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Stimați participanți și oaspeți ai Expoziției Internaționale Specializate 
„INFOINVENT 2021”!

Modernizarea lumii a favorizat apariţia multor meserii noi, captivante. Astăzi 
nu ne imaginăm viaţa fără automobile, telefoane și computere, mașini de 
spălat sau diverși roboţi de bucătărie. Toate aceste echipamente și tehnologii 
au fost create de oameni - geniali, iscusiţi, pasionaţi și impresionanţi. Creativi-
tatea lor ne-a simplificat viaţa, iar rezultatele muncii lor le exploatăm zi de zi. 

Procesul de tehnologizare este ireversibil, așa că noi, cei care beneficiem de 
evoluţia umanităţii, trebuie să-i ţinem pasul. Expoziţia Internaţională Specia-
lizată „INFOINVENT” este o ocazie excelentă pentru a cunoaște noutăţile din 
domeniul inventicii. 

În ciuda tuturor provocărilor pe care le prezintă pandemia de COVID-19, 
ediţia a XVII-a a evenimentului organizat de AGEPI, în parteneriat cu Minis-
terul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii, Agenţia Naţională pentru Cer-
cetare şi Dezvoltare și Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și 
Cercetare, promite să fie una marcantă. 

Peste 400 de invenţii, proiecte inovaţionale inedite și produse creative din Re-
publica Moldova, România, China, Vietnam, Australia, Coreea, Croaţia etc. vor 
fi expuse virtual în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT".

Organizarea evenimentului este încă un prilej pentru a pune în valoare po-
tenţialul uman, care este cel mai important produs al societăţii noastre, pre-
cum şi pentru a consolida platforma de comunicare între domeniul de cerce-
tare-dezvoltare, cel inovaţional, educaţional şi de afaceri.

Cu această ocazie, vreau să le mulţumesc tuturor celor care pun umărul la 
dezvoltarea lumii, dar și celor ce îi sprijină pe inventatori – mediul academic, 
mediul de afaceri, societatea.

În speranţa că invenţiile expuse îşi vor găsi aplicare în practică, servind ca im-
bold pentru multe afaceri, le doresc participanţilor perseverenţă în promova-
rea noilor produse şi servicii, iar vizitatorilor – delectare virtuală şi sentimente 
de admiraţie faţă de lucrările pe care le vor descoperi.

Eugeniu RUSU, 

Director general al AGEPI
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Dear participants and guests of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT 2021”!

The modernization of the world has favored the emergence of many new, exciting trades. Today we 
can’t imagine life without cars, phones and computers, washing machines or various food processors.  
All these equipment and technologies were created by people - brilliant, skillful, passionate and impressive. 
Their creativity has simplified our lives, and we exploit the results of their work every day.

The process of technologization is irreversible, so we, who benefit from the evolution of humanity, must 
keep up with it. The International Specialized Exhibition “INFOINVENT” is an excellent opportunity to learn 
the news in the field of inventions.

Despite all the challenges posed by the COVID-19 pandemic, the 17th edition of the event organized 
by AGEPI, in partnership with the Ministry of Education and Research, the Ministry of Culture, the National 
Agency for Research and Development and the National Agency for Quality Assurance in Education and 
Research, promises to be a remarkable one.

Over 400 inventions, unique innovation projects and creative products from the Republic of Moldova, 
Romania, China, Vietnam, Australia, Korea, Croatia, etc., will be exhibited virtually at the International Spe-
cialized Exhibition “INFOINVENT”. 

The organization of the event is another opportunity to highlight the human potential, which is the 
most important product of our society, as well as to strengthen the communication platform between the 
research and development, innovation, education and business fields.

On this occasion, I want to thank all those who support the development of the world, and also those 
who support inventors - the academic environment, business environment, and society.

In the hope that the exhibited inventions will find application in practice, serving as an impetus for 
many businesses, I wish participants perseverance in promoting new products and services, and visitors - 
virtual delight and feelings of admiration for the works they will discover.
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Stimați oaspeți și participanți ai Expoziției Internaționale Specializate 
„INFOINVENT 2021”,

Fiind la cea de-a XVII-a ediţie, EIS „INFOINVENT 2021” reprezintă un eveni-
ment consacrat şi o manifestare complexă a rezultatelor proprietăţii intelectu-
ale, creativităţii şi inovării, destinată creatorilor de valori materiale şi spirituale. 
Reunind  inventatori, reprezentanţi ai mediului academic şi de cercetare, dar 
şi ai mediului de afaceri, acest eveniment constituie o platformă eficientă de 
promovare a activităţilor din domeniul cercetării, inovării, de stabilire a unor 
parteneriate pentru implementarea rezultatelor acestora şi de  atragere a 
investiţiilor. 

În pofida situaţiei pandemice, expoziţia se desfășoară online, demon-
strând cât de importante sunt cercetarea şi inovarea într-o lume care se află 
într-o continuă schimbare. Rezultatele activităţii ştiinţifice şi inovaţionale pot 
contribui la progresul economic doar dacă sunt corelate cu necesităţile mediu-
lui economic şi social.  Consolidarea conexiunii dintre comunitatea ştiinţifică şi 
mediul de afaceri, ridicarea nivelului de implementare a rezultatelor cercetării 
și de absorbţie a noilor tehnologii, inclusiv din exterior, constituie principalele 
preocupări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în calitate de autoritate 
publică repsonsabilă de elaborarea politicilor în domeniile respective.

Acest eveniment reconfirmă faptul că cel mai important factor de progres 
este capitalul uman, reiterându-se rolul acestuia în generarea valorilor sociale 
și asigurarea bunăstării economice.

Salutăm participarea organizaţiilor care s-au remarcat prin performanţă 
și tradiţii, fiind recunoscute atât în ţară, cât şi în străinătate drept creatori de 
inteligenţă, precum și surse veridice ale cercetării fundamentale și tehnologice 
performante. Apreciem şi interesul participanţilor străini, care contribuie la 
creşterea vizibilităţii Republici Moldova şi la dezvoltarea cooperării tehnico-
ştiinţifice internaţionale.

Urez participanţilor multă eficienţă în activitate, cutezanţă şi viziune, căci 
acestea sunt cheile succesului!

Adriana CAzACU,

Secretar de stat, MEC RM



  6 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21

Dear guests and participants of the International Specialized Exhibition „INFOINVENT 2021”

Reaching its 17th edition,  ISE "INFOINVENT 2021" represents a well-known event and a complex mani-
festation of the results of intellectual property, creativity and innovation, intended for creators of material 
and spiritual values. Bringing together inventors, representatives of academia and research, and also of the 
business environment, this event is an effective platform for promoting activities in the field of research, 
innovation, establishing partnerships to implement their results and attracting investment. 

Despite the pandemic situation, the exhibition is taking place online, demonstrating how important 
research and innovation are in a constantly changing world. The results of scientific and innovation activity 
can contribute to economic progress only if they are correlated with the needs of the economic and social 
environment. Strengthening the connection between the scientific community and the business environ-
ment, raising the level of implementation of research results and absorption of new technologies, includ-
ing from abroad, are the main concerns of the Ministry of Education and Research, as the public authority 
responsible for policy development in these areas.

This event reconfirms that the most important factor of progress is the human capital, reiterating its 
role in generating social values and ensuring economic well-being.

We welcome the participation of organizations hat have distinguished themselves by their perform-
ance and traditions, being recognized both in the country and abroad as creators of intelligence and true 
sources of fundamental and high-performance technological research. We also appreciate the interest of 
foreign participants, which contributes to increasing the visibility of the Republic of Moldova and to the 
development of international technical-scientific cooperation.

I wish to all the participants much efficiency in their activity, courage and vision, because these are 
the keys to success!
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Stimați oaspeți și participanți ai Expoziției Internaționale Specializate 
„INFOINVENT 2021”,

Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” a ajuns la cea de-a 
XVII-a ediţie, reprezentând un bine-cunoscut for al proprietăţii intelectuale, 
a creativităţii și inovării.

Anume aceste  elemente  vor contribui pe termen lung la creșterea 
competitivităţii economiei Republicii Moldova pe plan internaţional.

Industriile creative reușesc să capete tot mai mult teren în cadrul eco-
nomiei mondiale, devenind  o sursă de dezvoltare durabilă, însă exploatată 
modest de către Republica Moldova. Expoziţia Internaţională Specializată  
INFOINVENT are menirea de a promova industriile creative de la noi, ca ele să 
devină  mai cunoscute pe pieţele internaţionale și cu certitudine să  capita-
lizeze prin noi clienţi și investiţii.

Monitorizarea noilor tendinţe, și crearea produselor creative și competi-
tive, poate adăuga plusvaloare ţării noastre, iar realizările artiștilor din Repub-
lica Moldova sunt un indicator evident că e nevoie de o consolidare asumată 
între domeniile știinţific, inovativ și creativ. Aplicarea cunoștinţelor, dar și a 
celor mai bune practici de elaborare, protecţie, și valorificare a realizărilor 
știinţifice și inovaţionale în sectorul cultural, pot  schimba paradigma de dez-
voltare a culturii naţionale, artele urmând să devină un segment tot mai preg-
nant nu doar de expresie a celor mai înalte idealuri umane, dar  și un cataliza-
tor economic important. 

Am convingerea că acest eveniment va contribui la familiarizarea pub-
licului cu realizările tehnico-știinţifice și cultural-creative de ultimă oră din 
Republica Moldova și de peste hotare. În mod deosebit vor fi  promovate 
creaţiile tinerilor, ceea ce va asigura o evoluţie durabilă a domeniului tehnico-
știinţific pe piaţa naţională și internaţională. 

Ministerul Culturii urează perseverenţă și încredere participanţilor la 
Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT 2021” și încurajează spi-
ritul inovativ și performant,  pentru dezvoltarea  unei  varietăţi mai bogate de 
bunuri intelectuale care vine să conecteze artele cu noile tehnologii. 

Sergiu PRODAN, 

Ministru al Culturii
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Dear guests and participants of the International Specialized Exhibition „INFOINVENT 2021”

The International Specialized Exhibition “INFOINVENT” has reached its 17-th edition, represent-
ing a well-known forum of intellectual property, creativity and innovation.

It is these elements that will contribute in the long term to increasing the competitiveness of 
the economy of the Republic of Moldova internationally.

Creative industries manage to gain more and more ground in the world economy, becoming 
a source of sustainable development, but modestly exploited by the Republic of Moldova. The In-
ternational Specialized Exhibition INFOINVENT aims to promote our creative industries, so that they 
become better known on international markets and certainly capitalize through new customers and 
investments.

Monitoring new trends and creating creative and competitive products can add value to our 
country, and the achievements of artists from the Republic of Moldova are an obvious indicator that 
an assumed consolidation is needed between the scientific, innovative and creative fields. Applica-
tion of knowledge, as well as the best practices for the development, protection and use of scientific 
and innovative achievements in the cultural sector, can change the paradigm of development of 
national culture, arts will become an increasingly important segment not only of expressing the 
highest human ideals, but also an important economic catalyst.

I am convinced that this event will help familiarize the public with the latest technical-scientific 
and cultural-creative achievements in the Republic of Moldova and abroad. In particular, the crea-
tions of young people will be promoted, which will ensure a sustainable evolution of the technical-
scientific field on the national and international market.

The Ministry of Culture wishes perseverance and confidence to the participants in the Interna-
tional Specialized Exhibition “INFOINVENT 2021” and encourages the innovative and performance 
spirit, for the development of a richer variety of intellectual goods that come to combine arts with 
new technologies.
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Stimați oaspeți și participanți la Expoziția Internațională Specializată 
„INFOINVENT 2021”

În acest an EIS „INFOINVENT” a ajuns la cea de-a XVII-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 activi-
tatea 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 ino-
vare, defineşte obiectivele, direcţiile, formele de activitate a autorităţilor pub-
lice 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 implementa-
rea rezultatelor știinţifice.

Misiunea majoră, care conturează activităţile Agenţiei Naţionale pentru 
Cercetare și Dezvoltare, constă în realizarea conexiunilor mixte privind imple-
mentarea 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 Repub-
lica Moldova.

În acest context, cercetarea și inovarea contribuie în mod direct la pros-
peritatea și bunăstarea cetăţenilor și a societăţii în general, la momentul actual, 
reprezintă o pârghie esenţială pentru crearea de valoare și dezvoltarea între-
prinderilor autohtone.

Olga TAGADIUC,

Director general al ANCD
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Dear guests and participants of the International Specialized Exhibition «INFOINVENT 2021»

This year, the “INFOINVENT” has reached its 17th 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 attract-
ing 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 Na-
tional Agency for Research and Development serves as an engine that integrates activities from three insti-
tutional 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 Develop-
ment, consists in achieving mixed connections regarding the implementation of research, inventions, tech-
nologies 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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Stimați oaspeți și participanți ai Expoziției Internaționale Specializate 
„INFOINVENT 2021”

Investiţiile în cercetare și inovare constituie investiţii în viitorul Repub-
licii Moldova. Pe de o parte, acestea ne ajută să ne promovăm și să concurăm 
pe plan internaţional. Pe de altă parte, contribuind la soluţionarea di-
verselor provocări din societatea noastră, investiţiile în cercetare și inovare, 
impulsionează și procesele de  îmbunătăţire continua a nivelului de viaţă a 
cetăţenilor Republicii Moldova.

Iată de ce, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cer-
cetare, în calitatea sa de autoritate naţională responsabilă de promovarea 
calităţii în educaţie și cercetare, cu deosebit interes și responsabilitate a ac-
ceptat provocarea de a contribui la organizarea EIS „INFOINVENT” în calitate 
de partener. 

Suntem absolut convinși de importanţa și valoarea evenimentului, 
devenit deja o tradiţie, în promovarea celor mai bune elaborări din diverse 
domenii ale tehnicii și ştiinţei în ţară, dar și în afara ei; promovarea creaţiilor 
tinerilor și mediatizarea în societate a realizărilor de ultimă oră din Republica 
Moldova şi de peste hotare.

Cu siguranţă, și evenimentul din acest an va contribui la atragerea 
investiţiilor în activitatea de inovare şi transfer tehnologic, va stimula coopera-
rea tehnico-ştiinţifică pe plan naţional și internaţional, inclusiv prin iniţierea și 
implementarea proiectelor mixte în diverse domenii.

Să ne dorim succes reciproc în organizarea EIS „INFOINVENT”, dar și în 
valorificarea maximală în perspectivă a rezultatelor și produselor promovate 
în cadrul evenimentului.

Andrei CHICIUC,

Președinte al ANACEC

Dear guests and participants of the International Specialized Exhibi-
tion „INFOINVENT 2021”

Investments in research and innovation are investments in the future of 
the Republic of Moldova. On the one hand, they help us to promote and com-
pete internationally. On the other hand, by contributing to solving the various 
challenges in our society, investments in research and innovation also drive 
the processes of continuous improvement of the standard of living of the citi-
zens of the Republic of Moldova.

That is why the National Agency for Quality Assurance in Education and 
Research, in its capacity as national authority responsible for promoting qual-
ity in education and research, with particular interest and responsibility ac-
cepted the challenge to contribute to the organization of the EIS „INFOINVENT” 
as a partner. 

We are absolutely convinced of the importance and value of the event, 
which has already become a tradition, in promoting the best elaborations in 
various fields of technology and science in the country, but also abroad; pro-
moting the creations of young people and making public for the society the 
latest achievements in the Republic of Moldova and abroad.

Certainly, this year's event will also contribute to attracting investments in 
innovation and technology transfer, will stimulate technical-scientific coopera-
tion at national and international level, including by initiating and implement-
ing joint projects in various fields.

We wish each other success in the organization of the EIS „INFOINVENT”, 
but also in the maximum capitalization of the prospective results and products 
promoted during the event. 



Programul Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT 2021” 
Program of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT 2021” 

PROGRAM | PROGRAM  12 

Miercuri, 17 noiembrie 

11.00-12.00 –  Festivitatea de deschidere a EIS „INFOINVENT 2021” 

13.00-17.00 –    Conferinţa Inovaţională Internaţională cu genericul „Inteligența Artificială, 
 Inovațiile și  Proprietatea Intelectuală”, organizatori: AGEPI și proiectul KnowING IPR 

12.00-17.00 –    Activitatea Comisiei de experţi a EIS „INFOINVENT 2021” 

Joi, 18 noiembrie 

09.00 - 16.00 – Activitatea Comisiei de experţi a EIS „INFOINVENT 2021”

13.00 - 16.30 – Atelier de lucru „Dezvoltarea afacerilor inovatoare și protecția proprietății 
                 intelectuale în era digitală”, organizatori: Proiectul EUPROIN IPR și AGEPI

16.00 - 18.00 – Activitatea Juriului EIS „INFOINVENT 2021” 

Vineri, 19 noiembrie

12.00 - 13.00 – Ceremonia festivă de premiere a laureaților EIS „INFOINVENT 2021”

10.00 - 12.00 –   Webinar „Plagiatul și dreptul de autor”, organizatori: ANACEC și AGEPI

Sâmbătă, 20 noiembrie

10.00 - 12.00 –  Prezentarea lucrărilor expuse la standuri; activităţi de mentorat și consiliere  
  în domeniul proprietăţii intelectuale

12.00 –                Încheierea activităţii EIS „INFOINVENT 2021” 

Wednesday, November 17 

11.00-12.00 –  Opening ceremony of the ISE “INFOINVENT 2021” 

13.00-17.00 –   International Innovation Conference entitled “Artificial Intelligence,  
 Innovation and Intellectual Property”, organizers: AGEPI  
 and the KnowING IPR Project 

12.00-17.00 –    Activity of the Commission of Experts of the ISE “INFOINVENT 2021” 

Thursday, November 18 

09.00 - 16.00 –  Activity of the Commission of Experts of the ISE “INFOINVENT 2021”

13.00 - 16.30 –  Workshop “Development of Innovation Business and Intellectual Property 

                                   Protection in the Digital Era”, organizers: EUPROIN IPR Project and AGEPI

16.00 - 18.00 –  Activity of the Jury of the ISE “INFOINVENT 2021” 

Friday, November 19

12.00 - 13.00 – Festive ISE “INFOINVENT 2021” Laureate Award Ceremony

10.00 - 12.00 –   Webinar “Plagiarism and Copyright”, organizers: ANACEC and AGEPI

Saturday, November 20

10.00 - 12.00 –  Presentation of the works exhibited at the stands; intellectual property  
 mentoring and  counseling activities

12.00 – Closing of the ISE “INFOINVENT 2021” activity
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DISTINCţII | DISTINCTIONS  13 

Distincţii, diplome, premii ale Expoziţiei Internaţionale Specializate 
„INFOINVENT 2021”

Distinctions, Diplomas, Awards of the International Specialized Exhibition 
“INFOINVENT 2021”

•	 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 MEC „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”
•	 Menţiuni ale saloanelor internaţionale de inventică
•	 Alte distincţii şi premii

•	 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”
•	 MER 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 Innova-
tive Product”

•	 CCI Mention „Successful Innovative Service”
•	 CCI Mention "Most Innovative Enterprise in the SME 

Sector"
•	 Mentions of the international exhibitions of inven-

tions 
•	 Other distinctions and awards
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COMITETUL ORGANIZATORIC | ORGANIZING COMMITTEE  14 

Comitetul organizatoric  
al Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT 2021”

Organizing Committee  
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT 2021”

Co-preşedinţii Comitetului  | Co-Chairs of the Committee

RUSU Eugeniu  director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

 Director General of the State Agency on Intellectual Property (AGEPI)   

TIGHINEANU Ion  academician, președinte al Academiei de Știinţe a Moldovei (AŞM)
 academician, President of the Academy of Sciences of Moldova (ASM)

Vicepreşedintele Comitetului | Vice-Chairmen of the Committee

CHIPER Carolina directorul general al Centrului Internaţional de Expoziţii  „MOLDEXPO” S.A.
                                                                Director General of the International Exhibition Center “MOLDEXPO” JSC 

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

BÎLBA Mihai vicepreședinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
 Vice-President of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of 

Moldova

COJOCARU Svetlana dr. hab., vicepreședinte al AŞM
 Corresponding Member, Vice-President of the ASM

IAŢCHEVICI Vadim șef Direcţie proiecte inovaţionale, Agenţia Naţională pentru Cercetare şi 
Dezvoltare

 Head of Innovative Projects Department, National Agency for Research and 
Development 

PETROV Elena  vicepreședinte al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie și 
Cercetare 

 Vice-President of the National Agency for Quality Assurance in Education and 
Research

TRONCIU Vasile  prorector pentru cercetare și doctorat, Universitatea Tehnică a Moldovei
 Pro-Rector for Research and Doctorate, Technical University of Moldova

TRETIACOV Olga consultant principal, Direcţia politici în domeniul cercetării și inovării, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

 Principal Consultant, Directorate for Research and Innovation Policy, Ministry 
of Education, Culture and Research

RĂULEŢ Ion consultant principal, Direcţia politici economice și mediu de afaceri,  Ministerul 
Economiei şi Infrastructurii

 Principal Consultant, Economic Policy and Business Environment Division, Ministry 
of Economy and Infrastructure

IUSTIN Viorel șef Direcţie brevete, AGEPI
                                           Head of Patents Department, AGEPI

STICI Diana șef Direcţie juridică, AGEPI
Head of Legal Department, AGEPI
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JURIUL | JURy  15 

Juriul Expoziţiei Internaţionale Specializate  
„INFOINVENT 2021”

Jury of the International Specialized Exhibition  
“INFOINVENT 2021”
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

COJOCARU Svetlana     dr.hab., vicepreședinte al Academiei de Știinţe a Moldovei (AȘM)
 Dr. Hab., President of the Academy of Sciences of Moldova 

Vicepreşedintele Juriului | Vice-Chairmen of the Jury 

RUSU Eugeniu  director general al AGEPI
 Director General of AGEPI  

Secretarul Juriului  | Secretary of the Jury

Crîjanovschi Rodica specialist superior, Secţia comunicare și instruire, Direcţia comunicare și relaţii 
internaţionale, AGEPI

 Superior specialist, Communication and Training Division, Communication and 
International Relations Department, AGEPI

Membrii Juriului | Members of the Jury 

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

VELIȘCO Nadejda  dr., conf.univ., șef Direcţie politici în domeniul învăţământului superior, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

 Dr., Associate Professor, Head of Higher Education Policy Department, Ministry of 
Education and Research

CHICIUC Andrei  președinte al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare
 President of the National Agency for Quality Assurance in Education and Research

IAŢCHEVICI Vadim șef Direcţie proiecte inovaţionale, Agenţia Naţională pentru Cercetare 
şi Dezvoltare

 Head of Innovative Projects Directorate, National Agency for Research  
and Development

 Reprezentant al Cancelariei de Stat
                                            Representative of the State Chancellery

                                             Reprezentant al Ministerului Culturii
                                            Representative of the Ministry of Culture

                                            Reprezentant al Ministerului Economiei
                                           Representative of the Ministry of Economy

HAREA Sergiu                  președinte al Camerei de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova
                                           President of the Chamber of Commerce and Industry of the  Republic of Moldova 

GĂINĂ Boris acad., vicepreședinte al AȘM
 Acad., Vice-President of the ASM 
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GULEA Aurelian 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 

DANILIUC Ion  membru al Consiliului Republican al Uniunii Inventatorilor și                                            
Raţionalizatorilor (UIR) „Inovatorul”

  Member of the Republican Council of the Union of Inventors and Rationalizers (UIR) 
“Innovator”

DULGHERU Valeriu        dr.hab., prof.univ., departamentul „Bazele Proiectării Maşinilor”,   
                                          Universitatea Tehnică a Moldovei
                                         Dr. Hab., University Professor, Basics of Machine Design Department,  

Technical University of Moldova

BALAN Valerian               dr.hab., prof.univ., dir. Școală doctorală, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
                                         Dr. Hab., University Professor, Doctoral School Department, State Agrarian Universi-

ty of Moldova

CHIRIŢA Arcadii               dr.șt.fizice,  cercetător știinţific coordonator, Universitatea de Stat din Moldova
                                           Dr. of Physics, Coordinating Scientific Researcher, State University of Moldova 

NACU Viorel                     dr. hab. șt. med., prof. univ., șeful laboratorului de inginerie tisulară și culturi 
celulare, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
din Republica Moldova

                                           Dr. Hab. of Med., Univ. Prof., Head of Laboratory of Engineering Tissue and Cell 
Cultures, State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu” of the 
Republic of Moldova

SANDU Victor Andrei președinte al Forumului Inventatorilor Români, Iași, România
                                            President of Romanian Inventors Forum, Iasi, Romania

ŢOPA Vasile                       Președinte al Salonului PRO INVENT, Cluj-Napoca, România
                                           President of the Exhibition PRO INVENT, Cluj-Napoca, Romania
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Comisia de experţi  
a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT 2021”

Commission of Experts  
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT 2021”

Preşedintele Comisiei de experţi | Chairman of the Commission of Experts

RUSU Eugeniu  director general, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
 Director General of the State Agency on Intellectual Property (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

CAISÎM Natalia șef Secţie examinare, Direcţia brevete, AGEPI
 Head of Examination Division, Patents Department, 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

ANDREEVA Svetlana  specialist superior, Secţia examinare, Direcţia brevete, AGEPI

  Senior Specialist, Examination Division, Patents Direction, AGEPI

CERNEI Tatiana  specialist superior, Secţia examinare, Direcţia brevete, AGEPI 

  Senior Specialist, Examination Division, Patents Direction, AGEPI

COLESNIC Inesa  specialist principal, Secţia examinare, Direcţia brevete, AGEPI  

  Principal Specialist, Examination Division, Patents Direction, AGEPI

GHIŢU Irina  specialist superior, Secţia examinare, Direcţia brevete, AGEPI

  Senior Specialist, Examination Division, Patents Direction, AGEPI

GROSU Petru specialist principal, Secţia examinare, Direcţia brevete, AGEPI 
  Principal Specialist, Examination Division, Patents Direction, AGEPI

GUȘAN Ala  specialist principal, Secţia examinare, Direcţia brevete, AGEPI 
  Principal Specialist, Examination Division, Patents Direction, AGEPI 

LEVIŢCHI Simion  dr., şef Direcţie mărci şi design industrial, AGEPI 
                    Dr., Head of Trademarks and Industrial Design Direction, AGEPI

LEVIŢCHI Svetlana consultant principal, Secţia examinare, Direcţia brevete, AGEPI
                   Principal Consultant, Examination Division, Patents Direction, AGEPI
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LUPAN Aurelia dr., specialist superior, Secţia examinare, Direcţia brevete, AGEPI

Dr., Senior Specialist, Examination Division, Patents Direction, AGEPI

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

SPĂTARU Leonid specialist, Secţia examinare, Direcţia brevete, AGEPI
Specialist, Examination Division, Patents Direction, AGEPI

ŞAITAN Alexandru

VRABIE Valeria

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

dr.,  conferenţiar cercetător,  șef  Secţie,  Agenţia  Naţională de Asigurare  
a Calităţii în Educaţie și Cercetare
Dr., research associate professor, Head of Section, National Agency for 
Quality Assurance in Education and Research

Compartimentul II: PROIECTE DE CERCETARE ȘI INOVARE
Part II: RESEARCH AND INNOVATION PROJECTS

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

BADÂR Iurie  dr., șef Direcţie Expertiză, Evaluare și Servicii în Comerţul Internaţional, 
Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova
Dr., Head of the Department of Expertise, Evaluation and Services in 
International Trade, Chamber of Commerce and Industry of the Republic 
of Moldova

IAŢCHEVICI Vadim şef Direcţie proiecte inovaţionale, Agenţia Naţională pentru Cercetare 
și Dezvoltare
Head of the Innovative Projects Department, National Agency for Resear-
ch and Development

MINCIUNĂ Vitalie dr. hab., conferenţiar cercetător, șef Secţie, Agenţia Naţională de  
Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare
Dr. Hab., research associate professor, Head of Section, National Agency 
for Quality Assurance in Education and Research”

Compartimentul III: CREAţIA TINERILOR
Part III: CREATION OF yOUTH

PULBERE Victoria şef adjunct Direcţie mărci şi design industrial, AGEPI
                                                    Deputy Head of Trademarks and Industrial Design Department, AGEPI

VERMEIUC Lilia consultant principal, Direcţia mărci și design industrial, AGEPI
Principal Consultant, Trademarks and Industrial Design Direction, AGEPI

ŢUGULEA Dumitru specialist superior, Secţia comunicare și instruire, Direcţia comunicare și relaţii 
internaţionale, AGEPI

 Senior Specialist, Communication and Training Division, Communication and 
International Relations Direction, AGEPI

TRETIACOV Olga  consultant principal, Direcţia politici în domeniul cercetării și inovării, Ministerul 
Educaţiei și Cercetării

 principal consultant, Directorate for Research and Innovation Policy, Ministry of 
Education, Culture and Research

BACIU Sergiu  dr. hab., conferenţiar universitar, Secretar general, Agenţia Naţională de Asigu-
rare a Calităţii în Educaţie și Cercetare

 Dr., associate professor, Secretary General, National Agency for Quality Assurance 
in Education and Research
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Compartimentul IV: PRODUSE ŞI SERVICII INOVATIVE
Part IV: INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES

MOGOL Natalia    dr. în știinţe, director general adjunct, AGEPI
   Dr. in Sciences, Deputy Director General, 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 Alexandr    expert evaluator de bunuri mobile, Secţia Expertiza și Evaluarea utilajului și    
   mijloacelor de transport, Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova

    expert appraiser of movable assets, Section of Expertise and Evaluation of Equip
   ment and Means of Transport, Chamber of Commerce and Industry of the  
   Republic of Moldova

IZBAȘ Olga    dr., conferenţiar cercetător, specialist principal, Agenţia Naţională de 
   Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare

    Dr., research associate professor, principal specialist, National Agency for Quality 
   Assurance in Education and Research

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

CUCIUREANU Gheorghe   dr. hab., conferenţiar cercetător, șef Direcţie, Agenţia Naţională de Asigurare a    
   Calităţii în Educaţie și Cercetare

    Dr. Hab., research associate professor, Head of Department, National Agency for     
   Quality Assurance in Education and Research

DABIJA Orest     șef Direcţie arte și industrii creative, Ministerul Culturii
                                                                Head of the Arts and Creative Industries Department, Ministry of Culture
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  
a Republicii Moldova 

State Agency on Intellectual Property  
of the Republic of Moldova

Cum ne găsiți? 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

Come from Monday to Friday, between 8:00-16:30 

or you can apply online 24/24 on e-agepi.md

str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1  

mun. Chișinău, MD-2024, Republica Moldova

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

(37322) 400 500

(37322) 400 508

(37322) 440 119

www.agepi.gov.md

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

Who We Are?

Suntem o autoritate administrativă centrală 
în subordinea Guvernului responsabilă de 
promovarea şi realizarea activităţilor în do-
meniul protecţiei juridice a proprietăţii in-
telectuale.

Сine suntem?

 ● Acordăm protecţie juridică pe terito-
riul 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 ac-
tivitatea OGC.

 ● Publicăm și punem la dispoziţia publicu-
lui informaţii pertinente în domeniul PI.

Care este misiunea noastră?

 ● We afford legal protection in the of the 
RM to inventions, plant varieties, trade-
marks, ID, GIs, AO, TSG, CRR.

 ● We create, improve and adjust the legal 
IP framework to international evolu-
tions.

 ● We offer specialized information, con-
sultancy, training services, etc.

 ● We approve, monitor and supervise the 
activity of CMOs. 

 ● We publish and make available to the pub-
lic relevant information in the field of IP.

What Is Our Mission?
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Ministerul Culturii

Ministry of Culture

Piața Marii Adunări Naționale nr. 1 
Casa Guvernului 

MD-2033 Chişinău, Republica Moldova 
Tel: +373 22 22 76 20 

E-mail:  cancelaria@mc.gov.md

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, care a fost creat din nou în anul 2021, are în gestiune 
patru dintre cele mai importante domenii ale dezvoltării durabile: patrimoniul cultural, artele, turis-
mul și industriile creative.

* * *

The Ministry of Culture of the Republic of Moldova, which was established in 2021, is responsible 
of four of the most important domains of the sustainable development: cultural heritage, arts, tourism 
and creative industries.

MINISTERUL
CULTURII
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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

Paradigma dezvoltării economice a Republicii Moldova, bazate pe cercetare și inovare, enunţată 
în Programul Naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 presupune promovarea 
societăţii bazate pe cunoştinţe, fortificarea activităţilor de cercetare şi de dezvoltare, inovarea şi trans-
ferul tehnologic orientate spre eficienţă şi competitivitate și atragerea investiţiilor.

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 de implementarea politicii naţionale de cercetare, inovare și dezvoltare, a Pro-
gramului-cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020.

Agenţia organizează şi desfăşoară concursuri și finanţează proiecte de cercetare, inovare și trans-
fer tehnologic, ce servesc interesului public prin dezvoltarea cunoașterii, implementarea rezultate-
lor din domeniile cercetării și inovării, încurajarea parteneriatelor public-private, organizarea eveni-
mentelor de brokeraj și networking. 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 de peste hotare, prin sem-
narea acordurilor de cooperare și finanţarea proiectelor bilaterale și multilaterale. Agenţia acordă 
asistenţă specializată în domeniu de competenţă, promovează cercetarea și inovarea pentru dezvolta-
rea durabilă a ţării.

* * *

The paradigm of economic development of the Republic of Moldova, based on research and 
innovation, set out in the National Program in the fields of research and innovation for 2020-2023 
involves promoting the knowledge-based society, strengthening research and development activi-
ties, innovation and technology transfer oriented to efficiency and competitiveness and attracting 
investment.

The National Agency for Research and Development is a central administrative authority subor-
dinated to the Government of the Republic of Moldova and has the mission to ensure excellence and 
performance in order to achieve national priorities in the fields of research, innovation and develop-
ment. The Agency is also responsible for implementing the national research, innovation and devel-
opment policy of the EU Framework Program for Research and Innovation Horizon 2020.

The Agency organizes and conducts competitions and funds research, innovation and technol-
ogy transfer projects, which serve the public interest by developing knowledge, implementing re-
search and innovation results, encouraging public-private partnerships, organizing brokerage and 
networking events. The Agency organizes exhibitions, seminars, workshops and round tables in order 
to promote achievements in the field, provides support for the development of cooperation between 
research institutions in the Republic of Moldova and similar institutions abroad, by signing coopera-
tion agreements and financing bilateral and multilateral projects. The Agency offers specialized sup-
port in the field of competence, promotes research and innovation for the sustainable development 
of the country.



  23 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
Agenţia Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare

National Agency for Research and Developmen

Șos. Hîncești 38A, 
MD – 2028, Chişinău, Republica Moldova 

Tel: +373 22 54 54 11 
E-mail:  contact@anacec.md 

www.anacec.md 

Promovăm cultura calității!

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare este o autoritate administrativă 
instituită de Guvern, subordonată Ministerului Educaţiei și Cercetării, cu personalitate juridică de 
drept public, responsabilă de asigurarea calităţii în domeniul educaţiei și cercetării. 

Misiunea ANACEC este de a implementa politicile statului și a contribui la dezvoltarea orientată 
spre cele mai bune standarde internaţionale în domeniile de competenţă atribuite prin promovarea 
culturii calității în educație, cercetare și inovare.

Scopul Agenţiei este de a impulsiona asigurarea calităţii serviciilor prestate de către instituţiile 
din domeniul educaţiei și cercetării, contribuind astfel la realizarea cerinţelor societăţii și pieţei muncii 
în formarea cadrelor competente și calificate.

În vederea realizării misiunii sale, Agenţia:
•	 evaluează calitatea în învăţământul general, profesional tehnic și superior;
•	 evaluează extern programele de formare profesională continuă;
•	 evaluează extern organizaţiile din domeniile cercetării și inovării;
•	 evaluează personalul știinţific și știinţifico-didactic.

În calitatea sa de construcţie instituţională nouă, ANACEC promovează principii şi abordări mod-
erne orientate, inclusiv, spre schimbarea mentalităţii tuturor actorilor implicaţi; creșterea nivelului de 
încredere a societăţii vizavi de activitatea Agenţiei, în special prin participarea experţilor cooptaţi și 
realizarea de evaluări colegiale. Organizarea evaluărilor externe ca și procese bazate pe încredere și 
orientate spre dezvoltare și îmbunătăţire continuă contribuie aceluiași scop.

În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile publice centrale și locale, pre-
cum și cu organisme internaţionale.

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și 
Cercetare (ANACEC)

National Agency for Quality Assurance in Education and 
Research (ANACEC)
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* * *

We promote the quality culture!

The National Agency for Quality Assurance in Education and Research is an administrative au-
thority established by the Government, subordinated to the Ministry of Education and Research, with 
legal personality under public law, responsible for quality assurance in the field of education and 
research. 

The mission of ANACEC is to implement state policies and contribute to the development ori-
ented towards the best international standards in the areas of competence assigned by promoting 
the quality culture in education, research and innovation.

The aim of the Agency is to boost the quality assurance of services provided by educational and 
research institutions, thus contributing to meeting the requirements of society and the labor market 
in the training of competent and qualified staff.

In order to achieve its mission, the Agency:
•	 evaluates the quality in general education, vocational education and training, and higher education;
•	 externally evaluates the continuous professional training programs;
•	 externally evaluates organizations in the fields of research and innovation;
•	 evaluates the scientific and scientific-didactic staff.

As a new institutional structure, ANACEC promotes modern principles and approaches aimed, 
including, at changing the mindset of all stakeholders involved; increasing the level of trust of society 
in the activity of the Agency, in particular through the participation of co-opted experts and conduct-
ing peer reviews. Organizing external evaluations as processes based on trust and oriented towards 
development and continuous improvement contributes to the same goal.

In its fields of activity, the Agency collaborates with central and local public authorities, as well 
as with international bodies. 
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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 

Organizația Mondială a Proprietății 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 193 de state membre în dezvoltarea unui cadru juridic 
internaţional în domeniul proprietăţii intelectuale (PI) echilibrat și eficient, care să pună inovarea și 
creativitatea în serviciul tuturor, oriunde nu s-ar afla. Aceasta oferă servicii de consultanţă în afac-
eri pentru obţinerea drepturilor de proprietate intelectuală în mai multe ţări și soluţionarea litigi-
ilor; 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 propri-
ilor 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 internațional de brevete PCT

• Sistemul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor

• Sistemul de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale

• Sistemul de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine

• Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI.

OMPI cooperează cu oficiile, utilizatorii și alte părţi interesate în domeniul proprietăţii intelectu-
ale 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 cali-
tate 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 proprietății intelectuale;

• Baze de date ce oferă, la nivel mondial, acces gratuit la datele ce țin de proprietatea 
intelectuală și tehnologiile informaţionale, precum sunt bazele de date PATENTSCOPE, Global Brand, 
Global Design și baza de date terminologică WIPO Pearl;

• Rețelele centrelor de suport al inovațiilor tehnologice TISC și gestionarea colectivă a drep-
turilor 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 193 Member States in developing a balanced and effective international intellectual 
property system that enables innovation and creativity for the benefit of everyone everywhere.. It 
provides business services for obtaining IP rights in multiple countries and resolving disputes; it de-
livers 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, serv-
ices, standards, databases and platforms. This technical infrastructure is designed to help IP institu-
tions collaborate more effectively and deliver more efficient services to their users; as well as enabling 
innovators and information-seekers worldwide to freely access the knowledge contained in the IP 
system. It includes:

• Common IP standards and classifications;

• Free global databases of IP and technology information, such as PATENTSCOPE, the Global 
Brand Database, the Global Design Database, and the WIPO Pearl terminology database; 

• Technology innovation support center (TISC) networks and the global collective manage-
ment of copyright. 
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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  130 mil. de documente de brevet din întreaga lume, aco-
perind toate domeniile tehnologice, și invenţiile create pe parcursul sec. al XVIII-a și până în prezent. 
Totodată, bazele de date respective constituie o sursă de inspiraţie tehnică și informaţii pentru inova-
tori, 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: epo.org/ espacenet.html

• European Patent Register and Register Alert: epo.org/register

• European Publication Server: epo.org/publication-server 

Pentru orice întrebări sau mai multe informaţii, accesaţi pagina web a OEB: epo.org.

