogenă. Prin urmare, bradt-ul obţinut cu adaos de cătină poate ﬁ aplicat în întreaga gamă sortimentală de
preparate care utilizează bradt.

4.42

INGREDIENT MULTIFUNCŢIONAL PE BAZĂ DE EXTRACTE MICROÎNCAPSULATE
DIN OREZ NEGRU ȘI LAVANDĂ PENTRU UTILIZĂRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ /
MULTIFUNCTIONAL INGREDIENT BASED ON MICROENCAPSULATED EXTRACTS
FROM BLACK RICE AND LAVENDER FOR FOOD APPLICATIONS

Autori:

Larisa Anghel, Nicoleta Eugenia Dermengiu, Eugeniu Marian, Elena Moise, Dimitrie Stoica,
Cristian Vasile Dima, Maricica Stoica, Nicoleta Stănciuc

Cerere de brevet: RO A 0046/2019
Descrierea lucrării: Ingredientul multifuncţional propus a fost obţinut printr-o abordare inovatoare, atât ca proces, cât și la nivel de produs, printr-o combinaţie de tehnici de extracţie și
microîncapsulare. Acest ingredient combină compuși bioactivi extrași din orez negru, ca
antioxidanţi și componente de culoare, și compuși bioactivi din ulei esenţial de lavandă, ca
antioxidanţi și agenţi aromatizanţi. Prin această invenţie, se urmărește să se ofere o abordare
viabilă care să creeze o legătură între mediul academic și industrie, pentru a oferi soluţii durabile și ecologice privind potenţialul natural și sănătos de pigmentare și o etichetă curată.
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Work description: The proposed multifunctional ingredient was obtained by an innovative approach,
both as a process and a products level, by a combination of extraction and microencapsulation techniques. This ingredient combines the bioactive compounds extracted from black
rice as antioxidants and coloring components and bioactive compounds from essential oil
of lavender as antioxidants and ﬂavoring agents. Through this invention, it is aimed to provide a viable approach that creates a link between academia and industry, in order to oﬀer
a sustainable, eco-friendly solutions for natural healthy ﬁndings on the pigment potential
and provide a clean label declaration.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Scopul prezentei invenţii este acela de a dezvolta ingrediente naturale, care încorporate în produse alimentare sau nutraceutice, să permită dezvoltarea de alimente cu funcţionalitate ridicată, sănătoase. Se propune astfel dezvoltarea pe
termen lung a unei culturi nutriţionale, prin combinarea alimentaţiei și a unui stil de viaţă
sănătos, prin dezvoltarea și promovarea consumului de alimente funcţionale, ţinând cont
de preferinţele consumatorilor și de obișnuinţele lor, legate de viaţă activă, economisirea
de timp, hedonism.

4.43

INGREDIENTE NATURALE CU FUNCŢIONALITATE MULTIPLĂ PE BAZĂ DE EX
TRACTE ANTOCIANICE DIN COJI DE VINETE ȘI BACTERII LACTICE COMICROÎN
CAPSULATE ȘI APLICAŢII ALE ACESTORA

Autori:

Nina Nicoleta Condurache, Gabriela Elena Bahrim, Gabriela Râpeanu, Nicoleta Stănciuc

Cerere de brevet: RO A/00481/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la descrierea unor procedee de obţinere și funcţionalizare a
unor ingrediente, conţinând compuși biologic activi, prin co-microîncapsulare utilizând
tehnica de lioﬁlizare, a unui extract antocianic din coji de vinete (Solanum melongena L.) și
bacterii lactice într-un suport format din carboximetilceluloză, pectină, proteine și peptide
din zer.
Work description: The invention is related to the description of processes for obtaining and functionalizing of ingredients, containing biologically active compounds, by co-microencapsulation of an anthocyanic extract from eggplant shells (Solanum melongena L.) and lactic
bacteria in carboxymethylcellulose, pectin, whey proteins and peptides.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Se propun trei variante de ingrediente naturale cu
funcţionalitate multiplă, care conţin compuși biologic activi, respectiv polifenoli, ﬂavonoide
și antociani și exploatează potenţialul nutritiv și biologic al proteinelor și peptidelor din zer,
recunoscute pentru efectele beneﬁce asupra sistemului imunitar, cardiovascular, nervos și
gastrointestinal. De asemenea, în microparticulele obţinute prin lioﬁlizare au fost încorporate bacterii lactice, care prin proprietăţile lor funcţionale prezintă efecte pozitive in vivo,
pentru controlul infecţiilor intestinale, controlul nivelului de colesterol seric, îmbunătăţirea
metabolizării lactozei și activitatea anticarcinogenă, îmbunătăţirea sistemului imunitar,
prevenţia gastroenteritelor.

4.44

INGREDIENTE NATURALE PE BAZĂ DE ANTOCIANI DIN STRUGURI MICROÎN
CAPSULATE ÎN HIDROGELURI DIN PROTEINE DIN ZER PENTRU UTILIZĂRI ÎN
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Autori:

Ștefania Adelina Milea, Gabriela Râpeanu, Gabriela Elena Bahrim, Nicoleta Stănciuc

Cerere de brevet: RO A/00471/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la descrierea unui procedeu de obţinere a unor ingrediente
multifuncţionale co-microîncapsulate prin lioﬁlizare pe bază de extracte ﬂavonoidice din
coji de ceapă galbenă (Allium cepa L.), maltodextrină, pectină, proteine și peptide din zer și
bacterii lactice. Ingredientele se obţin din proteine din zer, hidrolizate proteice din zer, maltodextrină și pectină ca materiale de încapsulare a extractelor etanolice din coji de ceapă
galbenă, bogate în compuși biologic activi (ﬂavonoide) și a bacteriilor lactice.
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Work description: The invention is related to te description of a process for obtaining multifunctional ingredients co-microencapsulated by freeze-drying, based on ﬂavonoid extracts of
yellow onion bark (Allium cepa L.), maltodextrin, pectin, whey proteins and peptides and
lactic bacteria. The ingredients are obtained from whey protein, whey protein hydrolysates,
maltodextrin and pectin as encapsulating materials and ethanolic extracts from yellow onion shells, rich in biologically active compounds (ﬂavonoids) and lactic bacteria.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Ingredientele microîncapsulate conţin peptide obţinute
prin hidroliza enzimatică a proteinelor din zer, recunoscute pentru activitatea lor biologică
și funcţională excepţională, cum ar ﬁ efecte beneﬁce asupra sistemului imunitar, cardiovascular, nervos și gastrointestinal. De asemenea, în microparticulele obţinute prin lioﬁlizare au
fost încorporate bacterii lactice, care prin proprietăţile lor probiotice prezintă efecte pozitive
binecunoscute pentru controlul infecţiilor intestinale, controlul nivelului de colesterol seric,
îmbunătăţirea metabolizării lactozei și activitatea anticarcinogenă, îmbunătăţirea sistemului imunitar, prevenţia gastroenteritelor.

4.45

CULTURĂ STARTER ARTIZANALĂ, PRODUS LIOFILIZAT DIN GRANULELE DE
CHEFIR DE LAPTE

Autori:

Gabriela Elena Bahrim, Aida Vasile, Mihaela Cotârleţ

Cerere de brevet: RO A/00482/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la descrierea procedeului de conservare prin lioﬁlizare, la temperatura de –42°C, a microorganismelor lider care alcătuiesc consorţiul microbian (bacterii
și drojdii) din microbiomul natural al granulelor artizanale de cheﬁr de lapte, cunoscute ﬁind
proprietăţile funcţionale și valoarea terapeutică a produselor fermentate cu aceste culturi
multiple, care funcţionează optim în condiţii naturale prin asociere în cheﬁran, exopolizaharide sintetizate de unele microorganisme din consorţiu, care asigură totodată imobilizarea naturală a celulelor și protecţia acestora. Se obţine astfel o cultură starter artizanală,
sub formă de pulbere lioﬁlizată, care conţine multiple tulpini de microorganisme (bacterii
și drojdii), ﬁind considerate tulpinile lider ale consorţiului natural, artizanal, care rezistă tratamentului de conservare prin lioﬁlizare (congelare și uscare) și care își păstrează capacitatea fermentativă, timp de minim 3 luni, în condiţii de refrigerare (la temperaturi de 0-4°C).
Cultura starter artizanală, lioﬁlizată, prezintă proprietăţi fermentative similare cu cele ale
granulelor în stare proaspătă, însă cantitatea utilizată cu rol de inocul se reduce semniﬁcativ,
iar condiţiile de păstrare sunt mai facile și ușor de realizat, în condiţii de eﬁcienţă economică.
Work description: The invention is related to the description of the preservation process by freezedrying, at –42°C, of the leading microorganisms from the microbial consortium (bacteria
and yeasts) from the natural microbiome of artisan milk granules, known for their functional properties and therapeutic value. Of the fermented products. This results in an artisan
starter culture, in the form of powder, which contains multiple strains of microorganisms
(bacteria and yeasts), being considered the leading strains of the natural, artisanal consortium, which resists the conservation treatment by lyophilization (freezing and drying) and
which it retains its fermentative capacity, for a minimum of 3 months, under refrigeration
conditions (at temperatures of 0-4°C). The artisan starter culture has fermentative properties similar to those of the fresh granules, but the quantity used as an inoculum is signiﬁcantly
reduced, and the storage conditions are easier, in terms of economic eﬃciency.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Scopul prezentei invenţii este acela de a obţine o cultură
starter multiplă de bacterii și drojdii, pentru scopuri comerciale, utilizând microorganisme
din culturi naturale, artizanale, care au proprietăţi biochimice și funcţionale deosebite, dar
care nu pot ﬁ izolate în culturi singulare și care cresc greu sau nu se dezvoltă în condiţii
controlate. Granulele de cheﬁr de lapte asociază consorţii de microorganisme (bacterii și
drojdii) care funcţionează pe principii de simbioză și sinergism, ﬁind imobilizate pe o matrice naturală denumită cheﬁran, un exopolizaharid sintetizat de acelasi consorţiu.
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4.46

INGREDIENTE NATURALE PE BAZĂ DE ANTOCIANI DIN STRUGURI MICROÎN
CAPSULATE ÎN HIDROGELURI DIN PROTEINE DIN ZER PENTRU UTILIZĂRI ÎN
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Autori:

Ștefania Adelina Milea, Gabriela Râpeanu, Gabriela Elena Bahrim, Nicoleta Stănciuc

Cerere de brevet: RO A/00470/2019
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la descrierea unui procedeu de obţinere a unor hidrogeluri
multifuncţionale microîncapsulate prin geliﬁere termică a compușilor biologic activi din
extractul din pieliţă de struguri (Fetească neagră) și proteine din zer cu funcţionalitate ridicată, în special activitate antioxidantă și colorantă, în două variante tehnologice, cu și fără
reticulare enzimatică.
Work description: The invention is related to the description of a process for obtaining micro-encapsulated hydrogels by thermal gelling of biologically active compounds from grape skin extract (Fetească Neagră) and whey proteins with high functionality, in particular antioxidant
and coloring activity, in two variants, with and without enzymatic cross-linking.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Hidrogelurile microîncapsulate conţin antociani și proteine din zer, recunoscute pentru activitatea lor biologică și funcţională excepţională, cum
ar ﬁ efecte beneﬁce asupra sistemului imunitar, cardiovascular, nervos și gastrointestinal.