Oficiul European de Brevete 

European Patent Office
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* * *

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 
130 million patent documents from around the globe, covering all areas of technology and relating 
to inventions stretching from the 18th century to today. The databases are a source of inspiration and 
technical information for inventors, scientists and engineers from all over the world, and also contain 
valuable legal status information on patents. 

The European Patent Office makes available the following free databases for patent research:

• Espacenet: epo.org/espacenetl 

• European Patent Register and Register Alert: epo.org/register

• European Publication Server: epo.org/publication-server

If you have any questions or need more information, please visit the EPO website: epo.org.
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Lista exponatelor prezentate 
la Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT 2021”

List of Exhibits prezented  
in the International Specialized Exhibition ”INFOINVENT 2021”

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

INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ (MD)

A 1     PROCEDEU DE PROTECŢIE A OŢELULUI DE COROZIUNE ÎN APĂ / PROCESS FOR   
CORROSION PROTECTION OF STEEl IN WATER 

Autori:    Vladimir Parşutin, Natalia Cernîşeva, Alexandr Covali, Vasile Agafii 

Brevet de scurtă durată: MD 1371

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul protecţiei metalelor de coroziune în apă și poate 
fi utilizată pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise ale conductelor de oţel. Proce-
deul de protecţie a oţelului de coroziune în apă constă în introducerea în mediul coroziv a 
0,35...1,05 g/L de hidroxid de calciu și 10...150 ml/L de extract apos din frunze de mesteacăn, 
obţinut prin extracţia frunzelor uscate cu apă în raport de masă de 1 : (10...30) la temperatu-
ra de 80...90oC timp de 1...3 ore, cu filtrarea ulterioară. Rezultatul tehnic al invenţiei constă 
în sporirea coeficientului de inhibare a coroziunii oţelului în apă.

Work description: The invention relates to the field of metal protection from corrosion in water and 
can be used for corrosion inhibition in closed steel pipeline systems. The process for cor-
rosion protection of steel in water comprises the introduction into the corrosive medium 
of 0.35-1.05 g/L of calcium hydroxide and 10-150 ml/L of aqueous extract of birch leaves, 
obtained by extraction of dry leaves with water in a mass ratio of 1 : (10-30) at a tempera-
ture of 80-90 0C for 1-3 hours, with subsequent filtration. Technical result of the invention 
is creation effective (reduction of corrosion losses up to 18.7 times), ecologically safe and 
easy method of protection of steel against corrosion, thanks to extract of leaves of a birch.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al invenţiei este sporirea eficienţei 
protecţiei oţelului de coroziune printr-un procedeu eficient, ecologic sigur și simplu, cu uti-
lizarea extractului din frunze de mesteacăn. Acest inhibitor permite reducerea considerabilă 
a pierderilor corozive de până la 18,7 ori.
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A 2     PROCEDEU DE PROTECŢIE A OŢELULUI ÎMPOTRIVA COROZIUNII ÎN APĂ /

PROCESS FOR CORROSION PROTECTION OF STEEl IN WATER 

Autori:    Vladimir Parşutin, Nicolae Şoltoian, Natalia Cernîşeva, Alexandr Covali, Vasile Agafii

Brevet de scurtă durată: MD 1415

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la protecţia metalelor de coroziune în apă și poate fi utiliza-
tă pentru a inhiba coroziunea in sistemele închise ale conductelor de oţel. Procedeul de 
protecţie a oţelului de coroziune în apă constă în introducerea în mediul coroziv a 50-
150 mg/l de borogluconat de calciu și 25-300 mg/l de nitrit de sodiu. Rezultatul tehnic al 
invenţiei constă în utilizarea unui inhibitor ecologic inofensiv, eficient și necostisitor, care 
asigură sporirea rezistenţei la coroziune de până la 35, 38 ori.

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. The process for corrosion pro-
tection of steel in water consists in introducing 50-150 mg/L of calcium borogluconate and 
25-300 mg/L of sodium nitrite into the corrosive medium. The technical result of the inven-
tion consists in using an environmentally friendly, effective and inexpensive inhibitor, which 
provides an increase in corrosion resistance of up to 35, 38 times.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al invenţiei propuse este o reducere sem-
nificativă a pierderilor la coroziune, asigurând o suprimare uniformă a coroziunii în timp, redu-
când costul inhibitorului, datorită introducerii suplimentare a nitritului de sodiu în compoziţia 
sa și permite reducerea considerabilă a pierderilor corozive de până la 35, 38 ori.

A 3     PROCEDEU DE PROTECŢIE A OŢELULUI DE COROZIUNE ÎN APĂ / PROCESS FOR 
CORROSION PROTECTION OF STEEl IN WATER 

Autori:   Vladimir Parşutin, Alexandr Covali

Brevet de scurtă durată: MD 1496

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul protecţiei metalelor de coroziune în apă și poate fi 
utilizată pentru a inhiba coroziunea în sistemele închise ale conductelor de oţel. Procedeul 
de protecţie a oţelului de coroziune în apă constă în introducerea în mediul coroziv a 0,5-1,5 
g/l de permanganat de potasiu KMnO4 şi 10-30 ml/l de extract apos de amarant Amaran-
thus retroflexus L., obţinut prin extracţia ierbii uscate cu apă în raport de masă de 4:10 la 
temperatura de 70-90°C timp de 1-3 ore, cu filtrarea ulterioară. Rezultatul tehnic al invenţiei 
constă în sporirea rezistenţei la coroziune de până la 35 ori cu utilizarea unui inhibitor efici-
ent, ecologic inofensiv și necostisitor.

Work description:  The invention relates to the field of metal protection from corrosion in water and 
can be used to inhibit corrosion in closed steel pipeline systems. The process for corrosion 
protection of steel in water comprises the introduction into the corrosive medium of 0.5-1.5 
g/L of potassium permanganate KMnO4 and 10-30 ml/L of aqueous extract of amaranth 
Amaranthus retroflexus L., obtained by extraction of dry herb in water in a mass ratio of 
4:10 at a temperature of 70-90 0C for 1-3 hours, with subsequent filtration. The technical 
result of the invention consists in increasing the corrosion resistance up to 35 times using 
an effective, environmentally friendly and inexpensive inhibitor.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al invenţiei propuse este o reducere 
semnificativă a pierderilor la coroziune (până la 35 ori), datorită folosirea amestecului din 
permanganat de potasiu și extractului apos de amarant care duce la un efect sinergetic 
al interacţiunii dintre componente și inhibarea mult mai mare a procesului de coroziune 
a oţelului în apă. Astfel, se vede, că coeficientul de inhibare crește cu mărirea timpului de 
testare, ce reprezintă o dovadă a formării pe suprafaţa corozivă a oţelului a unei pelicule mai 
dense, care inhibă procesul coroziv.
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A 4     PROCEDEU DE PROTECŢIE A OŢELULUI DE COROZIUNE ÎN APĂ / PROCESS FOR 

CORROSION PROTECTION OF STEEl IN WATER 

Autori:    Vladimir Parşutin, Alexandr Covali

Brevet de scurtă durată: MD 1507

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul protecţiei metalelor de coroziune în apă și poate fi 
utilizată pentru a inhiba coroziunea în sistemele închise ale conductelor de oţel. Procedeul 
de protecţie a oţelului de coroziune în apă constă în introducerea în mediul coroziv a 0,5-1,5 
g/l de permanganat de potasiu KMnO4 și 10-40 ml/l de extract apos de rostopască Chelido-
nium majus, obţinut prin extracţia frunzelor și tulpinilor uscate cu apă în raport de masă de 
1:(20-30) la temperatura de 75-90°C timp de 2-3 ore, cu filtrarea ulterioară. Rezultatul tehnic 
al invenţiei constă în utilizarea unui inhibitor ecologic inofensiv, eficient și necostisitor, care 
asigură sporirea rezistenţei la coroziune de până la 29,6 ori.

Work description: The invention relates to the field of metal protection from corrosion in water and 
can be used to inhibit corrosion in closed steel pipeline systems. The process for corrosion 
protection of steel in water comprises the introduction into the corrosive medium of 0.5-1.5 
g/L of potassium permanganate KMnO4 and 10-40 ml/L of aqueous extract of greater ce-
landine Chelidonium majus, obtained by water extraction of dry leaves and stems in a mass 
ratio of 1:(20-30) at a temperature of 75-90 0C for 2-3 hours, with subsequent filtration. The 
technical result of the invention consists in using an environmentally friendly, effective and 
inexpensive inhibitor, which provides an increase in corrosion resistance of up to 29.6 times.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al invenţiei este sporirea eficienţei 
protecţiei oţelului de coroziune printr-un procedeu eficient, ecologic sigur și simplu, în ca-
zul utilizării permanganatului de potasiu KMnO4 și extractului apos de rostopască în rezul-
tatul efectului sinergetic al interacţiunii dintre componente se observă inhibarea mult mai 
mare a procesului de coroziune oţelurilor în apă, decât în fiecare inhibitor separat și permite 
reducerea considerabilă a pierderilor corozive de până la 29,6 ori.

A 5     COMPUŞI COORDINATIVI DOTRIACONTANUCLEARI HETEROMETALICI AI 
OxI-HIDROxI-IZOBUTIRAŢILOR DE MANGAN CU LANTANIDE ŞI PROCEDEU DE 
OBŢINERE A ACESTORA / DOTRIACONTANUClEAR HETEROMETAllIC COMPO-
UNDS OF MANGANESE Oxy-HyDROxy-ISObUTyRATES WITH lANTHANIDES AND 
PROCESS FOR THEIR PREPARATION

Autori:    Mariana Darii, Victor Kravţov, Svetlana Baca

Brevet:  MD 4660

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie coordinativă, şi anume la obţinerea compuşilor coor-
dinativi dotriacontanucleari heterometalici ai oxi-hidroxi-izobutiraţilor de mangan cu lanta-
nide [Mn26Ln6O16(OH)12 (O2CCH(CH3)2)42] (Ln = Tb, Dy, Ho). Acești compuși reprezintă 
clusterele Mn-Ln cu cea mai mare nuclearitate care prezintă un comportament magnetic cu 
o singură moleculă (SMM) şi au fost în atenţia cercetătorilor în ultimii ani, datorită interesului 
din ce în ce mai mare pentru aplicaţiile potenţiale în stocarea şi prelucrarea informaţiilor sau 
în spintronica moleculară. Procesul de obţinere a acestor compuși este simplu în execuţie, 
substanţele iniţiale sunt accesibile. Numere de registru CAS: 2396609-63-3; 2396609-68-8; 
2396637-93-5; 236638-26-7; 2411422-06-3; 2411422-29-0

Work description: The invention relates to coordination chemistry, in particular to the preparation 
of giant heterometallic dotriacontanuclear compounds of manganese oxy-hydroxy-iso-
butyrates and lanthanides with the formula [Mn26Ln6O16(OH)12(is)42] (Ln = Tb, Dy, Ho). 
Up to date, these compounds represent the highest-nuclearity Mn–Ln clusters that show a 
single-molecule magnetic (SMM) behavior and have been the focus of attention of resear-
chers due to the growing interest in potential applications in the storage and processing of 
information or in molecular spintronics. The process of obtaining these compounds is sim-
ple in execution, the initial substances are accessible. CAS Registry Numbers: 2396609-63-3; 
2396609-68-8; 2396637-93-5; 236638-26-7; 2411422-06-3; 2411422-29-0.
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Importanța socio-economică sau tehnică: Acești compuși reprezintă clusterele Mn-Ln cu cea mai mare 

nuclearitate care prezintă un comportament magnetic cu o singură moleculă (SMM) şi au fost 
în atenţia cercetătorilor în ultimii ani, datorită interesului din ce în ce mai mare pentru aplicaţiile 
potenţiale în stocarea şi prelucrarea informaţiilor sau în spintronica moleculară. 

A 6    PROCEDEU DE DEPUNERE A ACOPERIRILOR DIN ELECTROLIT PE BAZĂ DE 
CROM TRIVALENT/ THE PROCESS FOR DEPOSITING TRIVAlENT CHROMIUM - 
bASED ElECTROlyTE COATINGS 

Autori:    Viorel Gologan, Svetlana Sidelnicova, Sergiu Ivaşcu, Galina Volodina 

Brevet:  MD 4720

Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei propuse constă în posibilitatea obţinerii unor parametri avansaţi ai 
procesului galvanic de cromare, cât şi a depunerilor rezultate, modificând compoziţia electro-
litului cu sărurile altui metal – în acest caz al nichelului. Prezenţa lui în electrolitul propus - ca 
"partener de depunere" pentru crom, de rând cu alte intervenţii, contribuie semnificativ la sta-
bilitatea procesului de depunere. De remarcat, că rezultatele menţionate mai sus au fost posi-
bile doar cu conectarea dispozitivului inductiv-capacitiv (DIC), reglat la parametri determinaţi.

Work description:  The essence of the proposed inventions consists in the possibility of obtaining 
advanced parameters of the galvanic chromium plating process, as well as of the resulting 
deposits, modifying the composition of the electrolyte with the salts of another metal - in 
this case of nickel. Its presence in the proposed electrolyte - as a "deposition partner" for 
chromium, along with other interventions, contributes significantly to the stability of the 
deposition process. It should be noted that the results mentioned above were only possible 
with the connection of the inductive-capacitive device (ICD), set to certain parameters.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţiile se referă la galvanotehnică, în special la obţinerea 
unor parametri avansaţi ai proceselor prezentate, cât şi a depunerilor de crom sau nichel, care 
pot fi utilizate în industriile constructoare de mașini şi echipamente tehnice, în diverse aplicaţii 
industriale, precum şi în industria de semiconductori. De menţionat că invenţia corespunde ce-
rinţelor Directivei Uniunii Europene2011/65/EU (EU RoHS 2), care limitează utilizarea compușilor 
toxici cancerigeni, fiind în concordanţă deplină cu prevederile Green Technology.

A 7     PROCEDEU DE OBŢINERE DIN ZER A CONCENTRATELOR PROTEICE MINERALE 
ÎNNOBILATE CU ALFA-LACTALBUMINE/ METHOD OF RECOVERy OF PROTEIN 
CONCENTRATES ENRICHED WITH AlPHA-lACTAlbUMIN  FROM WHEy

Autori:   Elvira Vrabie, Tudor Sajin, Mircea Bologa, Irina Paladii, Valeria Vrabie, Tatiana Stepurina, 
Albert Policarpov, Valeriu Gonciaruc, Catalina Sprincean 

Cerere:  MD s 2020 0055

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria produselor lactate anume la un procedeu de obţinere 
din zer a concentratului proteic mineral înnobilat cu alfa-lactalbumină (α-La). Procedeul, in-
clude răcirea zerului, separarea de praful de cazeină, electroactivarea zerului în celula cato-
dică a unui electrolizor cu membrană ion-selectivă cationică, cu debitarea în celula anodică 
a unei soluţii de ioni de calciu, separarea fazei spumoase a zerului de faza lichidă, colectarea 
concentratului proteic mineral, prin centrifugare, din faza spumoasă la valori ale pH-ului de 
12,00...12,20 și din faza lichidă la valori ale pH-ului de  11,00…11,50 după care concentratul 
proteic mineral se usucă la temperaturi ce exclud denaturarea termică a proteinelor, iar zerul 
deproteinizat este dirijat la prelucrarea ulterioară pentru separarea lactulozei.

Work description:  The invention relates to the dairy industry, namely to a process for obtaining from 
whey the protein mineral concentrate ennobled with alpha-lactalbumin (α-La). The process 
includes the whey cooling, separation of the casein powder, whey electroactivation in the 
cathode cell of an electrolyzer with a cationic ion-selective membrane, flowing the anodic cell 
of a solution of calcium ions, separation the foamy phase of the whey from the liquid phase, 
collection of the mineral protein concentrate, by centrifugation, from the foamy phase at pH 
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values of 12.00 ... 12.20 and from the liquid phase at pH values of 11.00… 11.50 after which 
the protein mineral concentrate is dried at temperatures that exclude thermal denaturation 
of proteins, and deproteinized whey is directed to further processing to separate lactulose.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic obţinut de invenţie constă în obţinerea 
concentratelor proteice minerale înnobilate cu alfa-lactalbumine la valori de  circa 50-67% 
în faza spumoasă şi 50-70% în faza lichidă cu obţinerea simultană a lactulozei în dependenţă 
de durata şi regimul procesării, de variaţia valorilor pH şi a temperaturii. Valori maxime au 
fost înregistrate la procesarea zerului cu conţinut de proteină de 12-14, mg/ml, care se 
obţine în cantităţi destul de mari la procesarea laptelui, şi a permis obţinerea concentratelor 
proteice înnobilate cu α-La de circa 67-70% la 20 min de procesare la temperatura de 36-
37oC şi valori intens alcaline în intervalul pH 11,00…12,20.

A 8     PROCEDEU DE OBŢINERE A ACIDULUI ACETIC DIN ZER FERMENTAT / METHOD 
OF ObTAINING ACETIC ACID FROM FERMENTED WHEy by ElECTROCHEMICAl 
OxIDATION METHOD IN AN ElECTROlyzER

Autori:   Mircea Bologa, Irina Vutcariova 

Cerere:  MD s 2020 0145

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria laptelui, și anume la un procedeu de obţinere a acidu-
lui acetic din zerul fermentat. Procedeul, conform invenţiei, include prelucrarea electrolitică în 
camera catodică a unui electrolizator, cu un catod de oţel și membrană ionoselectivă, a zerului 
fermentat cu un pH de 3,8...4,7 și un conţinut de acid acetic de cel puţin 5,0 % din fracţia de 
masă, cu debitarea în camera anodică, cu anod din grafit, a soluţiei de 0,1 % de hidrogenocar-
bonat de sodiu. Procesul de electroliză se efectuează la pH 3,8...11,0 și la anumită densitate a 
curentului anodic în decurs 30...60 min, cu separarea acidului acetic din soluţie.

Work description: The invention relates to the dairy industry, namely, to a method for producing 
of acid acetic from fermented whey. The method includes electrolytic treatment in the ca-
thode chamber of an electrolyzer with a steel cathode  and an ion-selective membrane, 
fermented whey with a pH of 3.8...4.7 and an acetic acid content of at least 5% by mass, with 
a 0.1% solution of sodium bicarbonate fed to the anode chamber, with a graphite anode. 
The electrolysis process is carried out at a pH of 3.8...11.0 and a certain density of the anode 
current for 30...60 min, with the release of acetic acid from the solution.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic constă în obţinerea acidului acetic în 
stare pură la regimuri optime din zerului fermentat printr-o metodă simplă și ecologică. 
Scopul acidului acetic este divers, începând cu industria alimentară unde este folosit ca con-
servant și terminând cu industria chimică unde este folosit ca monomer de vinil acetat.
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INSTITUTUL DE INGINERIE ELECRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII „D. GHIţU” (MD), 
INSTITUTUL DE FIZICA APLICATĂ (MD)

A 9     PROCEDEU DE OBŢINERE A FOTOCATALIZATORULUI HIBRID PE BAZĂ DE TIO2 
NANOCRISTALIN ȘI DIATOMIT PRIN ELECTROLIZĂ / THE PROCESS FOR ObTAI-
NING THE HybRID PHOTOCATAlyST bASED ON NANOCRySTAllINE TIO2 AND 
DIATOMITE by ElECTROlySIS

Autori:   Tatiana Daţko, Veaceslav Zelenţov, Dmitri Dvornikov, Iurii Sainsus

Cerere:  MD s 2021 0046

Descrierea lucrării: O metodă pentru producerea unui fotocatalizator hibrid pe bază dioxidului de 
titan nanodimensional și diatomitului local. Metoda constă în prelucrarea amestecului de 
diatomit și precursorul de dioxid de titan în camera catodică a electrolizorului cu două ca-
mere prin trecerea curentului electric cu o densitate de 30-100 mA / cm2 printr-o suspen-
sie apoasă de diatomit și precursorul de dioxid de titan. Metoda caracterizată prin aceea 
că se efectuează hidroliza eterogenă a precursorului prin produse de electroliză direct în 
prezenţa diatomitului într-o singura etapă. 

Work description: A method for producing a hybrid photocatalyst based on titanium dioxide nano-
dimensional and local diatomite. The method consists in processing the mixture of diatomi-
te and titanium dioxide precursor in the cathode chamber of the two-chamber electrolyzer 
by passing an electric current with a density of 30-100 mA / cm2 through an aqueous sus-
pension of diatomite and titanium dioxide precursor. Method characterized in that hete-
rogeneous hydrolysis of the precursor by electrolysis products is carried out directly in the 
presence of diatomite in a single step. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la domeniul energiei solare alternative 
regenerabile, la purificarea fotocatalitică a apei și a aerului din poluanţii organici și anorganici 
utilizând un fotocatalizator pe bază de dioxid de titan nanosizat grefat pe suprafaţa unui pur-
tător poros și poate fi utilizat pentru purificarea mediilor apoase din poluanţi organici și anor-
ganici toxici degradabili, în dispozitivele care convertesc energia radiantă, inclusiv energia so-
lară, pentru a produce hidrogen din apă în celulele electrochimice, sau conversia fotocatalitică 
eterogenă a dioxidului de carbon pentru a produce noi compuși.
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UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA (MD),  
INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC (MD),  
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ”NICOLAE TESTEMIţANU” (MD)

A 10        PROCEDEU DE CREȘTERE A ALBINELOR / bEEkEEPING PROCESS

Autori:     Nicolae Eremia, Fliur Macaev, Petru Krasociko, Serghei Pogrebnoi, Alexandru Znagovan, 
Iulia Neicovcena, Olga Coșeleva, Nellea Sarî, Maria Eremia

Cerere:  MD s 2021 0065

Descrierea lucrării: Procedeu de creștere a albinelor, care include hrănirea acestora toamna cu un 
amestec din soluţie de sirop de porumb invertit de 1,5:1 și 1,0.....3,0 ml/L de bioregulator 
natural de glicozida Rebaudiozidei A, în cantitate de 2,0 L la o familie de albine, și primăvara 
respectiv de 1:1 și 1,0.....3,0 ml/L de bioregulator, în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie 
de albine, peste fiecare 7......9 zile, începând cu luna aprilie până la culesul principal. 

DWork description:  Process of raising bees, which includes feeding them in the fall with a mixture 
of solution of inverted corn syrup of 1.5:1 and 1.0 ..... 3.0 ml / L of natural bioregulator of the 
glycoside of Rebaudiozide A, in an amount of 2.0 L in a family of bees, and spring respecti-
vely 1:1 and 1,0 ..... 3,0 ml / L of bioregulator, in an amount of 1,0 L of mixture in a family of 
bees, every 7 ...... 9 days, starting in April until the main harvest.

Importanța socio-economică sau tehnică: Hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de porumb 
invertit de 1,5:1 și bioregulator natural, în cantitate de 2,0 L la o familie de albine toamna, 
asigură sporirea imunităţii și rezistenţei la iernare cu 11,6%, și hrănirea acestora în perioada 
de primăvara cu sirop de 1:1 și, în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie de albine, peste 
fiecare 7.....9 zile, începând cu luna aprilie până la culesul principal, sporește creșterea pu-
terii familiilor de albine cu 28,5%, numărului puietului căpăcit cu 37,6%, pontei mătcilor cu 
37,6%, și producţiei de miere cu 52,5% mai mult faţă de lotul martor II. 

A 11        PROCEDEU DE CREȘTERE A ALBINELOR / bEEkEEPING PROCESS

Autori:    Nicolae Eremia, Fliur Macaev, Serghei Pogrebnoi, Alexandru Znagovan, Susana Modvala, 
Tatiana Mardari, Igor Eremia, Andrei Sarî

Cerere:  MD s 2021 0066

Descrierea lucrării: Procedeu de creștere a albinelor, care include hrănirea acestora toamna cu un 
amestec din soluţie de sirop de porumb invertit de 1,5:1 și 1,5.....4,0 ml/L de bioregulator 
natural de glicozida Steviozidei, în cantitate de 2,0 L la o familie de albine și primăvara re-
spectiv de 1:1 și 1,5.....4,0 ml/L de bioregulator, în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie 
de albine, peste fiecare 7.....9 zile, începând cu luna aprilie până la culesul principal.

Work description:  Process for raising bees, which includes feeding them in autumn with a mixture 
of inverted maize syrup solution of 1.5: 1 and 1.5 ..... 4.0 ml / L of natural bioregulator of Ste-
viozide glycoside, in amount of 2.0 L in a family of bees and in the spring respectively of 1: 
1 and 1.5 ..... 4.0 ml / L of bioregulator, in the amount of 1.0 L of mixture in a family of bees, 
every 7 ..... 9 days, starting in april until the main harvest.

Importanța socio-economică sau tehnică: Hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de porumb 
invertit cu concentraţia de 1,5:1 și bioregulator natural, în cantitate de 2,0 L la o familie de 
albine toamna, asigură sporirea imunităţii și rezistenţei la iernare cu 8,33%, și hrănirea aces-
tora în perioada de primăvara cu sirop de 1:1 și, în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie 
de albine, peste fiecare 7....9 zile, începând cu luna aprilie până la culesul principal, sporește 
creșterea puterii familiilor de albine cu 25,38%, numărului puietului căpăcit cu 32,73%, pon-
tei mătcilor cu 32,74%, și producţiei de miere cu 33,57% mai mult faţă de lotul martor II. 
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A 12        PROCEDEU DE CREȘTERE A ALBINELOR / bEEkEEPING PROCESS

Autori:    Nicolae Eremia, Fliur Macaev, Serghei Pogrebnoi, Alexandru Znagovan, Iulia Neicovcena, 
Olga Coșeleva, Nellea Sarî, Maria Eremia, Vitalii Jereghi 

Cerere:  MD s 2021 0067

Descrierea lucrării: Procedeu de creștere a albinelor, care include hrănirea acestora toamna cu un 
amestec din sirop de zahăr cu concentraţia de 1,5:1 și 1,5.....4,0 ml/L de bioregulator natural 
de glicozida Steviozidei, în cantitate de 3,0 L la o familie de albine și primăvara respectiv de 
1:1 și 1,5.....4,0 ml/L de bioregulator, în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie de albine, 
peste fiecare 7 zile, începând cu luna aprilie până la culesul principal.

Work description:  Process for raising bees, which includes feeding them in autumn with a mixture 
of sugar syrup with a concentration of 1.5: 1 and 1.5 ..... 4.0 ml / L of natural bioregulator of 
the glycoside Steviozide, in quantity of 3.0 L per bee family and in the spring respectively 1: 
1 and 1.5 ..... 4.0 ml / L of bioregulator, in the amount of 1.0 L of mixture per bee family, every 
7 days, starting in April until the main harvest.

Importanța socio-economică sau tehnică: Hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahăr cu 
concentraţia de 1,5:1 (zahăr : apă) și bioregulator natural, în cantitate de 3,0 L la o familie 
de albine toamna, asigură creșterea imunităţii și rezistenţei la iernare cu 0,89-9,53%, și hră-
nirea acestora în perioada de primăvara cu sirop de 1:1 și, în cantitate de 1,0 L de amestec 
la o familie de albine, peste fiecare 7 zile, începând cu luna aprilie până la culesul principal, 
sporește creșterea puterii familiilor de albine cu 18,3-21,8%, numărului puietului căpăcit și 
pontei mătcilor cu 77,7% și producţiei de miere cu 22,6-55,7% mai mult faţă de lotul martor.

A 13         PROCEDEU DE HRĂNIRE A ALBINELOR / bEE FEEDING PROCESS

Autori:   Nicolae Eremia, MD; Fliur Macaev, MD; Vasile Komlaţski, RU; Serghei Pogrebnoi, MD; 
Alexandru Znagovan, MD; Iulia Neicovcena, MD; Olga Coșeleva, MD;  Ivan Cataraga, MD; 
Nellea Sarî, MD; Maria Eremia, MD

Cerere:  MD s 2021 0068

Descrierea lucrării: Procedeu de hrănire a albinelor, care include hrănirea acestora toamna cu un 
amestec din sirop de zahăr cu concentraţia de 1,5:1 și 2,0.....4,0 ml/L de bioregulator natural 
care reprezintă o soluţie apoasă de chitosan polidispers, acid clorhidric, în cantitate de 3,0 L 
(în două rate câte 1,5 L) la o familie de albine, și primăvara respectiv de 1:1 și 2,0.....4,0 ml/L 
de bioregulator, în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie de albine, peste fiecare 7 zile 
primăvara, începând cu luna aprilie până la culesul principal.

Work description: Procedure for feeding bees, which includes feeding them in autumn with a mixtu-
re of sugar syrup with a concentration of 1.5: 1 and 2.0 ..... 4.0 ml / L of natural bioregulator 
which is an aqueous solution of chitosan polydispers, hydrochloric acid, in an amount of 3.0 
L (in two installments of 1.5 L each) in a family of bees, and in the spring respectively of 1: 
1 and 2.0 ..... 4.0 ml / L of bioregulator, in the amount of 1.0 L of mixture to a family of bees, 
every 7 days in spring, starting from april until the main harvest.

Importanța socio-economică sau tehnică: Hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahăr cu 
concentraţia de 1,5:1 și bioregulator natural, în cantitate de 3,0 L la o familie de albine toam-
na, asigură sporirea imunităţii și rezistenţei la iernare cu 15,09% și hrănirea acestora în peri-
oada de primăvara cu sirop de 1:1 și, în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie de albine, 
peste fiecare 7 zile, începând cu luna aprilie până la culesul principal, sporește creșterea 
puterii familiilor de albine cu 59,2-63,7%, numărului puietului căpăcit  și pontei mătcilor cu 
2,08-13,0% și producţiei de miere cu 19,2-20,87% mai mult faţă de lotul martor.
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A 14         PROCEDEU DE HRĂNIRE A ALBINELOR / bEE FEEDING PROCESS

Autori:     Nicolae Eremia, MD; Fliur Macaev, MD; Petru Krasociro, BY; Serghei Pogrebnoi, MD; 
Alexandru Znagovan, MD; Iulia Neicovcena, MD; Olga Coșeleva, MD; Igor Eremia, MD;  
Andrei Sarî, MD 

Cerere:  MD s 2021 0069

Descrierea lucrării: Procedeu de hrănire a albinelor, care include hrănirea acestora în perioada de 
primăvara cu un amestec din sirop de zahăr cu concentraţia de 1:1 și 1,0.....3,0 ml/L de bi-
oregulator natural care reprezintă o soluţie apoasă formată din KOH, acid dihidroabietinic, 
în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie de albine, peste fiecare 7 zile, începând cu luna 
aprilie până la culesul principal.

Work description: Process for feeding bees, which includes feeding them in the spring with a mixture 
of sugar syrup with a concentration of 1: 1 and 1.0 ..... 3.0 ml / L of natural bioregulator which 
is an aqueous solution consisting of KOH, dihydroabietinic acid, in an amount of 1.0 L of 
mixture in a family of bees, every 7 days, from April until the main harvest.

Importanța socio-economică sau tehnică: Hrănirea albinelor în perioada de primăvara cu un ames-
tec din sirop de zahăr 1:1 în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie de albine, peste fiecare 
7 zile, începând cu luna aprilie până la culesul principal, sporește creșterea puterii familiilor 
de albine cu 11,36-22,73%, numărului puietului căpăcit cu 5,97-24,63% și pontei mătcilor cu 
5,91-24,62%% și producţiei de miere cu 62,91% mai mult faţă de lotul martor.
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INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE, IP, MINISTERUL EDUCAţIEI 
ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA (MD), 
INSTITUTUL DE CHIMIE, IP, MINISTERUL EDUCAţIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLI-
CII MOLDOVA (MD)

A 15       PROCEDEU DE CULTIVARE A TULPINII DE MICROMICETE RHIZOPUS ARRHIZUS 
CNMN FD 03 – PRODUCĂTOR DE LIPAZE / METHOD FOR SUbMERGED CUlTI-
VATION OF MICROMyCETE RHIzOPUS ARRHIzUS CNMN FD 03 – PRODUCER OF 
lIPASES

Autori:    Alexandra Ciloci1, Steliana Clapco1, Janeta Tiurina1, Elena Dvornina1, Svetlana Labliuc1, Ion 
Bulhac2, Dumitru Ureche2

Cerere:  MD s 2021 0053

Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei: procedeu de cultivare submersă a micromicetei Rhizopus ar-
rhizus CNMN FD 03 – producătoare de lipaze, care prevede obţinerea suspensiei de spo-
ri prin spălarea cu apă distilată sterilă a tulpinii crescute pe mediu malţ-agar, inocularea 
suspensiei (5% v/v) într-un mediu nutritiv apos, adăugarea simultană ca biostimulator a 
metalocomplexului tetra(izotiocianat)cobaltat(II) de tris(dimetil piridin-2,6-dicarboxilat)
stronţiu, cu formula [SrL3][Co(NCS)4], în următoarea cantitate, g/L: făină de soia – 35,0, 
(NH4)2SO4 - 1,0, KH2PO4 -  5,0, [SrL3][Co(SCN)4  0,0025…0,015, cultivarea în condiţii de 
agitare continuă (180…200 rot/min), timp de 24h, la temperatura 28 …30ºC.  Rezultatul 
tehnic: sporirea biosintezei lipazelor cu 13,1…79,5%, reducerea duratei de cultivare cu 24h.  
Rezultatele au fost obţinute în cadrul Proiectului 20.80009.5007.28, finanţat de ANCD.

Work description: Essence of the invention: method for submerged cultivation of micromycete 
Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 – producer of lipases, which includes obtaining of spore 
suspension by washing with sterile distilled water the strain grown on malt-agar, inocula-
tion (5% v/v) in liquid nutrient medium, addition of metalocomplex tetra(isothiocyanate)
cobaltat(II) of tris(dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate)strontium, with the formula 
[SrL3][C (NCS)4], used as biostimulator, in following concentrations (g/L): soybean flo-
ur - 35,0, (NH4)2SO4 - 1,0, KH2PO4 - 5,0, [SrL3][Co(SCN)4 0,0025…0,015, cultivation un-
der continuous stirring (180…200 rot/min), for 24 hours, at 28…30ºC. Technical result: 
increasing of lipase biosynthesis by 13.1… 79.5%, reduction of cultivation time by 24h. 
The research was carried out within the project 20.80009.5007.28, funded by NARD.

Importanța socio-economică sau tehnică: Procedeul elaborat asigură obţinerea unei cantităţi cres-
cute de enzime lipolitice de origine fungică, sfera de aplicare ale cărora (industria alimenta-
ră, de producere și prelucrare a grăsimilor şi uleiurilor vegetale, medicina) este în continuă 
creștere, atât în republică cât și pe mapamond. Implementarea procedeului la întreprin-
derile din Moldova va conduce la rezolvarea impedimentelor locale legate de producerea 
autohtonă a enzimelor respective, la creşterea performanţelor şi competitivităţii agenţilor 
economici beneficiari, la eficientizarea utilizării resurselor umane și materiale. Rezultatele se 
încadrează în  Prioritatea strategică V. Competitivitate economică și tehnologii inovative a 
Programului. 
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INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE, IP, MINISTERUL EDUCAţIEI 
ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA (MD)

A 16       PREPARAT BIOLOGIC ACTIV ÎN BAZA BIOMASEI DE LEVURI DIN DEȘEURILE 
INDUSTRIEI DE BERE / bIOlOGICAlly ACTIVE PREPARATION bASED ON yEAST 
bIOMASS FROM THE WASTE OF bEER INDUSTRy

Autori: Natalia Chiseliţa, Oleg Chiseliţa, Alina Beșliu, Nadejda Efremova, Elena Tofan, Ana Lozan, 
Marina Daniliș

Cerere:  MD a 2021 0016

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul ecologiei și biotehnologiei microbiene, în special 
la producerea unui preparat natural biologic activ din biomasa levurilor din deșeurile in-
dustriei de bere, care poate fi utilizat în sectorul zootehnic și industria alimentară. Conform 
invenţiei, se pretinde un preparat natural biologic activ, obţinut pe bază de biomasă de 
levuri, prin îngheţarea și dezgheţarea ei, autoliza biomasei în tampon fosfat de sodiu (raport 
1:1), la +45˚C, timp de 8 ore, conţinând: proteine - 64,6±2,6%, carbohidraţi - 11,7±2,2%, 
lipide - 0,13±0,02%, cenușă 13,5±1,4% și se caracterizează printr-un conţinut sumar înalt de 
aminoacizi esenţiali de 55,7 g/100g de proteină.
Rezultatele au fost obţinute în cadrul Proiectului 20.80009.5107.16, finanţat de ANCD.

Work description: The invention relates to the field of ecology and microbial biotechnology, in parti-
cular to the production of a biologically active natural preparation from yeast biomass from 
the beer industry wastes which can be used in the livestock sector and the food industry. 
According to the invention, a biologically active, natural preparation is claimed, obtained 
from yeast biomass, by freezing and thawing of biomass, autolysis of biomass in sodium 
phosphate buffer (1:1 ratio), at +45˚C, for 8 hours, containing: proteins – 64,6±2,6%, car-
bohydrates - 11,7±2,2%, lipids - 0,13±0,02%, ash 13,5±1,4% and is characterized by a high 
summary contain of essential aminoacids of 55,7 g/100 g of protein. 
The research was carried out within the project 20.80009.5107.16, funded by NARD.

Importanța socio-economică sau tehnică: Implementarea invenţiei va contribui la diversificarea 
preparatelor biologic active naturale, pentru utilizare în industria alimentară și sectorul zo-
otehnic, la eficientizarea prelucrării și valorificării deșeurilor industriei băuturilor alcoolice, 
ce va reduce semnificativ impactul negativ al acestora asupra mediului ambiant. Invenţia 
se încadrează în politica statutului privind economia circulară și ecologică, Strategia de 
gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 (Hot. Guv. Nr. 248 din 
10.04.2013), prioritatea strategică II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranţa 
alimentelor din PROGRAMUL Naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-
2023 (Hot. Guv. Nr. 381 din 01.08.2019).

A 17       PROCEDEU DE CULTIVARE A LEVURILOR RHODOTORULA GRACILIS / 
THE PROCEDURE FOR CUlTIVATION OF RHODOTORUlA GRACIlIS yEASTS

Autori:  Nadejda Efremova, Alina Beşliu, Agafia Usatîi 

Brevet:  MD 4709

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la biotehnologie, în special la un procedeu de cultivare a levu-
rilor Rhodotorula gracilis și poate fi utilizat pentru obţinerea enzimelor antioxidante supe-
roxid dismutaza (SOD) și catalaza (CAT) cu potenţial înalt de aplicare în industria microbio-
logică, farmaceutică și cosmetică. Procedeul, conform invenţiei, cuprinde producerea unei 
suspensii de drojdie prin cultivare pe mediu YPD, cu adăugarea de nanoparticule de Ag 
cu o dimensiunea de 5 nm.  Rezultatul tehnic al invenţiei constă în creșterea semnificativă 
a activităţii SOD cu 40-52% și CAT cu 33 -45% superioară variantei de control și reducerea 
timpului de cultivare până la 72 de ore.

Work description: The invention relates to biotechnology, in particular to a process for cultivation 
of Rhodotorula gracilis yeast and can be used to produce antioxidant enzymes superoxi-
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de dismutase (SOD) and catalase (CAT) with high potential for use in the microbiological, 
pharmaceutical and cosmetic industries.The method, according to the invention, comprises 
production of a yeast suspension by cultivation on YPD medium, with addition of Ag nano-
particles with a size of 5 nm.The invention consists in significant increase of SOD activity by 
40-52% and CAT by 33-45% superior to the control variant and the reduction of the cultiva-
tion time up to 72 hours.

Importanța socio-economică sau tehnică: Procedeul elaborat de cultivare a levurilor Rhodotorula 
gracilis cu aplicarea nanoparticulelor de argintcorespunde nivelului de dezvoltare a bio-
tehnologiilor microbiene de importanţă strategică în crearea economiilor performante cu 
aplicări practice în industriile ţării. Rezultatele obţinute pot fi utilizate pentru obţinerea pre-
paratelor enzimatice antioxidante autohtone cu potenţial înalt de aplicare.