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN BUCUREȘTI RO
4.47

PROCEDEU DE OBŢINERE DE SISTEME MULTIFUNCŢIONALE DE TIP MAGNE
TITĂTIOACIZIAg/Au, UTILIZATE PENTRU DIAGNOZA ȘI TRATAMENTUL
DIRIJAT AL CANCERULUI / MULTIFUNCTIONAL SYSTEMS BASED ON MAGNETITE,
THIOACIDS AND Ag/Au NANOPARTICLES USED FOR THE TARGETED DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF CANCER

Autori:

Denisa Ficai, Ecaterina Andronescu, Maria Sonmez, Anton Ficai, Ovidiu Oprea, Bogdan Stefan Vasile

Brevet: RO 129824-A2
Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu de preparare a unor sisteme magnetice
multifuncţionale, compuse din trei componente, cu structura de tip miez (magnetita) @
înveliș (tioacidul). Datorită aﬁnităţii ridicate a grupelor tiol pentru nanoparticulele de argint
sau aur, pe suprafaţa sistemelor magnetice multifuncţionale obţinute, pot ﬁ ușor absorbite
nanoparticule Ag sau Au decorându-se astfel aceste nanostructuri cu nanoparticule metalice de Au/Ag. În funcţie de condiţiile de absorbţie, aceste nanoparticule pot conduce la un
înveliș secundar, continuu sau discontinuu. Magnetita cat si nanoparticulele de Ag/Au pot
ﬁ exploatate atât pentru diagnosticul, cât și pentru tratamentul cancerului. Activitatea antitumorală a acestor sisteme este asigurată de hipertermie și foto-termie, dar, pot ﬁ absorbite
și medicamente speciﬁce (citostatice) în aceste suprastructuri.
Work description: The invention refers to a process for the preparation of a multifunctional magnetic
systems, composed by three components, structured in a magnetite core and a thioacid
shell. Due to the high aﬃnity of the thiol groups for silver or gold surfaces, the as obtained
core@shell structures can be easily decorated with Ag or Au nanoparticles. Depending on
the absorption conditions, these nanoparticles can lead to a secondary, continuous or discontinuous shell. The magnetite core and the Ag/Au shell can be exploited for both diagnosis or targeted treatment of cancer. The antitumoral activity of these systems is assured by
the hyperthermia and photothermia but, if desired, also speciﬁc drugs (cytostatics) can be
absorbed into these suprastructures.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Problema tehnica pe care o rezolva invenţia consta in
obţinerea de sisteme complexe multifuncţionale de tip magnetita (Fe3O4),/tioacizi/nanoparticule de Ag sau Au, încărcate sau nu cu substanţe antitumorale, utilizate pentru diagno-
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za si tratamentul loco-regional, ţintit al cancerului prin hipertermia produsa de aplicarea
unui câmp magnetic extern, prin acţiunea intrinseca a nanoparticulelor Ag sau Au, precum
si fototerapia indusa de excitarea nanoparticulelor de Au sau Ag. In contextul in care Cancerul reprezintă una din cauzele majore ale mortalităţii dezvoltarea de astfel de sisteme poate
conduce la creșterea speranţei de viată prin reducerea toxicităţii sistemice si eﬁcientizării
acţiunii terapeutice.

4.48

MATERIALE COMPOZITE PENTRU GREFE OSOASE OSTEOCONDUCTIVE ȘI OSTE
OINDUCTIVE / OSTEOCONDUCTIVE AND OSTEOINDUCTIVE BONE GRAFTS AND
PROCESS FOR THEIR MANUFACTURING

Autori:

Anton Ficai, Ecaterina Andronescu, Denisa Ficai, Maria Sonmez, Ioan Avram Nedelcu, Madalina Georgiana Albu

Brevet: RO 129822 (A2)
Descrierea lucrării: Invenţia dezvăluie tehnologia de obţinere a grefelor osoase îmbunătăţite, bazate în principal pe colagen (Coll) și fosfaţi de calciu (în special hidroxiapatită (HA)), dar care
conţine, de asemenea, 1-10% Zn2+ cu potenţiale aplicaţii în stomatologie și ortopedie, în
ingineria tisulară osoasă. Prezenta Zn2+ poate ﬁ exploatata și în scopul unei integrări mai
rapide a implantului, ionii de Zn activând celulele osoase caracteristice acţionând drept cofactor.
Work description: The invention discloses the technology for obtaining improved bone grafts mainly
based on collagen (Coll) and Calcium Phosphates (especially hydroxyapatite (HA)) but also
containing 1-10% Zn2+. The presence of Zn2+ may be exploited especially because can assure a faster osteointegration and fast healing because Zn2+ act as a cofactor enhancing the
activity of the speciﬁc bone cells
Importanţa socio-economică sau tehnică: Având in vedere numărul din ce in ce mai mare de probleme aferente ţesutului dur (osos), problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în
realizarea unor grefe osoase antiseptice cu bioactivitate mărită pe baza de colagen, hidroxiapatită sau hidroxiapatită substituită cu Zn2+ şi ZnO care poate ﬁ utilizată în ingineria tisulară
a ţesutului osos. Prezenţa ionilor de Zn asigură proprietăţi antiseptice sporite, bioactivitate
mărită şi o rezervă de Zn necesară pentru funcţionarea eﬁcientă a unor mecanisme proprii organismului; zincul acţionează drept catalizator pentru menţinerea echilibrului conţinutului
de acid carbonic, pentru hidroliza legăturii peptidice şi hidroliza fosfoesterilor. Zincul este
de asemenea cunoscut pentru efectul său beneﬁc în cazul osteoporozei. Lipsa acută de zinc
se manifestă prin întârzieri de creștere şi maturizare osoasă sau susceptibilitate crescută la
infectare. Zincul este de asemenea utilizat in medicina dentară ﬁind o componentă activă
esenţială a diverselor materiale utilizate pentru tratamentul canalelor dentinare.

4.49

VEZICULE ȘI TUBURI POLIMERICE ȘI TEHNOLOGIE DE OBŢINERE A ACESTORA /
POLYMER VESICLES AND TUBES AND RELATED TECHNOLOGY OF MANUFACTUR
ING

Autori:

Denisa Ficai, Andreea Iliev, Anton Ficai, Violeta Georgeta Trusca, Anca Violeta Gafencu, Sanda-Maria Bucatariu, Gheorghe Constantin Fundeanu, Maya Simionescu, Ecaterina Andronescu

Cerere de brevet: RO A01054/05.12.2018
Descrierea lucrării: Invenţia „Vezicule și tuburi polimerice și tehnologie de obţinere a acestora” se referă la un procedeu de obţinere a unor sisteme de tip micro și macrovezicule (capsule goale)
sau tuburi polimerice cu caracteristici prestabilite. Intre caracteristicile prestabilite urmărite se pot menţiona; diametrul interior și exterior; porozitatea si capacitatea de schimb a
peretelui, etc. Aceste sisteme sunt produse din polimeri sau compozite (alginat, chitosan,
colagen, ...) în amestec cu substanţe biologic active utilizând sisteme coaxiale de ace cu

COMPARTIMENTUL IV | PART IV

263

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019

diametre prestabilite. În cazul micro- și macroveziculelor, tehnologia permite ca încărcarea
cu substanţe biologic active să se realizeze în interiorul cavităţii sau în peretele capsulelor.
Work description: The patent application „Polymer vesicles and tubes and related technology of
manufacturing” refers to a process for obtaining micro and macrovesicles (hollow capsules)
or polymer tubes with predeﬁned characteristics. Among the predeﬁned traceability features can be mentioned; inner and outer diameter; porosity and wall exchange capacity, etc.
These systems are made of polymers or composites (alginate, chitosan, collagen, ...) in admixture with biologically active substances using coaxial spinnerets with preset diameters.
In the case of micro- and macrovesicles, the technology allows the loading of the biological
active substance inside the cavity or wall.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metodele de obţinere a microsferelor de alginat utilizate
frecvent sunt cele care folosesc amestecuri omogene între alginatul de sodiu cu substanţe
biologic active (vitamine, minerale, substanţe medicamentoase, celule sau suspensii de
celule, bacterii, fungi, etc.). În multe astfel de cazuri, înglobarea celulelor, bacteriilor, microorganismelor vii are unele dezavantaje (pierderea viabilităţii celulare ca urmare a constrângerilor induse de încapsularea în matricea polimerică) motiv pentru care dezvoltarea
de vezicule în care microorganismele vii sunt găzduite în interiorul unei cavităţi ce favorizează viaţa acestora (conţin inclusiv nutrienţi dizolvaţi) reprezintă o soluţie viabilă care suplimentar, poate permite eliminarea microorganismelor atunci când nu mai este nevoie de
prezenţa lor. În cazul multor aplicaţii cardiovasculare, există nevoie de dispozitive tubulare
protetice care să poată substitui porţiuni de vase sanguine. În ambele cazuri, problemele
tehnice ţin de optimizarea parametrilor de procesare, compoziţia membranei polimerice și
a ﬂuidului din interior dar și a agentului de geliﬁere.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI MD
4.50

EDIŢIE DE CARTE DE INGINERIE PENTRU COPII INTEGRATĂ CU REALITATE
AUGMENTATĂ / ENGINEERING BOOK EDITION FOR CHILDREN WITH AUGMENTED
REALITY

Autori:

Tatiana Baicev, Viorica Cazac

Descrierea lucrării: Ediţia de carte cu Realitate Augmentată este predestinată pentru copiii de 6-7
ani ﬁind axată pe abordarea subiectelor inginerești. Facilitarea domeniului ingineresc pentru copii este oferită de Realitatea Augmentată care face posibilă abordarea subiectelor
inginerești prin reprezentări 3D, cu posibilitatea vizualizării obiectelor din interior. Obiectele
și componentele lor sunt multidimensionale, ceea ce îmbunătăţește înţelegerea subiectelor
studiate. Interesul pentru o astfel de ediţie de carte va ﬁ asigurată și de implicarea dispozitivelor electronice care au devenit indispensabile, utile, interesante și interactive.
Work description: The edition conceived in this project is predestined for children aged 6-7 years,
focusing on the knowledge of engineering for children. Facilitating children’s knowledge
of engineering is provided by augmented reality images that make it possible to visualize
engineering products in 3D with the ability to visualize them from within. Objects and their
components are multidimensional, which improves understanding of the things studied.
The interest in such a book edition will also be ensured by the involvement of the electronic
devices that have become indispensable, useful, interesting and interactive.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Semniﬁcaţia proiectului elaborat este determinată
de integrarea tehnologiilor tradiţionale de concepere a ediţiilor de carte cu tehnologiile informaţionale. Aceasta asigură continuu interesul tinerelor generaţii pentru evoluţia
tehnico-știinţiﬁcă, pentru educaţie interactivă și pentru rezultate eﬁciente ale învăţării
și cunoașterii în condiţii de maximă eﬁcienţă, contribuind la creșterea standardelor
educaţionale, dar și cele cu referinţă la calitatea vieţii conforme tendinţelor în plan mondial
în materie.
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4.51

EDIŢIE DE CARTE DE PROMOVARE A PATRIMONIULUI NAŢIONAL MOLDOVA ÎN
MOTIVE / BOOK EDITION PROMOTING THE NATIONAL HERITAGE OF MOLDOVA
IN REASONS

Autori:

Larisa Capbătut, Viorica Cazac

Descrierea lucrării: Ediţia de carte de promovare a patrimoniului naţional Moldova în Motive reprezintă o ediţie în care accentele sunt puse pe necesitatea cunoașterii valorilor naţionale
formate și manifestate de-a lungul istoriei. Ornamentele reprezintă elemente ale Patrimoniului Naţional către care își îndreaptă atenţia cercetătorii știinţiﬁci, artizanii, producători ide
bunuri și servicii, studiindu-le și asigurându-le o nouă viaţă în noi produse. Ediţia este prezentată într-o nouă manieră estetică de o ﬁneţe aparte, străduind asupra celor mai frecvent
întâlnite ornamente, utilă pentru toţi cei interesaţi în reproducerea lor.
Work description: The book edition promoting the national heritage Moldova in Motives is an edition in which the accents are placed on the need to know the national values formed and
manifested throughout history. Ornaments represent elements of the National Heritage to
which the scientiﬁc researchers, artisans, producers of goods and services turn their attention, studying them and ensuring a new life in new products. The edition is presented in a
new aesthetic way of a particular ﬁnesse, striving on the most frequently encountered ornaments, useful for all those interested in their reproduction.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Semniﬁcaţia socio-economică a ediţiei este marcată de
necesitatea identiﬁcării valorilor naţionale, analizei semniﬁcaţiei, conservării, promovării și
a valoriﬁcării continuii a lor. Interesul mare pentru cunoașterea motivelor populare a determinat geneza acestui proiect în manieră graﬁcă și ţinută sobră, punând în evidenţă motivele
populare, semniﬁcaţia lor, interpretarea cromatică etc.

4.52

APLICAREA REALITĂŢII AUGMENTATE ÎN CONCEPTUALIZAREA ȘI VIZUALI
ZAREA EDIŢIILOR INTERACTIVE DE PROMOVARE A ARHITECTURII URBANE
A ORAȘULUI CHIȘINĂU / APPLYING AUGMENTED REALITY IN THE CONCEPTU
ALIZATION AND VISUALIZATION OF INTERACTIVE EDITIONS PROMOTING THE
URBAN ARCHITECTURE OF CHISINAU CITY

Autori:

Ana-Maria Cîrja, Viorica Cazac

Descrierea lucrării: Ediţia de carte interactivă prezintă arhitectura urbană a orașului Chișinău integrată cu Realitate Augmentată ﬁind predestinată turiștilor dar și tuturor celor interesaţi în
cunoașterea și explorarea orașului prin intermediul elementelor interactive animate 3D.
Soluţia oferă posibilitatea accesării elementelor graﬁce ale ediţiei de carte prin intermediul
dispozitivelor electronice, tabletelor, telefoanelor și transformarea lor în elemente arhitecturale multidimensionale interactive reale. Acestea captează atenţia, menţine interesul cititorilor asupra ediţiei de carte în dorinţa de a explora noi valori arhitecturale, asigură posibilitatea vizualizării detaliate a elementelor constituente
Work description: The interactive book edition presents the urban architecture of the city of Chisinau
integrated with Augmented Reality predestined to tourists but also to all those interested
in knowing and exploring the city through 3D animated interactive elements. The solution
oﬀers the possibility to access the graphic elements of the book edition through electronic
devices, tablets, telephones and their transformation into real interactive multidimensional
architectural elements. They capture the attention, maintain the interest of the readers on
the book edition in the desire to explore new architectural values, ensure the possibility of
a detailed visualization of the constituent elements.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a proiectului derivă din
strategiile naţionale Educaţie 2020, Cultură 2020 și este exprimată prin dezvoltarea și modernizarea produselor din integrarea diverselor tehnologii. Conceptul de ediţie interactivă
de promovare a arhitecturii urbane a orașului Chișinău prin Realitatea Augmentată are ca
obiect sensibilizarea populaţiei către vederile valoroase ale orașului în vederea protecţiei
și promovării lui, promovarea și impulsionarea turismului urban și atracţia turiștilor pentru
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vizitarea locurilor cu încărcătură istorică, arhitecturală și artistică deosebită. Din aspect tehnic, acest proiect demonstrează rezultate remarcabile rezultate din integrarea tehnologiilor
informaţionale cu cele tradiţionale, oferind noi posibilităţi de prezentare și vizualizare interactivă, cu implicarea nemijlocită și participare activă a utilizatorului

4.53

GHID TURISTIC DE PROMOVARE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN ACCEPŢIUNE
FOTOGRAFICĂ / TOURIST GUIDE FOR THE PROMOTION OF THE REPUBLIC OF
MOLDOVA IN PHOTOGRAPHIC ACCEPTANCE

Autori:

Ianoș Vrancean, Viorica Cazac

Descrierea lucrării: Ediţia de carte de promovare a Republicii Moldova prezintă o ediţie fundamentată de un vast material fotograﬁc acumulat de către autori în cadrul activităţii în teren prin
ţară. Materialul fotograﬁc a fost cules din diverse zone al ţării, inclusiv orașul Chișinău, este
axat pe captarea imaginilor reprezentative ce vizează promovarea zonelor cultural-geograﬁce, obiectelor turistice direcţionate spre promovarea mănăstirilor și a vinăriilor din ţară.
Interactivitatea ediţiei este asigurată de utilizarea unui ansamblu graﬁc codiﬁcat (QR-code)
după scanarea căruia cu ajutorul dispozitivelor electronice accesibile, prin interconexiune
cu reţelele de socializare poate ghida utilizatorul spre o galerie cu imaginile, istoricul și descrierea obiectivelor turistice.
Work description: The book edition promoting the Republic of Moldova presents an edition based
on a vast photographic material accumulated by the authors in the ﬁeld activity across the
country. The photographic material was collected from various areas of the country, including the city of Chisinau, and is focused on capturing representative images aimed at promoting cultural-geographical areas, tourist objects aimed at promoting monasteries and
wineries in the country. The interactivity of the edition is ensured by the use of a coded
graphic assembly (QR-code) after scanning which with the help of the accessible electronic
devices, through interconnection with the social networks can guide the user to a gallery
with the images, the history and the description of the tourist objectives.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a proiectului derivă din
strategiile naţionale Educaţie 2020, Cultură 2020 și este exprimată prin dezvoltarea instrumentelor în vederea asigurării funcţionalităţii strategiei privind promovarea ţării, impulsionarea și dezvoltarea turismului rural, urban, oenologic, laic, culinar, muzical etc. Prin o astfel
de ediţie se contribuie la valoriﬁcarea valorilor mai puţin cunoscute și promovate.

4.54

PROCEDEU DE OBŢINERE A AMESTECULUI DE GRĂSIMI TARTINABILE PE BAZĂ
DE SMÂNTÂNĂ DULCE / THE OBTAINING PROCESS OF THE MIX OF SPREADABLE
FATS BASED ON SWEET CREAM

Autori:

Oxana Radu, Liliana Popescu, Pavel Tatarov, Alexei Baerle

Brevet: MD 1281 / 2018.09.30
Descrierea lucrării: Procedeul de obţinere a untului de tip spread pe bază de smântână dulce presupune formarea emulsiei din lipide lactice și vegetale cu un conţinut de grăsime 73,0±0,5%,
care include 19...46% de acizi grași ω-3 și ω-6 și posedă temperatura de topire aprox.
30...32⁰C. Scopul invenţiei constă în ameliorarea valorii nutritive și biologice a untului clasic
datorită sporirii conţinutului de acizi grași polinesaturaţi, asigurării unui raport optim dintre
acizii grași linolenic (ω3) și linoleic (ω6), reducerea conţinutului de colesterol LDL și excluderea proceselor de transformare a lipidelor în trans-izomeri.
Work description: The obtaining process of a butter-like spread based on sweet cream involves the
formation of emulsion from lactic and vegetable lipids with 73.0 ± 0.5% total fat content,
that includes 19...46% ω-3 and ω-6 fatty acids and has approx. 30...32⁰C melting point. The
aim of the invention is to improve the nutritional and biological value of classic butter by
the increase of polyunsaturated fatty acids content, the insurance of an optimal ratio between linolenic (ω3) and linoleic (ω6) fatty acids, the reduction of LDL cholesterol content
and the excluding of lipid conversion processes in trans-isomers.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Pentru prima dată a fost cercetată din punct de vedere
ﬁzico-chimic interacţiunea lipidelor nesaturate din ulei de nucă cu lipidele saturate de origine animalieră (lactice) în privinţa obţinerii compoziţiilor alimentare cu o valoare biologică
înaltă și asigurării funcţionalităţii lor în timpul depozitării. Astfel, au fost elaborate metodele de prevenire a degradării oxidative a compoziţiilor lipidice bogate în acizi grași ω3 și ω6,
precum și tehnologia de obţinere a spread-ului pe baza de grăsimi lactate și ulei de nucă.