A 18       PROCEDEU DE CULTIVARE A CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS / 
PROCESS FOR CUlTIVATION OF SPIRUlINA PlATENSIS CyANObACTERIUM

Autori:  Ludmila Rudi, Tatiana Chiriac, Liliana Cepoi, Valeriu Rudic, Svetlana Djur, Ion Rotari, Vera 
Miscu, Ana Valuţa, Iulia Iaţco, Liviu Codreanu, Inga Zinicovscaia

Brevet:  MD 4714

Descrierea lucrării: Se propune un procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis în ve-
derea obţinerii materiei prime pentru fabricarea preparatelor pe bază de nanoparticule 
biofuncţionalizate cu aplicare în medicină, farmaceutică şi cosmetologie. Procedeul preve-
de cultivarea culturii pe un mediu mineral cu adaos de nanoparticule de cupru (5 nm) în 
concentraţie de 3,15-3,18 μg/l. Procedeul asigură sporirea cu până la  30%  a producerii de 
biomasă și stimularea cu până la 68% a conţinutului de lipide. Totodată, în acest proces are 
loc producerea de către spirulina a nanopariculelor biofuncţionalizate de cupru, ce pot fi 
utilizate în calitate de agenţi imunomodulatori, antivirali, antimicrobieni, anticancer.
Rezultatele au fost obţinute în cadrul Proiectului 20.80009.5007.05, finanţat de ANCD.

Work description: It is proposed a proceeding of cyanobacterium Spirulina platensis cultivation, 
in order to obtain raw material for the manufacture of preparations based on biofunctio-
nalized nanoparticles suitable for use in medicine, pharmaceutics and cosmetology. The 
proceeding involves growing spirulina culture on a mineral medium with the addition of 
5 nm copper nanoparticles in concentration of 3.15-3.18 μg/L. This proceeding ensures in-
creasing biomass production up to 30% and stimulating the lipid content in biomass up to 
68%. At the same time, spirulina produces biofunctionalized copper nanoparticles that can 
be used as immunomodulatory, antiviral, antimicrobial, and anticancer agents.
The research was carried out within the project 20.80009.5007.05, funded by NARD.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatele cu caracter inovativ incluse în invenţie con-
tribuie la realizarea materialelor noi, inovative cu performanţe remarcabile și dezvoltarea de 
noi procese tehnologice sustenabile, precum și la conceperea noilor funcţionalităţi pentru 
produse speciale și de larg consum. Invenţia se încadrează astfel, în prioritatea strategică 
V. Competitivitate economică și tehnologii inovative și corespunde direcţiei strategice Ma-
teriale, tehnologii și produse inovative din PROGRAMUL Naţional în domeniile cercetării și 
inovării pentru anii 2020-2023 (Hot. Guv. Nr. 381 din 01.08.2019).
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A 19       MEDIU PENTRU LIOFILIZAREA TULPINILOR DE FUNGI DIN GENUL TRICHODERMA / 

MEDIUM FOR lyOPHIlIzATION OF FUNGAl STRAINS OF THE GENUS TRICHODERMA

Autori:  Tamara Sîrbu, Ion Timuş, Viorina Gorincioi, Cristina Moldovan, Olga Țurcan,  Nina Bogdan

Brevet de scurtă durată: MD 1475

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume la un mediu pentru liofilizarea tul-
pinilor de fungi din genul Trichoderma şi poate fi utilizată pentru conservarea şi păstrarea 
îndelungată a tulpinilor de fungi. Mediul, conform invenţiei, conţine, %: glucoză- 7, nano-
particule de Fe2ZnO4 - 0,0005 şi lapte degresat – restul. Rezultatul invenţiei constă în spori-
rea viabilităţii tulpinilor de fungi după liofilizare şi dup păstrare în stare liofilizată.

Work description: The invention relates to biotechnology, namely to a medium for lyophilization of fun-
gal strains of the genus Trichoderma and can be used for conservation and long-term storage 
of fungal strains. The medium, according to the invention, comprises, %: glucose - 7, Fe2ZnO4 
nanoparticles - 0.0005 and skim milk - the rest. The result of the invention consists in increasing 
the viability of fungal strains after lyophilization and after storage in lyophilized state.

Importanța socio-economică sau tehnică: Cercetările propuse contribuie la dezvoltarea bazelor 
teoretice și practice de evaluare a impactului nanoparticulelor asupra obiectelor biologice, 
în cazul dat a micromicetelor din genul Trichoderma. Invenţia contribuie  la  diversificarea 
mediilor nutritive și de protecţie pentru conservarea pe termen lung a microorganismelor 
de interes biotehnologic, în scopul utilizării și conservării fondului microbian. Invenţia este 
valorificată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene pentru cultivarea și con-
servarea micromicetelor, iar în perspectivă poate fi aplicată și asupra altor grupuri taxono-
mice de microorganisme. 

A 20       MEDIU PENTRU LIOFILIZAREA TULPINILOR DE FUNGI DIN GENUL ASPERGILLUS / 
MEDIUM FOR lyOPHIlIzATION OF FUNGAl STRAINS OF THE GENUS ASPERGIllUS

Autori:  Tamara Sîrbu, Ion Timuş, Viorina Gorincioi, Olga Țurcan,  Cristina Moldovan

Brevet de scurtă durată: MD 1467

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume la un mediu pentru liofilizarea tul-
pinilor de fungi din genul Aspergillus şi poate fi utilizată pentru conservarea şi păstrarea 
îndelungată a tulpinilor de fungi. Mediul, conform invenţiei, conţine, %: glucoză - 7, nano-
particule de Fe2O3 - 0,0005 şi lapte degresat - restul. Rezultatul invenţiei constă în sporirea 
viabilităţii tulpinilor de fungi după liofilizare şi după păstrare în stare liofilizată.

Work description: The invention relates to biotechnology, namely to a medium for lyophilization of 
fungal strains of the genus Aspergillus and can beused for preservation and long-term stora-
ge of fungal strains. The medium, according to the invention,comprises, %: glucose - 7, Fe2O3 
nanoparticles - 0.0005 and skim milk - the rest. The result of the invention consists in increa-
sing the viability of the fungal strains after lyophilization and after storage in lyophilized state.

Importanța socio-economică sau tehnică: Cercetările propuse contribuie la dezvoltarea bazelor 
teoretice și practice de evaluare a impactului nanoparticulelor asupra obiectelor biologice, 
în cazul dat a micromicetelor din genul Aspergillus. Invenţia contribuie  la  diversificarea 
mediilor nutritive și de protecţie pentru conservarea pe termen lung a microorganisme-
lor de interes biotehnologic, în scopul utilizării și conservării fondului microbian. Invenţia 
este valorificată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene pentru cultivarea și 
conservarea tulpinilor de fungi, și în perspectivă poate fi aplicată și asupra altor grupuri 
taxonomice de microorganisme. 
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INSTITUTUL DE CHIMIE (MD), 
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE (MD)

A 21    COMPUȘI COORDINATIVI ÎN BAZA IZONICOTINOILHIDROZONEI 1-FENIL-
1,3-BUTANDIONEI ÎN CALITATE DE STIMULATORI AI BIOSINTEZEI COMPO-
NENTELOR FENOLICE DE CĂTRE MICROALGA PORPHyRIDIUM CRUENTUM / 
COORDINATION COMPOUNDS bASED ON 1-PHENyl-1,3-bUTANEDIONE ISONICO-
TINOylHIDRAzONE AS STIMUlATORS THE bIOSyNTHESIS OF PHENOlIC COMPO-
NENTS by MICROAlGAE PORPHyRIDIUM CRUENTUM

Autori:    Maria Cocu, Valeriu Rudic, Ion Bulhac, Ludmila Rudi,  Victoria Gutium, Liliana Cepoi, Vera 
Miscu,  Tatiana Chiriac, Svetlana Djur, Viorica Ghelbet

Brevete:  MD 4365, 4366 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la doi compuși coordinativi noi şi la două procedee de cultivare 
a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestora în scopul majorării conţinutului 
de fenoli în biomasa de porfiridium. Au fost sintetizaţi doi compuși coordinativi noi prin 
interacţiunea izonicotinoilhidrazonei 1-fenil-1,3-butandionei şi azotatul de fier(III) sau sulfa-
tul de fier(III) în raport molar 2:1, care au fost studiaţi în calitate de stimulatori ai biosintezei 
fenolilor.

Work description: The invention relates to two new coordination compounds and two processes to 
the cultivation process of microalgae Porphyridium cruentum, with their use for increasing 
the phenol content in the porphyridium biomass. There have been synthesised new coordi-
nation compounds by interaction of 1-phenyl-1,3-butanedione isonicotinoylhydrazone and 
iron nitrate or iron sulphate(II) in molar ratio 2:1. These complexes have been studied as sti-
mulating the biosynthesis of phenolic components by microalgae Porphyridium cruentum. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Compușii coodinativi propuși pot fi utilizaţi în bioteh-
nologii de tip intensiv în scopul obţinerii de biomasa cu un potenţial antioxidant sporit. 
Biomasa obţinuta este utilizată în calitate de materie prima pentru obţinerea de produse 
antioxidante, care pot fi utilizate în procesarea produselor alimentare și in scopuri medicale 
în calitate de antioxidanţi.
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INSTITUTUL DE CHIMIE (MD),  
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECţIE A PLANTELOR (MD)

A 22      COMPOZIŢIE CU PROPRIETĂŢI ANTIOxIDANTE PENTRU PLANTELE DE CULTURĂ / 
COMPOzITION WITH ANTIOxIDANT PROPERTIES FOR CROP PlANTS

Autori:    Ion Bulhac, Anastasia Ștefîrţă, Lilia Brînză, Vera Zubareva

Cerere:  MD a 2021 0024

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la compoziţii chimice noi cu proprietăţi de substanţe biolo-
gic active, care pot fi utilizate în agricultură pentru reducerea impactului negativ al speci-
ilor active de oxigen asupra plantelor, în special de porumb și soia, și pentru diminuarea 
destrucţiilor oxidative ale componentelor celulare.

Work description: The invention relates to novel chemical compositions with properties of biologi-
cally active substances, which can be used in agriculture to reduce the negative impact of 
active oxygen species on plants, especially corn and soybeans, and to reduce the oxidative 
destruction of cellular components.

Importanța socio-economică sau tehnică: Se propune o compoziţie  complexă nouă, denumită 
convenţional Tiogalmet, ce conţine tiouree 66,7% și 33,3% Galmet, un preparat ce constă 
dintr-un amestec de galaţi de potasiu, amoniu, magneziu, molibdat de potasiu și paramo-
libdat de amoniu, luaţi în raport masic respectiv de 1:1:1:0,1:0,1, care posedă proprietăţi an-
tioxidante semnificative. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în majorarea în condiţii optime 
de umiditate a proprietăţilor antioxidante ale plantelor de porumb și soia respectiv cu circa 
27 și 17% comparativ cu martorul și cu 43 și 19% - în condiţii de insuficienţă de umiditate.  
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INSTITUTUL DE CHIMIE (MD),  
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ (MD)

A 23     POLIMER COORDINATIV 2,6-DIACETILPIRIDINBIS(IZONICOTINOILHIDRAZONA
TO)(2-) COBALT (II) –APĂ (1/5,75) CARE MANIFESTĂ PROPRIETĂŢI ADSORBTIVE / 
COORDINATION POlyMER 2,6-DIACETylPyRIDINEbIS (IzONICOTINOylHyDRA-
zONATO)(2-)CObAlT(II)–AqUA(1/5,75) WHICH MANIFEST ADSORPTIVE PROPER-
TIES

Autori:    Olga Danilescu, Pavlina Bouroș, Oleg Petuhov, Ion Bulhac, Sergiu Șova

Brevet:  MD 4672

Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în sinteza unui nou polimer coordinativ 3D poros al 
cobaltului(II) în baza dihidrazonei aromatice, cu formula {[Co(L)]∙5,75H

2
O}n, în care H2L = 

2,6-diacetilpiridină bis(izonicotinoilhidrazona). Ligandul coordinează în formă dublu-de-
protonată (L2-), iar compusul manifestă proprietăţi adsorbtive. Izoterma de adsorbţie a azo-
tului este de tipul I, caracteristic substanţelor microporoase (7,1 Å) și mezoporoase (35 Å). 
Suprafaţa specifică calculată din ecuaţiile BET și Langmuir pentru {[Co(L)]∙5,75H

2
O}n constu-

tie  841 m2/g și 878 m2/g, respectiv.

Work description: The essence of the invention consists in the synthesis of new cobalt(II) three-di-
mensional porous coordination polymer on the base of aromatic hydrazone, with composi-
tion {[Co(L)]∙5,75H

2
O}n, where H2L = 2,6-diacetylpyridine bis(izonicotinoylhydrazone). The 

doubly-deprotonated (L2-) ligand shows a new coordination mode and the obtained novel 
compound exhibits adsorptive properties. The adsorption isotherm of N2 shows a type-I 
adsorption behavior, which is the characteristic of microporous (7,1 Å) and mesoporous  
(35 Å) materials. The BET and Langmuir surface areas for {[Co(L)]∙5,75H2O}n are 841 m2/g 
and 878 m2/g, respectively. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Polimerul coordinativ 2,6-diacetilpiridinbis (izonicoti-
noilhidrazonato) (2-) cobalt (II)-apă (1/5,75), cu formula {[Co(L)]∙5,75H2O}n posedă o reţea 
cristalină poroasă și permite extinderea gamei de polimeri coordinativi ai cobaltului(II) de 
tip MOF cu proprietăţi adsorbtive. Suprafaţă specifică calculată după ecuaţia BET consti-
tuie 841 m2/g, iar volumul sumar al porilor pentru acest compus coordinativ cu structură 
polimerică este de 0,435 cm3/g, dintre care 0,320 cm3/g constituie volumul microporilor şi 
0,115 cm3/g - volumul mezoporilor. Prezenţa porilor într-un interval îngust permite utiliza-
rea acestui polimer coordinativ pentru adsorbţia selectivă a moleculelor şi în calitate de sită 
moleculară pentru separarea moleculelor cu dimensiuni apropiate de diametrul porilor. Un 
domeniu cu potenţial de aplicare a polimerilor poroşi este cataliza proceselor chimice în 
mediu gazos sau lichid.
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A 24         PROCEDEU DE PROTECŢIE A OŢELULUI DE COROZIUNE ÎN APĂ / METHOD FOR 

CORROSION PROTECTION OF STEEl IN WATER

Autori:    Vasile Lozan, Vladimir Parșutin, Alexandr Covali, Tudor Jovmir

Brevet de scurtă durată: MD 1534 

Descrierea lucrării: Procedeul poate fi utilizat pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise de 
conducte din oţel. Procedeul prevede introducerea în mediul coroziv a unui amestec siner-
getic din doi reagenţi comerciali ușor accesibili - dihidrazida acidului malonic și carbohidra-
zida, în concentraţii de respectiv 0,05 ... 0,75 și 0,05 ... 1,0 g/L. Aplicarea procedeului asigură 
reducerea vitezei de coroziune de până la 38 ori.

Work description: The process may be applied for corrosion inhibition in closed steel pipeline sys-
tems. The process provides introduction in corossive media of a synergetic mixture of two 
easy accesible commercial reagents – malonic acid dihydrazide and carbohydrazide, re-
spectively in concentrations of 0.05 ...0.75 and 0.05 ... 1.0 g/L. The method allow the decrea-
se of the rate of corrosion up to 38 times.

Importanța socio-economică sau tehnică: Procedeul de protecţie contra coroziunii îţelului se 
realizează printr-o utilizare simplă a unui inhibitor inofensiv ecologic, compus din doi 
componenţi ieftini și accesibili, care acţionează sinergetic. Acest fapt permite reducerea 
pierderilor de oţel până la 38 ori și asigură o exploatare îndelungată a conductelor siste-
melor închise de încălzire industriale cât și celor rezidenţiale. Totodată, datorită diminuării 
coroziunii, se asigură un transfer termic în parametrii prestabiliţi.
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INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC (MD)  
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (BE) 

A 25       METIL ENT-17-AMINO-kAURAN-19-OAT ȘI ACTIVITATEA LUI CITOTOxICĂ 
SELECTIVĂ / METHyl ENT-17-AMINO-kAURAN-19-OATE AND ITS SElECTIVE Cy-
TOTOxIC ACTIVITy

Autori:   Veaceslav Kulciţki, MD; Vladilena Gîrbu, MD; Elena Pruteanu, MD; Philippe Renaud, CH; Dirk 
Daelemans, BE; Nicon Ungur, MD

Brevet:  MD 4718

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimia compușilor naturali și chimia medicinală. Este reven-
dicat un derivat al ent-kauranului natural, funcţionalizat cu o grupă amină, de rând cu activi-
tatea lui citotoxică. Materia primă utilizată pentru sinteza compusului revendicat reprezintă 
o diterpenoidă tetraciclică ușor disponibilă din deșeurile de recoltare a florii soarelui (Heli-
anthus annuus). Activitatea citotoxică selectivă a compusului revendicat este demonstrată 
prin inhibarea multiplicării celulelor ce aparţin liniilor celulare tumorale Capan-1 (adenocar-
cinoma pancreatică), NCI-H460 (carcinoma pulmonară), Hap-1 (leucemie mieloidă cronică), 
DND-41 (leucemie limfoblastică acută), HL-60 (leucemie mieloidă acută), K-562 (leucemie 
mieloidă cronică) and Z-138 (limfomă non-Hodgkin) la concentraţii micromolare și submi-
cromolare. 

Work description: The invention reffers to the field of natural product and medicinal chemistry. A de-
rivative of natural ent-kaurane, functionalized with an amino group is claimed, along with 
its cytotoxic activity. The raw material for the synthesis of the claimed compound represents 
a diterpenoid readily available from the wastes of sunflower (Helianthus annuus) harves-
ting. The claimed cytotoxic activity is demonstrated on the inhibition of cells multiplicati-
on belonging to Capan-1 (pancreatic adenocarcinoma), NCI-H460 (pulmonary carcinoma), 
Hap-1 (chronic myeloid leukemia), DND-41 (acute lymphoblastic leukemia), HL-60 (acute 
myeloid leukemia), K-562 (chronic myeloid leukemia) and Z-138 (non-Hodgkin lymphoma) 
tumor cell lines at micromolar and submicromolar concentrations. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Industrializarea intensă a societăţii, schimbarea radica-
lă a modului de viaţă, precum și creșterea populaţiei a impus societăţii umane soluţii de 
supravieţuire care deseori vin în contradicţie cu o filosofie sustenabilă. În contextul ocro-
tirii sănătăţii, elaborarea remediilor cu efect terapeutic în baza surselor vegetale accesibile 
reprezintă o soluţie de compromis, care poate contribui la strategii de tratament cu riscuri 
minime de efecte adverse și impact redus asupra mediului ambiant. Invenţia de faţă pro-
pune derivaţi ai diterpenoidelor naturale cu activitate sporită faţă de câteva linii de celule 
tumorale aferente maladiilor cu o incidenţă relevantă. 
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INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC (MD) 

A 26       COMPUȘII TERPENICI NOI CU FRAGMENT TIADIAZOLIC/TIOSEMICARBAZONIC 
CU PROPRIETĂŢI ANTIFUNGICE / THE NEW TERPENIC COMPOUNDS bEARING 
THIADIAzOlE/THIOSEMICARbAzONE FRAGMENT WITH ANTIFUNGAl PROPERTIES

Autori:    Aculina Aricu, Lidia Lungu, Alexandru Ciocârlan, Svetlana Blaja, Nicoleta Vornicu

Brevete:  MD  4765, 4780

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie, şi anume la doi compuși cu schelet hibrid terpenic şi 
tiodiazolic/tiosemicarbazonic, care manifestă proporietăţi antigungice. Conform invenţiei, 
compușii 5-(homodrim-6,8-dien-11-il)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-imina și (Z/E)-2-(1-((1R,2R,8aS)-2-
hidroxi-2,5,5,8a-tetrametil-decahidronaftalen-1-il)propan-2-iliden)hidrazincarbotioamide, 
au proprietăţi antifungice eficiente la valori ale concentraţiei minime inhibitorii de  
0.125 μg/mL şi 0.19 μg/mL.

Work description: The invention relates to chemistry, namely to a compounds with a hybrid terpe-
nic and thiadiazole/ thiosemicarbazone skeleton having antifungal properties. According 
to the invention, the compounds 5-(homodrim-6,8-dien-11-yl)-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-imi-
ne and Z/E)-2-(1-((1R,2R,8aS)-2-hydroxy-2,5,5,8a-tetramethyl- decahydronaphtalen-1-yl)
propan-2-yliden) hydrazinecarbothioamides have  effective antifungal properties with the 
minimum inhibitory concentration values of 0.125 μg/mL and 0.19 μg/mL. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a prezentei invenţii constă în 
însănătoşirea persoanelor bolnave şi revenirea lor în actvitate deplină pentru muncă. 

A 27       ENOTANINURI CLORURATE CU PROPRIETĂŢI ANTIBACTERIENE ȘI ANTIFUN-
GICE / CHlORINATED ENOTANNINS WITH ANTIbACTERIAl AND ANTIFUNGAl 
PROPERTIES

Autori:    Tudor Lupașcu, Gheorghe Duca, Lucian Lupașcu, Nina Țîmbaliuc

Brevet:  MD  4726 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie, în special la enotaninuri clorurate cu proprietăţi an-
timicrobiene pentru aplicare în agricultură împotriva bacteriilor și fungilor fitopatogeni. 
Esenţa invenţiei constă în elaborarea enotaninurilor clorurate, obţinute prin interacţiunea 
enotaninurilor cu clorul gazos. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în creșterea activităţii 
antimicrobiene a enotaninurilor clorurate în comparaţie cu cea mai apropiată soluţie de 
până la 8 ... 17 ori faţă de bacterii și de 2 ... 3,7 ori faţă de fungii fitopatogeni.

Work description: The invention relates to chemistry, in particular to chlorinated enotanins with an-
timicrobial properties for application in agriculture against phytopathogenic bacteria and 
fungi. The essence of the invention consists in the elaboration of chlorinated enotanins, 
obtained by the interaction of enotanins with chlorine gas. The technical result of the in-
vention consists in the increasing of the antimicrobial activity of the chlorinated enotanins 
in comparison to the closest prior art up to 8…17 times to bacteria and 2… 3.7 times to 
phytopathogenic fungi.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la enotaninuri clorurate cu proprietăţi 
antimicrobiene pentru aplicare în agricultură împotriva bacteriilor şi fungilor fitopatogeni. 
Problema soluţionată de invenţie constă în extinderea gamei de produse de origine naturală 
modificate chimic cu potenţial antimicrobian înalt. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în spo-
rirea activităţii antimicrobiene a enotaninurilor clorurate în raport cu cea mai apropiată soluţie 
de 2..3,7 ori faţă de fungii fitopatogeni și de 8–17 ori faţă de bacterii.
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A 28       APLICARE A (Z)-4,4-DIMETHyL-1-(4-NITROPHENyL)-2-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-

yL)PENT-1-EN-3-ONE ÎN CALITATE DE   COMPUS ACTIV CONTRA BACTERIILOR 
FITOPATOGENE / USE OF (z)-4,4-DIMETHyl-1-(4-NITROPHENyl)-2-(1H-1,2,4-
TRIAzOl-1-yl)PENT-1-EN-3-ONE AS AN ACTIVE COMPOUND   AGAINST PHyTOPA-
THOGENIC bACTERIA

Autori:    Fliur Macaev, Marina Zveaghinţeva, Eugenia Stîngaci, Serghei Pogrebnoi, Lucian Lupașcu

Brevet:  MD  4740 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la aplicarea compuşilor heterociclici, derivaţi ai 1,2,4-triazolu-
lui, în calitate de remediu antibacterian şi poate fi utilizată în agricultură. Problema pe care 
o rezolvă invenţia constă în lărgirea arsenalului de remedii antibacteriene contra fitopato-
genilor din genul Erwinia şi Xanthomonas care conţin compuşi 1,2,4-triazolici, care pot fi 
obţinuţi relativ simplu. Esenţa invenţiei constă în aceea că se propune aplicarea în calitate 
de compus activ contra bacteriilor fitopatogene din genul Erwinia şi Xanthomonas a Z-izo-
merului viniltriazolcetonei, şi anume, (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2- (1H-1,2,4-triazol-1-il)
pent-1-en-3-ona, care prezintă o activitate antibacteriană de 0,2...0,4 µg/mLx10-2. Acest re-
zultat demonstrează că preparatul poate fi utilizat în calitate de ingredient activ în compușii 
antibacterieni pentru agricultură.

Work description: The invention relates to the application of heterocyclic compounds, derivatives of 
1,2,4-triazole, as an antibacterial remedy and can be used in agriculture. The problem solved 
by the invention is to expand the arsenal of antibacterial remedies against phytopathogens 
such as Erwinia and Xanthomonas containing 1,2,4-triazole compounds, which can be ob-
tained relatively simple. The essence of the invention consist in the application, as an acti-
ve compound against phytopathogenic bacteria of the genus Erwinia and Xanthomonas, 
of the Z-isomer of vinyltriazolcetone, namely, (Z) -4,4-dimethyl-1- (4-nitrophenyl) -2 - (1H-
1,2,4-triazol-1-yl) pent-1-en-3-one, which is showing an antibacterial activity of 0.2-0.4 μg / 
mLx10-2. This result demonstrates that the preparation can be used as an active ingredient 
in the antibacterial compounds for agriculture.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în lărgirea 
arsenalului de remedii antibacteriene contra fitopatogenilor din genul Erwinia şi Xantho-
monas care conţin compuşi 1,2,4-triazolici, care pot fi obţinuţi relativ simplu. Esenţa inven-
ţiei constă în aceea că se propune aplicarea în calitate de compus activ contra bacteriilor 
fitopatogene din genul Erwinia şi Xanthomonas a Z-izomerului viniltriazolcetonei, şi anume, 
(Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2- (1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ona. Sinteza acestui izo-
mer este bine elaborată, se desfăşoară stereospecific în două etape, din intermediari uşor 
accesibili şi cu un randament mare (70%), conform brevetelor MD 4515 și 4505.
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A 29       NITRAT DE AqUAMETANOLNITRATO-BIS (IZONICOTINOILHIDRAZON)-

2,6-DIACETILPIRIDINDISPROZIU(III) MONOHIDRAT, CARE MANIFESTĂ 
PROPRIETĂŢI DE MAGNET MONOMOLECULAR / AqUAMETHANOlNITRATO-bIS 
(ISONICOTINOylHyDRAzONE)-2,6-DIACETylPyRIDINE DySPROSIUM(III) MONO-
HyDRATE NITRATE, ExHIbITING SINGlE MOlECUlE MAGNET PROPERTIES

Autori:    Radu Stafi, Sergiu Şova, Ghenadie Noviţchi, Diana Dragancea

Brevet:  MD  4676

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimia compuşilor coordinativi, şi anume la un compus 
coordinativ al disproziului(III), nitrat de aquametanolnitratobis (izonicotinoilhidrazon)-
2,6-diacetilpiridindisproziu(III) monohidrat, cu liganzi din clasa hidrazonelor, care poate fi 
aplicat in dispozitivele spintronice, calculatoarele cuantice, pentru stocarea informaţiei cu 
densitate mare.

Work description: The invention relates to the chemistry of coordination compounds, na-
mely to a dysprosium(III) coordination compound, aquamethanol- nitratobis nitrate 
(isonicotinoylhydrazone)-2,6-diacetylpyridindisprosium (III) monohydrate, with ligands of 
the hydrazone class, which can be applied in spintronic devices, quantum computers, for 
high density information storage.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă 
în stabilirea condiţiilor metodei de 40 sinteză şi obţinerea unui compus nou al Dy(III) cu 
bis(izonicotinoilhidrazon)-2,6-diacetilpiridină şi extinderea numărului de materiale, care 
manifestă relaxare lentă a magnetizării, exprimată printrun fenomen dublu de relaxare a 
magnetizării. Dezavantajul analogului proxim descris în literatura de specialitate al compu-
sului constă în aceea că conform măsurătorilor magnetice primul manifestă doar un singur 
fenomen de relaxare a magnetizării
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UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLţI (MD)

 A 30         PROCEDEU DE TRATARE A PRODUSELOR CAVE DIN STICLĂ/ PROCESS FOR 
TREATING HOllOW GlASSWARE

Autori:    Vasilii Şaragov, Galina Curicheru

 Brevet de scurtă durată: MD 1542

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria sticlei şi poate fi utilizată pentru a îmbunătăţi pro-
prietăţile fizico-chimice ale produselor cave din sticlă (butelii, borcane, flacoane). Conform 
invenţiei, procedeul de tratare a produselor cave din sticlă include introducerea reagentului 
gazos în interiorul produselor în cantitate de 0,1-1,0% din volumul lor, tratarea termică până 
la temperatura de 500-600°С cu viteza de 10-30°С/min, tratarea cu câmp magnetic în impuls 
cu inducţia de 0,05-0,20 T timp de 5 s la temperatura de 500-600оС și răcirea treptată până 
la temperatura camerei. Aceasta duce la îmbunătăţirea stabilităţii chimice a suprafeţei sticlei 
de zeci de ori, creșterii rezistenţei mecanice cu 20-30 %, stabilităţii termice și microdurităţii  
cu 10-15 %.

Work description: The invention relates to the glass industry and can be used to improve the physical 
and chemical properties of hollow glassware (bottles, jars, flasks). According to the inventi-
on, the process for treating hollow glassware comprises introduction of a gas reagent into 
the products in an amount of 0,1-1,0% of their volume, heat treatment to a temperature of 
500-600°С at rate of  10-30°С/min, treatment with a pulsed magnetic field with an induction 
of 0,05 -0,20 T for 5 s at a temperature of 500-600оС and gradual cooling up to room tem-
perature. As a result of the theramal and magnetic treatment of the hollow glassware, the 
dealkalization of the glass surface takes place. This leads to improving the chemical stability 
of the glass surface tens of times, increasing the mechanical strength by 20-30 %, thermal 
stability and microhardness by 10-15 %. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Elaborarea corespunde direcţiei strategice – 16.02. 
Materiale, tehnologii și produse inovative. În rezultatul îmbunătăţirii proprietăţilor chimi-
ce și termomecanice se micșorează pierderile produselor industriale la etapele fabricării, 
depozitării,  transportării și exploatării. Lipsa produșilor reacţiei chimice pe suprafaţa am-
balajului tratat cu reagenţi gazoși simplifică procesul de fasonare a produselor alimentare. 
Produsele industriale cu proprietăţi de exploatare mai înalte sunt necesare pentru mărirea 
productivităţii liniilor contemporane pentru împachetarea produselor alimentare în amba-
laj de sticlă.
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A 31        PROCEDEU DE TRATARE A PRODUSELOR DIN STICLĂ/ THE PROCESS FOR TREA-

TING HOllOW GlASSWARE

Autori:    Vasilii Şaragov, Galina Curicheru

Brevet de scurtă durată: MD 1543

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria sticlei şi poate fi utilizată pentru a îmbunătăţi pro-
prietăţile fizico-chimice ale produselor din sticlă (butelii, borcane, flacoane, sticlă pentru 
geamuri). Procedeul, conform invenţiei, include tratarea concomitentă a produselor din 
sticlă cu un câmp magnetic cu inducţia de 0,05 – 0,25  și cu un reagent gazos cu un debit 
de 0,05-5,0 µmol/m2 al suprafeţei sticlei, la temperatura de 500-650°С. În rezultatul  tratării 
concomitente a produselor din sticlă cu un câmp magnetic și dezalcalinizării cu gaze chi-
mic active, stabilitatea chimică a suprafeţei sticlei crește de de zeci de ori, precum crește și 
rezistenţa mecanică cu 30-50 %, stabilitatea termică și microduritatea  cu 10-15 %.

Work description: The invention relates to the glass industry and can be used to improve the phy-
sical and chemical properties of glassware (bottles, jars, flasks, sheet glass). The process, 
according to the invention, comprises simultaneously treating glassware with a magnetic 
field with an induction of 0,05-0,25 T and a gas reagent with a flow rate of 0,05-5,0 µmol/m2 
of glass surface at a temperature of 500-650°С. 

As a result of the simultaneous treatment of glassware with magnetic field and dealkali-
zation with chemically active gases, chemical stability of the glass surface increasing tens 
of times, as wll as increases the mechanical strength by 30-50 %, the thermal stability and 
microhardness by 10-15 %. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Elaborarea corespunde direcţiei strategice – 16.02. Ma-
teriale, tehnologii și produse inovative. În rezultatul îmbunătăţirii proprietăţilor chimice și 
termomecanice se micșorează pierderile produselor industriale la etapele fabricării, de-
pozitării, transportării și exploatării. Lipsa produșilor reacţiei chimice pe suprafaţa amba-
lajului tratat  cu reagenţi gazoși simplifică procesul de fasonare a produselor alimentare. 
Produsele industriale cu proprietăţi de exploatare mai înalte sunt necesare pentru mărirea 
productivităţii liniilor contemporane pentru împachetarea produselor alimentare în amba-
laj de sticlă.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (MD)

A 32         NOUL INHIBITOR DE PROLIFERARE A CELULELOR RABDOMIOSARCOMULUI 
UMAN DE LINIA RD / NEW INHIbITOR OF PROlIFERATION OF HUMAN RHAb-
DOMyOSARCOMA RDCEllS

Autori:     Aurelian Gulea, Vasilii Graur, Irina Usataia,  Olga Garbuz, Victor Țapcov, Ion Toderaș

Brevet:  MD 4764

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la un compus coordinativ bi-
ologic activ din clasa S-alchilizotiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie şi poate găsi 
aplicare în medicină la profilaxia şi tratarea rabdomiosarcomelor. Compusul revendicat inhi-
bă proliferarea celulelor rabdomiosarcomului uman de linia RD de 28 ori mai efectiv decât 
prototipul şi de 13,6 ori mai activ decât analogul structural.

Work description: The invention relates to chemistry and medicine, namely to a biologically active 
coordination compound of the class S-alkylisothiosemicarbazonates of transition metals 
and can find application in medicine for the prophylaxis and treatment of rhabdomyosar-
comas. The claimed compound inhibits the proliferation of human rhabdomyosarcoma 
RD cells 28 times more effectively than the prototype and 13.6 times more active than the 
structural analog.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rabdomiosarcomul este un cancer malign și extrem de 
agresiv, care se dezvoltă din celulele musculare scheletice. El poate apărea oriunde pe corp, 
dar în primul rând la nivelul capului, gâtului, tractului urinar și organelor genitale. Diagnos-
ticul precis și rapid este adesea dificil din cauza eterogenităţii tumorilor și a lipsei unor mar-
keri genetici puternici ai bolii. Tratamentul lui include, de obicei, o combinaţie de intervenţii 
chirurgicale, chimioterapie și radioterapie. Dezavantajul medicamentelor constă în faptul, 
că utilizarea lor este limitată, deoarece ei nu posedă o activitate anticancer înaltă faţă de 
celulele rabdomiosarcomului uman, precum şi datorită efectelor secundare pe care le ca-
uzează: greaţă, vomă, stomatită, crampe musculare, neuropatie, tahicardie și hipotensiune 
arterială.

A 33         NOU AGENT ANTIBACTERIAL ÎMPOTRIVA BACILLUS CEREUS ȘI BACILLUS SUBTILIS / 
NEW ANTIbACTERIAl AGENT AGAINST  bACIllUS CEREUS  AND bACIllUS SUbTIlIS

Autori:     Aurelian Gulea Greta Bălan, Ianina Ulchina, Vasilii Graur, Victor Țapcov

Brevet:  MD 4707

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie și medicină, în special la un compus coordinativ bio-
logic activ cu activitate antibacteriană ridicată faţă de Bacillus cereus și Bacillus subtilis care 
depășește de 623-153 ori caracteristicile analoage ale Furacilinei și de 32-16 ori caracteris-
ticile analogului structural. Proprietăţile descoperite ale acestei substanţe sunt de interes 
pentru practica medicală în ceea ce privește extinderea arsenalului de remedii antibacte-
riene.

Work description: The invention relates to chemistry and medicine, in particular to a biologically 
active coordination compound with high antibacterial activity towards Bacillus cereus and 
Bacillus subtilis that exceeds by 623-153 times analogous characteristics of the Furacillin 
and 32-16 times the characteristics of the structural analog. The discovered properties of 
this substance are of interest for medical practice in terms of expanding the arsenal of an-
tibacterial remedies.

Importanța socio-economică sau tehnică: În pofida numeroaselor strategii și activităţi aplicate la 
nivel naţional și internaţional, situaţia privind răspândirea accelerată a microorganismelor 
patogene cu rezistenţă multiplă nu se ameliorează. Rolul primordial în rezolvarea acestor 
probleme majore aparţine sectorului cercetare-dezvoltare. Identificarea ori elaborarea de 
substanţe antimicrobiene noi este una dintre direcţiile prioritare în acest sens.
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A 34         PROCEDEU DE OBŢINERE A CHITOSANULUI FUNCŢIONALIZAT CU RESTURI DE 

ACID DIHIDROxIFUMARIC / PROCESS FOR ObTAINING FUNCTIONAlIzED CHITO-
SAN WITH DIHyDROxyFUMARIC ACID RESIDUES

Autori:     Maria Gonţa, Iacob Guţu, Mihail Ceacîru

Cerere:  MD a 2021 0048/2021.07.16

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la sinteza unui copolimer obţinut la funcţionalizarea chitosanu-
lui (Cht) cu acizi carboxilici, (acid dihidroxifumaric) care, se obţine  din acidul tartric, ce este 
un produs secundar din industria vinicolă. Se  propune  un procedeu nou  de funcţionalizare 
a Cht cu resturi de acid dihidroxifumaric (Cht - DFH2Na ), care include: N-acilarea Cht cu 
anhidrida diacetil tartrică cu formarea chitosanului cu resturi de acid diacetiltartric (Cht- 
ADAT); hidroliza alcalină a Cht- ADAT cu obţinerea chitosanul funcţionalizat cu resturi de 
acid tartric (Cht-.AT); oxidarea compozitului Cht- AT cu reagentul Fenton pentru obţinerea 
copolimerului  Cht - DFH2Na. Produsul sintetizat posedă proprietăţi  antioxidante și poate fi 
utilizat cu succes pentru inhibiţia oxidării diferitor substraturi organice.

Work description: The invention relates to the synthesis of a copolymer obtained after functiona-
lization of chitosan (Cht) with carboxylic acids (dihydroxyfumaric acid), which is obtained 
from tartaric acid, a by-product of the wine industry. A new process for the functionaliza-
tion of Cht with dihydroxyfumaric acid residues (Cht- DFH2Na) is proposed. This includes: 
N-acylation of Cht with diacetyl tartaric anhydride and the formation of chitosan with dia-
cetyltartaric acid residues (Cht-ADAT); alkaline hydrolysis of Cht-ADAT was performed and 
functionalized chitosan with residues of tartaric acid (Cht-AT) obtained; oxidation of the 
composite Cht-AT with the Fenton reagent to obtain the copolymer Cht-DFH2Na. The syn-
thesized product possesses antioxidant properties and can be successfully used to inhibit 
the oxidation of various organic substrates.

Importanța socio-economică sau tehnică: Compozitul chitosanului funcţionalizat cu antioxidanţi 
naturali (acid dihidroxifumaric) posedă proprietăţi reducătoare și poate fi utilizat cu succes 
pentru inhibiţia oxidării diferitor substraturi organice  din industria cosmetică, alimentară, 
în domeniul tehnologiei farmaceutice și cel biomedical și în inhibiţia procesului de formare 
a substanţelor cancerigene, a N-nitrozaminelor, în rezultatul nitrozării in vivo a substanţelor 
medicamentoase cu nitriţi ioni. Importanţa socio-economică este determinată de faptul că 
acizii carboxilici, (acidul dihidroxifumaric), se obţine din acidul tartric, care este un produs 
secundar din industria vinicolă. 

A 35         UTILIZAREA NITRATO-[N-CICLOHExIL-N’-(PIRIDIN-2-ILMETILIDEN) CARBA-
MOHIDRAZONTIOATO] CUPRU ÎN CALITATE DE INHIBITOR AL PROLIFERĂRII 
BACTERIILOR DIN SPECIA ACINETOBACTER BAUMANNII  / USE OF NITRATO-[N-
CyClOHExyl-N'-(PyRIDIN-2-ylMETHylIDENE) CARbAMOHyDRAzONETHIOATO] 
COPPER AS AN INHIbITOR OF THE REPRODUCTION OF bACTERIA OF THE SPECIES 
ACINETObACTER bAUMANNII

Autori:     Aurelian Gulea, Roman Rusnac, Greta Bălan, Anna Rusnac,  Nicoleta Nicolenco, Victor Țapcov

Brevet:  MD 4761 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la utilizarea unui compus coor-
dinativ de cupru din clasa tiosemicarbazonaţilor metalelor de tranziţie, care manifestă acti-
vitate antimicrobiană înaltă faţă de bacteriile din specia Acinetobacter baumannii şi poate 
găsi aplicare în medicină şi veterinărie în calitate de preparat antimicrobian. Esenţa invenţi-
ei constă în utilizarea compusului coordinativ nitrato [N-ciclohexil-N’-(piridin-2-ilmetiliden) 
carbamohidrazontioato] cupru cu formula: [Cu(L)NO3] în calitate de inhibitor al proliferării 
bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii.

Work description: The invention relates to chemistry and medicine, namely to the use of a copper 
coordination compound from the class of transition metal thiosemicarbazonates, which ex-
hibits high antimicrobial activity against bacteria of the species Acinetobacter baumannii 
and can be used in medicine and veterinary medicine as an antimicrobial agent. Summary 
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of the invention consists in the use of the coordination compound nitrato-[N-cyclohexyl-N'-
(pyridin-2-ylmethylidene) carbamohydrazonethioato] copper of the formula: [Cu(L)NO3] as 
an inhibitor of the reproduction of bacteria of the species Acinetobacter baumannii.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al invenţiei constă în propunerea în ca-
litate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii unui compus 
coordinativ, care manifestă activitate bacteriostatică și bactericidă faţă de aceste bacterii de 
de 2,1 – 4,1 ori mai înaltă decât prototipul, utilizat în medicină și de 5,1 ori mai înaltă decât 
analogul structural. Proprietatea stabilită a nitrato-[N-ciclohexil-N’-(piridin-2-ilmetiliden)
carbamo-hidrazontioato]cupru susnumit este nouă, fiindcă până acum nu este descrisă uti-
lizarea lui în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter bauman-
nii. Corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei: proiecte de cercetare pro-
gram de stat (2020-2023). Prioritatea V. Competitivitate economică și tehnologii innovative.

A 36        PROCEDEU DE DEPARAZITARE A NĂMOLURILOR DE EPURARE A APELOR UZATE  / 
SEWAGE SlUDGE DEWORMING METHOD 

Autori:     Victor Covaliov,  Olga Covaliova, Dumitru Ungureanu, Natalia Ciobanu, Gheorghe Duca

Cerere:  MD a 2020  0077/2020.10.23

Descrierea lucrării: A fost elaborat un nou agent de deparazitare a nămolului, ecologic prietenos, 
cu proprietăţi pesticidice, antiseptice, bactericide, obţinut din deșeuri vegetale locale. 
Rata ridicată și eficienţa deparazitării permite rezolvarea problemei aplicării nămolului 
ca îngrășământ organo-mineral pentru culturi tehnice, paturi de flori, pepiniere fores-
tiere, copaci decorativi. Agentul de deparazitare este amestecat cu nămol tratat în doze  
0,1-0,5 g / dm3 nămol. Expunerea nămolului timp de 6-8 ore în condiţii de stabilizare ana-
erobă, a demonstrat o eficienţă ridicată a dezinfectării, atingând 97-100% ouă de helminţi 
distruse. Preparatul poate fi utilizat la staţiile de epurare a apelor uzate, în domeniile servi-
ciilor comunale și agriculturii, etc.

Work description: New environmentally-friendly sewage sludge deworming agent was proposed 
with pesticide, antiseptic, bactericide properties, obtained from local vegetable wastes. 
High rate and deworming efficiency helps to resolve problem of sludge applicaion as orga-
no-mineral fertilizer for technical crops, flower beds, forest trees nurseries, decorative trees, 
etc. Deworming agent is mixed with treated sludge in doses 0.1-0.5 g/dm3. Exposure of hel-
minths eggs for 6-8 hours under anaerobic stabilization conditions, demonstrated high de-
sinfection efficiency reaching 97-100%  helminths eggs destroyed. Deworming agent can 
be used at wastewater treatment plants, in fields of communal services and agriculture, etc.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rata și eficienţa ridicată de deparazitare ajută la rezolva-
rea problemei utilizării în continuare a nămolului tratat, care poate fi aplicat ca îngrășământ 
organo-mineral pentru culturi tehnice, paturi de flori, pepiniere de pădure, copaci și tufișuri 
decorative etc. Așadar, domeniul de aplicabilitate a invenţiei se referă la protecţia mediului 
ambiant, managementul ecologic, staţiile de epurare municipale și locale a apelor uzate 
cu conţinut de poluanţii organici, sectorul agro-alimentar, ceea ce corespunde direcţiilor 
prioritare de dezvoltare a știinţei, dar și economiei în Republica Moldova. 

A 37         PROCEDEUL EFICIENT DE DEODORIZARE A NĂMOLULUI ORGANIC DE CANALI-
ZARE / EFFICIENT METHOD OF ORGANIC SEWAGE SlUDGE DEODORIzATION 

Autori:     Victor Covaliov,  Olga Covaliova, Dumitru Ungureanu, Natalia Ciobanu, Gheorghe Duca

Cerere:  MD a 2020 0014

Descrierea lucrării: A fost elaborat un preparat de deodorare eficient, ieftin, simplu de utilizat și me-
toda de aplicare a acestuia. Deodorizarea nămolului cu miros puternic neplăcut la staţiile 
de epurare este asigurată datorită capacităţii mari de oxidare a preparatului, distrugerii mo-
leculelor compușilor tiolici cu miros fetid; inhibarea fermentaţiei biomasei; dezinfectarea 
deșeurilor organice, distrugerea helmintelor și a microflorei patogene. Se asigură elimina-



 SECţIUNEA A | SECTION A  55 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
rea eficientă sau completă a mirosurilor neplăcute puturoase a nămolului fermentat cu 
spectru larg de deșeuri organice. Preparatul propus asigură un efect eficient pe termen 
lung, și poate fi utilizat la staţiile de epurare a apelor uzate municipale, în agricultură, 
ferme, etc.

Work description: Cost-efficient, simple to use deodoration agent and its application method was 
elaborated. Deodoration of treated sewage sludge with strong unpleasant smell is provi-
ded due to high oxidation capacity of agent, destroying fetid-smelling thiolic compounds 
molecules; inhibition of biomass fermentation; desinfection of organic wastes, destroying 
the helmints and pathoogen microflora. Efficient or complete removal of stinking unplea-
sant smells of fermented sludge with broad spectrum of organic wastes is reached. Deo-
dorizing agent and its application is simple, cheap and easy-to-use, ensures efficient and 
long-term effect. It can be used at the municipal wastewater treatment plants, in agricul-
ture, farms and other entities.  

Importanța socio-economică sau tehnică: Eficienţa de deodorizare a nămolului de canalizare se 
asigură prin: 1) capacitatea ridicată de oxidare a agentului, distrugând moleculele tiolilor 
cu radicalii activi generaţi; 2) inhibarea fermentării prin aplicarea compușilor naturali ce su-
primă activitatea vitală a bacteriilor; 3) dezinfectarea cu distrugerea helminţilor și micro-
florei patogene; 4) uleiurile esenţiale (ca deșeuri parfumerice) se pulverizează local peste 
nămol. Astfel, se asigură îndepărtarea eficientă completă a mirosurilor. Agentul și aplicarea 
lui  sunt simple, ieftine, ușor de utilizat, cu efect eficient pe termen lung. Se recomandă pen-
tru staţiile de epurare municipale, în agricultură, ferme și entităţi unde se formează nămolul 
fermentat, deșeurile organice cu mirosuri puternice puturoase, fetide, putride.

A 38        PROCEDEUL DE RECOLTARE A PROBELOR DE AER ATMOSFERIC / ATMOSPHE-
RIC AIR SAMPlING PROCESS

Autori:     Petru Lozovanu, Tatiana Bulimaga, Florentin Paladi

Cerere:  MD a 2020 0085/2020.12.07

Descrierea lucrării: Procedeul de recoltare a probelor de aer atmosferic constă în filtrarea forţată a 
aerului printr-un filtru fibros instalat într-un recipient, în timp ce filtrarea suplimentară se 
face utilizând un al doilea filtru format din nanoclustri de carbon Cn, ambele componente 
(inclusiv recipientul) fiind supuse în prealabil tratamentului termic în vid. Partea interioară 
a recipientului este menţinută în vid până la colectarea probelor de aer. Apoi, impurităţile 
reţinute sunt extrase separat de cele două filtre, un filtru fibros cu solvenţi și de filtrul 
cu nanoclusteri de carbon Cn prin desorbţie termică. Transferul dispozitivului către locul 
de colectare a probelor, înregistrarea coordonatelor și controlul procesului de colectare a 
probelor se face cu ajutorul unei drone. Procedeul este implementat cu ajutorul instalaţiei 
de colectare a probelor de aer din atmosferă, care include un dispozitiv de distribuţie a ae-
rului, dotat cu o supapă de ventilare, cuplat la o pompă pneumatică reglabilă, o conductă 
de aer, un mecanism de cuplare a containerului, un bloc de control programat și unul sau 
mai multe containere cu două supape, în interiorul căruia la intrare este plasat un filtru 
fibros pentru filtrare suplimentară. Filtrul este realizat sub forma unei carcase cilindrice 
dintr-un material compozit poros și o substanţă absorbantă compusă din clustere de na-
nocarburi de carbon Сn.

Work description: Atmospheric air sampling process consists in the forced filtration of air through 
a fibrous filter installed in a container, whereas the additional filtration is done by using 
a second filter made of carbon nanoclusters Cn, both components (including the con-
tainer) having been subjected beforehand to heat treatment in vacuum. Inside part of 
the container is maintained in vacuum until the collection of air samples. Afterwards, the 
impurities retained are extracted separately from the two filters, a fibrous filter with sol-
vents, and a nanocarbon cluster filter, via thermal desorption. Device transfer to the site 
of sample collection, recording coordinates and controlling sample collection process are 
done by drone. The method is implemented with the help of air samples collection device 
in the atmosphere, which includes an air distribution appliance, equipped with a ventila-
tion valve, coupled to an adjustable air pump, an air duct, a mechanism for coupling the 
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container, a programmed control unit, and one or more containers with two valves, inside 
of which a fibrous filter is placed for additional filtration. The filter is made in the shape of 
a cylindric casing out of a composite porous material and an absorbent substance com-
posed of nanocarbon clusters.

Importanța socio-economică sau tehnică: Elaborarea se referă la un procedeu și o instalaţie pen-
tru prelevarea automată la distanţă cu drona a probelor de aer prin absorbţia pe nanoclus-
teri de carbon. Elaborarea este utilizată în scopul monitorizării impurităţilor nocive sub 
formă de gaze și aerosoli, inclusiv cu concentraţii mici, determinarea dinamicii distribuţiei 
impurităţilor pe direcţia verticală și orizontală în zonele greu accesibile adiacente surselor 
staţionare și mobile.
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INSTITUTUL ŞTIINţIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMEN-
TARE, IP (MD)

A 39        TULPINI DE LEVURI SACCHAROMyCES CEREVISIAE PENTRU PRODUCEREA 
VINURILOR ALBE SECI / yEAST STRAINS SACCHAROMyCES CEREVISIAE FOR 
THE PRODUCTION OF DRy WHITE WINES

Autori:    Nicolae Taran,  Olga Soldatenco,  Eugenia Soldatenco,  Alexandru Rudoi,  Vasile Sandu, 
Pavel Glavan

Brevete:  MD  4727, 4728

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la oenologie şi biotehnologie, în particular la o tulpină de 
levuri autohtonă, izolată în centrul vitivinicol „Trifeşti”. Tulpina de levuri Saccharomyces 
cerevisiae este depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institu-
tului de Microbiologie şi Biotehnologie cu numărul CNMN-Y-34, CNMN-Y-35 şi este reco-
mandată pentru producerea vinurilor albe seci.

Work description: The invention relates to oenology and biotechnology, in particular to a local 
yeast strain, isolated in the wine center “Trifesti”. The Saccharomyces cerevisiae yeast stra-
in is deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the Insti-
tute of Microbiology and Biotechnology under the number CNMN-Y-34, CNMN-Y-35 and 
is recommended for the production of dry white wines.

Importanța 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 C.S.I. la livrarea vinurilor pe pieţele Europei de Vest, SUA şi altor ţări ne-
cesită 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 autoh-
tone, rezultatele cărora ar putea fi utilizate în vederea garantării autenticităţii vinurilor cu 
denumiri de origine sau cu indicaţii geografice. 

A 40 TULPINI DE LEVURI SACCHAROMyCES CEREVISIAE PENTRU PRODUCEREA 
VINURILOR ROŞII SECI / yEAST STRAINS SACCHAROMyCES CEREVISIAE FOR 
THE PRODUCTION OF DRy RED  WINES

Autori:   Nicolae Taran,  Olga Soldatenco,  Eugenia Soldatenco

Brevete:  MD  4729, 4730

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la oenologie şi biotehnologie, în particular la o tulpină de 
levuri autohtonă, izolată în centrul vitivinicol „Trifeşti”. Tulpina de levuri Saccharomyces 
cerevisiae este depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institu-
tului de Microbiologie şi Biotehnologie cu numărul CNMN-Y-36, CNMN-Y-37 şi este reco-
mandată pentru producerea vinurilor roșii seci.

Work description: The invention relates to oenology and biotechnology, in particular to a local 
yeast strain, isolated in the wine center “Trifesti”. The Saccharomyces cerevisiae yeast stra-
in is deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the Insti-
tute of Microbiology and Biotechnology under the number CNMN-Y-36, CNMN-Y-37 and 
is recommended for the production of dry red wines.

Importanța 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 C.S.I. la livrarea vinurilor pe pieţele Europei de Vest, SUA şi altor ţări ne-
cesită perfecţionarea regimurilor tehnologice de fabricare la toate etapele de preparare 
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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 autoh-
tone, rezultatele cărora ar putea fi utilizate în vederea garantării autenticităţii vinurilor cu 
denumiri de origine sau cu indicaţii geografice. 

A 41 TULPINI DE LEVURI SACCHAROMyCES CEREVISIAE PENTRU PRODUCEREA 
VINURILOR ROŞII ȘI ALBE SECI / yEAST STRAINS SACCHAROMyCES CEREVISIAE 
FOR THE PRODUCTION OF DRy RED AND WHITE WINES

Autori:    Nicolae Taran, Olga Soldatenco, Eugenia Soldatenco, Victor Bostan, Svetlana Vasiucovici, 
Nicolae Chiosa, Liusia Cichir

Brevete:  MD 4679, 4680, 4727

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la oenologie şi biotehnologie, în particular la o tulpină de 
levuri autohtonă, izolată în centrul vitivinicol „Purcari”. Tulpina de levuri Saccharomyces 
cerevisiae este depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institu-
tului de Microbiologie şi Biotehnologie cu numărul CNMN-Y-31, CNMN-Y-32, CNMN-Y-33 
şi este recomandată pentru producerea vinurilor roșii și albi seci.

Work description: The invention relates to oenology and biotechnology, in particular to a local 
yeast strain, isolated in the wine center “Purcari”. The Saccharomyces cerevisiae yeast 
strain is deposited in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms of the 
Institute of Microbiology and Biotechnology under the number CNMN-Y-31, CNMN-Y-32, 
CNMN-Y-33 and is recommended for the production of dry red & white wines.

Importanța 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 C.S.I. la livrarea vinurilor pe pieţele Europei de Vest, SUA şi altor ţări ne-
cesită 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 autoh-
tone, rezultatele cărora ar putea fi utilizate în vederea garantării autenticităţii vinurilor cu 
denumiri de origine sau cu indicaţii geografice. 

Importanța 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 sang-
vine și respectiv asupra tensiunii arteriale și se consideră un produs cu proprietăţi antioxi-
dante puternice, conţinînd substanţe biologic active cum ar fi resveratrolul, rutina, querci-
tina 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 apli-
cată la producere. Vinurile obţinute cu un potenţial antioxidant sporit va contribui la lărgi-
rea 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.  
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INSTITUTUL DE ZOOLOGIE (MD)

A 42  COMPOZIŢIE ȘI PROCEDEU DE ALIMENTARE COMPLIMENTARĂ ȘI DEPARAZI-
TARE A MISTREŢILOR / COMPOSITION AND PROCEDURE FOR COMPlEMENTA-
Ry FEEDING AND DE-WORMING OF WIlD bOARS

Autori:  Ion Toderaş, Ştefan Rusu, Dumitru Erhan, Anatol Savin, Oleg Ciocoi, Maria Zamornea, 
Ion Gologan, Gheorghe Grosu

Brevet de scurtă durată: MD 1405 Y2019.12.31

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la protecţia faunei cinegetice, şi anume la o compoziţie şi 
un procedeu de alimentare complimentară şi deparazitarea complexă a mistreţilor. Pro-
cedeul prevede efectuarea deparazitării mistreţilor în condiţii naturale şi compensarea 
deficitului acestora în vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile în peri-
oada rece a anului prin utilizarea hranei brichetate, ceea ce permite păstrarea efectivelor 
de mistreţi sănătoase şi a potenţialului lor de reproducere în natură, administrându-se 
simultan cu hrana complimentară preferată şi cu conţinut de preparate antiparazitare. 
De asemenea, acestă compoziţie brichetată 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 com-
position and a procedure of complementary feeding and complex deworming of wild 
boars. The procedure provides the deworming of the wild boars under natural conditions 
and compensate deficiency of vitamins, trace elements, mineral concentrates assimila-
ted during the cold period of the year, which allows the keeping of healthy wild boars 
and their potential for reproduction in nature, being administered simultaneously with 
the preferred supplementary briquetted food of the antiparasitic preparations. Also, this 
composition allows to use effectively and economically both food, premix and antipara-
sitic preparations.

Importanța socio-economică sau tehnică: Prezenta invenţie constă în elaborarea unei compoziţii 
brichetate specifice pentru alimentarea şi deparazitarea mistreţilor şi a unui procedeu 
eficace, inofensiv, relativ ieftin şi simplu de deparazitare complexă, acestea asigurând si-
multan alimentaţia complimentară şi deparazitarea mistreţilor în perioada rece a anului. 
Efectuarea concomitentă a deparazitării şi compensării necesităţilor fiziologice ale orga-
nismului mistreţilor în vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile, dau un 
efect calitativ nou, care permite deparazitarea complexă a acestora ce asigură supraveţu-
irea şi sporirea potenţialului de reproducere al mistreţilor în condiţii naturale, precum şi a 
diminua riscul de capturare a lor de către prădători. Procedeul propus poate fi utilizat în 
toate biotopurile naturale şi antropizate din Republica Moldova, unde se întâlneşte mis-
treţul.
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI (RO)

A 43  COMPOZIŢIE PENTRU RESTAURAREA SUPORTULUI DE HÂRTIE AL DOCUMEN-
TELOR AFECTATE DE MICROORGANISME / COMPOSITION FOR RESTORING 
PAPER FROM DOCUMENTS AFFECTED by MICROORGANISMS

Autori:  Ovidiu Cristian Oprea, Anton Ficai, Denisa Ficai Ludmila Motelica, Roxana Doina Truşca, 
Ecaterina Andronescu

Cerere:  RO A 00818 / 09.12.2020  

Descrierea lucrării: Prezenta invenţie se referă la producerea de compoziţii de tip gel pe bază de 
derivaţi de celuloză, cu nanoparticule de argint protejate cu polimeri biocompatibili, pen-
tru restaurarea documentelor de hârtie, care vor asigura o protecţie antimicrobiană de 
lungă durată. Gelul, prin uscare rapidă, formează o peliculă de celuloză care va repara 
zonele deteriorate. Gelul poate fi introdus și sub literele care s-au desprins de pe suportul 
iniţial în urma degradării materialului celulozic. Prin nanoparticulele de argint, pelicula de 
celuloză prezintă activitate antimicrobiană și nu mai permite dezvoltarea microorganis-
melor pe zona tratată.

Work description: The present invention relates to the production of geltype compositions based 
on cellulose derivatives, with silver nanoparticles protected with biocompatible polymers, 
for the restoration of paper documents, which will provide longlasting antimicrobial pro-
tection. The gel, by rapid drying, forms a cellulose film that will repair the damaged areas. 
The gel can also be inserted under the letters that came off the initial support following 
the degradation of the cellulosic material. By the silver nanoparticles, the cellulose film 
presents antimicrobial activity and no longer allows the development of microorganisms 
on the treated area.

Importanța socio-economică sau tehnică: Prezenta invenţie se referă la producerea de compoziţii 
de tip gel pe bază de derivaţi de celuloză, cu nanoparticule de argint protejate cu polimeri 
biocompatibili, pentru restaurarea documentelor de hârtie, care vor asigura o protecţie 
antimicrobiană de lungă durată. Gelul, prin uscare rapidă, formează o peliculă de celuloză 
care va repara zonele deteriorate. Gelul poate fi introdus și sub literele care s-au desprins 
de pe suportul iniţial în urma degradării materialului celulozic. Prin nanoparticulele de ar-
gint, pelicula de celuloză prezintă activitate antimicrobiană și nu mai permite dezvoltarea 
microorganismelor pe zona tratată.
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A 44 PROCEDEU DE TRATAMENT A DIVERSELOR SUBSTRATURI NATURALE SAU 

SINTETICE ÎN VEDEREA INDUCERII DE ACTIVITĂŢI ANTIMICROBIENE, ANTIBI-
OFILM, ANTIFUNGICE, AN-TIALGICE SAU CHIAR ANTIVIRALE BAZATE PE NA-
NOTEHNOLOGII / PROCESS FOR TREATING VARIOUS NATURAl OR SyNTHETIC 
SUbSTRATES IN ORDER TO INDUCE ANTIMICRObIAl, ANTI-bIOFIlM, ANTIFUN-
GAl, ANTIAlGIC OR EVEN ANTIVIRAl ACTIVITIES bASED ON NANOTECH-NOlO-
GIES

Autori:    Liliana MARINESCU, Laura-Florentina BOANTA, Anton FICAI, Denisa FICAI, Ecaterina AN-
DRONESCU

Cerere:  RO A/00075/25.02.2021

Descrierea lucrării: Cererea de brevet prezinta soluţiile tehnice privitoare la modalitatea de trata-
ment a unor suprafeţe naturale sau sintetice in vederea inducerii unei activităţi antimi-
crobiene, antibiofilm, antifungice, antialgice sau chiar antivirale. Printre suprafeţele cele 
mai de interes se numără piatra, carămida, betonul, sticla, etc. iar soluţia tehnică propusă 
implică silanizarea suprafeţei şi decorarea cu nanoparticule de Ag.

Work description: The patent application presents the technical solutions regarding the treatment 
of some natural or synthetic surfaces in order to induce an antimicrobial, antibiofilm, an-
tifungal, antialgic or even antiviral activity. Stone, brick, concrete, glass, etc. are among 
the surfaces with higher interest and the proposed technical solution involves surface 
silanization and decoration with Ag nanoparticles.

Importanța socio-economică sau tehnică: Impactul cererii de brevet poate fi considerata atât 
din punct de vedere social, cât şi economic deoarece soluţiile dezvoltate au potenţiale 
aplicaţii în tratarea obiectelor de patrimoniu; tratarea clădirilor, mai ales a celor expuse la 
umiditate.



 SECţIUNEA A | SECTION A  62 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI (MD)

A 45  PROCEDEU DE OBŢINERE A FIBRELOR ALIMENTARE DIN ȘROT DE SEMINŢE DE IN / 
PROCESS FOR ObTAINING OF DIETARy FIbER FROM FlAxSEED MEAl

Autori:  Alexei BAERLE, Pavel TATAROV, Iuliana SANDU, Rodica STURZA, Artur MACARI

Brevet:  MD 9703 din 2021.01.22

Descrierea lucrării: Procedeu de obţinere a fibrelor alimentare din șrotul de seminţe de in (Linum 
Usitatissimum) se referă la industria alimentară. Conform Procedeului, fibrele alimentare din 
șrotul de seminţe de in (Linum Usitatissimum) sunt extrase prin degresarea șrotului, umec-
tarea șrotului degresat cu amestec de etanol şi apă, extracţia din șrotul degresat a polizaha-
ridelor hidrosolubile cu apă caldă demineralizată, separarea fracţiei fibrelor insolubile prin 
presare, deshidratarea și transformarea fracţiei fibrelor de pentozani dizolvaţi în fibre solide, 
prin concentrare sau prin liofilizare. Rezultatul invenţiei constă în obţinerea fibrelor alimen-
tare insolubile în forma solidă şi a compoziţiei polizaharidelor solubile (arabinoxilanului şi 
arabinogalactanului) în forma solidă.

Work description: Process for obtaining of dietary fiber from flaxseed (Linum Usitatissimum L.) meal 
refers to the food industry. The dietary fibers from a flaxseed meal are extracted by degrea-
sing of the meal, wetting the defatted meal with a mixture of ethanol and water, extracting of 
water-soluble polysaccharides from the defatted meal using hot demineralized water. Then 
follows separating the fiber fraction by pressing, dehydration and transformation of the dis-
solved pentosan fibers fraction into solid fibers, using concentration or lyophilization. The re-
sult of the invention: insoluble dietary fibers and the composition of soluble polysaccharides 
(arabinoxylan and arabinogalactan) in solid form.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema, pe care o rezolvă invenţia, constă în valorifica-
rea  şrotului de seminţe de in (Linum Usitatissimum L.), rezultat după separarea uleiului prin 
presare directă a seminţelor. Procedeul se realizează prin  separarea fibrelor solubile şi insolu-
bile, compușilor biologic activi (CBA), necesare pentru utilizări în industria alimentară. Proce-
deul asigură stabilitatea fizico-chimică ridicată și păstrarea funcţionalităţii biologice ale CBA.
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A 46  PROCEDEU DE OBŢINERE A COLORANŢILOR DIN PETALE DE ȘOFRĂNEL (CART-

HAMUS TINCTORIUS L.) / PROCESS FOR PRODUCING DyES FROM SAFFlOWER 
PETAlS (CARTHAMUS TINCTORIUS l.)

Autori:   Alexandra SAVCENCO, Alexei BAERLE, Pavel TATAROV, Raisa IVANOVA

Brevet de scurtă durată: MD 1453 din 2019.12.23

Descrierea lucrării: Procedeul constă în extracţia, purificarea și separarea coloranţilor chalconici natu-
rali, cartamină și precartamină. Acești coloranţi biologic activi pot fi utilizaţi pentru a substi-
tui unii azo-coloranţi sintetici toxici. Acești coloranţi naturali pot fi utilizaţi pentru producerea 
alimentelor, produselor cosmetice și produselor farmaceutice sigure pentru consumatori. 
Conform metodei, petalele de Șofrănel uscate în aer sunt tratate cu soluţie de carbonat de 
sodiu (1-5%) și sunt supuse presării. Faza lichidă obţinută este tratată cu acid alimentar și 
suferă alte operaţii simple. Se obţine un colorant roșu-violet, cartamină, în stare solidă și un 
colorant galben, precartamină sub formă de soluţie concentrată sau pulbere galbenă.

Work description: Process include extraction, purification and separation of natural chalconic co-
lorants: carthamin and precarthamin. These biologically active colorants can be successful-
ly used in order to substitute a toxic synthetic azo-colorants. This natural chalcones will be 
used to produce safe foods, cosmetics and pharmaceuticals. The air-dried Safflower petals 
are treated with sodium carbonate solution (1-5%) and undergo high pressure. The obtained 
liquid phase is treated with alimentary acid and undergo other operations. The result of the 
invention is obtaining a red-purple colorant, carthamin, in a solid state and a yellow colorant, 
precarthamin in the form of a dark-orange solution or yellow powder.

Importanța socio-economică sau tehnică: Extinderea biodiversităţii culturilor agricole din RM; sti-
mularea cultivării plantei de Șofrănel; stimularea utilizării raţionale a deșeurilor agroindus-
triale în formă de petale (produsul de bază al creșterii Șofrănelului fiind ulei din seminţe); 
producerea coloranţilor naturali din materia primă vegetală de origine locală; dezvoltarea 
tehnologiilor chimice din industria agroalimentară naţională; micșorarea impactului negativ 
al coloranţilor sintetici de tipul tartrazinei asupra sănătăţii populaţiei.
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (RO)

A 47 ELECTRODE AND METHOD FOR FAST ELECTROCHEMICAL DETECTION OF ARSE-
NIC (III) FROM AqUEOUS SOLUTIONS  

Autori:  Florica Manea, Aniela Pop, Anamaria Baciu, Adriana Remeș

Brevet:  RO 129026 B1/30.10.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la elaborarea unui electrod și a unui proces de detectare electro-
chimică a arsenicului (III), un poluant foarte toxic din soluţii apoase. De asemenea, electrodul 
de lucru și procesul invenţiei pot fi utilizate atât pentru detectarea altor poluanţi din apă (me-
tale grele și poluanţi organici), cât și pentru alte aplicaţii (analiza produselor farmaceutice, 
controlul și siguranţa calităţii alimentelor, analiza clinică) . Problema care trebuie rezolvată 
prin invenţie este de a dezvolta un produs și o metodă bazată pe metoda electrochimică 
de detectare rapidă a arsenicului (III) din soluţii apoase utilizând un material electrod relativ 
ieftin, cu un timp de funcţionare lung, care prezintă performanţe electroanalitice ridicate - 
limita de detectare, sensibilitate, reproductibilitate, precizie.

Work description: The invention relates to the elaboration of an electrode and a process for the elec-
trochemical detection of arsenic (III), a highly toxic pollutant from aqueous solutions. Also, 
the working electrode and the process of the invention can be used both for the detection of 
other pollutants from water (heavy metals and organic pollutants) and for other applications 
(the analysis of pharmaceutical products, food quality control and safety, clinical analysis). 
The issue to be solved by the invention is to develop a product and a method based on the 
electrochemical method of fast detection of arsenic (III) from aqueous solutions using a rela-
tively inexpensive electrode material, with a long operating time, exhibiting high electroana-
lytical performance-limit of detection, sensitivity, reproducibility, accuracy.
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INSTITUTUL NAţIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII 
IZOTOPICE ȘI MOLECULARE, CLUJ–NAPOCA (RO)

A 48   PROCEDEU DE PREPARARE, ÎNGLOBARE ȘI APLICARE A DEȘEURILOR RADIOAC-
TIVE ÎN STICLE PE BAZĂ DE B2O3-PBO / PREPARATION, INCORPORATION AND 
APPlICATION OF RADIOACTIVE WASTE IN GlASSES bASED ON b2O3-PbO

Autori:  Simona Rada, Adriana Dehelean

Cerere:  RO A/00097 / 2020 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o metodă de preparare, încapsulare și aplicare a noilor sti-
cle pe bază B2O3-PbO ca alternativă pentru imobilizarea deșeului radioactiv şi valorificarea 
produșilor rezultaţi ca materiale luminescente. Modelul experimental dezvoltat pentru tes-
tarea proprietăţilor fotoluminescente dovedeşte o eficienţă bună, selectivitate dependentă 
pe natura ionilor componenţi şi reproductibilitate crescută. Procedeul propus permite: i) 
imobilizarea unui nivel înalt de deșeu radioactiv în sticlele inventate; ii) imobilizarea com-
ponentelor volatile ale segmentului radioactiv; iii) noi aplicaţii ale produselor rezultate în 
vederea comercializării acestora și nu depozitării finale ale deșeului radioactiv.

Work description: The invention relates to a preparation, incorporation and application of new 
glasses based on B2O3-PbO as an alternative for immobilization radioactive waste and 
capitalizing on the resulting products as luminescent materials. The experimental model 
developed for the testing of photoluminescent properties proves to be a good efficiency, 
selectivity depending on the nature of the component ions and an increased reproducibi-
lity. The proposed procedure allows: i) immobilization of a high level of radioactive waste 
in the glasses; ii) immobilization of the volatile components of the radioactive segment; iii) 
new applications of the resulting products for commercialization and not the final storage 
of radioactive waste.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la o metodă de preparare şi înglobare 
a deșeurilor radioactive într-o nouă sticlă pe bază de trioxid de bor-oxid de plumb în vede-
rea valorificării produșilor rezultaţi ca materiale luminescente. Importanţa prezentei invenţii 
este considerabilă, prin faptul că oferă: o metodă de preparare simplă, mai putin costisi-
toare și produse pentru aplicaţii în domeniul materialelor luminiscente; o metodă pentru 
captarea contaminanţilor volatili; un model theoretic pentru înglobarea deșeului radioactiv 
în sticle și aplicarea produsului rezultat ca material luminescent, având performanţe net su-
perioare pentru aplicaţii tehnologice. Sectorul nuclear (imobilizarea deșeurilor radioactive) 
reprezintă un domeniu de importanţa stategică.

A 49    PROCEDEU DE DESULFATIZARE, OPTIMIZARE ȘI APLICARE A PLĂCILOR UZA-
TE PROVENITE DE LA BATERIA AUTO / DESUlFATIzATION, OPTIMIzATION AND 
APPlICATION TECHNIqUE OF THE SPENT PlATES PROVIDED FROM CAR bATTERy

Autori:  Simona Rada 1, 2 , Răzvan Opre2, Andrei Pintea2, Eugen Culea2

1Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, 
Cluj–Napoca, România, 
2Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, România

Cerere:  RO A00531 / 24.08.2020

Descrierea lucrării:  Invenţia se referă la o metodă de desulfatizare a plăcilor uzate de la o baterie 
auto prin dopare cu un conţinut potrivit de oxid de nichel (II) sau oxid dublu de cobalt (II și 
III) pentru a obţine materiale optimizate pentru aplicaţii ca electrozi noi la acumulatorul de 
plumb. Difractogramele cu raze X ale materialelor reciclate și dopate cu 8 % moli NiO sau  
20 % moli Co3O4 evidenţiază dispariţia fazelor sulfatizate ale plumbului sub limita de 
detecţie. Performanţele electrochimice ale materialelor reciclate și desulfatizate cu ioni me-
talici au fost demonstrate din măsurători de voltametrie ciclică.
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Work description: The invention relates to desulphatization technique of the spent plates from a car 

battery by the doping with a suitable content of nickel (II) oxide or cobalt (II and III) double 
oxide in order to obtain of optimized materials for applications as new electrodes at lead 
acid batteries. X-ray diffractograms of recycled and doped materials with 8 mole% NiO or 
20 mole% Co3O4 show the disappearance of the sulphated phases of lead ions below the 
detection limit. The electrochemical performance of recycled and desulfatizated materials 
with metallic ions was demonstrated from cyclic voltammetry measurements.

Importanța socio-economică sau tehnică: Existenţa unei tehnici de reciclare eco - inovative este 
o direcţie prioritară de dezvoltare a șţiinţei și a politicilor ecologice având beneficii directe 
asociate diferitelor servicii de mediu și managementului deșeului provenit de la baterii. În-
semnătatea socio-economică mai largă poate fi demonstrată din evaluarea beneficiilor care 
derivă din existenţa generală a materialelor reciclate și optimizate ca electrozi noi pentru 
aplicaţii în domeniul de proveninţă.

A 50 PROCEDEU DE PREPARARE A CERAMICILOR ZIRCONIA PARŢIAL STABILIZATE 
CU ALŢI OxIZI / PREPARATION TECHNIqUE OF PARTIAlly STAbIlIzED zIRCONIA 
CERAMICS by THE OxIDES ADDITION

Autori:   Simona Rada1, 2 ,  Mioara Zagrai1, Nicolae Marius Rada1, Eugen Culea2,  Marius Manole 3, Radu 
Hendea4

1Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, 
Cluj–Napoca, România, 
2Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca, România
3Universitarea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu”, România, 
4Zircon Dent SRL, Cluj-Napoca, 400652, România

Cerere:  RO A00160/07.03.2018

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu de preparare a unor materiale ceramice pe bază 
de zirconia stabilizate la temperatura camerei pentru aplicaţii în domeniul dentar. Procedeul 
de preparare se referă la un proces de reacţii în stare solidă la temperatură înaltă prin folo-
sirea de oxizi ieftini pentru a stabiliza dioxidului de zirconiu. Principalul avantaj al acestei 
rute de sinteză îl oferă puritatea ridicată a materialului optimizat și proprietăţile excelente 
pentru aplicaţii în domeniul dentar, medical și technologic. Analiza difractogramelor cu raze 
X indică faptul că ceramicile din această invenţie au aceeași structură cu cea detectată în 
brandurile dentare comerciale.

Work description: The invention relates to a preparation technique of zirconia ceramic materials sta-
bilized at room temperature for the dental applications. The preparation technique refers to 
a process of solid state reactions at high temperature by the using of unexpensive oxides to 
stabilize zirconium dioxide. The main  advantage of this synthesis route is the high purity of 
the optimized material and the excellent properties for dental, medical and technological 
applications. The analysis of X-ray digfractograms indicates that the invented ceramics have 
the same structure as that detected in the commercial dental brands.

Importanța socio-economică sau tehnică: Existenţa unei tehnici de preparare pentru stabilizarea 
ceramicilor zirconia la temperatura camerei este o direcţie prioritară de dezvoltare a șţiinţei 
având beneficii directe asociate diferitelor servicii din domeniul medical. Însemnătatea so-
cio-economică mai largă poate fi demonstrată din evaluarea beneficiilor care derivă din 
existenţa generală a ceramicilor zirconia ca materiale dentare cu calităţi superioare.
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A 51   PROCEDEU DE PREPARARE, OPTIMIZARE ŞI APLICARE A MATERIALELOR RECI-

CLATE DE LA ELECTROZII UNEI BATERII AUTO UZATE / PREPARATION, OPTIMIzA-
TION AND APPlICATION TECHNIqUE OF RECyClED MATERIAlS PROVIDED FROM 
ElECTRODES OF THE SPENT CAR bATTERIES

Autori:   Simona Rada1, 2,  Mioara Zagrai1, Nicolae Marius Rada1, Eugen Culea2, Adrian Bot1

1Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, Cluj–
Napoca, România, 
2Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca, România

Cerere:  RO A00282 / 20.04.2018 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o metodă de preparare a unor materiale obţinute din plăcile 
uzate ale unei baterii auto și CuO pentru aplicaţii ca electrod nou pentru acumulatorul de 
plumb. Analiza difractogramelor cu raze X ale materialelor reciclate și dopate cu ioni de cupru 
evidenţiază picuri de difracţie caracteristice plumbului metalic cu structură cubică. Inspecţia 
voltamogramelor ciclice indică faptul că doparea cu 20% moli CuO reduce reacţia de evoluţie 
a hidrogenului și elimină fenomenele de pasivare. Avantaje: i) metodă cu costuri și consum 
de energie reduse, ii) produșii se întorc în domeniul de provenienţă.

Work description: The invention relates to a preparation technique of materials obtained from the 
spent plates of the car battery and CuO for the applications as new electrode at lead acid bat-
teries. The analysis of the diffractograms of recycled and copper - doped materials shows the 
diffraction peaks corresponding to the metallic lead with cubic structure. The inspection of 
cyclic voltammograms indicates that the doping with 20 mol% CuO reduces the reaction of 
hydrogen evolution and removes of passivation phenomena. The advantages: i) low cost and 
energy consumption method; i) products go in the environment from which they came from.