4.55

HAINE SMART PENTRU COPII / SMART CLOTHES FOR CHILDREN

Autori:

Victoria Danila, Antonela Curteza, Stela Balan, Marcel Vârlan

Cerere: MD 1724 / 2016.02.10, nr. 3888 WIPO85916
Descrierea lucrării: Hainele SMART pentru copiii, sunt produse cu sistem de senzori integraţi pentru monitorizarea parametrilor vitali ai copilului născut prematur. Produsul constă din
două sisteme: produsul textil și sistemul de senzori. Produsele sunt îmbrăcate prin plierea
părţilor elementelor plane, formând oriﬁcii moi pentru cap și membre, oferind posibilitatea
mișcărilor fără răsucirea sau presarea dispozitivelor medicale atașate. Pentru închiderea produsului a fost selectat sistemul suprapus cu butoni, care nu are contact cu corpul copilului și
este ergonomic. Sistemul de senzori este ansamblu electronic care este integrat în îmbrăcăminte și genereaza anumite date cuantiﬁcate și stocate prin intermediul unui soft. Sistemul
oferă informaţii despre starea de sănătate a copilului și optimizează timpul de acordare a
primului ajutor medical.
Work description: SMART clothes for children, are produced with integrated sensor system for monitoring the vital parameters of the premature baby. The product consists of two systems:
the textile product and the sensor system. The products are dressed by folding the parts
of the ﬂat elements, forming soft holes for the head and limbs, oﬀering the possibility of
movements without twisting or pressing the attached medical devices. For the closure of
the product was selected the system superimposed with buttons, which has no contact
with the child’s body and is ergonomic. The sensor system is an electronic assembly that
is integrated into the garment and generates certain quantiﬁed and stored data through a
software. The system provides information about the health of the child and optimizes the
time of ﬁrst medical aid.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Implementarea acestor produse în secţiile de terapie
neonatală vor avea un impact considerabil asupra timpului și modului de îngrijire a prematurilor. Astfel, produsele concepute permit integrarea acestora în identiﬁcarea stării de
sănătate și acordarea ajutorului medical imediat. În ansamblu, tehnologia și informaţiile
care îi aparţin acestui sistem de îmbrăcăminte, vor contribui la rezolvarea unor multitudini
de probleme simple, dar aferente copiilor născuţi prematur, cum ar ﬁ: - monitorizarea constantă a parametrilor vitali prin metodă non-invazivă; - stocarea datelor pentru cercetări și
analize ulterioare; - diminuarea pierderii de căldură a corpului copilului aﬂat în secţia de
terapie; - conferirea unui aspect plăcut al copilului și susţinerea stării emoţionale a părinţilor
copiilor născuţi prematur.

4.56

LAMPĂ LED CU EFICIENŢĂ ÎNALTĂ ȘI CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ
SPORITE / LED STREET LAMP WITH HIGH EFFICIENCE AND ENHANCED PERFOR
MANCE FEATURES

Autori:

V. Secrieru, E. Munteanu, A. Dorogan, D. Podgornii, D.Gorgan

Descrierea lucrării: Invenţia are drept obiectiv iluminatul stradal eﬁcient, cu calităţi sporite de performanţă. Domeniile de aplicaţie sunt: iluminatul stradal nocturn; iluminatul suprafeţelor mari
precum parcuri, parcări. Dispozitivul este construit în baza LED-urilor de ultimă generaţie a
companiei SAMSUNG în corp 3030 de 0.5W. A fost utilizată o lentilă monolită, pentru 150 LEDuri. Materialul utilizat este policarbonat cu pierderi proprii pe absorbţie de 11,5%. Sursa de
alimentare este construit pe principiul SPEP DOWN, cu un randament de 90%. Dispozitivul
este protejat de supraîncălzirea radiatorului de un element de protecţie: releu de temperatură, care deconectează alimentarea atunci cînd temperatura radiatorului depăşeşte 70°C.
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Work description: The invention has the objective - eﬃcient street lighting, with enhanced performance qualities. Application areas are: night street lighting; lighting of large areas such
as parks, car parks. The device is built on SAMSUNG’s latest generation LEDs in 0.5W, 3030
chips. A monolithic lens for 150 LEDs was used. The material used is polycarbonate with its
own loss on absorption of 11.5%. The power supply is built on the STEP DOWN principle,
with a 90% eﬃciency. The device is protected from overheating the radiator by a protective
element: a temperature relay that disconnects the power supply when the radiator temperature exceeds 70°C.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Aplicarea rezultatelor în practică poate duce la o economie considerabilă a energiei electrice şi la reducerea poluării atmosferei cu CO2.
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COMPARTIMENTUL V | PART V
INDUSTRII CREATIVE
CREATIVE NDUSTRIES

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE „BACIFERA”, ASOCIAŢIE
OBȘTEASCĂ MD
5.1

MARCA BACIFERA: FRUCTE PROASPETE, PROCESATE ȘI MATERIAL SĂDITOR DE
CĂPȘUN ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI DE CALITATE. SPECIALITĂŢI TRADIŢIONALE
GARANTATE. DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATĂ „AGRIȘ DE MARINICI”

Autori:

Parascovia Sava, Olga Ţîu, Margareta Cheptenaru, Ștefan Ocară, Valerian Malai

Descrierea produsului: Fructele proaspete de căpșun, zmeur, coacăz, agriș, mur, josta – comercializate
sub marca „Bacifera” sunt de calitate, garantează siguranţă consumatorilor de toate vârstele.
Material săditor de culturi bacifere ca: căpșun, coacăz negru, zmeur, mur, agriș și corn.
Fructe procesate artizanal cu păstrarea maximă a vitaminelor, substanţelor nutritive și fără
conservanţi: dulceaţă de zmeură, coacăză, mure, fructe în suc propriu, must – suc de struguri.
Specialităţi tradiţionale garantate – produse artizanale naturale ca: sarmale cu ciuperci; plăcinte de casă ferfeniţoase (Poale în brâu) cu vișină, cu dovleac, cu vânătă și cu morcov; clătite
cu coacăză și cu bostanei; prăjituri de casă fără zahăr; cornișori cu vișini, cu gutui și nuci;
prăjitură cu nucă și miere (de tipul mușuroi) fără prelucrare termică.
Denumire de origine protejată „Agriș de Marinici” cu produsele: dulceaţă de agriș, pireu, suc
de agriș, pistil de agriș.
Importanţa socio-economică: Speciile bacifere sunt culturi cu eﬁcienţă înaltă pentru producători
datorită intrării rapide pe rod, recoltelor sporite de calitate și în mare parte ecologice. Produsele comercializate sub marca „Bacifera” aduc beneﬁciu și consumatorilor, garantând-le
calitatea lor înaltă.

CRECIUN LUDMILA MD
5.2

COLECŢIA „ZESTREA MIRESEI”

Autor:

Ludmila Creciun

Descrierea lucrării: Colecţia include obiecte ţesute, brodate și croșetate manual ce erau dăruite de
părinţii miresei în ziua nunţii și care erau frumos jucate în cadrul unui dans tradiţional de
către druște și vornicei. „Zestrea miresei” includea mai multe obiecte, dar tradiţional se dăruiau: perne mari și mai mici, plapumă, toate în lenjerie de pat lucrată manual; faţă de masă
cu șerveţele, prosop ce va ﬁ pus în colţ sub icoana cu care tinerii s-au cununat. Familiile mai
înstărite dăruiau miresei și covor ţesut, lăicere, colţar și alte obiecte ce puteau ﬁ necesare la
început de viaţă de familie. Toate aceste obiecte sunt executate cu motive ornamentale „ca
la Lozova”.
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DCC AGENCY MD
5.3

MOLDOVAN DESIGN WEEK

Autori:

Alexandrin Buraga and Co

Domeniul: Industrii creative
Descrierea lucrării: Am încercat să concentrăm toată autenticitatea ţării într-un singur stand –
„Moldova: Designing Lifestyle”. Luând forma literei „M”, care este și simbolul Moldavian
Design Week, standul reprezintă un rezumat al industriilor creative din ţară. De la vechile ornamente stilizate ale iei tradiţionale, la primul Complex Hibrid Multifuncţional
din Moldova. Exponatele vin să demonstreze conservarea valorilor, dar și progresul.
Dincolo de o simplă expoziţie, standul arată publicului o dovadă a contribuţiei designului în creșterea calităţii vieţii din R. Moldova.
Work description: We tried to concentrate all the authenticity of the country in one stand - “Moldova:
Designing Lifestyle”. Taking the form of the letter “M”, which is also the symbol of Moldavian Design Week, the stand represents a summary of the creative industries in the country.
From the old stylized ornaments of the traditional grove, to the ﬁrst Multifunctional Hybrid
Complex in Moldova, the exhibits come to demonstrate the preservation of values, but also
the progress. Beyond a simple exhibition, the booth shows the public a proof of the design’s
contribution to improving the quality of life in the Republic of Moldova.

GORI ELENA MD
5.4

COSTUME TRADIŢIONALE MOLDOVENEȘTI

Autor:

Elena Gori

Domeniul: Artizanat
Descrierea lucrării: Costumele populare moldovenești includ: ie pentru femei care este din stofă
naturală cu broderie de mașină, jupon din stofă cu broderie și dantela la poale, catrinţa este
ţesută manual cu ﬁre colorate în patru iţe, brâu ţesut manual în două ore din ﬁre naturale
de lână cu ﬁre colorate, bundiţa este din pânză cu broderie și blană artiﬁcială pe margine. La
executarea costumelor se folosesc doar ornamente tradiţionale moldovenești.