Importanța socio-economică sau tehnică: Existenţa unei tehnici de reciclare eco - inovative este o 
direcţie prioritară de dezvoltare a șţiinţei și a politicilor ecologice având beneficii directe aso-
ciate diferitelor servicii de mediu și managementului deșeului provenit de la baterii. Însemnă-
tatea socio-economică mai largă poate fi demonstrată din evaluarea beneficiilor care derivă 
din existenţa generală a materialelor reciclate și optimizate ca electrozi noi pentru aplicaţii în 
domeniul de proveninţă.
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FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI (RO)

A 52     ALIAJ CU ENTROPIE RIDICATĂ PENTRU APLICAŢII MEDICALE CHIRURGICALE DIN 
SISTEMUL METALURGIC FEMOTATIZR ȘI PROCEDEU DE OBŢINERE / HIGH ENTRO-
Py AllOy FOR MEDICAl SURGICAl APPlICATIONS IN THE FEMOTATIzR METAllUR-
GICAl SySTEM AND METHOD OF ObTAINING

Autori:      Victor Geantă, Ionelia Voiculescu, Radu Ştefănoiu, Horia Binchiciu, Petrică Vizureanu, Hajnal 
Kelemen, Mirela Maria Codescu, Andrei Victor Sandu, Simona Bălţatu, Virgil Marinescu

Brevet:   RO 134978

Descrierea lucrării: Aliajul metalic cu entropie ridicată din sistemul FeMoTaTiZr destinat aplicaţiilor 
chirurgicale, este constituit din elemente cu toxicitatea cât mai mică pentru organismul uman 
și care face obiectul invenţiei, prezintă concomitent duritate și tenacitate ridicate, fiind alcă-
tuit din cinci elemente metalice de puritate avansată, având compoziţia chimică situată în 
domeniile de valori, după cum urmează: Fe = 9,5 – 12,5 %, Mo = 19 – 22 %, Ta = 36 – 40 %, Ti 
= 9 – 11,5 %, Zr = 18 – 21 % cu densitatea de 10,8 - 12 kg/dm3 și temperatura de topire de 
2300 – 2400oC, material care înainte de tratamente termice (în stare turnată) prezintă valori 
medii ale microdurităţii de 694 HV0.5, iar după aplicarea unor tratamente termice specifice 
(încălzire până la 900oC, staţionare pe palier 2 ore, călire în apă) prezintă o duritate asociată 
de 800 HV0.5, fiind obţinut prin topire și omogenizare într-o instalaţie de retopire cu arc în vid 
sub atmosferă protectoare de argon.

Work description: The high entropy metal alloy of the FeMoTaTiZr system for surgical applications, 
consists of elements with the lowest toxicity to the human body and which is the subject of 
the invention, has high hardness and toughness, being composed of five metal elements of 
advanced purity, having the chemical composition located in the value ranges, as follows: 
Fe = 9.5 - 12.5%, Mo = 19 - 22%, Ta = 36 - 40%, Ti = 9 - 11.5%, Zr = 18 - 21% with a density of 
10.8 - 12 kg / dm3 and a melting temperature of 2300 - 2400oC, material which before heat 
treatments (in the molded state) has average microd hardness values of 694 HV0.5, and after 
the application of specific heat treatments ( heating up to 900oC, stationary on the bearing 
for 2 hours, hardening in water) has an associated hardness of 800 HV0.5, being obtained by 
melting and homogenization in a vacuum spring remelting plant under a protective argon 
atmosphere.

Importanța socio-economică sau tehnică: Eficienţă sporită la un cost scăzut.
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A 53 ALIAJ CU ENTROPIE RIDICATĂ DIN SISTEMUL MONBTATIZR MICROALIAT CU 

yTRIU PENTRU APLICAŢII MEDICALE ȘI PROCEDEU DE CONSOLIDARE / HIGH 
ENTROPy AllOy FROM  MONbTATIzR SySTEM WITH yTRIUM FOR MEDICAl APPlI-
CATIONS AND CONSOlIDATION PROCESS

Autori:      Ionelia Voiculescu, Victor Geantă, Radu Ştefănoiu, Hajnal Kelemen, Petrică Vizureanu, Mirela Ma-
ria Codescu, Andrei Victor Sandu, Emilia Florina Binchiciu, Simona Mădălina Bălţatu, Delia Pătroi 

Brevet:   RO 134977 

Descrierea lucrării: Aliajul metalic biocompatibil multielement din sistemul MoNbTaTiZr microaliat cu 
Y pentru aplicaţii medicale care face obiectul prezentei invenţii prezintă concomitent valori 
de duritate și rezistenţă la compresiune ridicate, fiind alcătuit din cinci elemente metalice 
de puritate avansată, având compoziţia chimică echimolară de: Mo = 18,86%; Nb=18,27%; 
Ta=35,56%; Ti=9,43%; Zr=17,88%:și compoziţia procentuală impusă de: Mo = 17 - 19%; Nb= 
17 – 19%%; Ta = 34 - 36%; Ti = 8,5 - 10%; Zr = 16,5 – 18,5%, microaliat cu ytriu în proporţii cu-
prinse între Y = 0,1 – 0,5% pentru reducerea fragilităţii, finisării granulaţiei, reducerii tendinţei 
de rupere fragilă, globulizării peliculelor de oxid care se separă pe limitele grăunţilor, inhi-
bării tendinţei de segregare a sulfului pe limitele de grăunte cu consecinţe benefice asupra 
creșterii coeziunii intergranulare și reducerii tendinţei de fisurare sau fragilizare, reducerii 
concentraţiei totale de oxigen dizolvat în matricea metalică și îmbunătăţirii tenacităţii, având 
densitatea în domeniul 10,5 - 11,3 g/cm3 și temperatura lichidus între 2300 – 2500oC.

Work description: The multi-element biocompatible metal alloy in the Y microalloyed MoNbTaTiZr 
system for medical applications of the present invention simultaneously has high hardness 
and compressive strength values, being composed of five metal elements of advanced puri-
ty, having the equimolar chemical composition of: Mo = 18.86 %; Nb = 18.27%; Ta = 35.56%; 
Ti = 9.43%; Zr = 17.88%: and the percentage composition imposed by: Mo = 17 - 19%; Nb = 17 
- 19 %%; Ta = 34 - 36%; Ti = 8.5 - 10%; Zr = 16.5 - 18.5%, microalloy with yttrium in proportions 
between Y = 0.1 - 0.5% to reduce brittleness, finish granulation, reduce the tendency of brittle 
fracture, globulation of oxide films separating on the boundaries grains, inhibition of the ten-
dency to segregate sulfur at grain boundaries with beneficial consequences for increasing 
intergranular cohesion and reducing the tendency to crack or weaken, reducing the total 
concentration of dissolved oxygen in the metal matrix and improving toughness, having a 
density in the range 10.5 - 11, 3 g / cm3 and liquid temperature between 2300 - 2500oC.

Importanța socio-economică sau tehnică: Eficienţă sporită la un cost scăzut.



 SECţIUNEA A | SECTION A  70 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
INSTITUTUL DE CHIMIE (MD) 
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ (MD)

A 54        BIS-(N,N´-BIS(4-TOLIL)DIAMINOGLIOxIM)–4-METILANILIN–TRIHIDRAT PENTRU 
UTILIZARE ÎN CALITATE DE REMEDIU ANTIBACTERIAN ÎN AGRICULTURĂ /  
bIS- (N, N´-bIS (4-TOlyl) DIAMINOGlIOxIM) -4-METHylANIlINE TRIHyDRATE FOR 
USE AS AN ANTIbACTERIAl REMEDy IN AGRICUlTURE

Autori:    Dumitru Ureche, Ion Bulhac,  Pavlina Bouroș,  Daniel Roșca,  Lucian Lupașcu

Brevet:  MD 4762

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie și agricultură, în special la utilizarea unui derivat de di-
aminoglioximă în calitate de remediu antibacterian. Conform invenţiei compusul bis-(N,N´-
bis(4-tolil)diaminoglioxim)–4-metilanilin–trihidrat manifestă o activitate antibacteriană și 
antifungică și poate fi utilizat, în special, în calitate de remediu antibacterian contra tulpinilor 
fitopatogene de Xanthomonas campestris, Erwinia amylovora și Erwinia carotovora.

Work description: The invention relates to chemistry and agriculture, in particular to the use of a dia-
minoglioxime derivative as an antibacterial remedy. According to the invention the compo-
und bis- (N, N´-bis (4-tolyl) diaminoglioxim) -4-methylaniline-trihydrate exhibits antibacterial 
and antifungal activity and can be used, in particular, as an antibacterial remedy against 
phytopathogenic strains of Xanthomonas campestris, Erwinia amylovora and Erwinia caro-
tovora.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia poate fi utilizată ca remediu antibacterian în 
agricultură și alimentaţie.

A 55   COMPUSUL 2,5,11,14-TETRAAZATRICICLO-[13,3,1,16,10]-ICOSA-1(19), 6, 8, 
10(20), 15,17-HExAEN-3,4,12,13-TETRAONTETRAOxIMĂ BIS(N,N-DIMETILFOR-
MAMIDĂ) CU ACTIVITATE ANTIBACTERIANĂ ȘI ANTIFUNGICĂ / COMPOUND 
2,5,11,14-TETRAAzATRICyClO-[13,3,1,16,10]-ICOSA-1(19),6,8,10(20)15,17-HE-
xAEN-3,4,12,13-TETRAONTETRAOxIME bIS (N, N-DIMETHylFORMAMIDE) WITH 
ANTIbACTERIAl AND ANTIFUNGICAl ACTIVITy 

Autori:    Dumitru Ureche, Ion Bulhac, Lucian Lupașcu, Anastasia Veveriţa,  Pavlina Bouroș

Brevet:  MD 4745 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie, în special la tetraoxima 2,5,11,14-tetraazatriciclo-
[13,3,1,16,10]-icosa-1(19),6,8,10(20),15,17-hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoximă di-N,N-dime-
tilformamidă (TOxC∙2dmf) în calitate de agent de coordinare polidentat în scopul obţinerii 
compușilor coordinativi noi cu structură originală și supramoleculară, precum și la microbio-
logie, destinată utilizării ei în calitate de remediu antibacterian și antifungic. Conform invenţiei 
se revendică compusul 2,5,11,14-tetraazatriciclo-[13,3,1,16,10]-icosa-1(19),6,8,10(20),15,17-
hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoximă di-N,N-dimetilformamidă care poate fi utilizat în calitate 
de remediu antibacterian și antifungic.

Work description: The invention relates to chemistry, in particular to tetraoxime 2,5,11,14-tetraaza-
tricyclo- [13,3,1,16,10]-icosa-1(19),6,8,10(20)15,17-hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoxime di-
N,N-dimethylformamide (TOxC∙2dmf) as a polydentate coordination agent for the purpose 
of obtaining new coordinating compounds with original and supramolecular structure, as 
well as to microbiology, intended for use as an antibacterial and antifungal remedy. Accor-
ding to the invention, the compound 2,5,11,14-tetraazatricyclo-[13,3,1,16,10]-icosa-1(19), 
6,8,10(20),15,17-hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoxime di-N, N-dimethylformamide which can 
be used as an antibacterial and antifungal remedy is clamed.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia poate fi utilizată ca remediu antibacterian în 
agricultură și alimentaţie.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

A 56       PROCEDEU DE BIOREMEDIERE Ex-SITU A SOLURILOR POLUATE CU HIDROCAR-
BURI UTILIZÂND MICROORGANISME PSEUDOMONAS ŞI BACILLUS / Ex-SITU 
bIOREMEDIATION PROCESS OF HyDROCARbON POllUTED SOIlS USING PSEUDO-
MONAS AND bACIllUS MICROORGANISMS

Autori:  Valer Micle, Ioana Monica Sur, Mihai Mitrea

Cerere de brevet: RO A/00683/2017

Descrierea lucrării: Procedeul constă în tratarea solului, după sortare şi omogenizare, prin amesteca-
rea cu substanţe nutritive şi microorganisme aparţinând genurilor Pseudomonas şi Bacillus şi 
apoi dispunerea sub forma unei grămezi pe o suprafaţă impermeabilă, la baza grămezii fiind 
un strat drenant din pietriş care favorizează procesul de aerare. Prin asigurarea condiţiilor ae-
robe de tratare prin intermediul unui sistem de aerare constituit din suflantă şi reţeaua de dis-
tribuţie a aerului, la temperatura de 24–260C, pH 7.5–8, cu menţinerea umidităţii de 28–30%, 
şi o creştere a numărului total de germeni (unităţi formatoare colonii - UFC) de la 151x105 la 
213x107 UFC/gram de sol, după 12 săptămâni de tratare randamentul de depoluare atins este 
de 83 %. Este un procedeu cu impact redus asupra mediului, necesită costuri reduse şi este 
adecvat pentru tratarea cantităţilor mari de sol.

Work description: The process consists of treating the soil, after sorting and homogenization, by mixing 
with nutrients and microorganisms belonging to the genera Pseudomonas and Bacillus and 
then disposed in the form of a pile on an impermeable surface, at the base of the pile being 
a drainage layer of gravel that favors the aeration process. By ensuring the aerobic treatment 
conditions through an aeration system consisting of the blower and the air distribution ne-
twork, at the temperature of 24–260C, pH 7.5–8, maintaining the humidity of 28–30%, and an 
increase in the total number of germs (colony-forming units-CFU) from 151x105 to 213x107 
CFU/gram of soil, after 12 weeks of treatment the depollution efficiency reached is 83%. It is 
a process of reducing the impact on the environment, it has low costs and it is suitable for 
treating large quantities of soil.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Depoluarea solu-
rilor poluate cu hidrocarburi.
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ARGHIRESCU MARIUS (RO)

B 1         COMPENSATOR MAGNETIC PENTRU TURBINĂ EOLIANĂ ŞI TURBINĂ CU GENE-
RATOR MAGNETOELECTRIC/ MAGNETIC COMPENSATOR FOR WIND TURbINE 
AND TURbINE WITH MAGNETOElECTRIC GENERATOR

Autor:      Marius Arghirescu 

Cerere:  RO 2019 00429

Descrierea lucrării: Compensatorul magnetic, de compensare a lucrului mechanic de frânare a ro-
torului unui generator magnetoelectric cu sarcina cuplată, este compus dintr-un rotor (R) 
fixat pe un ax (1) metalic şi cu nişte magneţi rotorici  paralelipipedici (3) sau tip bară (3’, 3’’, 
3’’’), cu polarizaţia în unghi de 30°÷45° faţă de direcţia radială, cu un ecran magnetic (4) pe 
faţa dinspre sensul rotaţiei şi un stator magnetic (S ) cu nişte magneţi statorici principali 
(7, 7’) paralelipipedici, polarizaţi pe direcţia grosimii, şi magneţi statorici secundari (9) pa-
ralelipipedici polarizaţi pe direcţia lăţimii sau lungimii, dispuşi cu polarizaţia P în unghi de 
30°÷45° faţă de direcţia radială, cu un ecran magnetic (8), respectiv-(8’) pe faţa de întâlnire 
cu magneţii rotorici, magneţii statorici principali (7, 7’) şi secundari (9) fiind cuplaţi magne-
tic într-un ansamblu în forma literei L, şi cu magneţii statorici principali (7’) carcasaţi într-o 
carcasă feromagnetică (8’’) cu secţiunea în formă de U. Generatorul magnetoelectric derivat 
are un stator cu două părţi (S’a și S’b) simetrice, cu magneţi statorici (9, 9’) paralelipipedici 
cu niște ecrane feromagnetice (8’’) între ei și cu polarizaţiile P paralele, în unghi de 30°÷45° 
faţă de planul rotaţiei și antiparalele cu polarizaţiile P ale unor magneţi rotorici principali 
(3, 3’) paralelipipedici polarizaţi longitudinal, dispuși simetric pe două rânduri circulare și 
ecranaţi disimetric şi ale unor magneţi rotorici secundari (11, 11’) paralelipipedici polarizaţi 
pe direcţia grosimii, dispuși în L faţă de magneţii rotorici principali (3, 3’), între cele două 
rânduri circulare de magneţi rotorici fiind dispuși N magneţi circulari (12) cu polarizaţiile 
radiale și reciproc antiparalele, introduși într-un inel (a) din oţel-inox, care induc curent în 
niște bobine (13) fixate de suprafaţa interioară a părţii inelare (10’’c) a carcasei (10’’). 

Work description: The magnetic compensator, for compensating the mechanical braking work of 
the rotor of a magnetoelectric generator with coupled load, is composed of a rotor (R) fixed 
on a metallic shaft (1) and with some parallelepiped rotor magnets (3) or of bar type (3', 
3'', 3'''), with a polarization at an angle of 30 ° ÷45 ° to the radial direction, with a magnetic 
screen (4) on the face from the direction of rotation and a magnetic stator (S) with paralle-
lepiped main statoric magnets (7, 7’), polarized in the direction of thickness, and secondary 
statoric magnets (9) polarized in the direction of width or of length, arranged with P pola-
rization at an angle of 30° ÷45° with respect to the radial direction, with a magnetic shield 
(8) and (8') respectively on the face of the meeting with the rotor magnets, the main (7, 
7') and secondary statoric magnets (9) being magnetically coupled in an assembly in the 
form letter L, and with the main stator magnets (7 ') housed in a ferromagnetic housing 
(8'' ) with the U-shaped section.  The derived magnetoelectric generator has a stator with 
two symmetrical parts (S'a and S'b), with parallelepiped statoric magnets (9, 9') with some 
ferromagnetic screens (8' ') between them and with parallel P polarizations, at an angle of 
30 °÷45 ° to the plane of rotation and antiparallel with the P polarizations of some main 
rotoric magnets (3, 3') longitudinally polarized, arranged symmetrically in two circular rows 

SECţIUNEA B | SECTION B

Materiale, echipamente şi tehnologii industriale, mecanică,  
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Materials, equipment and industrial technology, mechanics, energy, 
electricity, electronics
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and shielded asymmetrically and of some secondary rotoric magnets (11, 11') polarized in 
the direction of thickness, arranged in L with respect to the main rotoric magnets (3, 3 '), 
between the two circular rows of rotor magnets being arranged N circular magnets (12) 
with radially oriented polarizations and reciprocally antiparallels, inserted in a ring ( a) made 
of stainless steel, which induce current in coils (13) fixed to the inner surface of the annular 
part (10 ''c) of the housing (10 ''). 

Importanța socio-economică sau tehnică: Compensatorul magnetic utilizează doar magneţi per-
manenţi uzuali (NdFeB) şi ecrane feromagnetice, funcţionând pe baza energiei câmpului 
magnetic al acestora, crescând randamentul de conversie a puterii mecanice a unei turbine 
eoliene în energie electrică şi permiţănd startarea acesteia cu generatorul în sarcină şi în 
condiţii de vânt slab.

B 2         GENERATOR MAGNETO-ELECTRIC CU COROANE MAGNETICE, PENTRU EOLIENE 
DE VÂNT SLAB / MAGNETO-ElECTRIC GENERATOR WITH MAGNETIC CROWNS, 
FOR lOW WIND TURbINES

Autor:      Marius Arghirescu 

Cerere:  RO 2020 00859

Descrierea lucrării: Generatorul magneto-electric cu coroane magnetice, este constituit din un ax (1) 
rotoric cu minim o pereche de discuri rotorice (D) cu ecrane magnetice  (3) care încadrează 
un stator solenoidal (S) compus din solenoizi (5) și care au niște magneţi rotorici (m) plaţi, 
cu polii pe feţe și lungimea pe direcţia radială, fixaţi într-un suport (g) la distanţă unul de 
altul cvasiegală cu lăţimea lor și cu un ecran (e) preferabil feromagnetic, lipit pe faţa ori-
entată spre niște coroane magnetice (2) tip magnet plat inelar cu polii pe feţe, orientat 
repulsiv faţă de magnetul (m) şi care încadrează ansamblul și formează statorii magnetici 
(M), statorul solenoidal (S) fiind format din niște solenoizi (5) cu bobine (b) cu sârmă de 
Cu-Em și cu miez feromagnetic (f ) cu secţiune dreptunghiulară, pseudo-lamelar, cu lungi-
mea egală cu cea a interiorului bobinelor (b) care sunt dispuse circular și simetric într-un 
suport statoric (j) nemagnetic, cu lungimea în unghi α = 30°-55° faţă de direcţia radială 
O-x, a cărui valoare exactă rezultă din condiţia ca pe aceeași direcţie radială O-x pe care 
se află capătul dinspre axul (1) al miezului feromagnetic (f ) al unei bobine (b) să fie situat 
și capătul exterior, opus axului (1), al miezului feromagnetic (f ) al bobinei (b) următoare, 
adiacentă ei. În altă variantă, statorul magnetic (M) este format dintr-o coroană magnetică 
(2’’’) încadrată de câte un rând de solenoizi (5’), (5’’) cu miez feromagnetic (j) și cu centrele 
unei perechi de solenoizi (5’-5’’) pe aceeași direcţie radială și cu lungimea tangentă faţă de 
coroana magnetică (2’’’), acest ansamblu fiind încadrat de două discuri rotorice (D’) cu două 
rânduri de ecrane magnetice (3’, 3’’).

Work description: The magneto-electric generator with magnetic crowns consists of a rotor shaft (1) 
with at least one pair of rotoric disks (D) with magnetic shields (3) which frame a solenoidal 
stator (S) composed of solenoids (5) and which have flat (m) rotoric magnets, with poles on 
the faces and length in the radial direction, fixed in a support (g) at a distance from each 
other almost equal in width and with a screen (s) preferably ferromagnetic, glued on the 
face oriented towards some magnetic crowns (2) of ring-type flat magnet with poles on 
faces, repulsively oriented towards the magnet (m) and which frame the assembly and form 
the magnetic stators (M), the solenoidic stator (S) being formed by some solenoids (5) with 
coils (b) with ferromagnetic core (f ) of pseudo-lamellar section, of the same length as the 
inside of the coils (b) which are arranged circularly and symmetrically in a non-magnetic 
stator support (j) , with length at an angle α = 30 ° -55 ° to the radial direction O -x, the exact 
value of which results from the condition that the outer end opposite to the axis (1) is loca-
ted on the same radial direction Ox on which the end fromα the axis (1) of the ferromagnetic 
core (f ) of the next coil (b), adjacent to it, is located. Alternatively, the magnetic stator (M) 
consists of a magnetic crown (2 ''') framed by a row of solenoids (5'), (5 '') with ferromagnetic 
core (j) and the centers of a pair of solenoids (5'-5 '') in the same radial direction and with the 
length tangent to the magnetic crown (2 '' '), this assembly being framed by two rotor disks 
(D') with two rows of magnetic screens (3' , 3'').
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Importanța socio-economică sau tehnică: Generatorul magneto-electric cu coroane magnetice , 

prin faptul că variază fluxul magnetic la nivelul solenoizilor statorici cu ecrane magnetice 
din magneţi subţiri, care interacţionează repulsiv cu coroanele magnetice statorice şi mai 
slab decât niște magneţi puternici, permite un randament crescut de conversie a puterii me-
canice a unei turbine eoliene în energie electrică şi permiţând totodată startarea acesteia cu 
generatorul în sarcină şi în condiţii de vânt slab , având o frânare magnetică redusă şi prin 
modul de realizare şi aranjare a solenoizilor statorici.

B 3         VEIOZĂ CU EFECT ARTISTIC TIP MULTIVORTEx ȘI IONIZATOR DE AER / lAMP 
WITH ARTISTIC EFFECT OF  MUlTIVORTEx TyPE AND AIR IONIzER 

Autor:      Marius Arghirescu 

Cerere:  RO 2020 00685

Descrierea lucrării: Veioza cu efect artistic tip multivortex este alcătuită din o cutie (1) circulară din 
plastic sau alt material, cu un perete exterior (a) și un perete interior (a’) între care este fixat 
un ionizator de aer (2), un multivibrator electronic (4) pentru o plăcuţă luminiscentă (3) dis-
pusă în interiorul unui locaș central delimitat de un perete inelar (b) interior, cutia (1) având 
și un capac (5) circular nemetalic cu niște fante (f ) radiale, de care se fixează, la partea inferi-
oară, un electrod (e) cu proeminenţe triunghiulare și un întrerupător/comutator electric (c), 
între două ţevi din oţel-inox (6, 6’) fixate în găuri din peretele inelar (b) al cutiei fiind dispus 
un cilindru transparent (7) din sticlă umplut cu apă care este rotită de un magnet plat (8) 
cu o lamelă (9) atașată, fixat mobil de partea inferioară a unui dop (11) al cilindrului (7), prin 
interacţia cu un alt magnet plat (12) fixat pe axul unui motoraș electric (13) și rotit într-o 
scobitură (u) a capacului (11) care la partea inferioară mai are fixaţi marginal 2-5 vortexori 
statici (10, 10’) având un ax (v) metalic de care sunt fixate patru pale (p) curbate. Motorașul 
electric (13) este fixat de ţevile (6, 6’) prin intermediul unui colier inelar (14) cu două prelun-
giri plate cu câte o bucșă (j), iar fasungul (15) pentru bec (18) este fixat într-un suport inelar 
(17) care are două găuri diametral opuse în care sunt fixate capetele superioare ale ţevilor 
(6, 6’) , de faţa inelară exterioară a acestuia fiind fixat un abajur (19) tronconic din sticlă mată 
sau/și colorată.

Work description: The multivortex artistic effect lamp consists of a circular box (1) made of plastic or 
other material, with an outer wall (a) and an inner wall (a') between which is fixed an air io-
nizer (2), an electronic multivibrator (4) for a luminescent plate (3) arranged inside a central 
seat delimited by an inner ring wall (b), the box (1) also having a non-metallic circular cover 
(5) with radial slots (f ), to which is attached, at the bottom, an electrode (s) with triangular 
protrusions and an electrical switch (c), between two stainless steel pipes (6, 6') fixed in 
holes in the annular wall (b) of the box being arranged a transparent glass cylinder (7) filled 
with water which is rotated by a flat magnet (8) with an attached lamella (9), movably fixed 
to the bottom of a stopper (11) of the cylinder (7), by interaction with another flat magnet 
(12) fixed on the shaft of an electric motor (13) and rotated in a notch (u) of the cover (11) 
which at the lower part has and 2-5 static vortexers (10, 10') marginally fixed with a metal 
axis (v) to which four curved blades (p) are fixed. The electric motor (13) is fixed to the pipes 
(6, 6') by means of an annular collar (14) with two flat extensions with one bushing (j), and 
the bulb socket (15) is fixed in a annular support (17) having two diametrically opposed 
holes, to its outer annular face being fixed a frustoconical shade (19) made of matt and / or 
colored glass.

Importanța socio-economică sau tehnică: Veioza generează şi ionizarea aerului înconjurător, cu 
ioni negativi sanogeni şi un efect artistic dinamic, plăcut.
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INSTITUTUL DE ENERGETICĂ (MD)

B 4     ARMĂTURĂ PENTRU PILONI DIN BETON ARMAT AI LINIILOR ELECTRICE/ 
REINFORCEMENT bARS FOR REINFORCED CONCRETE POWER lINE POlES 

Autori:     Igor Colesnic, Vladimir Anisimov  

Brevet de scurtă durată: MD 1462

Descrierea lucrării: În armatura pentru suporturile liniilor electrice, alături de barele de armare din 
secţiunea transversală sunt amplasate uniform și bare de zinc. Acest set specificat de ca-
racteristici asigura crearea unui grup de celule galvanice separate, unde are loc distrugerea 
barelor de zinc, iar armarea suportului este protejata împotriva coroziunii, ceea ce permite 
proiectarea și producerea construcţiilor de armare cu o durata de viaţă prelungită, având 
la bază decelerarea proceselor de coroziune. Dacă nu există umiditate in beton, nu are loc 
procesul de coroziune, adică zincul este consumat, intrând în reacţie numai atunci când este 
necesar sa protejeze armatura împotriva coroziunii.

Work description: In the reinforcement of power line pillars, zinc rods are evenly placed next to the 
reinforcing bars in the cross section. The specified set of characteristics ensures the creation 
of a group of galvanic elements, in which the destruction of zinc rods occurs. The support 
reinforcement is protected from corrosion, which makes it possible to design and manufac-
ture reinforcing structures with an increased life using methods of inhibition of corrosion 
processes. If there is no moisture in the concrete, the corrosion process does not occur. Zinc 
is consumed, reacting only when it is necessary to protect the reinforcement from corrosion.

Importanța socio-economică sau tehnică: Extinderea perioadei de viaţă a echipamentelor din com-
plexul energetic este un subiect de prioritate înaltă în contextul dezideratelor de creștere a 
competitivităţii economice. Fenomenul de coroziune a armăturii din elementele construc-
tive ale sistemul energetic este o provocare serioasă, cauzată de acţiunea factorilor clima-
terici, ce impune alocarea unor volume mari de cheltuieli pentru procedurile de deservire 
și mentenanţă. Astfel, invenţia reprezintă o soluţie inovaţională întru scăderea ritmului de 
degradare fizică a elementelor constructive din beton armat, exploatarea prelungită a căro-
ra are legătură directă cu reducerea investiţiilor alocate în sectorul energetic.

B 5          ACUMULATOR HIBRID AL CĂLDURII SOLARE / HybRID HEAT ACCUMUlATOR 

Autori:   Vladimir Ermuratschii, Vitalie Burciu, Vladimir Anisimov  

Brevet de scurtă durată: MD 1454

Descrierea lucrării:  Acumulatorul hibrid de căldură conţine receptor de căldură solară sub forma 
unui rezervor orizontal umplut cu apa și sub el, in mina, un rezervor vertical, înconjurat de 
un material umed pentru a transmite căldura către solul, care înconjoară rezervorul, ţevi de 
conectare între rezervoare și schimbător de căldură in jurul rezervorului instalat vertical, 
conectat prin conducte cu consumatorul de căldură și conducta umidificatorului. Acest set 
de caracteristici asigură o creștere a capacităţii de încălzire a solului datorită umectării cu 
apa, asigurând creșterea capacităţii energetice și utilizarea unui rezervor cu capacitate mare 
in loc de grup de rezervoare cu volume mici.

Work description: The hybrid heat accumulator contains a solar heat receiver in the shape of a hori-
zontal reservoir filled with water, and under it, in a shaft, a vertical reservoir surrounded by 
moist material to transfer heat to the ground that surrounds the reservoir, connecting pipes 
between the tanks and the heat exchanger around the tank, installed vertically, connected 
by branch pipes with heat consumer and humidifier branch pipe. This set of functions incre-
ases the heat output of the soil by moistening, allowing increasing the energy intensity and 
using the tank of a large capacity instead of a number of small tanks.

Importanța socio-economică sau tehnică: În prevederile noilor politici de dezvoltare pentru do-
meniul energetic, la asigurarea parcursului de tranziţie energetică către eliminarea emisi-
ilor poluante de CO2, capătă amploare tematicile dedicate stocării de energie. Invenţia se 
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distinge prin oportunitatea de a majora volumul energiei termice înmagazinate, utilizând 
umectarea materialului ce înconjoară rezervorul vertical, în cazul de faţă, a solului. Acest 
procedeu necesită utilizarea minimă adiţională a materialelor și componentelor pentru 
confecţionarea instalaţiilor de acest tip, limitându-se la sistemul de conducte al umidificato-
rului. Astfel, soluţia propusă permite creșterea considerabilă a performanţelor echipamen-
telor energetice odată cu creșterea neesenţială a costurilor de investiţii.

B 6      CONVERTOR DE TENSIUNE DE CURENT ALTERNATIV ÎN TENSIUNE DE CURENT 
CONTINUU PENTRU ELECTROMOBILE / THE AC-DC CONVERTOR FOR ElECTRIC 
VEHIClES

Autori:   Iurie Ermurachi, Vladimir Berzan

Brevet de scurtă durată: MD 1477

Descrierea lucrării: Convertorul de tensiune de curent alternativ în tensiune de curent continuu pen-
tru electromobile posedă caracteristici de randament majorat, cost redus si durată sporită 
de viaţă prin utilizarea unui număr redus de componente semiconductoare active, pasive 
si feromagnetice. Convertorul asigură un nivel minim de perturbare a reţelei de alimenta-
re in curent alternativ de către armonicile superioare de curent prin consumul din reţea 
a curentului de forma practic sinusoidală. Regimul este realizabil la frecventă variabilă de 
comutaţie a tranzistorilor din circuit. Convertorul are funcţia de transmisie bidirecţională a 
energiei, permiţând racordarea electromobilelor la reţeaua centralizata în cadrul promovării 
conceptului de generare distribuita.

Work description: The AC-DC converter for electric vehicles has the characteristics of increased effi-
ciency, low cost, and extended service of life through the use of a reduced number of active 
semiconductors, passive and ferromagnetic components. The converter provides a mini-
mum level of distortions in the AC network with higher harmonics due to the consumption 
of a sine shape current. The mode is achieved using a variable frequency of switching of the 
transistors in the circuit. The converter has a bi-directional power transmission option, whi-
ch allows connecting electric vehicles to the centralized network aligned to the promotion 
of the concept of distributed generation.

Importanța socio-economică sau tehnică: În contextul tranziţiei energetice globale segmentul 
electromobilelor este privit ca o parte componentă a procesului de modernizare a siste-
mului electroenergetic. Condiţionat de intermitenţa de funcţionare a surselor de energie 
regenerabilă, caracterizate de o penetrare crescândă, sistemul electroenergetic de mâine 
este de neimaginat fără asigurarea oportunităţilor de stocare a energiei, activizare a schim-
bului fluxurilor de putere pentru echilibrarea regimurilor de funcţionare, aplatizarea curbei 
de sarcină și alte procedee tehnice importante. Principalele avantaje ale electromobilelor 
constau în asigurarea reducerii emisiilor de CO2 prin excluderea utilizării carburanţilor fosili 
și contribuţii la schimbul fluxurilor de putere în sistemul electroenergetic pentru asigurarea 
regimurilor de funcţionare.  

B 7         GENERATOR DE SEMNALE PERIODICE / GENERATOR FOR PERIODIC SIGNAlS 

Autori:   Alexandr Suvorov, Vladimir Anisimov, Vitalie Postolati 

Brevet de scurtă durată: MD 1441 

Descrierea lucrării: Particularitatea specifică a generatorului de semnale periodice descris în invenţie 
este caracteristica de creștere a preciziei de setare a frecventelor joase in modul timpului 
real. În acest scop este înlocuită măsurarea directă a frecvenţei semnalului la ieșirea dispo-
zitivului cu măsurarea indirectă, adică o măsurare a unei frecvenţe mult mai ridicate, deja 
prezente în dispozitiv, conectată rigid la frecvenţa de ieșire a generatorului, de la care este 
formată printr-un divizor de frecvenţă. Totodată, se oferă combinarea în timp a procesului 
de măsurare cu procesul de afișare a valorii frecvenţei, măsurate în ciclul precedent, redu-
când intervalul de măsurare fără pierderea preciziei.
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Work description: A feature of the periodic signal generator described in the invention is the cha-

racteristic of increasing the accuracy of setting low frequencies in real time. For this, the 
direct measurement of the frequency at the output of the device is replaced by an indirect 
one, that is, the measurement of a much higher frequency already present in the device, 
rigidly related to the output frequency of the generator formed by the frequency divider. 
Also, it offers a time combination for measurement and display processes of the frequency 
measured in the previous cycle, shortening the measurement time without loss of accuracy.

Importanța socio-economică sau tehnică: Abordările recente din domeniul dezvoltării sistemului 
energetic au ajuns la formularea conceptului infrastructură de calitate (Quality Infrastructu-
re). Este un set de elemente ce include standardizare, certificare, metrologie, conformitate 
etc., ce asigură atingerea unui înalt nivel de calitate în funcţionarea obiectivelor energetice, 
care, la rândul său, contribuie în mod direct la demonstrarea competitivităţii economice a 
soluţiilor de modernizare oferite de mediul de cercetare și inovare. Noutatea invenţiei ţine 
de construcţia unui dispozitiv ce asigură o treaptă calitativ nouă în procedeele de măsurare 
și testare a echipamentelor energetice în timp redus și cu precizie sporită.

B 8      INSTALAŢIE PENTRU ORIENTAREA MODULULUI FOTOVOLTAIC / INSTAllATION 
FOR THE ORIENTATION OF THE PHOTOVOlTAIC MODUlE

Autori:  Oleg Cealbaș, Vladimir Berzan, Vitalie Postolati, Vladimir Anisimov

Brevet de scurtă durată: MD 1433 

Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în orientarea modulelor fotovoltaice a centralei electrice 
in direcţia soarelui, procedeu care asigură comanda pentru deplasare în spaţiu a modulu-
lui fotovoltaic cu scopul minimizării umbririi pentru modulul situat în vecinătate. Modulele 
fotovoltaice sunt rotite separat in jurul axei zenit, totodată fiind deplasate prin schimba-
rea unghiurilor interne ale paralelogramului, pe o latura a căruia este fixat rigid modulul 
fotovoltaic, ce asigura reglarea distantei modului de la suprafaţa solului și mișcarea lui în 
dreapta-stânga. Prin aceasta se asigură schimbarea locaţiei umbrei, formată de modul, iar 
planurile in care se găsea modulul până la momentul deplasării și după sunt paralele.

Work description: The invention’s essence lies in the orientation of the photovoltaic modules of the 
station in the direction of the Sun. A procedure controls the spatial movement of the pho-
tovoltaic module to minimize shading for a module located nearby. The modules rotate 
independently around the zenith axis, while moving by changing the internal angles of the 
parallelogram, on one edge of which the photovoltaic module is rigidly fixed, which provi-
des distance’s adjustment from the earth and movement to the left-right. This ensures the 
location’s change of the shadow, and the planes in which the module was before and after 
are parallel.

Importanța socio-economică sau tehnică: Setul de probleme cu referire la creșterea eficienţei utili-
zării modulelor fotovoltaice este o preocupare la nivel global pentru personalul de speciali-
tate implicat în dezvoltarea domeniului. Din motivul dependenţei într-un mod foarte sensi-
bil a cantităţii de energie generată de modulul fotovoltaic de unghiul sub care cade radiaţia 
solară, orientarea modulelor după traiectoria de mișcare a soarelui, alături de procedeele 
de minimizare a umbririi mutuale între module sunt subiecte de cercetare de importanţă 
majoră. Astfel, cantitatea de energie generată de staţiile fotovoltaice va avea o semnificaţie 
deosebită la recuperarea investiţiilor alocate pentru asemenea proiecte.

B 9         SISTEM DE PANOURI FOTOVOLTAICE-TERMICE ȘI COLECTOARE SOLARE / 
SySTEM OF PHOTOVOlTAIC-THERMAl PANElS AND COllECTORS

Autori:   Nicolae Covalenco, Mihai Tîrșu, Ion Negură

Cerere:  MD a 2021 0036 

Descrierea lucrării: Sistemul descris în invenţie are scopul de a prelua căldura de la panourile fo-
tovoltaice în timpul generării energiei electrice prin acţiunea radiaţiei solare. Ca urmare, 
temperatura scăzută a panoului solar asigură un randament sporit de producere a energiei 
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electrice. Totodată, apa preîncălzită în urma trecerii prin sistemul de răcire al panourilor fo-
tovoltaice nimerește în colectoarele solare, care posedă o abilitate dedicată pentru încălzire 
din radiaţia solară, oferind în final apă fierbinte. Astfel, instalaţia propusă permite utilizarea 
radiaţiei solare pentru a obţine o cotă sporită de energie electrică și termică, exprimată în 
curent electric și apă fierbinte.

Work description: The system described in the invention has a purpose to remove the heat from 
photovoltaic panels when generating electricity under solar radiation. As a result, a solar 
panel at low temperature provides increased efficiency in power generation. At the same 
time, the pre-heated water, after passing through the cooling system of the photovoltaic 
panels, enters the solar collectors, which possess an inherent ability to heat water from solar 
radiation, finally providing hot water. Thus, the proposed installation allows the use of solar 
radiation in order to obtain an increased share of power and heat, expressed in electricity 
and hot water.

Importanța socio-economică sau tehnică: Sporirea cantităţii de energie regenerabilă este actu-
almente o preocupare de top în domeniul energetic. Sistemul propus în invenţie creează 
condiţii pentru panourile fotovoltaice de a funcţiona la temperaturi scăzute, fapt ce asigură 
creșterea randamentului de funcţionare a celulelor fotovoltaice și prelungirea termenelor 
de viaţă. Căldura preluată de la panouri prin intermediul apei nu este un produs rezidual, 
dar are ulterior utilizare la preîncălzea ei prin conectarea în sistem a colectoarelor solare, 
acţionând la ridicarea temperaturii apei din conturul de circulaţie. Astfel, invenţia dată are 
efect direct la accelerarea procedurii de recuperare a investiţiilor în asemenea proiecte.

B 10         SISTEM DE PANOURI SOLARE FOTOVOLTAICE ȘI TERMICE / PHOTOVOlTAIC AND 
THERMAl SOlAR PANEl SySTEM

Autori:   Nicolae Covalenco, Mihai Tîrșu, Ion Negură

Cerere:  MD a 2021 0041 

Descrierea lucrării: Sistemul propus în invenţie este destinat asigurării temperaturilor scăzute în 
timpul funcţionării panourilor fotovoltaice solare sub influenţa radiaţiei solare, ce permite 
creșterea randamentului de producere a energiei și prelungirea termenului de exploatare, 
totodată, utilizarea căldurii prin intermediului apei încălzite la circulaţia prin conturul de 
răcire, alcătuit din panouri solare fotovoltaice și termice și conducte de apă. Apa caldă poate 
fi utilizată în mod direct, sau prin intermediul acumulatorului de stocare. Sistemul posedă 
opţiunea menţinerii regimului de temperatură a apei prin utilizarea pompei de circulaţie, a 
radiatorului suflat de ventilator și a supapelor, funcţionarea cărora este comandată de un 
subsistem dedicat.

Work description: The proposed system in the invention is designed to provide lower temperatures 
of solar photovoltaic panels in operation under solar radiation. That provides the oppor-
tunity to increase the efficiency of electricity production and the period of exploitation, 
simultaneously, to use heat by means of heated water after circulation through a cooling 
circuit consisting of solar collectors, photovoltaic panels and water pipes. Hot water can 
be used directly or through a tank. The system provides the possibility of maintaining the 
temperature’s mode of water using a circulation pump, a radiator blown by a fan and valves, 
controlled by a special subsystem.

Importanța socio-economică sau tehnică: Prin particularitatea caracteristica de a prelua energia 
termică de la panourile fotovoltaice solare, sporind prin aceasta randamentul de funcţionare 
și prelungind termenul de exploatare, totodată oferind oportunitatea de a utiliza această 
energie termică, având apa în calitate de agent termic, invenţia posedă evidente avan-
taje tehnice, economice, ecologice și sociale. Preocuparea de sporire a randamentului la 
funcţionarea surselor de energie regenerabilă este una de top la scară globală, din motiv 
că aceste surse se disting prin densitate extrem de redusă a volumului energiei produse 
în raport cu suprafaţa de amplasare. De asemenea, prelungirea termenului de exploatare 
sporește credibilitatea la recuperarea investiţiilor.
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INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ (MD)

B 11       DISPOZITIVE DE PRELUCRARE ELECTROCHIMICĂ DIMENSIONALĂ COMBINATĂ 
CU LASER A METALELOR/ DEVICES FOR DIMENSIONAl lASER ElECTROCHEMI-
CAl WORkING OF METAlS

Autori:   Vladimir Parşutin, Anatolii Paramonov, Alexandr Covali, Vasile Agafii 

Brevet:  MD 4743 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul prelucrării electrochimice a metalelor, intensifi-
cată prin radiaţii laser, în special la dispozitive de prelucrare electrochimică dimensională 
combinată cu laser a metalelor, și poate fi aplicată în diferite domenii ale industriei la per-
forarea găurilor, cavităţilor. Dispozitivele, conform invenţiei, conţin cate o sursă de radiaţie 
electromagnetică cu impulsuri, o prismă, un reflector și un catod, capătul de jos al căruia 
este scufundat într-o baie cu electrolit, in care este amplasată o piesă de prelucrat, iar partea 
nefuncţională a catodului, executată dintr-un material semiconductor, este dotată cu două 
fire de contact, unul dintre care este conectat la capătul de jos, iar altul - la o sursă de curent, 
la care mai este conectată și piesa de prelucrat.

Work description: The invention relates to the field of electrochemical metal working, intensified by 
laser radiation, in particular to devices for dimensional electrochemical radiation working 
of metals, and can be used in various fields of industry in piercing holes, cavities. The de-
vices, according to the invention, each contain a pulsed electromagnetic radiation source, 
a prism, a reflector and a cathode, the lower end of which is immersed in a bath with elec-
trolyte, wherein is placed a workpiece, and the non-functional part of the cathode, made of 
semiconductor material, is equipped with two contact wires, one of which is connected to 
the lower end, and the other - to a power supply, to which is also connected the workpiece.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic invenţiei constă în creșterea eficienţei 
procedeului de prelucrare datorită propuse dispozitive de prelucrare electrochimică com-
binată cu laser, care asigură o reducere a intensităţii energetice a procedeului și o extindere 
a diapazonului de aplicare, o îmbunătăţire a sincronizării impulsurilor radiaţiei laser și a cu-
rentului tehnologic prin materialul semiconductor.  

B 12   ELECTROD-SCULĂ ȘI PROCEDEU PENTRU PRELUCRAREA ELECTROCHIMICĂ 
DIMENSIONALĂ COMBINATĂ CU LASER A METALELOR / TOOl ElECTRODE AND 
PROCESS FOR COMbINED DIMENSIONAl ElECTROCHEMICAl AND lASER METAl 
WORkING

Autori:   Vladimir Parşutin, Anatolii Paramonov, Vladimir Şchileov, Alexandr Covali, Natalia Cernîşeva, 
Vasile Agafii 

Brevet de scurtă durată: MD 1376 

Descrierea lucrării:  Invenţia se referă la domeniul prelucrării electrochimice a metalelor și poate fi 
aplicată în industria constructoare de mașini, și anume în construcţia de avioane, construcţia 
de aparate, instrumente și altele. Procedeul pentru prelucrarea electrochimică dimensiona-
lă combinată cu laser a metalelor constă în iradierea suprafeţei piesei de prelucrat cu un 
fascicul de radiaţie electromagnetică, care se împarte  prin  prismă în două fascicule, dintre 
care, unul se direcţionează pe suprafaţa nefuncţională al catodului, spaţiul în jurul căruia se 
videază, iar al doilea fascicul se direcţionează prin reflector pe suprafaţa piesei. Puterea de 
iradiere cu laser a suprafeţei nefuncţionale a catodului se stabilește în intervalul 1...10 GW/
cm2, cu o durată a impulsului de la 10 până la 100 nanosecunde.

Work description: The invention relates to the field of electrochemical metal working and can find 
application in mechanical engineering, namely in the aircraft building, instrument engine-
ering, tooling, etc. The process for combined dimensional electrochemical and laser metal 
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working consists in irradiating the surface of the workpiece with an electromagnetic radi-
ation beam, which is divided by a prism into two beams, one of which is directed onto the 
nonfunctional surface of the cathode, the space around which is vacuumized, and the se-
cond is directed by a reflector onto the surface of the workpiece. The laser radiation power 
of the nonfunctional cathode surface is set in the range 1-10 GW/cm2, with a pulse duration 
from 10 to 100 nanoseconds.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al invenţiei elaborarea un procedeu de 
prelucrare dimensională electrochimică a metalelor și un electrod-sculă, care asigură majo-
rarea preciziei și reducerea intensităţii energetice a procesului prelucrării electrochimice a 
metalelor.

B 13 ELECTROD-SCULĂ PENTRU PRELUCRAREA ELECTROCHIMICĂ DIMENSIONALĂ / 
TOOl ElECTRODE FOR DIMENSIONAl ElECTROCHEMICAl MACHINING

Autori:   Vladimir Parşutin, Anatolii Paramonov, Alexandr Covali, Vasile Agafii 

Brevet de scurtă durată: MD 1413 

Descrierea lucrării:  Invenţia se referă la construcţia de mașini, și anume la prelucrarea electrochimi-
că combinată cu laser a metalelor și poate fi utilizată pentru perforarea găurilor și strunjirea 
canelurilor, în special, pentru fabricarea canelurilor elicoidale în ţevile uneltelor. Instalaţia 
conţine o porţiune de lucru de formă arbitrară cu un canal central, care comunică cu o ca-
meră elipsoidală, separată printr-o șicană în două părţi, dintre care partea superioară este 
umplută cu un lichid transparent ușor evaporabil și dotată cu o lentilă de focalizare, fixa-
tă pe partea superioară a corpului camerei, totodată focarul lentilei este aliniat la centrul 
șicanei, executată în formă de o membrană elastică, în centrul căreia este fixată o ţintă de 
absorbţie a luminii, executată în formă de semisferă cavă, orientată cu cavitatea spre lentilă; 
partea inferioară a camerei este dotată cu un sistem de canale de transvazare pentru elec-
trolit, totodată porţiunea de lucru și piesa de prelucrat sunt conectate la o sursă de tensiune.

Work description: The invention relates to mechanical engineering, namely to electrochemical com-
bined laser working of metals and can be used for drilling holes and turning grooves, in 
particular, for the manufacture of helical splines in gun tubes. The tool electrode for dimen-
sional electrochemical machining comprises a working part of an arbitrary shape with a 
central channel, which communicates with an ellipsoidal chamber, divided by a partition 
into two parts, of which the upper part is filled with a transparent, easily evaporable liquid 
and is equipped with a focusing lens, fixed on the upper part of the body of the chamber. 
The focus of the lens is aligned with the center of the partition, made in the form of an elas-
tic membrane, in the center of which is fixed a light-absorbing target, made in the form of 
a hollow hemisphere, oriented with the cavity to the lens. The lower part of the chamber is 
equipped with a bypass channel system for electrolyte. The working part and the workpiece 
are connected to a voltage source.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul tehnic al aplicării electrodului-sculă propus 
este asigurarea pompării electrolitului fără sisteme suplimentare și mărirea pompării prin 
utilizarea sistemului de circulaţie, datorită prezenţei in electrodul-sculă a membranei și 
ţintei de absorbţie a luminii.
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INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII ”D. GHIţU” (MD)

B 14        STAND PENTRU TESTAREA RACHETELOR PE COMBUSTIBIL SOLID CARE FOR-
MEAZĂ GHEAŢĂ / STAND FOR TESTING ROCkETS ON SOlID FUEl GENERATING 
ICE-FORMING NUClEI

Autori:    Efim Zasaviţchi, Daniil Caraghenov, Anatolie Sidorenko

Cerere:   MD s 2021 0019 

Descrierea lucrării: Elaborarea se referă la tehnologia de testare a rachetelor și se bazează pe utiliza-
rea unui mic stand aerodinamic care face posibilă testarea randamentului diferitelor rachete 
pentru influente active asupra norilor, în special rachete cu un motor pe combustibil solid 
nou, care funcţionează pe tot parcursul de întreaga cale de zbor. Aceste rachete pot majora 
semnificativ randamentul centrelor de cristalizare active. Este semnificativ faptul că aero-
solul este caracterizat de un prag de temperatură de cristalizare extrem de ridicat (≈ -40C) 
care face posibilă implementarea impacturilor active pentru a crește precipitaţiile artificiale 
și a disipa norii.

Work description: The elaboration relates to the technology for testing rockets and is based on the 
use of a small aerodynamic stand, which makes it possible to test the yield of various rockets 
for active impacts on clouds, in particular, rockets with a propulsion engine that operates 
throughout the entire flight path and uses a new type of solid propellant. These rockets can 
significantly increase the yield of active crystallization centers. It is significant that the aero-
sol is characterized by an extremely high temperature threshold for crystallization (≈ -40C) 
which makes it possible to implement active impacts to artificially increase precipitation 
and dissipate clouds.

Importanța socio-economică sau tehnică: Impactul socio-economic a tehnologiei noi de testare 
a compoziţiilor pirotehnice (standului pentru testarea rachetelor pe combustibil solid care 
formează gheaţă) va rezida într-o asistentă operativă prestatarea serviciilor speciale locale 
de protecţie, care sunt implicate în protecţia culturilor agricole și a populaţiei de dezastrele 
naturale cum ar fi grindina și seceta. Pentru agenţii economici din ţară realizarea proiectului 
va permite de a utiliza agenţi pirotehnice, care au trecut testare independentă, precum şi 
aprecierea exactă a numărului de rachete antigrindină în lucrările de influenţă activă, ce va 
asigura un înalt grad de protecţie a culturilor agricole contra căderilor de grindină.
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B 15         METODĂ DE OBŢINERE A PELICULELOR MONOCRISTALINE SUBŢIRI / 

TECHNOlOGy TO PREPARE  THE SINGlE-CRySTAlS lAyERS FOR THERMOElEC-
TRIC APPlICATIONS (MICROCOOlERS)

Autori:    Albina Nikolaeva, Leonid Konopko, Pavel Bodiul, Igor Gherghișan,  Tatiana Coromislicenco, 
Gheorghe Para 

Brevet de scurtă durată:   MD 1366

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul nanotehnologiilor, în special la procedee de 
obţinere a peliculelor monocristaline subţiri a materialelor anizotropice. Procedeul, con-
form  invenţiei, constă în aceea că se fixează un monocristal anizotropic stratificat de bismut 
sau bismut-stibiu pe un suport neted cu ajutorul unei pelicule cu proprietăţi adezive la tem-
peratura camerei, se răcește construcţia într-un vas cu azot lichid timp de cel puţin 3 min, se 
despică monocristalul paralel planului de clivaj, şi se elimină pelicula adezivă prin încălzire. 

Work description: The invention relates to the field of nanotechnology, in particular to processes for 
producing thin single-crystal films of anisotropic materials. The process, according to the in-
vention, consists in fixing a layered anisotropic bismuth or bismuth-antimony single crystal 
on a smooth substrate by means of a film with adhesive properties at room temperature, 
cooling the structure in a tank with liquid nitrogen for at least 3 min, splitting the single 
crystal parallel to the cleavage plane, and removing the adhesive film by heating. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Procedeu de obţinere a peliculelor monocristaline 
subţiri, care constă în aceea că se fixează un monocristal anizotropic stratificat de bismut 
sau bismut-stibiu pe un suport neted cu ajutorul unei pelicule cu proprietăţi adezive la tem-
peratura camerei, astfel încât, planul de clivaj al monocristalului să coincidă cu planul ori-
zontal al suportului, se răcește construcţia într-un vas cu azot lichid timp de cel puţin 3 min, 
se despică monocristalul paralel planului de clivaj prin ruperea legăturilor slabe de tipul Van 
der Waals, şi se elimină pelicula adezivă prin încălzire.
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UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLţI (MD)

B 16         PROCEDEU DE FORMARE A STRUCTURILOR CARBONICE / METHOD OF CARbON 
STRUCTURES FORMATION

Autori:    Anatolie Poperecinîi, Pavel Topală, Alexandr Ojegov, Arefa Hîrbu, Vitalie Beşliu, Dorin Guzgan, 
Vladislav Rusnac

Cerere:  Nr. de intrare AGEPI: 1435, data 05.01.2016

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la metode de prelucrare electrofizice a materialelor, în special 
la formarea structurilor carbonice prin descărcări electrice. Procedeul de formare a structuri-
lor carbonice constă în formarea, accelerarea și finisarea straturilor carbonice prin utilizarea 
descărcărilor electrice amorsate electronic și un sistem electrodic coaxial. Problema pe care 
o rezolvă invenţia propusă este sporirea calităţii prelucrării suprafeţelor: a uniformităţii de 
patru ori; a porozităţii de trei ori și a adeziunii de două ori. La fel se simplifică sistemul de 
electrozi și generatorul de impulsuri.

Work description: The invention relates to methods of electrophysical materials processing, in par-
ticular to the formation of carbon structures by applying electric discharges. The process of 
carbon structures formation consists in the formation, acceleration and finishing of carbon 
layers by using electronically primed electric discharges and a coaxial electrode system. The 
problem solved by the proposed invention is to increase the quality of surface processing: 
uniformity by 4 times; porosity by 3 times and adhesion – twice. It also simplifies the elec-
trode system and the pulse generator.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se deosebește de cea mai apropiată soluţie prin 
faptul că etapa de accelerare a plasmei descărcării electice crește aderenţa stratului durifi-
cat, iar finisarea are loc cu un impuls suplimentar. Avantaje: sistemul electrodic devine mai 
simplu și mai flexibil. Electrozii erozivi dau posibilitatea de a forma noi  structuri carbonice. 
Rezultatul tehnic constă în aceea că se majorează calitatea prelucrării suprafeţelor mărind 
uniformitatea pînă la 10 – 4 µm, micșorând porozitatea pînă la 2 % și sporind adeziunea pînă 
la 160 N/mm2. Invenţia corespunde direcţiei prioritare de dezvoltare a știinţei „Materiale, 
tehnologii și produse inovative”.

B 17         PROCEDEU DE DURIFICARE A SUPRAFEŢELOR METALICE PRIN DESCĂRCĂRI 
ELECTRICE DE FRECVENŢĂ ÎNALTĂ / METHOD OF METAl SURFACE HARDENING 
by APPlyING ElECTRIC DISCHARGES OF HIGH FREqUENCy

Autori:    Anatolie Poperecinîi, Pavel Topală, Alexandr Ojegov, Arefa Hîrbu, Vitalie Beşliu, Dorin Guzgan, 
Vladislav Rusnac

Cerere:  Nr. de intrare AGEPI: 1690, data 25.09.2017

Descrierea lucrării: Procedeu de durificare a suprafeţelor metalice constă în efectuarea descărcări-
lor electrice prin impulsuri de frecvenţă înaltă între electrodul-sculă, executat în formă de 
bară cilindrică din grafit pirolitic, şi suprafaţa de prelucrare a piesei, conectate la circuitul 
de descărcare a generatorului de impulsuri, caracterizat prin aceea că electrodul-sculă este 
conectat direct la condensatorul de descărcare, frecvenţa impulsurilor de descărcare este 
de ordinul 10 MHz, duritatea suprafeţelor prelucrate creşte de 3 ori, calitatea suprafeţei pre-
lucrate sporeşte, porozitatea stratului superficial prelucrat şi tensiuni mecanice remanente 
se micşorează.
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Work description: The process of hardening the metal surfaces consists in performing electric dis-

charges of high frequency pulses between the electrode-tool, made in the form of a cy-
lindrical bar made of pyrolytic graphite, and the workpiece processing surface, connected 
to the discharge circuit of the pulse generator, characterized by that the tool electrode is 
connected directly to the discharge battery, the frequency of the discharge pulses is of the 
order of 10 MHz, the hardness of the machined surfaces increases by 3 times, the quality 
of the machined surface increases, the porosity of the machined surface layer and residual 
mechanical stresses decrease.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia este majorarea du-
rităţii suprafeţelor metalice cu sporirea calităţii suprafeţei prelucrate, micşorarea porozităţii 
şi tensiunii mecanice remanente. Invenţia corespunde direcţiei prioritare de dezvoltare a 
știinţei „Materiale, tehnologii și produse inovative”.

B 18         USCĂTOR-SEPARATOR ÎN STRAT VIBROFLUIDIZAT ȘI PROCEDEU DE USCARE ȘI 
SEPARARE / DRyER-SEPARATOR IN VIbROFlUIDIzED lAyER AND DRyING AND 
SEPARATION PROCESS

Autor:    Sergiu Talpă 

Cerere:  Nr. de intrare AGEPI: 4105, data 2008.07.25

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la tehnica pentru uscarea materialelor friabile şi poate fi uti-
lizată în industriile alimentară, chimică şi microbiologică. Uscătoria cu strat vibrofierbător 
conţine un batiu, un buncăr de încărcare a materialului umed, o cameră de uscare cu capac, 
un racord, o sită, un vibrator, un calorifer, conducte de aer, un sistem de curăţare a agentului 
termic prelucrat şi un ventilator. Uscătoria mai este dotată cu o cameră de aspiraţie şi de 
uscare cu capac, un racord telescopic de recepţie cu fixator al nivelului său şi un inel. Sita 
este executată de formă conică cu posibilitatea modificării unghiului de înclinare de la 2 
până la 20º. Sita conică este instalată pe batiu cu vârful conului în jos, pe elemente elastice, 
unită cu vibratorul. Racordul telescopic de recepţie este încorporat în camera de aspiraţie 
şi de uscare şi în conducta de aer, ultima fiind instalată în vârful camerei de aspiraţie şi de 
uscare.  Rezultatul invenţiei constă în obţinerea procesului comun de uscare şi separare a 
materialului de prelucrare în uscătoria cu strat vibrofierbător.

Work description: The invention relates to the technique for drying loose materials and can be used 
in the food, chemical and microbiological industries. The dryer with vibration-fluidized bed 
contains a frame, a wet material loading hopper, a drying chamber with a lid, a branch pipe, 
a sieve, a vibrator, a heater, air ducts, a system for purification of the treated heat-transfer 
agent and a fan. The dryer is also equipped with an aspiration and drying chamber with co-
ver, a suction telescopic branch with a lock of its level and a ring. The sieve is made conical 
with the possibility of changing the angle of inclination from 2 up to 20°. The conical sieve is 
placed on the frame with the cone vertex downwards, on elastic elements, connected to the 
vibrator. The suction telescopic branch is built into the aspiration and drying chamber and 
into the air duct, the latter being installed in the top of the aspiration and drying chamber. 
The result of the invention is to achieve the joint process for drying and separation of the 
processed material in the dryer with vibration-fluidized bed.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în realiza-
rea unui proces comun de uscare şi separare a produselor pulverulente în strat vibroflui-
dizat. Uscătorul-separator în strat vibrofluidizat, conform invenţiei, înlătură dezavantajele 
menţionate mai sus prin aceea că conţine un corp, montat pe un batiu, cu un capac fixat 
ermetic, în care este amplasat un racord telescopic pentru debitarea produsului umed, do-
tat cu un manşon. Invenţia corespunde direcţiei prioritare de dezvoltare a știinţei „Materiale, 
tehnologii și produse inovative”.
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INSTITUTUL NAţIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI 
INSTALAţII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA 
BUCUREȘTI (RO)

B 19 ELEMENT SPIRĂ PENTRU SITĂ CILINDRICĂ / COIl ElEMENT FOR CylINDRICAl 
SIEVE

Autori:  Costin Mircea, Florin Nenciu, Valentin Vlăduţ, Lucian Ionel Cioca

Cerere:  RO A/00361 / 2021 

Descrierea lucrării:  Invenţia se referă la un subansamblu care permite funcţionarea versatilă, putând 
fi convertit sub forma unei spire elicoidale cu pas variabil, a unor palete, sau a unui agitator, 
ce se montează în interiorul unei site cilindrice rotative, în vederea separării din masa de 
seminţe introdusă în sită, a seminţelor bune de semănat sau măcinat, rămânând pe sită 
seminţele și impurităţile cu diametrul mai mare decât al orificiilor sitei, conducând astfel la 
creșterea randamentelor și a capacităţilor de curăţire a sitelor.

Work description:  The invention relates to a subassembly which allows versatile operation, and can 
be converted in the form of a helical coil with variable pitch, of paddles, or a stirrer, which is 
mounted inside a rotating cylindrical sieve, in order to separate from the seed mass intro-
duced into the sieve, the seeds good for sowing or milling, leaving on the sieve the seeds 
and impurities with a larger diameter than the holes of the sieve, thus leading to increased 
yields and increased cleaning capacities of the sieves.

Importanța socio-economică sau tehnică: Îmbunătăţirea gradului de separare a seminţelor bune 
de semănat de cele mai puţin bune sau impurităţi.

B 20 ECHIPAMENT PENTRU PROCESARE FIBRĂ DE CÂNEPĂ / HEMP-FIbER PROCES-
SING EqUIPMENT

Autori:  Gheorghe STROESCU, Mihai OLAN, Anișoara PĂUN, Alexandru ZAICA

Cerere:  RO A-00422 / 2021 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un echipament mobil cu acţionare electromecanică destina-
tă prelucrării tulpinilor de cânepă pentru fibră de pe loturile experimentale.

Work description: The invention relates to a mobile equipment with electromechanical actuation 
intended for the processing of hemp stalks for fibre from experimental plots.

Importanța socio-economică sau tehnică: Sistem autonom ce permite creșterea gradului de mane-
vrabilitate și reglaje în funcţie de soiul și mărimea tulpinilor de cânepă.

B 21 DISTRIBUITOR DE MATERIALE BIOCOMPOZITE ECO-FERTILIZANTE GRANULARE / 
GRANUlAR ECO-FERTIlISING bIOCOMPOSITES SPREADER

Autori:  MARIN Eugen, MANEA Dragoș, MATEESCU Marinela, GREBLEA Stelian, GHEORGHE Gabriel, 
CONSTANTINESCU Mihai, FĂTU Ana-Cristina

Cerere:  RO A-00171 / 2021

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un distribuitor mecanic, pentru echipamentele de adminis-
trat materiale biocompozite eco-fertilizante granulare, utilizat în agricultură în scopul ame-
liorării, refacerii calităţii și fertilizării solurilor. 

Work description: The invention relates to a mechanical spreader, for the equipment applying gra-
nular eco-fertilising biocomposites, used in agriculture for soil improving, restoring quality 
and fertilising.
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Importanța socio-economică sau tehnică: Performanţă ridicată în condiţii de simplitate constructi-

vă, siguranţă în exploatare și ușurinţă în utilizare

B 22  TEHNOLOGIE ȘI ECHIPAMENT DE MONITORIZARE ACTIVĂ ȘI COLECTARE A 
DEȘEURILOR DIN PLASTIC DIN SISTEME ACVACOLE AFLATE ÎN AER LIBER / 
TECHNOlOGy AND EqUIPMENT FOR ACTIVE MONITORING AND COllECTION OF 
PlASTIC WASTE FROM OUTDOOR ACVACOlE SySTEMS

Autori:  VLĂDUȚ Valentin, PĂUN Anișoara, CABA Ioan, VOICEA Iulian

Cerere:  RO A-00534 / 2021

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un echipament mobil cu monitorizare activă și acţionare 
hidraulică pentru colectarea deșeurilor din plastic de pe suprafaţa lacurilor de acumulare.

Work description: The invention relates to a mobile equipment with active monitoring and hydraulic 
drive for collecting plastic waste from the surface of reservoirs. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Reducerea volumului deșeurilor din plastic de pe lacurile 
de acumulare.

B 23  SISTEM TEHNIC DE RECOLTAT PLANTE MEDICINALE – SRPM / TECHNICAl SyS-
TEM FOR HARVESTING MEDICINAl PlANTS

Autori:  MUSCALU Adriana, TUDORA Cătălina, VLĂDUȚOIU Laurenţiu, CRISTEA Mario, GRIGORE Ioan, 
BĂRCANU-TUDOR Elena (SCDL Buzău) 

Descrierea lucrării: Sistemul tehnic de recoltat plante medicinale - SRPM este destinat optimizării 
operaţiei de recoltare din cadrul tehnologiilor de cultură ale unor specii anuale și perene 
de plante medicinale și aromatice, aparţinând unor familii botanice diferite, cultivate de 
fermieri pe suprafeţe reduse.

Work description: The technical system for harvesting medicinal plants - SRPM - is intended to opti-
mize the harvesting operation within the cultivation technologies of some annual and pe-
rennial species of medicinal and aromatic plants, belonging to different botanical families, 
cultivated by farmers on small plots.

Importanța socio-economică sau tehnică: Echipamentul asigură o calitate ridicată a materialu-
lui vegetal recoltat, manevrabilitate, demontare și transport facile, posibilitatea reglării 
înălţimii de lucru funcţie de specia ce se recoltează și de condiţiile din teren, toate la un preţ 
de cost scăzut, perfect pentru micii fermieri.

B 24  PLATFORMĂ MOBILĂ INTELIGENTĂ DESTINATĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 
ÎNTREŢINERE A CULTURILOR ÎN SPAŢIILE PROTEJATE – EIIC / DESIGN OF ExPE-
RIMENTAl MODEl OF AN INTEllIGENT MObIlE PlATFORM INTENDED TO CARRy 
OUT THE MAINTENANCE WORkS FOR CROPS IN PROTECTED AREAS - EIIC

Autori:  CUJBESCU Dan, VOICEA Iulian, PERSU Cătălin, GĂGEANU Iuliana, MATACHE Mihai, GHEOR-
GHE Gabriel, DUMITRU Dragoș

Cerere:  RO A-00640 / 2021 

Descrierea lucrării: Modelul experimental al platformei mobile inteligente EIIC este destinat realizării 
lucrărilor de întreţinere a culturilor în spaţiile protejate. 

Work description: The experimental model of the EIIC smart mobile platform is intended for crop 
maintenance work in protected areas.

Importanța socio-economică sau tehnică: Echipamentul destinat realizării lucrărilor de întreţinere 
a culturilor agricole prin aplicarea de substanţe fitosanitare în spaţiile protejate de tip seră, 
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este unul de tip “inteligent”, fără intervenţie umană, și care poate fi folosit în orice stadiu de 
dezvoltare al plantelor.

B25 SISTEM TEHNOLOGIC DE CREȘTERE INTENSIVĂ A PEȘTILOR IN REGIM DE PO-
LICULTURĂ - ICP / TECHNOlOGICAl SySTEM FOR INTENSIVE FISH bREEDING IN 
POlyCUlTURE REGIME

Autori:  VOICEA Iulian, MATACHE Mihai, OPRESCU Remus, VLĂDUȚ Valentin

Descrierea lucrării: Modelul experimental al sistemului de monitorizare și control automatizat pen-
tru sistemul de policultură pentru creșterea intensivă a unor specii piscicole este format 
din: Subsistem de monitorizare calitate apă bazin (iaz) sistem de policultură, subsistem de 
monitorizare și control nutriţie (sistem hrănire) specii piscicole, subsistem de aerare. Toa-
te aceste 3 subsisteme componente sunt monitorizate și controlate prin intermediul unui 
PLC (Programmable Logic Controller). Modelul experimental al sistemului de monitorizare 
și control automatizat pentru sistemul de policultură pentru creșterea intensivă a unor spe-
cii piscicole este format din: Subsistem de monitorizare calitate apă bazin (iaz) sistem de 
policultură, subsistem de monitorizare și control nutriţie (sistem hrănire) specii piscicole, 
subsistem de aerare. Toate aceste 3 subsisteme componente sunt monitorizate și controlate 
prin intermediul unui PLC (Programmable Logic Controller). 

Work description: The experimental model of the automated monitoring and control system for the 
polyculture system for the intensive breeding of some fish species consists of: Water quality 
monitoring subsystem basin (pond) polyculture system, monitoring and nutrition control 
subsystem (system feeding) fish species, aeration subsystem. All these 3 component sub-
systems are monitored and controlled via a PLC (programmable logic controller). 

Importanța socio-economică sau tehnică: Monitorizare și control automatizat al sistemelor de 
creștere intensivă a unor specii piscicole în regim de policultură.

B 26  BIOREACTOR PENTRU PRELUCRAREA NĂMOLURILOR PROVENITE DIN STAŢIILE 
DE PREEPURARE A APELOR UZATE / bIOREACTOR FOR PROCESSING SlUDGE 
FROM WASTEWATER PRETREATMENT PlANTS

Autori:  GĂGEANU Iuliana, MARIN Eugen, VOICEA Iulian 

Cerere:  RO A-00397 / 2020 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un bioreactor pentru prelucrarea nămolurilor provenite din 
staţiile de preepurare a apelor uzate destinat tratării fracţionate prin amestecarea omogenă 
la rece, în diferite proporţii, a unor componente de nămol de epurare, compost și sol, pentru 
obţinerea unei compoziţii cu proprietăţi agronomice utile în scopul valorificării ca fertilizant 
în agricultură, prin împrăștiere pe sol. 

Work description: The invention relates to a bioreactor for processing sludge from wastewater pre-
treatment plants intended for anaerobic treatment by homogeneous cold mixing in diffe-
rent proportions of components of sewage sludge, compost and soil to obtain a compositi-
on with agronomic properties useful for recovery in agriculture. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Echipamentul asigură o amestecare aproape perfectă, 
întreţinere ușoară, reducerea costurilor cu inertizarea nămolului toate cu un consum redus 
de energie electrică.
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B 27  DISPOZITIV DE CONDUCERE A PLATFORMELOR DE SCANARE A PROPRIETĂŢI-

LOR SOLULUI / DEVICE FOR DRIVING SOIl PROPERTy SCANNING PlATFORMS

Autori:  MURARU Sebastian Lucian, CONSTANTINESCU Oana-Mihaela

Cerere:  RO A-00734 / 2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un dispozitiv electronic inteligent de comandă și control 
destinat platformelor optoelectronice de scanare a proprietăţilor solului (DEC).

Work description: The invention relates to an intelligent electronic command and control device 
designed for optoelectronic soil properties scanning (DEC) platforms. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Dispozitivul comandă și controlează circuitul hidraulic 
de acţionare și spălare a sistemului de măsurare a pH-ului, spectrometrele necesare deter-
minării spectrelor de sol, conductibilităţii electrice a solului și corelării datelor obţinute cu 
poziţia platformei, furnizată de un modul GPS, datele obţinute putând fi prezentate în hărţi 
GIS realizate cu ajutorul programelor specializate (ArcGis, Google Earth etc.)

B 28  SECŢIE MULTIFUNCŢIONALĂ PENTRU CITIREA PARAMETRILOR SOLULUI / 
MUlTIFUNCTIONAl SECTION FOR READING SOIl PARAMETERS

Autori:  MURARU Vergil, MURARU Sebastian, CONSTANTIN Nicolae, MURARU Cornelia, GANEA-
CHRISTU Ioan

Cerere:  RO A-00501 / 2019

Cerere EPO: EP 19020587.2 / 2019  

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o secţie multifuncţională, care se montează pe cadrul unui 
utilaj agricol tractat, destinată prelevării probelor de sol, citirii și înregistrării computerizate 
a parametrilor solului, exemplu pH și temperatură, precum și a coordonatelor GPS. 

Work description: The invention relates to a multifunctional section, which is mounted on a trailed 
agricultural machine, designed for taking soil samples, reading and computerized recor-
ding of soil parameters, for example pH and temperature, as well as GPS coordinates.

Importanța socio-economică sau tehnică: Soluţia propusă permite realizarea unui dispozitiv cu care se 
pot identifica unele caracteristici ale solului înaintea începerii lucrărilor agricole în vederea opti-
mizării parametrilor care să conducă la creșterea eficienţei și, implicit, a recoltelor.

B 29  TAMBUR PENTRU TUB DE IRIGARE PRIN PICURARE / DRUM FOR DRIP IRRIGATI-
ON TUbING

Autori:  MANEA Dragoș, POPA Radu

Cerere: RO A-00497 / 2019 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un tambur pe care se fixează tubul de irigare prin picurare, 
sub formă de colac, tambur destinat utilajelor agricole pentru întinderea tubului de picurare 
pe suprafaţa solului la irigarea de suprafaţă sau pentru îngroparea tubului de picurare la 
irigarea subterană.

Work description: The invention relates to a drum on which the drip irrigation tube is fixed, in the 
form of a coil, a drum intended for agricultural machinery for laying the drip tube on the soil 
surface for surface irrigation or for burying the drip tube for underground irrigation. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Soluţia propusă permite utilizarea și reglarea dispozi-
tivului pe orice utilaj agricol cu adaptări minime de către un singur operator, asigurând o 
derulare controlată a tubului de picurare atât la întinderea acestuia pe suprafaţa solului cât 
și la îngroparea în sol.
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B 30  SISTEM DE ATENUARE A IMPACTULUI SEMINŢELOR ÎN ELEVATOARELE CU BAN-

DĂ CU CUPE / SySTEM FO ATENUATING THE IMPACT ON SEEDS IN bUCkET-bElT 
ElEVATORS

Autori:  GĂGEANU Paul, GANEA-CHRISTU Ioan, GĂGEANU Iuliana

Cerere:  RO A-00627 / 2018 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la sistem de atenuare a impactului seminţelor prin atenuarea 
loviturilor la contactul cu componentele metalice destinate elevatoarelor cu bandă cu cupe, 
în timpul încărcării, transportului și descărcării. 

Work description: The invention relates to a system for attenuating the impact of seeds by attenu-
ating blows on contact with metal components intended for bucket belt elevators, during 
loading, transport and unloading. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Soluţia propusă reduce substanţial cantitatea de seminţe 
traumatizate la alimentare și la descărcare și elimină pericolul de strivire a acestora.

B 31  TEHNOLOGII NOI UTILIZATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII LA EFICIENŢĂ CRES-
CUTĂ A UNOR DEȘEURI ȘI SUBPRODUSE REZULTATE DIN AGRICULTURĂ, SUB 
FORMĂ DE COMPOST / NOVEl TECHNOlOGIES USED FOR INCREASING THE 
PERFORMANCES OF COMPOSTING WASTES AND by-PRODUCTS RESUlTED FROM 
AGRICUlTURE

Autori:  NENCIU Florin, NAE Gabriel, VLĂDUȚ Valentin, VOICEA Iulian, VRÎNCEANU Nicoleta, 
UNGUREANU Nicoleta

Descrierea lucrării: Acest proiect se referă la dezvoltarea unei noi tehnologii care poate fi utilizată 
pentru compostarea la eficienţă ridicată a deșeurilor și a produselor neconforme rezultate 
din gestionarea serelor.

Work description: This project refers to the development of a novel technology that may be used 
for high efficiency composting of agricultural wastes, and non-compliant products resulted 
from the management of greenhouses.

Importanța socio-economică sau tehnică: Tehnologie ce permite obţinerea unui compost de înaltă 
calitate folosind resurse minime.

B 32 TEHNOLOGII DE REALIZARE A LUCRĂRILOR AGRICOLE UTILIZÂND UTILAJE 
ECOLOGICE: PROTOTIP TRACTOR ELECTRIC / TECHNOlOGIES FOR CARRyING 
OUT AGRICUlTURAl WORkS USING ECOlOGICAl EqUIPMENT - ElECTRIC TRAC-
TOR PROTOTyPE

Autori:  CRISTEA Mario, MATACHE Mihai, ZAPCIU A., TUDOR E., CARPUS E., LASLO L.

Certificat de înregistrare a mărcii: M 164343 / 2019 

Descrierea lucrării: Prototipul de tractor electric pentru tehnologiile de realizare a lucrărilor agricole 
utilizând utilaje ecologice, este destinat fermelor agricole precum și agenţilor economici 
constructori, care sunt interesaţi să își dezvolte echipamentele tehnice pentru agricultura 
ecologică. Prototipul poate fi utilizat pentru efectuarea lucrărilor de înfiinţare, întreţinere și 
recoltare a culturilor agricole ecologice, pe suprafeţe reduse.

Work description: The electric tractor prototype for agricultural work technologies using eco-frien-
dly machinery, is intended for agricultural farms as well as construction economic agents, 
who are interested in developing their technical equipment for organic farming. The pro-
totype can be used to carry out works of establishment, maintenance and harvesting of 
organic crops, on small plots. Importanţa socio-economică sau tehnică: Tehnologie eco des-
tinată fermelor ecologice de dimensiuni mici și mijlocii.
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B 33  GRUP DE POMPARE MOBIL PENTRU ALIMENTAREA INSTALAŢIILOR DE IRIGARE / 

MObIlE PUMPING GROUP FOR WATER SUPPly OF IRRIGATION INSTAllATIONS

Autori:  MANEA Dragoș, MURGESCU Ion, ȘOVĂIALĂ Gheorghe, TOCIU Carmen, UNGUREANU 
Nicoleta, MANOLE Emilia Sofia, GÎDEA Mihai

Cerere:  RO A-00586 / 2019 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un grup de pompare mobil destinat alimentării cu apă sub 
presiune și fertilizanţi lichizi a instalaţiilor de irigare și fertirigare a culturilor agricole. 

Work description: The invention relates to a mobile pumping group intended for the supply of pre-
ssurized water and liquid fertilizers for irrigation and fertilization of agricultural crops.

Importanța socio-economică sau tehnică: Deplasare rapidă în teren, autonomie mare de 
funcţionare, construcţie simplă cu reglaje ușor de efectuat de către un singur operator, toa-
te la un preţ de cost redus.



 SECţIUNEA B | SECTION B  91 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

B 34        MOTORUL SINCRON CU RELUCTANŢĂ VARIABILĂ ÎN CONSTRUCŢIE MODULA-
RĂ PENTRU PROPULSIA BICICLETELOR ELECTRICE / VARIAblE RElUCTANCE 
MOTOR WITH OUTER ROTOR AND MODUlAR CONSTRUCTION FOR E-bIkE APPlI-
CATIONS

Autori:    Nicolae Florin Jurca, Răzvan Inţe

Brevet:    RO 131721 -B1/30.03.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un motor sincron cu reluctanţă variabilă în construcţie mo-
dulară conform invenţiei are rotorul exterior. Rotorul este realizat din 6 module, între aceste 
module se află câte un element de separaţie nemagnetic. Fiecare modul este relizat din 3  
elemente magnetice distincte, fixate între ele cu o îmbinare de tip coadă de rândunică, iar 
elementele de îmbinare sunt realizate din materiale nemagnetice. Fiecare element metalic 
al unui pol este prevăzut cu găuri care permit fixarea a 3 lungimi diferite de spiţe pe ace-
laşi modul. Fiecare spiţă fiind fixată prin metoda siguranţei cu arc. În cazul unei operaţiuni 
de mentenanţă sau de înlocuire totală a motorului, se îndepartează siguranţele cu arc, iar 
în funcţie de tipul defectului se pot demonta doar elementele componente ale modului 
afectat sau întreg motorul, dar în acelaşi timp se poate opta şi pentru înlocuirea totală sau 
parţială a spiţelor.