NEGRU VODĂ MARIA MD
5.5

SUVENIRE ÎN STIL NAŢIONAL

Autor:

Maria Negru Vodă

Domeniul: Artizanat
Descrierea lucrării: Suvenire ce reprezintă tradiţiile strămoșești. Aceste suvenire reprezintă machete
de locuinţă (Casa Mare, camera de lucru, camera de odihnă), la baza cărora au stat tradiţiile
populare românești de amenajare a locuinţelor. Vor ﬁ prezentate mai multe varietăţi de machete de acest gen. La fel vor ﬁ expuse suvenire ce prezintă vinurile moldovenești.

5.6

BRODERII NETRADIŢIONALE

Autor:

Maria Negru Vodă

Domeniul: Artizanat
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Descrierea lucrării: Broderii netradiţionale. Broderie în volum îndeplinită cu lentă, aţă de lână, acril,
mătase, biser (mărgele) ș.a. În tehnica respectivă sunt executate tablouri, gentuţe, bijuterii
manuale (brodată cu lentă, biser, goblen, ﬂoristică).

PELIN VICTOR MD
5.7

FARFURII DECORATIVE DIN LEMN ORNAMENTATE ÎN STIL TRADIŢIONAL

Autor:

Victor Pelin

Descrierea lucrării: Colecţia de farfurii este confecţionată din diferite specii de lemn, cu diametru
diferit, acestea ﬁind cioplite cu compoziţii ornamentale în stil tradiţional.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA RO
5.8

CARTARE AGROCHIMICĂ/ AGROCHEMICAL MAPPING

Autor:

Florin Sala

ISBN: 978-606-785-084-0
Descrierea lucrării: Cartea prezintă metodologia de evaluare a fertilităţii solurilor pe baza indicilor
agrochimici. Sunt prezentate dinamica spaţială și temporală a variaţiei indicatorilor agrochimici ai solului, precum și factori de inﬂuenţă și condiţii de determinare. Metodologia de
realizate a cartării agrochimice este prezentată la nivelul ﬁecărei etape de lucru: etapa pregătitoare, etapa de teren (recoltarea probelor de sol), etapa de laborator (efectuarea analizelor agrochimice prin metodologii standardizate), etapa de editare a studiului agrochimic
(realizarea cartogramelor, stabilirea dozelor optime de îngrășăminte).
Work description: The book addresses the methodology for assessing soil fertility based on agrochemical indices. The spatial and temporal dynamics of variation of soil agrochemical indicators, as well as inﬂuence and determinations factors are presented. The methodology
for the realization of the agrochemical mapping is presented at each stage of the work:
preparatory stage, ﬁeld stage (soil sampling), laboratory stage (performing agrochemical
analyzes by standardized methodologies), the stage of editing the agrochemical study (cartograms, setting optimal fertilizers doses).
Importanţa socio-economică sau tehnică: Cartea prezintă metodologia de evaluare a terenurilor
agricole prin lucrarea de cartare agrochimică, indicii agrochimici de referinţă, metode de
laborator pentru analiza probelor de sol și modalitatea de realizare a cartogramelor si studiului agrochimic in vederea recomandărilor de chimizare si utilizare durabile a solului.

5.9

AGROCHIMIE / AGROCHEMISTRY

Autor:

Florin Sala

ISBN:

978-973-132-414-2

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.
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Work description: The book presents 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.
Importanţa socio-economică sau tehnică: 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.

5.10

Fe3O4  INFLUENŢA NANOFLUIDULUI MAGNETIC PE BAZĂ DE APĂ ASUPRA PIERDE
RII ÎN GREUTATE A PLANTULELOR DE GRÂU ÎN CONDIŢII CONTROLATE / Fe3O4 
WATER BASED MAGNETIC NANOFLUID INFLUENCE ON WEIGHT LOSS OF WHEAT
SEEDLINGS UNDER CONTROLLED CONDITIONS

Autori:

Florin Sala, Marius Boldea, Dorica Botău, Amedeu Pîrvulescu, Iosif Gergen

DOI:

10.25083/rbl/24.2/308.316

Descrierea lucrării: Proiectul de cercetare a explorat efectul unui nanoﬂuid magnetic apos biocompatibil, cu nanoparticule de Fe3O4 asupra plantulelor de grâu, Triticum aestivum L. ssp. vulgare, soiul Alex. Nanoﬂuidul magnetic a fost adăugat în diferite concentraţii (0,0%, 0,05%,
0,1%, 0,5%, 1%) pentru obţinerea soluţiilor apoase utilizate la tratarea seminţelor de grâu
prin îmbibare. Efecte pozitive au fost înregistrate prin utilizarea MNF asupra parametrilor
analizaţi, care au descris: timpul total de uscare (Tt), timpul de uscare pentru atingerea vitezei maxime de pierdere în greutate (tm), a ratei medii (RWLavg) și a ratei maxime (RWLmax)
de pierdere în greutate prin uscare.
Work description: The research project explored the eﬀect of a biocompatible aqueous magnetic
nanoﬂuid (MNF) with Fe3O4 nanoparticles on wheat seedling, Triticum aestivum L. ssp. vulgare, Alex cultivar. The magnetic nanoﬂuid was added in diﬀerent concentrations (0.0%,
0.05%, 0.1%, 0.5% and 1%) for obtaining water solutions which were used for treating wheat
grains by imbibition. Positive eﬀects were registered under MNF on the parameters analyzed, which describe the total drying time (Tt), the drying time needed for reaching the
maximum weight loss rate (tm), medium rate (RWLavg), and maximum rate (RWLmax) of
weight loss.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Metoda propusă contribuie la îmbunătăţirea regimului
apei în plante. Nanoﬂuidul magnetic a fost adăugat în diferite concentraţii (0,0%, 0,05%,
0,1%, 0,5%, 1%) pentru obţinerea soluţiilor apoase utilizate la tratarea seminţelor de grâu
prin îmbibare. Efecte pozitive au fost înregistrate prin utilizarea MNF asupra parametrilor
analizaţi, care au descris: timpul total de uscare (Tt), timpul de uscare pentru atingerea vitezei maxime de pierdere în greutate (tm), a ratei medii (RWLavg) și a ratei maxime (RWLmax)
de pierdere în greutate prin uscare.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI MD
5.11

CSOLID, SUPORT PENTRU STICLE DE VIN / CSOLID, WINE STAND

Autori:

Elena Eftodi, Mihai Stamati

Descrierea lucrării: „C-SOLID” este un produs modular din beton, care poate ﬁ asamblat în diferite
maniere. Fiecare piesă poate avea diferite nuanţe de gri și diferite gradiente. Ele pot ﬁ stivuite și aranjate într-o varietate de moduri, permiţând crearea propriului suport pentru sticlele
de vin. Betonul are tendinţa de a crăpa, de a forma bule și de a avea o suprafaţă incoerentă. „C-SOLID” poziţionează aceste proprietăţi în avantajul său și expune imperfecţiunile ca
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detalii estetice. Scopul proiectului: redeﬁnirea modului de păstrare, expunere și servire a
vinului.
Work description: “C-SOLID” is a modular concrete system that assembles into one singular structure. The architectural piece comes in a subtraction of gray colors, which can be stacked
and arranged in a variety of ways, allowing you to create your own masterpiece wine racks.
Concrete has a tendency to crack, form bubbles and have an inconsistent surface. However
“C-SOLID” has used these properties to his own advantage, and exposes the imperfections
as a design details. Purpose of the project: redeﬁning how wine is served.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Redeﬁnește modul de servire și/sau păstrare a vinurilor datorită sistemului modular. Soluţia tehnică propune să rezolve problema insuﬁcienţei
spaţiului de expunere a vinului în localuri datorită aranjării modulelor pe verticală.

5.12

DOP PENTRU STICLĂ DE VIN / WINE BOTTLE STOPPER

Autori:

Anastasia Costov, Mihai Stamati

Descrierea lucrării: Dopul de vin este un accesoriu esenţial pentru a închide sticla de vin rămasă
neterminată. Cu dopul de plută original este greu de închis la loc sticla, de aceea dopul de
silicon va ﬁ soluţia perfectă pentru a păstra vinul proaspăt încă pentru câteva zile. Acest dop
este creat din două materiale diferite, lemnul ﬁind natural și siliconul – chimic, se îmbină
întru-un mod impecabil funcţional la crearea acestui obiect.
Work description: This wine stopper is an essential accessory for closing an opened wine bottle before refrigerating. The original cork is diﬃcult to put back in the neck of the glass, that’s why
the silicon plug is a perfect solution to keep the wine fresh for some few days. The stopper is
created from 2 diﬀerent materials, wood which is natural and silicone-chemical, illustrating
in one object the craft combined with design.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Scopul acestui dop este de a păstra calitatea vinului
chiar și după ce sticla a fost deschisă. Dopul poate ﬁ produs ușor și cu costuri mici.

5.13

AGENDE ȘCOLARE INTELIGENTE PENTRU GENERAŢIA Z / SMART SCHOOL AGEN
DAS FOR THE Z GENERATION

Autori:

Lorina Neaga, Viorica Cazac

Descrierea lucrării: Agenda școlară inteligentă este predestinată pentru elevii claselor primare. Se
caracterizează printr-o nouă abordare, este prietenoasă cu copilul, în gamă cromatică caldă, pastelată, integrează în sine versuri ale poieţilor naţionale, maxime tematice, personaje
preferate. Agenda a fost elaborată în conformitate cu exigenţele școlii primare din ţară, considerând caliﬁcativele verbale, structura anului școlar, dar și cerinţele impuse produselor de
acest gen: asigurarea opacităţii, gradului de alb etc.
Work description: The smart school agenda is predestined for primary school students. It is characterized by a new approach, is child-friendly, in a warm, pastel color range, integrates in itself
lyrics of national poems, thematic maxims, favorite characters. The agenda was elaborated
according to the requirements of the primary school in the country, considering the verbal
qualiﬁcations, the structure of the school year, but also considering the requirements imposed by such products: ensuring the opacity, the degree of white, etc.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Semniﬁcaţia socio-economică a agendei este marcată de transformarea unui instrument distant și rece în unul prietenos, de monitorizare a
performanţelor elevilor, util, inteligent și elegant. Utilizarea a astfel de agende va contribui
la modiﬁcarea conceptului agendei în accepţiunea copiilor, manifestând deschidere, interes
și deschidere pentru noi performanţe academice.
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5.14

EDIŢIE DE CARTE COGNITIVINTERACTIVĂ PENTRU COPII CU ELEMENTE IN
TERACTIVE DINAMICE / COGNITIVEINTERACTIVE BOOK EDITION FOR SMALL
CHILDREN WITH INTEGRATED DYNAMIC ELEMENTS