Work description: The patent refers to a variable reluctance synchronous motor with outer rotor and 
modular construction. The rotor is made up of 6 modules, between modules is an element 
of non-magnetic separation. Each module is made up of three separate magnetic elements 
fixed to each other by a dovetail joint. The connecting elements are made of non-magnetic 
material. Each pole rotor is provided with holes that allow attachment of 3 different lengths 
of spokes on the same module. Each spoke is fixed by means of safety spring pin. Using this 
motor with outer rotor and modular construction, facilities maintenance operations for a 
such systems making them more reliable and simpler. Depending on the type of defect can 
be removed the entire motor or only components (rotor poles, spokes).

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate:
Propulsia bicicletelor electrice

B 35         DISPOZITIV DE ŞTERGERE A SUPRAFEŢEI SÂRMEI DE OŢEL, DUPĂ ZINCARE/ 
WIPING DEVICE OF SURFACE OF THE STEEl WIRE AFTER GAlVANIzING

Autor:    Marius Constantin Tintelecan

Brevet:    RO 130512 -B1/30.01.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un dispozitiv de ștergere a suprafeţei sârmei de oţel, după 
zincarea termică a acesteia,  dispozitiv care va crea în final, un strat de zinc subţire dar cu 
puternic aspect lucios. Este cunoscut faptul că prin imersionarea unei sârme de oţel într-o 
baie de Zn topit, pe suprafaţa acesteia se formează șapte straturi concentrice de aliaj Fe-Zn 
având un aspect mat; fazele formate diferind prin microduritate, prin mod de cristalizare şi 
(bineînţeles) prin compoziţia lor chimică.  Ideile de bază, incipiente ale acestui dispozitiv se 
referă la: 
1.Ştergerea propriu-zisă a firului de sârmă pe care e depus zincul; 

2. Răcirea bruscă a întregului ansamblu: sârmă de oţel-zinc depus și în prezent este utilizată 
ștergerea suprafeţei sârmei de oţel, după zincare, dar într-o variantă orizontală unde niște 
pastile, din azbest împletit, sunt presate pe suprafaţa exterioară a sârmei, sârma urmând 
un traseu ascendent (dat de tragerea ei de către sistemul de acumulare) după ieșirea ei din 
baia de zinc topit.

Work description: The patent relates to a device for wiping the surface of steel wire after galvani-
zing this device, which will finally create a thin but strong zinc layer shiny appearance. It is 
known that by immersing a steel wire in a molten Zn bath, on its surface are formed seven 
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concentric layers of Fe-Zn alloy having a matte appearance; the phases formed differing by 
micro- hardness, by mode of crystallization and (of course) by their chemical composition. 
The basic, incipient ideas for achieving of this device refer to:
1. Proper wiping of the wire on which the zinc is deposited; 
2. Sudden cooling of the whole assembly: deposited steel-zinc wire in these moments is 
used to wipe the surface of the steel wire after galvanizing, a different technique variant, 
in a horizontal version where some pills of asbestos are pressed on the outer surface of the 
wire, the wire following an ascending path (given by the its pulling system of accumulation) 
after its exit from the molten zinc bath.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate:  În industria me-
talurgică, la obţinerea sârmei de oţel zincate.

B 36        PROCEDURĂ PROGRAMABILĂ DE DETECŢIE A DEFECTELOR LA SENZORII DE 
CURENT A UNUI CONVERTOR ELECTRONIC TRIFAZAT / PROGRAMAblE METHOD 
FOR CURRENT SENSOR FAUlT DETECTION OF 3-PHASE ElECTRONIC INVERTERS

Autor:    Mircea Ruba 

Brevet:    RO 132781 - B1/30.12.2020

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 valo-
rile 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 senzo-
rului considerat defect cu valoarea de curent estimată, modifică valorile coeficienţilor regu-
latoarelor 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 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 deci-
des 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.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Inginerie elec-
trică 

B 37        STAND PENTRU STUDIUL TRIBOCOROZIUNII / STAND FOR STUDy OF TRIbOCO-
ROSION

Autori:    Horaţiu Vermeşan, Mihail Chira

Brevet:    RO 130936 - B1/30.12.2020 

Descrierea lucrării: Invenţia constă dintr-un stand experimental pentru determinarea tribocoroziunii 
suprafeţelor. Standul experimental pentru studiul tribocoroziunii oferă simplitate construc-
tivă și tehnologică. Permite măsurarea precisă a forţei de frecare și a altor parametri ai pro-
cesului de tribocoroziune. Permite ajustarea parametrilor de lucru, poziţionarea și fixarea 
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electrozilor pentru studiul coroziunii. Acţiunea sinergică a factorilor tribocorozivi duce la 
degradarea suprafeţei și prin urmare, la pierderea materialului, rezultatul fiind superior celui 
obţinut prin simpla însumare a proceselor individuale de degradare. Brevetul va fi util în de-
terminarea rezistenţei la tribocoroziune a diferitelor piese care funcţionează atât în mediul 
coroziv, cât și în condiţii de uzură. Rezultatele sunt ușor de înţeles și de comparat.

Work description: The invention consists of an experimental stand for the determination of surfaces 
tribocorrosion. The experimental stand for the study of tribocorrosion offers technological 
and building simplicity. It allows precise measurement of frictional force and other tribo-
corrosion parameters. It allows adjustment of working parameters, positioning and fixing 
of electrodes for the corrosion study. he synergistic action of tribocorrosion factors leads to 
surface degradation and hence loss of material, the result being superior to that obtained 
by simply summing up the individual degradation processes. The patent will be useful in 
determinations of tribocorrosion resistance of various machine parts which are working in 
both corrosive and wear environment. The results are easy to understand and compare.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Invenţia este 
aplicabilă în industriile auto; instalaţiilor mecanice, electrotehnică, aeronautică, construc-
toare de mașini, construcţii civile.

B 38         SISTEM DE FIxARE A STICLELOR DE PLASTIC PENTRU APARATE ROTATIVE DE 
TESTARE A ETANSEITATII / SySTEM FOR FIxING PlASTIC bOTTlES IN ROTARy 
TIGHTNESS TESTING APPARATUSES

Autori:    Mioriţa Ungureanu, Marian Gabriel Marina, Dinu Ioan Stoicovici, Nicolae Stelian Ungureanu

Brevet:    RO 133200 - B1/28.08.2020   

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem de fixare a sticlelor de plastic pentru aparate ro-
tative de testare a etanșeităţii, menţinând în același timp sticlele în poziţie verticală pe mij-
loacele de transport și asigurând transferul acestora de la un mijloc de transport la altul. 
Conform invenţiei, sistemul cuprinde trei dispozitive: dispozitivul rotativ de fixare a sticlelor 
constând dintr-un tambur metalic pe care este fixată o bucșă de cauciuc profilată și două 
dispozitive liniare de fixare a sticlelor, alcătuite din doi tamburi verticali pe care se află o 
bandă de cauciuc profilată.

Work description: The invention relates to a system for fixing plastic bottles in rotary tightness tes-
ting apparatuses while maintaining the bottles in vertical position in transport means and 
ensuring their transfer from one transport means to the other. According to the invention, 
the system comprises three devices: the rotary bottle fixing device consisting of a metal 
drum on which a profiled rubber bush and two identical bottle fixing linear devices consis-
ting of two vertical drums on which a profiled rubber belt.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Invenţia propu-
ne un sistem flexibil de fixare a sticlelor pe mijloacele de transport ale aparatelor rotative 
de mare viteza de testare sub presiune a sticlelor de plastic pentru depistarea eventuale-
lor defecte. O problema a acestor aparate este transportul sticlelor fară să fie deformate și 
menţinerea lor în poziţie verticală.

B 39         MAŞINA DE INDUCŢIE CU ROTOR ÎN CONSTRUCŢIE MODULARĂ / INDUCTION 
MACHINE WITH ROTOR IN MODUlAR CONSTRUCTION

Autori:    Nicolae Florin Jurca, Răzvan Alexandru Inţe, Dan-Cristian Popa

Cerere:    RO A/00341/18.06.2020 

Descrierea lucrării: Concepţia mașinii de inducţie cu rotor în construcţie modulară se bazează pe 
realizarea rotorului în scurtcircuit al celei mai utilizate mașini electrice la nivel industrial din 
module în care se află bare din aluminiu. Module sunt fixate de jugul rotoric, comun tuturor 
modulelor, prin elemente de prindere de tip coadă de rândunică. Forma modulelor este de 
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așa natură în cât să permită fixarea lor pe jug. Inelul de scurtcircuit va fi fixat de bare folosind 
cele două găuri cu care este prevăzută la capete fiecare bară. Mașina de inducţie propusă, 
cu rotorul în construcţie modulară, păstrează toate caracteristicile de funcţionare specifice 
acestui tip de mașină electrică. Avantajul adus de această construcţie a rotorului este redu-
cerea timpului și costului de mentenanţă a unei astfel de structuri.

Work description: The conception of the induction machine with rotor in modular construction is 
based on building the short-circuit rotor of the most used electric machine at industrial 
level from modules in which aluminium bars are placed. Modules are fixed to the rotor yoke, 
common to all modules, by dovetail clamps. The shape of the modules is of such a nature 
as to allow their fixation on the yoke. The short circuit ring will be fixed to the bars using the 
two holes with which each bar is provided at the ends. The proposed induction machine, 
with the rotor in modular construction, retains all the operating characteristics specific to 
this type of electric machine. The advantage of this rotor construction is the reduction of the 
time and maintenance cost of such a structure.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Domeniile in-
dustriale în care sunt folosite mașinile de inducţie în construţie clasică, dar cu precădere 
cele în care sarcinile sunt constant de valori mari și riscul de defectare a barelor rotorice este 
mai mare.

B 40         DISPOZITIV AERODINAMIC AMPLASAT POSTERIOR DESTINAT SEMIREMORCI-
LOR DE TRANSPORT RIGIDE / REAR lOCATED AERODyNAMIC DEVICE FOR RIGID 
TRANSPORT SEMI-TRAIlERS

Autori:    Florin Mariaşiu, Liviu Iacob Scurtu, Bogdan Ovidiu Varga

Cerere:    RO A/00714/09.11.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un dispozitiv aerodinamic posterior destinat semiremorcilor 
de transport rigide (cu pereţi rigizi) din compunerea unui tren rutier de transport mărfuri, 
care reduce valoarea coeficientului aerodinamic al acestuia. Aplicabilitatea dispozitivului în 
industria de transport rutier derivă din necesitatea de efectuare a procesului de transport 
în cele mai optime condiţii de eficienţă economică (realizat prin reducerea consumului de 
combustibil) și în mod indirect de reducere a emisiilor poluante cauzate de transportul ruti-
er. Dispozitivul aerodinamic amplasat posterior destinat semiremorcilor de transport rigide 
este caracterizat prin aceea că principiul de funcţionare activ se bazează pe o utilizare a 
unor forme geometrice variabile (perne aerodinamice) amplasate în partea posterioara a 
unei semiremorci rigide, realizate dintr-un material elastic impermeabil (cauciucat) ce per-
mite umflarea acestuia cu aer comprimat până la obţinerea formei dorite.

Work description: The invention relates to a rear aerodynamic device for rigid semi-trailers (with 
rigid walls) in the composition of a road freight train, which reduces the value of its aerody-
namic coefficient. The applicability of the device in the road transport industry derives from 
the need to carry out the transport process in the best conditions of economic efficiency 
(achieved by reducing fuel consumption) and indirectly by reducing the pollutant emissi-
ons caused by road transport. The rear aerodynamic device for rigid transport semi-trailers 
is characterized by the fact that the active operating principle is based on the use of variable 
geometric shapes (aerodynamic cushions) located at the rear of a rigid semi-trailer, made of 
a waterproof elastic material (rubber), which allows it to swell with compressed air until the 
desired shape is obtained.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Transporturi ru-
tiere + Ingineria autovehiculelor.
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B 41         DISPOZITIV AERODINAMIC AMPLASAT SUPERIOR DESTINAT SEMIREMORCI-

LOR DE TRANSPORT RIGIDE / SUPERIOR lOCATED AERODyNAMIC DEVICE FOR 
RIGID TRANSPORT SEMI-TRAIlERS

Autori:    Florin Mariaşiu, Liviu Iacob Scurtu, Bogdan Ovidiu Varga

Cerere:    RO A/00716/09.11.2020 

Descrierea lucrării: Invenţia se refera la un dispozitiv aerodinamic superior destinat semiremorcilor 
de transport rigide (cu pereti rigizi) din compunerea unui tren rutier de transport marfuri, 
care reduce valoarea coeficientului aerodinamic al acestuia. Aplicabilitatea dispozitivului in 
industria de transport rutier deriva din necesitatea de efectuare a procesului de transport 
in cele mai optime conditii de eficienta economica (realizat prin reducerea consumului de 
combustibil) si in mod indirect de reducerea emisiilor poluante cauzate de transportul ruti-
er. Dispozitivul aerodinamic amplasat superior destinat semiremorcilor de transport rigide 
este caracterizat prin aceea ca principiul de functionare activ se bazeaza pe o utilizarea unei 
forme geometrice variabile (perna aerodinamica) amplasata in partea superioara a unei 
semiremorci rigide, realizata dintr-un material elastic impermeabil (cauciucat) ce permite 
umflarea acestuia cu aer comprimat pina la obtinerea formei dorite.

Work description: The invention relates to a superior aerodynamic device intended for rigid trans-
port semi-trailers (with rigid walls) from the composition of a road freight transport train, 
which reduces the value of its aerodynamic coefficient. The applicability of the device in the 
road transport industry derives from the need to carry out the transport process in the best 
conditions of economic efficiency (achieved by reducing fuel consumption) and indirectly 
by reducing the pollutant emissions caused by road transport. The superior aerodynamic 
device for rigid transport semi-trailers is characterized by the fact that the active operating 
principle is based on the use of a variable geometric shape (aerodynamic cushion) located 
at the top of a rigid semi-trailer, made of an elastic elastic material, which allows it to swell 
with compressed air until the desired shape is obtained.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate:  Transporturi ru-
tiere + Ingineria autovehiculelor.

B 42         REGULATOR ExTREMAL ELECTRONIC / ElECTRONIC ExTREMAl REGUlATOR

Autori:   Radu Adrian Munteanu, Eva-Henrietta Dulf, Clement Feștilă, Radu Munteanu

Cerere:    RO A/00287/26.05.2020 

Descrierea lucrării: Regulatorul extremal electronic controlează un convertor electronic de putere 
prin care se asigură funcţionarea în punctul de putere maximă a unui panou fotovoltaic. 
Regulatorul conţine un generator care produce un semnal de perturbaţie triunghiular care 
este aplicat la comanda convertorului electronic de putere, concomitent cu două impulsuri 
scurte, sincronizate cu semnalul triunghiular. Efectele perturbaţiei sunt sesizate de un tra-
ductor de putere a cărui semnal de ieșire este memorat în două circuite de eșantionare și 
reţinere în momente succesive alternative, comandate de impulsurile generatorului. Sem-
nalul rezultat prin scăderea semnalelor memorate este aplicat unui regulator integrator 
uzual pentru a produce semnalul intermediar de control care se va însuma cu semnalul 
triunghiular, obţinându-se semnalul de comandă pentru convertorul electronic care va asi-
gura funcţionarea panoului fotovoltaic în punctul de putere maximă (PPM).

Work description: The extreme electronic regulator controls an electronic power converter that ensu-
res the operation at the point of maximum power of a photovoltaic panel. The regulator con-
tains a generator that produces a triangular disturbance signal that is applied to the control 
of the electronic power converter, simultaneously with two short pulses, synchronized with 
the triangular signal. The effects of the disturbance are sensed by a power transducer whose 
output signal is stored in two sample-and-hold circuits in successive alternating moments, 
controlled by the generator pulses. The signal resulting from the decrease of the stored signals 
is applied to an usual integrating regulator to produce the intermediate control signal which 
will be added to the triangular signal, obtaining the control signal for the electronic converter 
which will ensure the operation of the photovoltaic panel at maximum power (PPM).
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Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Problema teh-

nică pe care o rezolvă invenţia constă în concepţia unor regulatoare care oferă creșterea 
eficienţei panourilor fotovoltaice, asigurând o funcţionare sigură și o stabilitate robustă, la 
un cost scăzut. 

B 43          MINIGRIPER COMPLIANT CU FLExIBILITATE RIDICATĂ / COMPlIANT MINI-GRIP-
PER WITH HIGH FlExIbIlITy

Autori:    Simona Noveanu, Dan Cristian Noveanu

Cerere:    RO A/00103/26.02.2020

Descrierea lucrării: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia de faţă constă în realizarea unui mi-
nigriper compliant, în construcţie monobloc, cu conectare facilă a actuatorilor piezoelectrici 
atât la mecanismul compliant cât și la sistemul de alimentare, comandă și control, care asi-
gură prinderea obiectelor într-un interval mare de dimensiuni cu o precizie ridicată. Ideea 
inovatoare este pusă în evidenţă la maxim prin faptul că, stabilirea poziţiei cuplelor flexibile 
în cadrul structurii minigriperului compliant se face astfel încât să asigure o amplitudine cât 
mai mare la capătul elementelor de prindere, care au atașaţi actuatori piezoelectrici de tip 
bandă care permit comanda simultană sau separată a elementelor de prindere.

Work description: The technical problem that the present invention solves is the realization of a 
compliant mini-gripper, in single-block construction, with easy connection of piezoelectric 
actuators to both the compliant mechanism and the power system, command and con-
trol system, which ensures the capture of objects in a large range of dimensions with high 
precision. The innovative idea is highlighted to the maximum by the fact that, the determi-
nation of the position of flexible couplings within the structure of the compliant mini-grip-
per is made in such a way as to ensure the greatest amplitude at the end of the clamping 
elements, which have attachments piezoelectric tape actuators that allow simultaneous or 
separate control of the clamping elements.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Manipularea preci-
să a obiectelor de dimensiuni reduse, în aplicaţii specifice mini și microsistemelor 

B 44          MOTOR LINIAR TUBULAR CU CONSTRUCŢIE MODULARĂ DESTINAT 
ACŢIONĂRII DIRECŢIEI ASISTATE ELECTRIC A AUTOVEHICULELOR / lINEAR TU-
bUlAR MOTOR WITH MODUlAR CONSTRUCTION FOR DIRECT DRIVING VEHIClE 
ElECTRICAl POWER STEERING

Autori:    Dan-Cristian Popa, Loránd Szabó

Cerere:    RO A/00260/14.05.2020 

Descrierea lucrării: Motorul liniar tubular cu construcţie modulară pentru acţionarea directă a siste-
melor de direcţie asistate electric ale autovehiculelor este alcătuit din elemente construc-
tive simple. Modulele de pe stator sunt alcătuite din piese feromagnetice inelare alternate 
cu distanţiere nemagnetice. În jurul jugurilor sunt plasate bobine concentrate, care sunt 
legate în serie și formează o fază a motorului. Modulele sunt separate între ele de distanţiere 
nemagnetice. Partea mobilă (indusul) a motorului este pasivă, fiind construită prin alterna-
rea unor piese inelare feromagnetice și nemagnetice. Motorul funcţionează pe principiul 
reluctanţei variabile. Alimentând secvenţial fazele acestuia cu impulsuri de curent se poate 
realiza o mișcare de translaţie în ambele sensuri de mișcare.

Work description: The linear tubular motor with modular construction for direct driving vehicle elec-
trical power steering has simple parts. The stator modules are built up of ring type iron core 
pieces alternated by non-magnetic space holders. Round their yokes concentrated coils are 
wound, which are connected in series and form a phase of the motor. The mover is passi-
ve, and it is constructed by alternating ferromagnetic and non-magnetic rings. The motor 
works upon the variable reluctance principle. By sequentially supplying its phases a bidirec-
tional linear movement can be achieved.
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Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Acţionarea electri-

că directă a sistemelor de direcţie asistate electric a diverselor tipuri de autovehicule 

B 45        SISTEM RADIANT COMPACT CU DIAGRAMĂ DE RADIAŢIE OMNIDIRECŢIONAL 
DEFORMABILĂ / bEAMFORMING COMPACT RADIANT SySTEM

Autori:   Tudor-Petru Palade, Andra-Elena-Iulia Pastrav, Emanuel-Dumitru Pușchiţă, Paul Dolea, Octa-
vian Cristea, Paul Vlăduţ Dascăl, Ovidiu Raţiu

Cerere:    RO A/00082/18.02.2020 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem radiant compact cu diagramă de radiaţie 
omnidirecţional deformabilă. Sistemul radiant, conform invenţiei, cuprinde un bloc de însu-
mare/divizare 1:16, un bloc de comutare/defazare și un bloc de elemente radiante. Blocul de 
elemente radiante cuprinde opt antene panou identice, ale căror panouri reflectoare formea-
ză o structură de prismă octogonală regulată, fiecare antenă panou având câte două elemente 
radiante de tip dipol deschis. Diagrama de radiaţie a sistemului radiant poate fi modificată în 
plan orizontal pentru a obţine o diagramă cu simetrie circulară sau care favorizează o anumită 
direcţie. Comanda se face în mod digital, fără a fi necesare modificări mecanice ale sistemului.

Work description: The invention describes a compact radiant system with beamforming capabili-
ties. The radiant system, according to the invention, comprises a 1:16 combiner / splitter, 
a switching / phase shifting block and a radiant element block. The radiant element block 
comprises eight identical panel antennas, whose reflecting panels form a regular octagonal 
prism structure, each panel antenna including two open dipoles. The radiation pattern of 
the radiant system can be modified horizontally to obtain a radiation pattern with a circular 
symmetry or one that favors a certain direction. The system is controlled digitally, without 
the need for mechanical modifications of the system.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Transmisii de 
date pe cale radio; telefonie celulară; radiodifuziune terestră; supravegherea spectrului ra-
dio și protecţia radiorecepţiei; detecţia radio și determinarea poziţiei sursei (RADAR).

B 46       SISTEM ȘI METODĂ DE LOCALIZARE A UNUI TERMINAL WIFI FOLOSIND ANCO-
RE ECHIPATE CU ANTENE RETRO-DIRECTIVE / SySTEM AND METHOD FOR WIFI 
TERMINAl POSITIONING USING ANCHORS EqUIPPED WITH RETRO-DIRECTIVE 
ANTENNAS

Autori:    Tudor-Petru Palade, Andra-Elena-Iulia Pastrav, Emanuel-Dumitru Pușchiţă, Ovidiu Raţiu, 
Paul Dolea, Octavian Cristea, Paul Vlăduţ Dascăl 

Cerere:    RO A/00081/18.02.2020 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem și la o metodă de localizare a unui terminal WiFi 
folosind determinările de direcţie efectuate de două sau mai multe ancore WiFi. Ancorele 
WiFi sunt echipate cu antene retro-directive și sunt conectate la un sistem de calcul către 
care transmit informaţiile de direcţie determinate pentru terminalul WiFi. Sistemul de calcul, 
cunoscând în avans poziţiile și orientările ancorelor, determină locaţia terminalului WiFi.

Work description: The invention describes a system and a method of locating a WiFi terminal using the 
directions found by two or more WiFi anchors. The WiFi anchors are equipped with retro-directi-
ve antennas and are connected to a computing system to which they transmit the information 
regarding the determined WiFi terminal direction. The computing system, knowing in advance 
the positions and orientations of the anchors, determines the location of the WiFi terminal.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Localizare radio; 
reţele radio locale; reţele radio celulare.
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B 47 PANOU COMPOZIT MULTISTRAT ŞI METODA DE OBŢINERE A ACESTUIA / MUl-

TIlAyERED COMPOSITE PANEl AND THE METHOD USED FOR ObTAINING IT

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

Brevet:    RO 133261 -B1/30.04.2020

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 obtai-
ning 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 purpo-
se 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.
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.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Problema pe 
care o rezolvă invenţia constă în realizarea unui panou compozit multistrat destinat com-
partimentării pe orizontală a clădirilor, cu proprietăţi acustice comparabile cu cele ale ma-
terialelor compozite fonoabsorbante existente, prin utilizarea inului, o alternativă naturală 
viabilă a fibrelor sintetice. 

B 48  METODA DE PRODUCERE A LUCRULUI MECANIC SI MOTOR ROTATIV PENTRU 
APLICAREA ACESTEIA / METHOD FOR PRODUCING MECHANICAl WORk AND RO-
TARy HEAT ENGINE FOR APPlyING SAID METHOD

Autori:    Ciupan Cornel, Ciupan Mihai, Ciupan Emilia

Brevet:  RO 129731 (B1)/2020-03-30

Descrierea lucrării: Metoda de producere a lucrului mecanic utilizează un motor rotativ volume-
tric, arderea combustibilului realizându-se într-o cameră de ardere externă, la o presiune 
ridicată (0,6 - 50 Mpa) şi obţinută cu ajutorul unui sistem de alimentare format dintr-un 
compresor volumetric sau a unui montaj în cascadă alcătuit dintr-o turbină de alimentare 
şi unul sau două compresoare volumetrice. Gazele de ardere acţionează direct asupra unui 
motor rotativ volumetric, cu volum unitar mărit faţă de volumul unitar al compresorului de 
alimentare, sau sunt trecute printr-un vaporizator în care se se produc vapori supraîncălziţi 
care sporesc debitul de gaze care acţionează motorul.

Work description: The method of producing the mechanical work uses a volumetric rotary engine, 
the combustion of the fuel being carried out in an external combustion chamber, at a high 
pressure (0.6 - 50 Mpa) obtained with the help of a supply system consisting of a com-
pressor volumetric or an assembly consisting of a feed turbine and one or two volumetric 
compressors. The flue gases act directly on a volumetric rotary engine, with an increased 
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unit volume compared to the unit volume of the supply compressor, or are passed through 
a vaporizer in which superheated vapors are produced which increase the gas flow that 
drives the engine. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Motoare termice 

B 49 SISTEM DE ETANSARE PENTRU PRESIUNI INALTE / SEAlING SySTEM FOR HIGH 
PRESSURES

Autor:  Ciupan Mihai

Brevet:  RO 130127 (B1)/2020-05-29

Descrierea lucrării: Soluţia inventiei constă în separarea pistonului şi a cilindrului de fluidul sub pre-
siune prin utilizarea unei membrane metalice cu cute de gofrare, prevăzută la unul dintre 
capete cu o bordură răsfrântă fixată strâns între cilindrul pistonului şi capacul acestuia, iar la 
celălalt capăt membrana fiind deschisă şi sudată de piston sau închisă, nefixată de piston şi 
având un fund plan sau convex care se sprijină de capul pistonului, suprafeţele de contact 
având aceeaşi formă. Avantaje: functioneaza fara pierderi de debit, construcţie simplă şi 
fiabilitate ridicată, se poate realiza din materiale rezistente la coroziune sau la diferiţi agenţi 
chimici.

Work description: The solution of the invention consists in separating the piston and the cylinder 
from the pressurized fluid by using a metal membrane with embossing folds, provided at 
one end with an inverted border tightly fixed between the piston cylinder and its cover, and 
at the other end the membrane is open and welded of piston or closed, not fixed to the pis-
ton and having a flat or convex bottom which rests on the piston head, the contact surfaces 
having the same shape. Advantages: works without flow losses, simple construction and 
high reliability, it can be made of materials resistant to corrosion or various chemical agents.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Pompe de inalta 
presiune pentru transportul fluidelor corozive, cu aplicatii in industria chimica.

B 50  STRUCTURA DE CONDESATOARE PENTRU CIRCUIT DE CURENT CONTINUU / 
CAPACITOR DC-lINk ARRANGEMENT

Autori:    Teodosescu Petre Dorel, Vintiloiu Ioana, Pop Adrian Cornel, Rusu, Tiberiu, Pop-Piglesan, 
Florin-Adelin, Daramus, Mihai-Alexandru

Brevet EPO: EP 3300462-B1/11.12.2019

Descrierea lucrării: Prezenta invenţie oferă o modalitate de aranjare a unui ansamblu de conden-
satoare, în special pentru aplicaţii cu riplu ridicat de curent. Structura de legătură a con-
densatoarelor cuprinde un substrat PCB, un prim terminal și un al doilea terminal care sunt 
amândouă dispuse pe substrat, o multitudine de condensatoare ceramice, în care fiecare 
dintre condensatoarele ceramice sunt conectate la primul terminal și al doilea terminal. De 
asemenea, condensatoarele ceramice sunt conectate în paralel în așa fel încât trasele de 
curent pentru fiecare să aibă aceeași rezistenţă pentru o încărcare uniformă a acestora.

Work description: The present invention provides a capacitor DC-link arrangement, in particular for 
high current ripple applications. The capacitor DC-link arrangement comprises a substrate 
such as a PCB-based substrate, a first terminal and a second terminal which are both arran-
ged on the substrate, a plurality of ceramic capacitor elements, wherein: each of the ceramic 
capacitor elements is connected as well to the first terminal and the second terminal, the 
plurality of ceramic capacitor elements are connected in parallel, and the ceramic capacitor 
elements are arranged and connected in a similar current path and in particular in the same 
resistance current path.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Circuite, sisteme 
electronice.
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B 51  DISPOZITIV ELECTRONIC PENTRU SISTEME DE ILUMINAT CU LED / ElECTRONIC 

DEVICE FOR lED lIGHTING SySTEMS

Autori:    Teodosescu Petre Dorel, Sabău Madalina Sabina, Szekely Norbert Csaba, Bojan Mircea, 
Marschalko Richard

Brevet:  RO 131169-B1/28.06.2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un dispozitiv electronic format dintr-un singur etaj de con-
versie a energiei, fără circuit de redresare pe partea de intrare, pentru comanda în curent 
constant a diodelor emiţătoare de lumină (LED) cu funcţionare în mod natural la factor de 
putere ridicat. Dispozitivul electronic, conform invenţiei este alcătuit dintr-un filtru de intra-
re, un convertor de curent alternativ, un circuit rezonant LC, sarcina LED și circuitul de co-
mandă. Convertorul de curent alternativ este alcătuit dintr-un divizor capacitiv și un circuit 
electronic în semi-punte alcătuit din două dispozitive electronice bidirecţionale.

Work description: The invention relates to an electronic device for controlling light emitting diodes 
- LED used in lighting systems. According to the invention, the device comprising a single 
electric energy conversion stage, without rectifier circuit on the input side, consists of an 
input filter, an alternating current converter, which consists of a capacitive divider and a 
half-bridge electronic circuit comprising two bidirectional electronic devices, enabling the 
direct connection to an alternating voltage source and the generation, at the output, of 
high frequency alternating voltage signals, which supply a resonance circuit LC, a LED load 
and a control circuit generating control signals for the converter.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Circuite, sisteme 
electronice.

B 52  PROCEDEU ŞI INSTALAŢIE DE SEPARARE ELECTROSTATICĂ A UNUI AMESTEC 
DE MATERIALE GRANULARE NECONDUCTOARE / METHOD AND EqUIPMENT 
FOR THE ElECTROSTATIC SEPARATION OF NONCONDUCTIVE GRANUlAR MATE-
RIAl MIxTURE

Autori:  Adrian Samuila, Mihai Bilici, Alexandru Iuga, Lucian Dascalescu, Laur Calin

Brevet:  RO 128979-B1/30.07.2019

Descrierea lucrării: În vederea separării electrostatice a materialelor neconductoare din amestecuri 
granulare binare se utilizează o incintă comună pentru triboelectrizare şi separare în câmp 
electrostatic. Componentele amestecului granular se incarca cu sarcina electrica de semn 
opus prin triboelectrizare in pat fluidizat si sunt deviate in directii opuse datorita campului 
electrostatic obtinut prin alimentarea la inalta tensiune a doi electrozi de tip sector circular.  
Granulele incarcate cu sarcina sunt scoase din incinta de separare cu ajutorul a doi cilindri 
din material izolant care se rotesc in sensuri opuse si sunt colectate ca fractii separate.

Work description: In order to separate in electrostatic field granular mixtures of non-conducting 
materials, we use a common tribocharging and separation chamber. The components of 
the granular mixture get electric charge of opposite sign in fluidized bed and are deflected 
in opposite directions due to the electrostatic field obtained by two high voltage electrodes 
of circular type. The charged granules are removed from the separation chamber by two 
insulating cylinders rotating in opposite directions and are collected as separated fractions.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Invenţia este 
destinată domeniului de reciclare a materialelor plastice provenite din deşeuri, în special 
deşeuri electrice şi electronice, dar poate fi aplicată şi în industria de preparare a materiale-
lor din minereuri neconductoare, în industria alimentară, farmaceutică, etc.
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B 53  SISTEM DE AMPLIFICARE PENTRU PRESIUNI ÎNALTE / INTENSIFIER SySTEM FOR 

HIGH PRESSURES

Autori:    Cornel Ciupan, Emilia Ciupan, Rareş Petrus

Brevet:  RO 131458-B1/30.10.2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem de amplificare pentru presiuni ridicate, care poate 
fi utilizat la construcţia mașinilor de tăiat cu jet de apă sau în alte aplicaţii industriale care 
necesită presiuni ridicate. Conform invenţiei, sistemul este format din următoarele compo-
nente:

- un generator sonic cuprinzând un arbore cu camă sau excentric care, printr-o tijă acţionează 
o membrană, fixată cu niște șuruburi între o carcasă inferioară și o carcasă superioară, care 
generează unde de presiune într-un lichid (ulei) din conducta conectată la amplificatorul 
sonic;
- un amplificator sonic format dintr-o cameră cu membrana (D-ulei) cuplată, de o tijă la o 
altă membrană (d-apa), undele de presiune generând o mișcare rectilinie alternativa a celor 
două membrane, raportul de amplificare a presiunii fiind dat de pătratul raportului dintre 
diametre (D / d).

Work description: The invention relates to an intensifier system for high pressures, which can be 
used in the manufacturing of water jet cutting machines or in other industrial applications 
requiring high pressures. According to the invention, the system consists of the following 
components:
- a sonic generator comprising a shaft with a cam which moves a rod that pushes on a mem-
brane fixed with some screws between a lower casing and an upper casing that generates 
pressure waves in a liquid (oil) found in the pipe connected to the sonic amplifier;
- a sonic amplifier made of a chamber having the membrane (D-oil) coupled, by a rod to 
another membrane (d-water), where the pressure waves generate a reciprocating motion 
of the two membranes, the pressure amplifying ratio being given by the square of the ratio 
between the diameters (D/d).

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Maşini de tăiere 
cu jet de apă sau pentru diferite aplicaţii industriale care necesită presiuni înalte.

B 54  DISPOZITIV PENTRU CONVERSIA ZGOMOTULUI ÎN ENERGIE ELECTRICĂ / DEVI-
CE FOR NOISE CONVERSION IN ElECTRIC ENERGy

Autor:    Filip Nicolae

Brevet:  RO 128582-B1/29.11.2019

Descrierea lucrării: Dispozitivul pentru conversia zgomotului în energie electrică, conform invenţiei, 
este alcătuit dintr-un tablou care conţine mai mulţi traductori electromagnetici şi piezoe-
lectrici, fiecare traductor fiind prevăzut cu un ghid de convergenţă, de formă conică, care 
are rolul de transformare a undelor sferice captate în unde plane, având ca efect creşterea 
puterii vibraţiilor mecanice care se descarcă pe traductori şi produc semnale electrice care 
sunt colectate printr-un sistem multicanal cu circuite redresoare cu dubla alternanta la un 
acumulator sau la un consumator, spectrul larg de absorbţie şi conversie a zgomotului ob-
ţinându-se prin diferenţierea elementelor conice şi a traductorilor utilizaţi intr-un tablou. La 
recuperarea zgomotului şi obţinerea de curent electric, se detaliază următoarea succesiune 
de fenomene: conversia semnalului acustic în vibraţie mecanică şi conversia vibraţiei meca-
nice în semnal electric.

Work description: The device for converting noise into electricity, according to the invention, is com-
posed of a panel containing several electromagnetic and piezoelectric transducers, each 
transducer being provided with a convergence guide, conical in shape, which has the role of 
transforming the spherical waves captured in flat waves, having the effect of increasing the 
power of the mechanical vibrations that are discharged on the transducers and producing 
electrical signals that are collected by a multichannel system with rectifier circuits with do-
uble alternation to an accumulator or to a consumer, the broad spectrum of absorption and 
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conversion of the noise obtaining -se is differentiated by the conical elements and the trans-
lators used in a painting. When recovering noise and obtaining electricity, the following 
sequence of phenomena is detailed: the conversion of the acoustic signal into mechanical 
vibration and the conversion of mechanical vibration into electrical signal.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Energii alterna-
tive, prin recuperarea unui deșeu energetic și transformarea în energie verde; reducerea 
poluării sonore a mediului; dezvoltarea de sisteme autonome destinate informării în trafic.

B 55  PLĂCI COMPOZITE DIN FIBRE NATURALE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACES-
TORA / COMPOSITE PlATES OF NATURAl FIbERS AND PROCESS USED FOR ObTAI-
NING IT

Autori:    Florea Iacob, Manea Daniela Lucia 

Cerere:    RO A/00084/18.02.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la obţinerea unor plăci compozite din fibre naturale din lână 
de oaie destinate termoizolării construcţiilor care să satisfacă reglementările definitorii pen-
tru un material termoizolant, și procedeul de obţinere a acestora.Plăcile compozite sunt 
obţinute în urma unui amestec de fibre din lână de oaie, în amestec cu adeziv (aracet) și 
diferiţi lianţi (argilă, ciment Portland, ipsos, var hidratat, var hidraulic NHL 3,5, var bulgări, 
var lavabil, amidon, clei de oase și colofoniu). Procedeul de obţinere al plăcilor constă, în 
afânarea fibrelor de lână, dozarea lânii, hidratarea acesteia prin pulverizarea apei în masa 
de lână în cantitate egală cu masa lânii, dozarea adezivului și a liantului, a apei, pulverizarea 
amestecului în masa de lână, turnarea amestecului în tipare, comprimarea plăcii compozite 
timp de 24 h, decofrarea acesteia și menţinerea sub compresiune un interval de 48-72 h.

Work description: The invention relates to obtaining composite plates made from natural fibers of 
sheep's wool intended for the thermal insulation of building constructions that meet the 
defining regulations for a thermal insulation material, and the process for obtaining them. 
Composite boards are made from a mixture of sheep wool fibers, mixed with glue (adhesi-
ve) and various binders (clay, Portland cement, plaster, hydrated lime, hydraulic lime NHL 
3.5, lime, washable lime, starch, bone glue, and rosin). The process of obtaining the plates 
consists in wool fiber loosening, wool dosing, hydrating it by spraying water into wool mass 
in an equal amount to wool mass, dosing the adhesive and binder, water, spraying the mix-
ture into wool mass, pouring the mixture in-mold, the compression of the composite plate 
for 24 hours, its stripping and the compression interval of 48-72 h.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în realiza-
rea unor plăci compozite pe bază de lână, cu densitate și conductivitate termică reduse, 
folosind un procedeu de obţinere cu consum energetic redus. Plăcile compozite din fibre 
naturale de lână reprezintă o alternativă naturală viabilă a fibrelor sintetice, destinate ter-
moizolării clădirilor și pot fi aplicate cu ușurinţă, contribuind astfel la creșterea eficienţei 
energetice a clădirilor. 