Autori:

Ilinca Strilciuc, Viorica Cazac

Descrierea lucrării: Ediţia de carte cognitiv-interactivă este destinată pentru copii cu vârsta de până
la 3 ani, oferă posibilitatea cunoașterii mediul înconjurător utilizând elemente dinamice interactive, ce contribuie la dezvoltarea abilităţilor de căutare și a celor ce ţin de motilitatea
ﬁnă la copii, importante pentru dezvoltarea corelaţiei: gândire-logică-coordonare-atenţiereacţii-memorie-limbaj-comunicare socială. Soluţia estetică a ediţiei de carte pentru copii
respectă exigenţele impuse acestor produse: imagini sintetizate, ﬁdelitate cromatică, evitarea elementelor mici pentru o bună percepţie vizuală și integrală a imaginii.
Work description:The drafting presents a cognitive-interactive book edition for young children (up
to 3 years) considering psycho-pedagogical recommendations at the international editorial
level. The edition provides the knowledge of the environment through interactive dynamic
elements that will help us discover, but also involve the child and develop his/ her search
and motor development skills. The aesthetic solution of the edition complies with the exigencies imposed on these products: synthesized images, chromatic ﬁdelity, avoidance of
small elements, lack of multitude of small elements, for easy and integral visual perception
of the image.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a proiectului derivă din
noua abordare a ediţiilor de carte pentru copii cu vârsta de până la 3 ani asigurându-le interactivitatea. Ediţia elaborată va asigura cunoașterea lumii înconjurătoare în manieră de
interacţiune a copiilor cu obiectele, fenomenele studiate simulând funcţionalitatea lor.
Ţinuta înaltă a ediţiei este datorată exigenţelor actuale în soluţionarea estetică, constructivă
și tehnologică a ediţiilor de carte pentru copii, dar și considerării particularităţilor psihologice de vârstă ale copiilor.

5.15

COLECŢIE DE PRODUSE DE ÎNCĂLŢĂMINTE ȘI POȘETE ÎN STIL FOLK

Autori:

Nadejda Munteanu, Mariana Protopop, Marina Malcoci

Descrierea lucrării: Este expus un produs de încălţăminte și o poșetă pentru femei. Elementul decorativ pe ambele produse este broderia cu un design deosebit, realizat în spiritul tradiţiei
populare.
Work description: It exposed a product of shoes and a bag for women. The decorative element on
both products is the embroidery with a special design, made in the spirit of the popular
tradition.
Importanţa socio-economică sau tehnică: Propunerile elaborate permit diversiﬁcarea aspectului
exterior al produselor, acestea ﬁind destinate tuturor vârstelor. Elementul decorativ principal este broderia cu tradiţiile ei artistice multiseculare. Deci, broderia constituie un mijloc
de comunicare a unor mesaje de înaltă sensibilitate, spiritualitate și frumuseţe mediului înconjurător.

5.16

MĂRŢIȘORUL CREATIV ȘI ORIGINAL

Autor:

Marina Malcoci

Descrierea lucrării: Mărţișoarele sunt confecţionate manual. Pentru realizarea acestora s-au utilizat
diverse materiale: piele naturală, panglică roșie și albă, aţă etc. Albul imaculat al mărţișorului
aduce puritate, iar roșul e semn al dragostei și norocului.
Work description: The mărţișor are handmade. Diﬀerent materials were used to make them: natural
leather, red and white ribbon, thread etc. The immaculate white of mărţișor it brings purity,
and red is a sign of love and luck.
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Importanţa socio-economică sau tehnică: Mărţișorul unește oamenii prin ritualurile și superstiţiile
sale; permite educarea generaţiilor în spiritul binelui și al perenităţii tradiţiei. Acesta este
purtat și sărbătorit la început de primăvară, el este purtat la piept urmând ca la sfârșitul lunii
martie să ﬁe atârnat într-un pom fructifer. Dacă pomul va avea multe ﬂori, înseamnă că va ﬁ
un an prielnic și norocos pentru cel care i-a oferit mărţișorul, iar dacă nu, atunci își va încerca
norocul la anul următor.
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TEHNICA MĂSURĂRII  INCDMTM, ROMÂNIA
șos. Pantelimon nr. 6-8,
021631, București, România
tel.: +40 212 523 068, +40 212 523 069
fax: +40 212 523 437
e-mail: incdmtm@incdmtm.ro,
geoceﬁn@yahoo.com

42. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
 INCDPM, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
bd. Splaiul Independenţei nr. 294,
sector 6, 060031, București, România
tel.: +40 213 052 600
e-mail: incdpm@incdpm.ro

43. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM
ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ
URBAN  INCERC, ROMÂNIA
șos. Pantelimon nr. 266, sector 2,
021652, București, România
tel.: +40 216 272 740
fax: +40 212 551 852
e-mail: urban-incerc@incd.ro

44. INSTITUTUL ŞTIINŢIFICOPRACTIC
DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII
ALIMENTARE, INSTITUŢIE PUBLICĂ
str. Vierul nr. 59, MD-2070, Codru,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 285 431
fax: +373 22 285 025
e-mail: vierul_isphta@mail.ru

45. KOREA UNIVERSITY INVENTION
ASSOCIATION
18, Hyoryeong-ro 53-gil,
Seocho-gu, Seoul, Korea de Sud
tel.: +8210 378 95 661
fax: +82 253 39 665
e-mail: 7895661@daum.net;
lee37895661@gmail.com

46. NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY
IN TORUN, POLAND
str. Gagarin nr. 11,
87-100, Torun, Poland
e-mail: innowacje@umk.pl
web: www.innovecje.umk.pl

47. OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII
ȘI MĂRCI, ROMÂNIA
str. Ion Ghica nr. 5, sector 3,
030044, București, România
tel.: +40 213 151 965, +40 213 151 964
fax: +40 213 123 819
e-mail: oﬃce@osim.ro
web: https://osim.ro/

48. OFICIUL EUROPEAN DE BREVETE/
EUROPEAN PATENT OFFICE
80298, Munich, Germania
tel.: +49 892 399 4636
e-mail: info@epo.org
web: www.epo.org

49. 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
web: www.wipo.int

50. OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ȘI VINULUI
str. Mitropolit Dosoftei, 126,
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 105 560
fax: +373 22 105 561
e-mail: oﬃce@wineofmoldova.com
web: www.wineofmoldova.com/

51. S.A. „MINET”, ROMÂNIA
str. Depozitelor nr. 12,
240426, Râmnicu Vâlcea, România
tel.: +40 350 401 710
e-mail: oﬃce@minet.ro

52. SC J N O GROUP SRL, ROMÂNIA
str. Odai 31, com. Jilava,
jud. Ilfov, România
tel.: +40 748 141 216
e-mail: petrisor.olteanu@jno.ro
web: www.jno.ro
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53. SRL „AGS MINK”
str. Petru Rareș nr. 36, ap. 33,
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 69 147 843
e-mail: sergiu_pv@mail.ru

54. SRL „AREXMAN CONSTRUCT”, ROMÂNIA
str. Mărășești nr. 8,
040254, București, România
tel.: +40 213 238 582
e-mail: oﬃce@iSentinel.ro

55. SRL „DFR SYSTEMS”, ROMÂNIA
str. Drumul Taberei 46, bl. OS2, ap. 23,
sector 6, București, 061392, România
tel.: +40 744 301 431
fax: +40 214 131 439
e-mail: info@dfr.ro

56. SRL „GRUPBIZSV”
str. Uzinelor 214, MD-2023,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 60 294 859
e-mail: grupbizsv@gmail.com

57. SRL „IPRINT 3D DESIGN&CONSULTING”,
ROMÂNIA
str. Horaţiu nr. 5,
010101, București, România
tel.: +40 723 590 562
e-mail: costin.calin@icloud.com

58. SRL „SPERANŢA VIEŢII”
str. Timiș nr. 15, MD-2009,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 228 108
e-mail: alkot@rambler.ru

59. UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT
DIN MOLDOVA

61. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE „GRIGORE T. POPA”, IAȘI,
ROMÂNIA
str. Universităţii nr. 16,
700115, Iași, România
tel.: +40 232 301 603
fax: +40 232 211 820
e-mail: rectorat@umﬁasi.ro

62. UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIŢANU”,
INSTITUŢIE PUBLICĂ
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165,
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
tel: +373 22 205 158
e-mail: departamentulstiinta@usmf.md

63. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
str. Alexei Mateevici nr. 60,
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 577 401
fax: +373 22 577 440
e-mail: cercetareusm@gmail.com

64. UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, TIMIȘOARA,
ROMÂNIA
str. Calea Aradului nr. 119,
300645, Timișoara, România
tel.: +40 256 277 009, +40 256 277 238,
+40 749 815 617
fax: +40 256 200 296
e-mail: rectorat@usab-tm.ro;
rectorat.usamvbt@gmail.com; dbotau@yahoo.com
web: https://www.usab-tm.ro/

65. UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ, IAȘI, ROMÂNIA

str. Mircești nr. 44, MD-2049,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 312 258, +373 22 312 207
fax: +373 22 312 276
e-mail: anticamera@uasm.md

str. M. Sadoveanu nr. 3,
700490, Iași, România
tel.: +40 740 180 275
fax: +40 232 260 656
e-mail: vstoleru@usiasi.ro
web: www.uaiasi.ro/

60. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE „CAROL DAVILA”, BUCUREȘTI,
ROMÂNIA

66. UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE
AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ
DIN BUCUREȘTI, ROMÂNIA

str. Dionisie Lupu nr. 37,
050474, București, România
tel.: +40 213 180 719
e-mail: rectorat@umfcd.ro
web: https://umfcd.ro/

bd. Mărăști nr. 59,
011464, București, România
tel.: +40 21 318 25 64, +4021 318 22 66
e-mail: post@info.usamv.ro;
alina_ortan@hotmail.com
web: www.usamv.ro
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67. UNIVERSITATEA DIN TORINO /
UNIVERSITY OF TURIN, ITALIA
Via Giuseppe Verdi, 8,
10124 Torino TO, Italia
e-mail: urp@unito.it
web: https://en.unito.it/

68. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”
DIN GALAŢI, ROMÂNIA

74. UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
KUBANG GAJAH CAMPUS,
02600 ARAU, PERLIS, MALAYSIA
tel.: +604 979 8008
fax: +604 977 8422
e-mail: webmaster@unimap.edu.my
web: www.unimap.edu.my

75. UNIVERSITY OF BASRAHCOLLEGE
OF VETERINARY MEDICINE, IRAQ

str. Domnească nr. 47,
800008, Galaţi, România
tel.: +40 336 130 108
fax: +40 236 461 353
e-mail: rectorat@ugal.ro

Dinar street,
Ashar 127, Basrah, Iraq
tel.: +096 478 010 34 925
e-mail: alaasawad24@gmail.com

69. UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE”
DIN SUCEAVA, ROMÂNIA

76. VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
OF HANOI

str. Universităţii nr. 13,
720229, Suceava, România
tel.: +40 230 216 147
fax: +40 230 520 080
e-mail: dam@usm.ro
web: www.usv.ro

144 Xuan Thuy, Cau giay,
Hanoi, Vietnam
tel.: +84 904 181 004
e-mail: hoangthuha0105@yahoo.com,
hoangthuha0105@vnu.edu.vn
web: https://vnu.edu.vn/eng/

70. UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”
DIN BUCUREȘTI, ROMÂNIA

77. YOUBESC CREATIVE INSTITUTE

Splaiul Independenţei nr. 313,
060042, București, România
tel.: +40 213 171 001
fax: +40 21 3 171 002
e-mail: cabinet.rector@upb.ro
web: https://upb.ro/

71. UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 168,
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 237 861, +373 69 155 312
fax: +373 22 238 504
e-mail: reсtorat@adm.utm.md
web: https://utm.md/

str. 31 August 1989 nr. 153,
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova
tel.: + 373 69 104 669

78. LOBSTERWEIGHT
str. Calea Orheiului 28/1, MD-2059,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 79 999 844
web: www.lobsterweight.com

79. 43OZ
e-mail: kodimsky@gmail.com
web: www.43oz.com

80. MADLAB

72. UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE
ASACHI” DIN IAȘI, ROMÂNIA

e-mail: oﬃce@madlab.com
web: www.madlab.md

bd. Dimitrie Mangeron nr. 67,
700050, Iași, România
tel.: +40 232 272 636, +40 232 278 683
e-mail: ccti@tuiasi.ro
web: www.tuiasi.ro

81. O.X. STUDIO

73. UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJNAPOCA, ROMÂNIA
str. Memorandumului nr. 28,
400114, Cluj-Napoca, România
tel.: +40 264 401 320
fax: + 40 264 592 055
e-mail: opi@staﬀ.utcluj.ro; contact@utcluj.ro
web: www.utcluj.ro

e-mail: o.x.studio@yandex.ru

82. LINEARCHITECTS
e-mail: linearchitects.md@gmail.com
web: www.line-a.md

83. IMAGO STUDIO
e-mail: o.radu@imago.md
web: www.imago.md
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PERSOANE FIZICE
1.

AȘTEFANOAE ION, MEȘTER POPULAR

str. M. Eminescu nr. 67, s. Hulboaca,
MD-2093, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 69 128 238
e-mail: astefanoaeion@gmail.com
https://www.facebook.com/RegatulMonedelor/

2.

BURUIAN ARMANDO, ELEV

MD-7326, s. Gotești,
r-nul Cantemir, Republica Moldova
tel.: +373 78 761 822
e-mail: ionburueanu1978@gmail.com

3.

CRECIUN LUDMILA, MEȘTER POPULAR

str. Biruinţei nr. 61, MD-3721,
s. Lozova, r-nul Strășeni, Republica Moldova
tel.: +373 237 48 579, +373 69 572 375
https://www.facebook.com/cirpala

4. EMAD HAMID ABBKER SHOAIB,
INVENTATOR, SUDAN
Ommdurman, Khartoum, Sudan
tel.: +0249 992 248 363
e-mail: emad099224@hotmail.com

5. FODOR DIMITRIECRISTIAN, STUDENT,
ROMÂNIA
Iași, România
tel.: +40 758 944 223
e-mail: cristifodorbim@gmail.com

6. GARABAGIU IRAIDA, MEȘTER
ARTIZANAL

9.

NEGRUVODĂ MARIA, MEȘTER POPULAR

bd. Traian nr. 8/1 ap. 69,
MD-2043, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 764 894, +373 69 917 455

10. PANAIT FILIP, INVENTATOR, ROMÂNIA
jud. Neamţ, România
tel.: +40 767 923 777
e-mail: ﬁlippanait@yahoo.com

11. PELIN VICTOR, MEȘTER POPULAR
MD-4812, s. Bălţata,
r-nul Criuleni, Republica Moldova
tel.: +373 248 92 645, +373 69 323 080
e-mail: pelinart@gmail.com

12. PLEȘCA RITA, MEȘTER POPULAR
str. Livezilor nr. 17/3, MD-2089,
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 60 060 766
e-mail: ritaplesca914@gmail.com

13. STAMATE MIHAI, ATELIER DE DESIGN
str. Studenţilor nr. 9/18, ap. 26,
MD-2045, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 764 894, +373 69 796 917
e-mail: mikelesta@gmail.com

14. VALIC EUGENIU, STUDENT
str. Malina Mică nr. 68/2,
MD-2025, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 68 569 162
e-mail: eugenvalic99@gmail.com

str. George Călinescu nr. 36,
MD-2051, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 79 466 464
https://www.facebook.com/fortunelabeauty/

e-mail: w_house@inbox.ru

7.

e-mail: stefanbraila90@gmail.com

GORI ELENA, MEȘTER POPULAR

15. BAJURA OLEG, ARHITECT & FOTOGRAF
16. BRĂILA ȘTEFAN, DESIGNER GRAFIC

str. Posadov nr. 48, MD-3721,
s. Lozova, r-nul Strășeni, Republica Moldova
tel.: +373 68 442 295
https://www.facebook.com/ElenaGori

e-mail: kaluzhak@gmail.com
web: www.kaluzhak.com

8. MAJID EL BOUAZZAOUI, INVENTATOR,
MAROC

18. ERMURACHI LUMINIŢA, DESIGNER
GRAFIC

Apt 7, Imbl 2, Rés. LES CHENES,
Lot. Ryad Ouled Mtaa Temara 10160, Maroc
phone: +212 661 473 473
e-mail: m.elbouazzaoui@gmail.com

e-mail: luminita.ermurachi@gmail.com

17. CALUJAC MAXIM, ARHITECT

19. GRAMATSCHII ANDREI, DESIGNER DE
PRODUS
e-mail: design@gramatschii.com
www.gramatschii.com

LISTA PARTICIPANŢILOR | LIST OF PARTICIPANTS

282

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019

20. PAHOMEA LIDIA

22. ȘCATERMAN NICOLAE, ARTIST PLASTIC

MD-4646, s. Onești,
r-nul Edineţ, Republica Moldova
tel.: +373 78 177 078

e-mail: ascaterman@gmail.com

21. ROTARI DINA, DESIGNER VESTIMENTAR
e-mail: info@dinarotari.com
web: www.dinarotari.com

23. WIGANDT ANNA, DESIGNER DE
INTERIOR
e-mail: ann.palii.wigandt@gmail.com
web: www.a-wgdt.space
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PRODUCĂTORI DE PRODUSE TRADIŢIONALE CU IG, DO ȘI STG
1.

SRL BIOCAMARA

MD-4646 s. Zăbriceni, r-nul Edineţ
tel.: +373 246 51 500, +373 794 19 947,
+373 79 419 885
e-mail: biocamarazabriceni@gmail.com
web: http://biocamara.md/ro/

2.

CHEPTENARU MARGARETA

str. Maria Dragan nr. 4/2, ap. 35,
MD-2044, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 69 894 141

3.

SRL BIO TREND

str. Studenţilor, 17/2, ap. 25,
MD-2020, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 69 977 893

4. S.A. FABRICA DE CONSERVE DIN
CĂLĂRAȘI
str. Călărașilor nr. 3, MD-4401,
Călărași, Republica Moldova
tel./fax:+ 373 244 23337; + 373 244 23670;
+ 373 244 22783
e-mail: info@fcc.md
web: http://www.fcc.md/

5.

S.A. CRICOVA

str. Petru Ungureanu nr. 1, MD-2084,
Cricova, Republica Moldova
tel.: +373 22 604 027
fax: +373 22 452 572
e-mail: oﬃce@cricova.md; marketing@cricova.md
web: https://cricova.md/

6.

SRL „LAVANDA MEA”

MD-2082, s. Coloniţa
mun. Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 79 557 559
e-mail: vciorbă@gmail.com

7.

SC „PRISVIO” SRL

MD-6215, s. Slobozia Măgura,
r-nul Sângerei, Republica Moldova
tel.: +373 69 825 858
e-mail: prisvioSRL@gmail.com

8. UNIUNEA DE PERSOANE JURIDICE
„ASOCIAŢIA MICILOR PRODUCĂTORI ȘI
PROCESATORI DE FRUCTE ȘI BACIFERE DIN
ZONA CENTRU UPJ APF CENTRU
str. 31 August 1989 1/F, MD-4801,
Criuleni, Republica Moldova
tel.: +373 69 126 827
e-mail: upjapfcentru@gmail.com

9. UNIUNEA VITIVINICOLĂ A REGIUNII
GEOGRAFICE DELIMITATE „VALUL LUI
TRAIAN” UVV RGD
str. Șciusev nr. 62, MD-2009,
Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 241 507
web: http://valulluitraian.com/

10. SRL „MONISTAR”
MD-6821, s. Nimoreni,
r-nul Ialoveni, Republica Moldova
tel./fax: + 373 22 500 675
e-mail: oﬃce@nimorinka.md
web: https://nimorinka.md/
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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.

285

Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019

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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Cu o experienţă de aproape 70 de ani, INCD URBAN INCERC este în momentul de faţă unicul institut naţional de
cercetare în domeniul construcţiilor, urbanismului, arhitecturii și dezvoltării durabile. Aﬂat în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării din România, institutul contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin programele naţionale
și sectoriale de cercetare știinţiﬁcă și dezvoltare tehnologică, precum și la elaborarea de reglementări tehnice și economice, participând astfel la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare în domeniu.
Cu o structură care include Sucursalele INCERC București, URBANPROIECT București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara
și un Poligon de coroziune marină în Constanţa, institutul desfășoară activităţi în toate domeniile speciﬁce construcţiilor,
începând de la geotehnică şi fundaţii, continuând cu rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea structurilor, protecţia
antiseismică, la foc, termică, acustică, la coroziune, instalaţii, până la economia construcţiilor și activităţi speciﬁce în
domeniile urbanismului și amenajării teritoriului.
INCD URBAN-INCERC este abilitat ca organism elaborator de Agremente Tehnice în Construcţii, este certiﬁcat de
către SRAC pentru sistemul de management integrat calitate – mediu – securitatea și sănătatea în muncă, sistemul de
management al inovării, precum și pentru sistemul de management anti-mită.
Institutul are în componenţa sa un organism de evaluare tehnică europeană (OET), organisme de certiﬁcare
produse sistemele 1, 2+ (certiﬁcat ON097), sistem 3 (certiﬁcat ON091), sistem voluntar (PR094) și laborator de încercări
(LI320), acreditate RENAR și notiﬁcate pe NANDO cu numărul NB 1841.
INCD URBAN-INCERC elaborează: cercetări fundamentale de bază orientate către dezvoltarea ştiinţei construcţiilor;
cercetări aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalităţii şi confortului construcţiilor; coduri, normative şi documente privind concepţia, alcătuirea, calculul şi execuţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente; cercetare fundamentală
de bază şi orientată, în scopul creşterii nivelului conceptual în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului,
urbanismului şi locuirii; cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot şi modele experimentale cu rol de suport
pentru cercetările aplicative din diferite sectoare sau activităţi; studii şi cercetări aplicative din domeniul amenajării teritoriului şi dezvoltării regionale; studii şi cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane;
strategii, diagnoze şi prognoze privind amenajarea teritoriului, urbanismului şi locuirii.
Toate aceste activităţi au rol, pe de o parte, de extindere a cadrului legislativ și de reglementare și, pe de altă parte,
de diseminare a informaţiilor/datelor speciﬁce din domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă și
locuire, asigurând participarea activă a INCD URBAN-INCERC la implementarea obiectivelor Conceptului Strategic de
Dezvoltare Teritorială în România 2030.

Contact
Sediul central, Sucursalele INCERC București și URBANPROIECT București: Șos. Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2,
București, România, e-mail: urban-incerc@incd.ro, tel:+4.021.627.27.40, fax: +4.021.255.18.52
Sucursala Timișoara: str. Traian Lalescu, nr. 2, Timișoara, judeţul Timiș, România
Sucursala Cluj-Napoca: str. Florești, nr. 117, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România
Sucursala Iași: str. A. Șesan, nr. 37, Iași, Judeţul Iași, România

With an experience of almost 70 years, NIRD URBAN-INCERC- National Institute of Research and Development
URBAN-INCERC is currently the only national research institute in the ﬁeld of construction, urban planning, architecture and sustainable development. Under the coordination of the Ministry of Research and Innovation of Romania, the
institute contributes to achieving the objectives of the national and sectorial programs of scientiﬁc research and technological development, and also to the development of technical and economical regulations, thus participating to the
national development strategy in this ﬁeld.
With a structure that includes INCERC Bucharest, URBANPROIECT Bucharest, Iași, Cluj-Napoca and Timișoara
Branches and a Marine Corrosion Polygon in Constanţa, the institute is engaged in all speciﬁc areas of construction,
from geotechnical and foundations, continuing with strength, stability and durability of structures, seismic, ﬁre, heat,
noise, and corrosion protection, installations, to economy in construction and speciﬁc activities in the ﬁelds of urban
and regional planning.
NIRD URBAN-INCERC is empowered as a body for Technical Approvals elaboration in constructions, it is certiﬁed by
SRAC for the integrated quality-environment-work safety and health management system, for the innovation management system and also for the anti-bribery management system.
The Institute is made up of an European Technical Assessment Body (TAB), product certiﬁcation bodies for systems
1, 2+ (certiﬁcate ON097), system 3 (certiﬁcate ON091), product certiﬁcation (PR094) and testing laboratory (LI320) accredited by RENAR and notiﬁed on NANDO, with NB 1841 as identiﬁcation number of the Notiﬁed Body.
INCD URBAN-INCERC is developing: basic fundamental research targeted towards the development of science in
construction; applied research to increase safety, functionality and comfort of buildings; codes, regulations and documents concerning the design, composition, calculation and execution of buildings and installations; fundamental, basic
and targeted research aiming to increase conceptual level in regional development, spatial, urbanism and housing planning; applied research for pilot studies and experimental models as a support for applied research in various sectors or
activities; studies and applied research in the ﬁeld of spatial planning and regional development; studies and applied
research in urbanism for sustainable development of human settlements; strategies, diagnosis and forecasts concerning
zoning, urban planning and housing.
All these activities are aiming, on the one hand, the extension of the legal and regulatory framework and on the
other hand, the dissemination of information/speciﬁc data from ﬁelds of construction, urban planning, sustainable territorial development and housing, ensuring active participation of NIRD URBAN-INCERC at implementing the objectives
of the Strategic Concept of Territorial Development in Romania 2030.

Contact
Head oﬃce, INCERC Bucharest and URBANPROIECT Bucharest Branches: 266 Pantelimon Bvd., 021652, Sector 2,
Bucharest, Romania, e-mail: urban-incerc@incd.ro, tel:+4.021.627.27.40, fax: +4.021.255.18.52
Timișoara Branch: 2 Traian Lalescu Street, Timișoara,Timiș County, Romania
Cluj-Napoca Branch: 117 Florești Street, Cluj-Napoca, Cluj County, Romania
Iași Branch: 37 A. Șesan Street, Iași, Iași County, Romania

SERVICII GENERALE
Centrul de deservire
Înregistrarea participanţilor și vizitatorilor
expoziţiilor, emiterea informaţiilor solicitate,
comercializarea expres a serviciilor cu deservire
ulterioară.
Organizarea expoziţiilor
Pregătirea, organizarea și desfășurarea de
expoziţii și târguri. Extinderea programului
expoziţional.
Tel.: + 373 22/ 810-454; 810-403; 810-405
E-mail: marketing@moldexpo.md, ghelan@
moldexpo.md; covas@moldexpo.md
Serviciul marketing și publicitate
Lucrul cu vizitatorii. Atragerea vizitatorilor
profesioniști.
Tel.: + 373 22/ 810-454
E-mail: marketing@moldexpo.md
Plasarea publicităţii pe teritoriul Centrului și în
raza orașului, în presă, la televiziune, radio și
pe site-uri. Reportaje de la expoziţii. Servicii de
distribuire a produselor publicitare la expoziţii.
Închiriere de spaţiu publicitar pe suporturi ﬁxe și
mobile pe perioada expoziţiilor.
Tel.: + 373 22/ 810-419
E-mail: pr@moldexpo.md
Secţia montare și amenajare standuri
expoziţionale
Realizează construcţia standurilor pentru
evenimente expoziţionale (standuri standard și
personalizate). Chirie utilaj expoziţional 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 expoziţiilor, 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 obţinerea
vizei
Tel.: + 373 22/ 810-417
E-mail: protocol@moldexpo.md
Transport și logistică
Transportare, lucrări de încărcare-descărcare,
servicii de stocare a mărfurilor.
Tel.: + 373 22/ 810-432
Alimentaţie publică
În pavilioane și pe teritoriul Centrului sunt
amplasate puncte de alimentaţie publică și
restaurantul “Casa Vinului”.
Tel.: + 373 22/ 810-414
E-mail: lidia@moldexpo.md
Sala de conferinţe / spaţii pentru organizarea
evenimentelor
Servicii de închiriere a sălii de conferinţe și a
pavilioanelor pentru organizarea congreselor,
întâlnirilor de afaceri, seminarelor, precum
și a evenimentelor corporative, recepţiilor,
banchetelor, concertelor etc.
Pentru evenimentele desfășurate se dă cu chirie
utilaj expoziţional, mobilă, aparataj multimedia,
audio și video. Asigurare acces Internet.
Tel.: + 373 22/ 810-462
E-mail: secretariat@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/ 810-454; 810-403; 810-405
E-mail: marke ng@moldexpo.md, ghelan@
moldexpo.md; covas@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, погрузоразгрузочные работы и складские услуги.
Тел.: + 373 22/ 810-432

Маркетинг и реклама
Работа с посетителями. Привлечение
профессиональных посетителей.
Тел.: + 373 22/ 810-454
E-mail: marke ng@moldexpo.md

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

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

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/ 810-462
E-mail: secretariat@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

На территории Центра действуют бесплатные
парковки.

GENERAL SERVICES
Service Center
Registra on of exhibitors and visitors of
exhibi ons, providing informa on, rapid sale of
services with further servicing.
Organiza on of Exhibi ons
Prepara on, organiza on and holding of
exhibi ons and trade fairs. Development of new
exhibi on themes.
Tel.: ++ 373 22/ 810-454; 810-403; 810-405
E-mail: marke ng@moldexpo.md, ghelan@
moldexpo.md; covas@moldexpo.md
Department of Marke ng and Adver sing
Working with visitors. A rac ng professional
visitors.
Tel.: +373 22/ 810-454
E-mail: marke ng@moldexpo.md
Placement of adver sements on the Centre
fairgrounds, throughout the city, in printed media,
on TV, radio and websites. Video repor ng from
exhibi ons. Services in the dissemina on of
promo onal products during the exhibi ons.
Rental of adver sing space on ﬁxed and mobile
construc ons during the exhibi ons.
Tel.: +373 22/ 810-419
E-mail: pr@moldexpo.md
Department of Stands Construc on
Construc on of exhibi on stands (standard and
customized). Rental of exhibi on implements and
tents, moun ng services.
Tel.: +373 22/ 810-413
E-mail: cataev@moldexpo.md
Design Services
Design and decora on of customized stands.
Design of exhibi ons, 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 Logis cs
Transporta on, cargo handling and storage
services.
Tel.: +373 22/ 810-432
Catering
Catering facili es 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 organiza on of congresses, conferences,
business mee ngs and seminars, as well as for
corporate events, recep ons, banquets, concerts,
etc. For these events exhibi on implements,
furniture, audio and video equipment,
mul media equipment are rented. Non-stop
access to Internet.
Tel.: +373 22/ 810-462
E-mail: secretariat@moldexpo.md

On the fairgrounds of the Centre free parking lots
are located.
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