B 56  METODĂ PENTRU OPTIMIZAREA DESIGNULUI ExPERIMENTAL FOLOSIND 
DIAGRAME VORONOI, APLICATĂ PENTRU BETOANE POLIMERICE / METHOD OF 
OPTIMIzING AN ExPERIMENTAl DESIGN FOR POlyMER CONCRETE USING VORO-
NOI DIAGRAMS 

Autor:  Mihai Ciupan 

Cerere:  RO A/10003/25.01.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o metodă de optimizare a designului experimental bifactorial 
pentru cercetarea performanţelor unor betoane polimerice (compozite minerale) în sco-
pul identificării unor reţete optime. Problema pe care o rezolvă invenţia este maximizarea 
informaţiilor referitoare la proprietatea urmărită a  materialului, variabila dependentă, cu 
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un număr redus de experimente formate din pachete de variabile independente (p; q).  Va-
riabilele independente sunt q, coeficientul ecuaţiei Funk și Dinger și procentul de rășină din 
masa totală a amestecului, notat cu p (tab. 1). Metoda presupune următoarele faze: stabili-
rea variabilelor independente şi a domeniului dreptunghiular de variaţie al acestora, fixarea 
a 4 puncte (C1, C2, C3, C4), în colţurile dreptunghiului, stabilirea celorlalte n-4 puncte notate 
de la C5 la Cn, într-un mod aleator pe suprafaţa dreptunghiului, calcularea diagramei Voro-
noi şi mutarea punctelor C5 la Cn, în interiorul dreptunghiului până la obţinerea unor supra-
feţe de colţ Sc=S1=S2=S3=S4 egale între ele şi a unor suprafeţe interioare Si=S5=S6=...=Sn 
egale între ele şi având arii cât mai apropiate.

Work description: The patent application regards a method of optimizing a two-factor experimental 
design focused on determining the properties of polymer concrete (mineral casting) in or-
der to find the optimum material formulation for a given application. The invention solves 
the problem of maximizing the information regarding one of the properties of the material 
(the dependent variable) using only a limited number of tests defined by the independent 
variables (p; q). Variable p is the percentage of resin from the total formulation mass and q 
is Funk and Dinger’s equation coefficient. The method consists of the following steps: cho-
osing the independent variables and their rectangularly shaped value domain, choosing 4 
points (C1, C2, C3, C4) in the corners of the rectangle, choosing the remaining n-4 points  
(C5 to Cn), in a random way on the surface of the rectangle, calculating the Voronoi diagram 
for the points and then moving points C5 to Cn inside the rectangle until the corner surfa-
ces are all equal to one another (S1=S2=S3=S4) and the inner surfaces are all equal to one 
another (S5=S6=...=Sn).

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Design experi-
mental; Experimente bifactoriale. 

B 57 DISPOZITIV PASIV DE REALIZARE A MANAGEMENTULUI TERMIC AL UNEI BA-
TERII CE ECHIPEAZĂ UN VEHICUL ELECTRIC / THERMAl MANAGEMENT PASSIVE 
DEVICE FOR A bATTERy THAT EqUIPS AN ElECTRIC VEHIClE

Autori:  Mariaşiu Florin Emil, Varga Bogdan Ovidiu

Cerere:    RO A/00448/2019

Descrierea lucrării: Problematica realizării unui management termic corespunzător al unei baterii ce 
echipează un vehicul electric, este dată de procesul de solicitare termică (încălzire) a celule-
lor electrochimice ce formează bateria, în timpul funcţionării grupului propulsor electric al 
vehiculului electric. Solicitarea termică a bateriei este legată direct cu necesarul de putere 
electrică cerut de grupul propulsor pentru atingerea parametrilor dinamici (viteză, accele-
raţie, moment motor la roţi etc.) ceruţi de condiţiile de exploatare. Invenţia se referă la un 
dispozitiv pasiv de realizare a managementului termic al unei baterii ce echipează un vehi-
cul electric, prin menţinerea automată a temperaturii (în limite prestabilite) din interiorul 
carcasei unei baterii ce echipează un vehicul electric.

Work description: The problem of achieving a proper thermal management of a battery that equips 
an electric vehicle, is given by the process of thermal demand (heating) of the electroche-
mical cells that form the battery, during the operation of the electric propulsion group of 
the electric vehicle. Battery thermal stress is directly related to the required electric power 
required by the powertrain to achieve dynamic parameters (speed, acceleration, torque to 
the wheels, etc.) required by operating conditions.The invention relates to a passive device 
for performing the thermal management of a battery that equips an electric vehicle, by au-
tomatically maintaining the temperature (within predetermined limits) inside the housing 
of a battery that equips an electric vehicle.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate:  Surse de energie 
pentru vehicule electrice, baterii, vehicule electrice, vehicule hibride, sisteme de manage-
ment termic.
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B 58  DISPOZITIV PASIV DE VENTILARE A UNEI BATERII CE ECHIPEAZĂ UN VEHICUL 

ELECTRIC / PASSIVE DEVICE FOR VENTIlATION OF A bATTERy EqUIPPING AN 
ElECTRIC VEHIClE

Autori:  Mariaşiu Florin Emil, Varga Bogdan Ovidiu

Cerere:    RO A/00449/2019

Descrierea lucrării: Performanţele funcţionale ale unei baterii ce echipează un vehicul electric sau hi-
brid sunt direct influenţate de temperature mediului ambient în care acestea funcţionează. 
La ora actuală se consideră că pentru funcţionarea unei baterii construită pe tehnologie Li-
tiu-ion (cea mai utilizată în prezent) în condiţii optime, intervalul de temperatură a mediului 
intern ambiant în care sunt amplasate celulele electrochimice trebuie să fie cuprins între -15 
si 60oC.  Invenţia se referă la un dispozitiv pasiv de ventilare a unei baterii ce echipează un 
vehicul electric, prin menţinerea automată a temperaturii în limite prestabilite) din interio-
rul carcasei unei baterii ce echipează un vehicul electric.

Work description: The functional performance of a battery equipped with an electric or hybrid vehi-
cle is directly influenced by the ambient temperature in which they operate. At present, it is 
considered that for the functioning of a battery built on Lithium-ion technology (the most 
used at present) under optimal conditions, the temperature range of the internal environ-
ment in which the electrochemical cells are located must be between -15 oC and +60oC. 
The invention relates to a passive ventilation device of a battery that equips an electric vehi-
cle, by automatically maintaining the temperature (within predetermined limits) inside the 
battery housing of an electric vehicle.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate:  Baterii, vehicule 
electrice, vehicule hibride, sisteme de management termic, sistem pasiv.

B 59  DISPOZITIV DE CONTROL ACTIV AL MANAGEMENTULUI TERMIC AL UNEI BA-
TERII CE ECHIPEAZĂ UN VEHICUL ELECTRIC / THERMAl MANAGEMENT ACTIVE 
DEVICE FOR A bATTERy THAT EqUIPS AN ElECTRIC VEHIClE

Autori:  Varga Bogdan Ovidiu, Mariaşiu Florin Emil, Buidin Thomas

Cerere:    RO A/00703/2019

Descrierea lucrării: Problema pe care o rezolvă invenţia prin dispozitivul de control activ al manage-
mentului termic al unei baterii ce echipează un vehicul electric este menţinerea unei tem-
peraturi prestabilite (dorite de constructor în funcţie de performanţele dinamice ale vehi-
culului electric) în interiorul carcasei bateriei, prin ventilarea naturală cu aer la temperatura 
mediului ambient exterior a celulelor electrochimice, prin controlul unor orificii de aerisire 
reglabile ca şi debit de aer permis. Dispozitivul de control activ al managementului termic 
al unei baterii ce echipează un vehicul electric este caracterizat prin aceea că principiul de 
funcţionare activ se bazează pe deschiderea secvenţială a unor orificii de ventilare ce per-
mite eliminarea căldurii din interiorul carcasei unei baterii ce echipează un vehicul electric, 
în funcţie de încărcarea termică a bateriei.

Work description: The problem solved by the invention by the active control device of the thermal 
management of a battery that equips an electric vehicle is maintaining a preset tempera-
ture (desired by the manufacturer depending on the dynamic performance of the electric 
vehicle) inside the battery housing, by natural ventilation with air at the ambient tempera-
ture of the electrochemical cells, by controlling some ventilation holes adjustable as air flow 
allowed. The active control device for the thermal management of a battery that is equip-
ped with an electric vehicle is characterized by the fact that the principle of active operation 
is based on the sequential opening of some ventilation holes that allow the elimination of 
the heat inside the housing of a battery that equips an electric vehicle, in depending on the 
thermal charge of the battery.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Surse de energie 
pentru vehicule electrice, baterii, vehicule electrice, vehicule hibride, sisteme de manage-
ment termic.
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B 60  MOTOR ROTATIV-LINIAR PENTRU ACŢIONAREA INTEGRATĂ A PROPULSIEI 

ȘI A DIRECŢIEI ASISTATE A AUTOVEHICULELOR ELECTRICE / ROTARy-lINEAR 
MOTOR FOR THE INTEGRATED PROPUlSION AND ASSISTED STEERING DRIVE OF 
ElECTRICAl VEHIClES

Autori:  Szabó Loránd, Ruba Mircea

Cerere:    RO A/00446/24.09.2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la utilizarea unui singur motor rotativ-liniar cu reluctanţă co-
mutată pentru acţionarea integrată a propulsiei și a direcţiei asistate a autovehiculelor elec-
trice. Arborele motorului poate să efectueze în același timp atât o mișcare rotativă prin care 
poate învârti cu o viteză variabilă roata vehiculului, cât și una liniară pentru a deplasa siste-
mul de direcţie asistat electric al vehiculului.
Aplicarea prezentei invenţii oferă avantajele simplificării prin reducerea numărului de mo-
toare electrice necesare pentru acţionarea propulsiei și sistemului de direcţie a autovehi-
culelor electrice cu acţionarea directă și independentă a roţilor, diminuarea volumului și a 
masei necesare pentru aceste două sisteme de acţionări.

Work description: The invention relates to the use of a single rotary-linear switched reluctance mo-
tor for integrated driving of both the propulsion and assisted steering of electrical vehicles. 
The motor shaft can perform both a rotary motion, which can rotate the vehicle wheel at a 
variable speed, and a linear one, which cab actuate the electric steering system of the vehi-
cle. The application of the invention offers the advantages of simplification by reducing the 
number of electric motors required to drive the propulsion and steering system of electric 
vehicles with the direct and independent driving of the wheels, by reducing the volume and 
mass required for these two drive systems.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Vehicule elec-
trice.

B 61  SISTEM DE ECHILIBRARE ACTIV A CELULELOR UNEI BATERII FĂRĂ PIERDERI, 
SINCRON CU PROCESUL DE ÎNCĂRCARE / ACTIVE CEll bAlANCING SySTEM 
SyNCHRONIzED WITH THE CHARGING PROCESS

Autori:  Nemeş Raul Octavian; Ruba Mircea

Cerere:    RO A/00390/12.08.2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem de echilibrare activă a tensiunii celulelor unei bate-
rii complexe, sincron cu procesul de încărcare, fără pierderi, flexibil și capabil să trateze indi-
vidual fiecare celulă sau un anumit grup de celule, considerate dezechilibrate. Conexiunea 
dintre sistemul general de alimentare și celulele componente ale bateriei este realizată prin 
intermediului unor relee, acestea facilitând conectarea tuturor celulelor în serie, în vederea 
procesului de încărcare sau doar a acelor celule care necesită echilibrare. Procesul de echili-
brare se realizează în timpul încărcării prin monitorizarea tensiunii individuale ale celulelor. 
Atunci când se detectează celule subîncărcate, sistemul de relee decuplează toate celelalte 
celule rămânând conectată la magistralele de putere doar cea subîncărcată.

Work description: The patent refers to an active cell balancing system synchronized with the char-
ging process, without losses, flexible and capable to charge a specific cell or a group of cells. 
The connections from the supplying source to each cell is realized through relays. Using 
these connections each cell can be charged separately. The balancing process is realized 
during the charging procedure by measuring the voltage of each cell in the pack.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Inginerie elec-
trică. 
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B 62  CIRCUIT ȘI METODĂ DE ECHILIBRARE A FAZELOR ÎNTR-UN SISTEM TRIFAZAT 

DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ / CIRCUIT AND METHOD FOR bAlANCE 
OF PHASES IN A THREE-PHASE POWER SUPPly SySTEM

Autori:  Ovidiu-Aurel Pop, Alin Grama, Mihai Gabor, Elena-Mirela Șteţco, Alexandru-George Berciu 

Cerere:    RO A/00124/03.06.2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem automat capabil să echilibreze consumul de ener-
gie de pe fazele de alimentare a mai multor consumatori trifazaţi de mică putere. Sistemul 
se compune din senzori de curent pentru fiecare fază, o unitate digitală de comandă, mo-
dule de comutare a consumatorilor între faze, tastatură pentru interfaţa cu utilizatorul, afișaj 
electronic și indicatoare optice de avertizare. Invenţia propusă realizează o redistribuire a 
consumatorilor în timpul funcţionării acestora. Se măsoară curentul electric de pe fiecare 
fază și se compară cu o referinţă. Un bloc de comutatoare este acţionat astfel încât consu-
matorii să fie redistribuiţi în mod echilibrat pe cele trei faze, în felul acesta se optimizează 
consumul de energie și se evită introducerea de perturbaţii în reţeaua de alimentare cu 
energie electrică. Comutatoarele sunt realizate în așa fel încât durata de comutaţie să nu 
afecteze negativ funcţionarea consumatorului.

Work description: The invention relates to an automatic system capable of balancing the power 
consumption for the three–phases power network. The system consists of current sensors 
for each phase, a digital control unit, modules for switching consumers between phases, ke-
yboard for the user interface, electronic display and optical warning indicators. The propo-
sed invention achieves a redistribution of consumers during their operation by measuring 
the electric current from each phase. A switch unit is operated so that consumers are redis-
tributed in a balanced way across the three phases, thus optimizing energy consumption 
and avoiding disturbances in the electricity supply network. The switches are designed in 
such a way that the switching time does not affect the entire operation.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Energie. 

B 63 METODĂ DE ELECTRODEPUNERE A ALIAJULUI DE ZINC-NICHEL PE SUBSTRAT DE 
OŢEL INOxIDABIL / METHOD OF ElECTRODEPOSITION OF zINC-NICkEl AllOy ON 
STAINlESS STEEl SUbSTRATE

Autori:  Vermeşan Horaţiu, Chira Mihail

Cerere:    RO A/00673/23.10.2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o metodă de electrodepunere a aliajului de zinc-nichel pe 
suprafaţa pieselor din oţel inoxidabil parcurgând mai multe etape. Electrodepunerea ali-
ajului de zinc-nichel pe oţelul inoxidabil este importantă în aplicaţii în care oţelul inoxida-
bil urmează să fie conectat, cu un alt metal, de obicei, mai puţin nobil. Electrodepunerea 
aliajului de zinc-nichel pe oţel inoxidabil se folosește în special în industria automobilelor. 
Metoda de electrodepunere a aliajului de zinc-nichel pe substrat de oţel inoxidabil, con-
form invenţiei constă în: degresare chimică (numai dacă piesele sunt murdare, uleioase); 
spălare în apă; pregătirea suprafeţei în soluţie alcalină; spălare în apă și zincare electrolitică 
în soluţie alcalină de Zn-Ni.

Work description: The invention relates to a method of zinc-nickel alloy electrodeposition on the 
stainless steel parts through several stages. Electrodeposition of zinc-nickel alloy on stain-
less steel is important in applications where stainless steel is in contact with a less noble 
metal. Electrodeposition of zinc-nickel alloy on stainless steel is used especially in the auto-
motive industry. The method of electrodeposition of the zinc-nickel alloy on a stainless steel 
substrate according to the invention consists of: chemical degreasing (only if the parts are 
dirty, oily); washing in water; surface preparation in alkaline solution; washing in water and 
electrolytic zinc in alkaline Zn-Ni solution.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Industria chi-
mică, industria auto, industria telecomunicaţiilor, construcţia de avioane, bărci și nave care 
lucrează în medii extrem de corozive. 
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B 64 PANOU SANDWICH DIN PUZDERIE ȘI FIBRE DE CÂNEPĂ ŞI MODALITATEA DE 

OBŢINERE A ACESTUIA, CU APLICABILITATE ÎN SECTORUL DE CONSTRUCŢII 
CIVILE / SANDWICH PANEl bASED ON HEMP SHIVES AND FIbERS, AND THE MO-
DAlITy OF ObTAINING IT, APPlICAblE IN THE bUIlDING SECTOR

Autori:  Iștoan Raluca, Tămaș-Gavrea Daniela-Roxana, Manea Daniela Lucia, Vasile Ovidiu 

Cerere:    RO a 2019 00237/15.04.2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la obţinerea unui panou sandwich din puzderie și fibre de câ-
nepă, şi modalitatea de obţinere a acestuia, cu aplicabilitate în sectorul de construcţii civile 
având o structură formată din trei elemente: miezul panoului, definit de o compoziţie pe 
bază de fibre de cânepă și un liant pe bază de ciment, iar feţele exterioare omogene dintr-un 
mixt de puzderie și un liant pe bază de var hidratat și ciment; utilizat ca panou de compar-
timentare cu proprietăţi acustice și termice ridicate, care să răspundă cerinţelor dezvoltării 
durabile. Panoul a fost analizat în patru variante: (a) fără perforaţi, (b) cu perforaţii având 
diametrul de 1 cm și gradul de perforare de 10%, (c) cu perforaţii având diametrul de 1 cm 
și gradul de perforare de 20% și (d) cu perforaţii având diametrul de 1 cm și gradul de per-
forare de 30%.

Work description: The invention relates to a sandwich panel based on hemp shives and fibers, and 
the method to obtain it, which has the applicability in the construction sector. The sandwich 
panel is designed with three layers: a core and two sheets. The low-density core is obtained 
from hemp fibers and a cement binder, while the thin skin-layers which cover the core on 
each side are prepared from hemp shives and hydrated lime-cement binder. The panel is 
used as a partition element with significant acoustic and thermal properties while is respon-
ding to several sustainability requirements. The panel was analyzed in four ways: (a) without 
perforations, (b) with perforations of 1 cm diameter and 10% degree of perforation, (c) with 
perforations of 1 cm diameter and 20% degree of perforation (d) with perforations of 1 cm 
diameter and 30% degree of perforation.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Problema pe 
care o rezolvă invenţia constă în obţinerea unui panou sandwich accesibil  care să utilizeze 
puzderia și fibrele de cânepă. Materie primă utilizată este considerată deșeu, rezultând în 
urma procesului de obţinere a fibrelor textile de cânepă. Accesibilitatea panoului este dată 
și de utilizarea unor lianţi minerali uzuali și accesibili, astfel încât panoul sandwich să răs-
pundă concomitent cerinţelor de performanţă acustică și termică, valorile fiind apropiate 
sau superioare cu a altor materiale compozite din fibre naturale existente.

B 65 BETON ECO-INOVATIV PE BAZĂ DE CIMENT ȘI DEȘEURI RECICLATE DE STI-
CLĂ ȘI PET (POLIETILEN TEREFTALAT) PENTRU APLICAŢII IN DOMENIUL 
CONSTRUCŢIILOR “BESTIPET” / ECO- INNOVATIVE CONCRETE bASED ON CE-
MENT AND RECyClED WASTE GlASS AND PET (POlyETHylENE TEREPHTHAlATE) 
FOR APPlICATIONS IN CONSTRUCTION "bESTIPET"

Autori:  Ofelia-Cornelia Corbu, Henriette Szilagyi, Gabriel Pirgariu

Cerere:    RO A/00542/09.09.2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la obţinerea unui beton nou, eco-inovativ, sustenabil, pe bază 
de ciment și deșeuri reciclate sub formă de agregat artificial de sticlă și fulgi de PET (Polye-
thylene Terephthalate), drept materie primă, care înlocuiesc cu succes agregatele naturale 
neregenerabile (deșeurile implicând costuri ridicate de depozitare și conservare). Betonul 
eco-inovativ a fost realizat în cadrul proiectului de cercetare-dezvoltare-inovare -”CECURI 
DE INOVARE” 266 CI/2018 în scopul dezvoltării IMM-urilor, unde firma beneficiară, NEW NCR 
RECICLARE S.R.L. devine reciclator final. Beneficiarul cercetării având obiectul principal de 
activitate: colectarea, recuperarea deșeurilor și fabricarea produselor din beton a obtinut 
Agrementul tehnic nr. 001SC-02/635-2019 pentru blocuri alveolare din acest beton în sco-
pul comercializării acestora.
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Work description: The invention relates to the obtaining of a new eco-innovative, sustainable con-

crete, based on cement and recycled waste in the form of artificial glass aggregate and PET 
flakes (Polyethylene Terephthalate), as raw material, which successfully replace the non-re-
newable natural aggregates (waste involving high storage and storage costs). The eco-inno-
vative concrete was made within the research-development-innovation project - "CHECKS 
OF INNOVATION" 266 CI / 2018 in order to develop the SMEs, where the beneficiary com-
pany, NEW NCR RECICLARE S.R.L. becomes the final recycler. The beneficiary of the research 
having the main activity object: collection, recovery of the waste and concrete products 
manufacturing, obtained the Technical Approval no. 001SC-02/635-2019 for alveolar con-
crete blocks for the purpose of commercialization.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Pentru diverse 
aplicaţii în domeniu construcţiilor ca, de exemplu, blocuri alveolare, cărămizi, bolţari etc. 

B 66 PROCEDEU DE DEPOLUARE PRIN SPĂLARE A SOLURILOR POLUATE CU METALE GRE-
LE UTILIZÂND SĂRURI DE POTASIU ALE ACIZILOR HUMICI ȘI CHITOSAN CA AGENŢI 
DE SPĂLARE / DECONTAMINATION PROCESS by WASHING OF HEAVy METAl POllU-
TED SOIlS USING POTASSIUM SAlTS OF HUMIC ACIDS AND CHITOSAN AS WASHING 
AGENTS

Autori:  Damian Gianina Elena, Micle Valer

Cerere:    RO A/00557/2019

Descrierea lucrării: Procedeul utilizează o instalaţie adecvată de amestecare și mărunţire unde so-
lul poluat împreună cu soluţia de spălare conţinând săruri de potasiu ale acizilor humici și 
chitosan este introdus în camera atritorului, înclinată la 10 faţă de planul orizontal. Agitarea 
amestecului în camera atritorului este realizată cu 12 palete de amestecare dispuse pe un 
arbore rotativ și înclinate la 30 faţă de arborele rotativ. Arborele rotativ este acţionat de un 
motor electric. Acest procedeu de depoluare prin spălare a solurilor poluate cu metale grele 
asigură un contact ridicat al particulelor de sol cu soluţia de spălare, ceea ce conduce la 
obţinerea unui randament ridicat. De asemenea, elimină sortarea solului pe fracţii granu-
lometrice mici anterior desfășurării depoluării, fiind totodată un procedeu ecologic datorat 
naturii agenţilor de spălare utilizaţi.

Work description: The process uses a suitable mixing and shredding installation where the conta-
minated soil together with the washing solution containing potassium salts of humic acids 
and chitosan is introduced into the attrition chamber, inclined at 10 with respect to the ho-
rizontal plane.  The stirring of the mixture in the attrition chamber is performed with 12 mi-
xing blades arranged on a rotating shaft and inclined at 30 with respect to the rotating shaft. 
The rotating shaft is driven by an electric motor. This decontamination process by washing 
of heavy metal polluted soils ensures a high contact of the soil particles with the washing 
solution, which leads to high efficiency. It also eliminates the need for soil sorting on small 
particle size prior to decontamination and is also an ecological process due to the nature of 
the washing agents used.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate:  Depoluarea so-
lurilor poluate cu metale grele + Reabilitarea ecologică a siturilor poluate cu metale grele.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO), 
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE (RO)

B 68         INSTALAŢIE DE ÎNDEPĂRTARE A DIOxIDULUI DE CARBON DIN GAZELE REZIDU-
ALE / CARbON DIOxIDE REMOVAl SySTEM FROM FlUE GASES

Autori:    Vasile Hotea, Jozsef Juhasz, Gabriel Bădescu 

Brevet:   RO 127080/2016

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu de îndepărtare a dioxidului de carbon din gaze 
reziduale. Instalaţia, conform invenţiei, este constituită în principal dintr-un scruber centri-
fugal, un rezervor de stocare și preparare a soluţiei de carbonat de sodiu și potasiu, pulve-
rizată printr-o diuză de construcţie specială, un condensator pentru fluxul de vapori bogat 
în CO

2
, o coloană de desorbţie cu rol de regenerator a solventului și un condensator în care 

fluxul de vapori bogat în CO
2
 din coloana de desorţie este condensat, uscat în turbina cu 

abur și stocat.

Work description: The patent relates to a process for the removal of carbon dioxide from flue gases. 
lnstallation according to the invention consists mainly of a centrifugal scrubber, a storage 
tank and preparing a solution of sodium carbonate and potassium sprayed through the 
nozzle of special design, a condenser for the vapor stream rich in CO

2
, desorption column 

with the role of the solvent regenerator and a condenser where the vapor stream rich in CO
2
 

desorption column is condensed, dried in the steam turbine, and stored.

Importanța socio-economică sau tehnică: Dioxidul de carbon și dioxidul de sulf sunt gaze cu efect 
de seră. În legea europeană a climei, UE s-a angajat să obţină neutralitatea emisiilor de di-
oxid de carbon până în 2050. Pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, un prag 
sigur din punctul de vedere al Grupului interguvernamental pentru schimbările climatice 
(IPCC) – este esenţial să se ajungă la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până la 
jumătatea secolului XXI. Neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon înseamnă un echilibru 
între emisii și reducerea dioxidului de carbon din gazele reziduale prin absorbanţi. Captarea 
directă din gazele reziduale rezultate din industria cimentului, chimică și metalurgică este 
una din puţinele tehnologii de captare și stocare a CO

2
 și SO

2
 şi este considerată vitală de 

către specialiști pentru limitarea încălzirii globale, vinovată pentru valurile de căldură, in-
cendiile de vegetaţie, inundaţiile și creșterea nivelului mărilor.
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B 69        INSTALAŢIE DE CAPTARE A DIOxIDULUI DE CARBON ȘI DIOxIDULUI DE SULF 

DIN GAZELE REZIDUALE / SUlFUR DIOxIDE AND CARbON DIOxIDE CAPTURE 
SySTEM FROM FlUE GASES

Autori:    Vasile Hotea 

Brevet:   RO 125756/2012 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu de reţinere a dioxidului de sulf și a dioxidului 
de carbon din gazele reziduale. Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea că gazele re-
ziduale sunt tratate într-o primă etapă cu soluţie de carbonat de sodiu pentru absorbţia cu 
reacţie chimică a SO

2
 urmată de adsorbţia CO

2
 pe tuf zeolitic. Instalaţia, conform invenţiei, 

este constituită în principal dintr-un scruber centrifugal (1), rezervor tampon pentru soluţia 
de Na

2
CO

3
 (2), filtru zeolitic (6) şi un cristalizator rotativ basculant (5).

Work description: The patent relates to a plant on capture of sulfur dioxide and carbon dioxide in the 
flue gases. According to the invention that gases is are treated in a first step with sodium 
carbonate solution for SO

2
 absorption with chemical reaction followed by CO

2
 adsorption 

zeolitic tuff. The plant according to the patent consists essentially of a centrifugal scrubber 
(1) buffer solution of Na

2
CO

3
 (2), filter zeolite (6) and a rotating crystal tilt (5). 

Importanța socio-economică sau tehnică: Dioxidul de carbon și dioxidul de sulf sunt gaze cu efect 
de seră. În legea europeană a climei, UE s-a angajat să obţină neutralitatea emisiilor de di-
oxid de carbon până în 2050. Pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, un prag 
sigur din punctul de vedere al Grupului interguvernamental pentru schimbările climatice 
(IPCC) – este esenţial să se ajungă la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până la 
jumătatea secolului XXI. Neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon înseamnă un echilibru 
între emisii și reducerea dioxidului de carbon din gazele reziduale prin absorbanţi. Captarea 
directă din gazele reziduale rezultate din industria cimentului, chimică și metalurgică este 
una din puţinele tehnologii de captare și stocare a CO

2
 și SO

2
 şi este considerată vitală de 

către specialiști pentru limitarea încălzirii globale, vinovată pentru valurile de căldură, in-
cendiile de vegetaţie, inundaţiile și creșterea nivelului mărilor.
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yOUNG-AN MINERAL TECH CO., LTD ( WIIPA)

B 70        PLĂCI PENTRU PEREŢI /  WAll TIlES

Autor:    Cheng Chuan Hsi

Brevet:   TW D189352

Descrierea lucrării: Această invenţie reprezintă un fel de ciment ușor fasonat. Funcţia constă în utili-
zarea pentru izolarea fonică, forma suprafeţei arcului, principiul reflectării sunetului. Cimen-
tul ușor este, de asemenea, un material durabil. Durata de viaţă poate fi aceeași cu cea a 
nisipului de ciment. Funcţie reciclabilă și ignifugă.

Work description: This invention is a kind of shaped lightweight cement. The function is use for 
sound insulation purposes, surface arc shape, sound reflection principle. Lightweight ce-
ment is also a durable material. The service life can be the same as that of cement sand. 
Recyclable and fireproof function. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Eficienţă sporită la un cost scăzut. Material ecologic. Am-
prentă redusă de carbon. 



 SECţIUNEA B | SECTION B  112 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
SyNERGISTIC TRAFFIC CONSULTANCy PTy. LTD.  (AU)

B 71        INTERSECŢIE DE TRAFIC RECONFIGURABILĂ SINERGISTĂ / SyNERGISTIC RE-
CONFIGURAblE TRAFFIC INTERSECTION

Autor:    Valiant Yuk Yuen Leung

Brevete:   AU 2019 101728 / AU 2019 200133 / AU 2020 202001

Descrierea lucrării: Intersecţia de trafic reconfigurabilă sinergistă vizează intersecţiile încrucișate/
stelate cu trafic urban aglomerat din întreaga lume cu drumuri care se intersectează cu 4 și 
5 sau mai multe benzi de circulaţie. Spaţiile rutiere existente sunt reamenajate sinergic cu 
banda/benzile de circulaţie reconfigurabilă(e) situată(e) central. Prin reducerea fazei/fazelor 
consumatoare de timp a semaforului roșu, fără pierderea oricărei funcţii, volumul supraîn-
cărcat va fi atunci redus proporţional. Flexibilitatea benzii (benzilor) reconfigurabile situate 
central va facilita satisfacerea nevoilor de bază în orice moment, din orice punct de plecare 
la orice destinaţie. Fluxurile independente de biciclete se integrează armonios, fără pertur-
bări ale sistemului, oferind o nouă bandă de recepţionare a bicicletelor și zone de așteptare 
pentru bicicletele cu viraj la dreapta.

Work description: Synergistic reconfigurable traffic intersection targets the worldwide congested 
urban traffic cross/star intersections with intersecting roads comprising with 4 and 5 lanes 
or more. Existed road spaces are rearranged synergistically with centrally located reconfigu-
rable lane/s. By reducing the time-costly red traffic-light phase/s without losing any functi-
on, the congested volume will then be reduced proportionally. The flexibility of the central-
ly located reconfigurable lane/s will meet the dominant needs at any-time easily from any 
starting point to any destination. Independent bicycle flows are integrated harmoniously 
without disturbances to the system by providing a novel receiving bicycle lane and right 
hook-turn bicycle waiting islands.

Importanța socio-economică sau tehnică: Deoarece perioada de construcţie este scurtă și simplă, 
cu o performanţă mai mare a costurilor, aceasta ar trebui să devină alegerea prioritară pen-
tru lume, indiferent de ţările dezvoltate sau în curs de dezvoltare.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (MD)

B 72  PROCEDEU DE OBŢINERE A CERAMICII ŞI FILMELE SUBŢIRI DE ZNO:GA:CL LA 
TEMPERATURI SCĂZUTE / ObTAINING HIGHly CONDUCTIVE zNO:GA:Cl CERA-
MICS AND THIN FIlMS AT lOW TEMPERATURES

Autori:    Gleb Colibaba, Dumitru Rusnac, Vladimir Fedorov

Cerere:  MD a 2020 0024/2020.03.27

Descrierea lucrării: A fost propusă o nouă tehnologie de sinterizare a ceramicii de ZnO:Ga:Cl prin 
reacţia de transport chimic. Avantaje: temperatura joasă de sinterizare – 1050°С, diametrul 
ţintei - 99% din diametrul iniţial, 80% din duritatea monocristalului, 95% din densitatea de 
ZnO, electroconductibilitate - 700 (Ω∙cm)-1, posibilitate de resinterizare multiplă, solubilitate 
înaltă de Ga – 6 at. %. Impuritatea de Cl favorizează înhibarea Ga în straturile subţiri (ce cresc 
datorită pulverizării magnetron a ceramicei), mărind transparenţa straturilor, mobilitatea şi 
concentraţia purtătorilor de sarcină. Au fost atinse rezistenţa – 2.5×10-4 Ω∙cm, și factor de 
calitate –31 kΩ-1 pentru filmele subţiri crescute la 100–C.

Work description: The novel approach for sintering of ZnO:Ga:Cl ceramics by chemical vapor trans-
port is proposed. The low sintering temperature of 1050°C, 99% of the initial diameter, 80% of 
single crystal hardness, 95% of crystal density, high conductivity of 700 (Ω∙cm)-1, possibility 
of multiple resintering and high Ga solubility of 6 at.% are achieved. Cl impurity favors the in-
corporation of Ga into the lattice of ZnO films, obtained by magnetron sputtering, increasing 
the transparency of films, concentration and mobility of charge carriers. The resistivity of 2.5× 
10-4 Ω∙cm and figure of merit of 31 kΩ-1 are achieved for films deposited at 100°C.

Importanța socio-economică sau tehnică: Pentru prima dată în lume a fost dezvoltată o tehnologie 
de sinterizare a ţintelor de ZnO:Ga:Cl cu electroconductibilitatea foarte 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 simpli-
ficată a dispozitivelor electronice bazate pe ZnO, inclusiv sensori piezoelectrici, sensori de 
gaz, celule fotovoltaice, surse de lumină. Tehnologia propusă în multe privinţe depăşeşte 
analogii lumii, inclusiv semicostul. Direcţia prioritară de dezvoltare a ştiinţei - nanotehnologii 
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ACADEMIA FORţELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU (RO)

B 73  ROBOT PE ȘENILE DESTINAT OPERAŢIILOR DE DEMINARE UMANITARĂ / TRACk-
ED RObOT FOR HUMANITARIAN DEMINING OPERATIONS

Autori:  Petrișor Silviu Mihai, Bârsan Ghiţă, Simion Mihaela, Moșteanu Dănut, Virca Ioan

Brevet:  RO 132301 A0/2021

Descrierea lucrării: Robotul șenilat destinat operaţiilor de deminare umanitară, conform invenţiei, re-
prezintă un produs tehnologic din categoria roboţilor mobili pe șenile, capabil să înlocuiască 
elementul uman în zone cu grad ridicat de risc pentru sănătatea și viaţa acestuia, pentru ca 
să detecteze și demineze câmpurile de mine antipersonal și antiblindaj din ţările în care au 
avut loc conflicte militare. Robotul are o deplasare autonomă, acţionat fiind de niște motoare 
electrice ce preiau energia prin intermediul unor celule solare încapsulate în panouri fotovol-
taice, prezentând o structură mecanică complet modularizată, cu funcţionare independentă, 
compactă și ușor de întreţinut, acesta fiind format din două structuri organologice princi-
pale anume: baza șenilată și robotul serial-modular de tip TRTTR la care se adaugă sistemul 
de translaţie a dispozitivului de detectare a minelor neexplodate, produsul funcţional având 
aplicabilitate atât în sfera aplicativ-militară, prin îmbunătăţirea flexibilităţii acţionale în cadrul 
operaţiilor de detectare și deminare umanitară, cât în sfera educaţională, prin formarea unor 
resurse înalt educate specializate în domeniul tehnologiilor militare avansate.

Work description: The tracked robot designed for humanitarian operations represents, according to 
the invention, a technological product belonging to the category of tracked mobile robots, 
capable of replacing the human element in high-risk areas for its health and life, either by 
avoiding accidental detonation, or by detecting and demining anti-personnel and armor-
piercing minefields in countries where there were military conflicts. The robot is able to move 
autonomously using electric motors which take their energy by means of electric engines 
that take energy from solar photovoltaic cells encased in solar panels, which is provided with 
a storage compartment for the explosive necessary for humanitarian demining; it has a com-
pletely modularized structure, compact, easy to mount and maintain. It is made of two main 
organological structures: the tracked basis and the serialmodular robot of type TRTTR to whi-
ch the translation system of detecting unexploded mines is being added, the functional pro-
duct having applicability both in the military-applicable field by enriching actional flexibility 
within humanitarian detecting and demining operations and in the educational field, by for-
ming high educated and specialized resources in the field of advanced military technologies.

Importanța socio-economică sau tehnică: Valorificarea prezentului produs tehnologic în plan in-
dustrial contribuie la reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului 
înconjurător. Funcţionarea minirobotului cu energie solară, o soluţie economică și ecologică, 
își aduce aportul la crearea/consolidarea unei culturi de responsabilitate energetică în rândul 
personalului militar, respectiv civil. Produs tehnologic din categoria roboţilor mobili pe șenile, 
capabil să înlocuiască elementul uman în zone cu grad ridicat de risc pentru sănătatea și viaţa 
acestuia, pentru ca să detecteze și demineze câmpurile de mine antipersonal și antiblindaj 
din ţările în care au avut loc conflicte militare. Produsul funcţional are aplicabilitate atât în 
sfera aplicativ-militară, prin îmbunătăţirea flexibilităţii acţionale în cadrul operaţiilor de detec-
tare deminare umanitară, cât în sfera educaţională, prin formarea unor resurse înalt educate și 
specializate în domeniul tehnologiilor militare avansate.
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B 74  MINIROBOT ȘENILAT DESTINAT APLICATIILOR GENISTICE / TRACkED MINI-RO-

bOT FOR ENGINEER APPlICATIONS

Autori:  Petrișor Silviu Mihai, Bârsan Ghiţă, Grigoraș Cosmin Iulian, Moșteanu Dănuţ

Brevet:  RO 129442 AO/2021

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un minirobot șenilat, destinat aplicaţiilor genistice, cu depla-
sare autonomă și acţionare electrică obţinută cu ajutorul unor celule solare încapsulate în 
trei panouri atașate pe structura mecanică a minirobotului și prevăzut cu un compartiment 
pentru depozitarea explozibilului necesar deminării și asanării muniţiilor neexplodate și a 
dispozitivelor explozive improvizate. Conform invenţiei, minirobotul oferă următoarele avan-
taje: valorificarea prezentului produs tehnologic în plan industrial poate contribui la redu-
cerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător; funcţionarea 
minirobotului cu energie solară, o soluţie economică și ecologică, își aduce aportul la crea-
rea/consolidarea unei culturi de responsabilitate energetică în rândul personalului militar, re-
spectiv civil; protejarea factorului uman și a componentelor organologice aferente structuri-
lor mecanice de miniroboţi expuși aplicaţiilor genistice cu grad ridicat de risc; braţul modular 
robotic care efectuează o cursă de până la 3550 și care este încorporat în structura mecanică 
a minirobotului ajută în caz de răsturnare, minirobotul putând fi redresat doar prin simpla 
împingere a braţului în pământ; flexibilitate acţională prin posibilitatea de rabatere semicir-
culară (1800) a braţului modular robotic atașat minirobotului și prin înlocuirea disruptorului 
clasic cu compartimentul pentru depozitarea explozibilului; arhitectură compactă, consum 
energetic minim, gabarit redus, posibilitatea operării pe terenuri accidentale și în spatii îngus-
te sau ascunse, eficientă ridicată și cost de construcţie relativ redus; utilizare facilă în modurile 
automat, programarea efectuându-se prin învăţare sau manual; operare în timp real respectiv 
observarea zonei ţintă prin echiparea produsului tehnologic cu echipament video, audio și 
sistem de radiocomandă.

Work description: The invention refers to a tracked mini-robot, intended for engineer field exercises, 
with automatic movement and electrical drive obtained by means of solar cells embedded 
in three panels attached to the mini-robot's mechanical structure and provided with a com-
partment for the storage of the explosive necessary for the demining and clearance of the 
unexploded ordnance and improvised explosive devices. According to the invention, the 
tracked mini-robot offers the following advantages: harnessing of the present technological 
product in the industrial plan can help reduce the negative impact of the energy sector on 
the environment; the solar mini-robot operation, an economic and ecological solution, con-
tributes to the creation/strengthening of a culture of energy accountability among military, 
respectively civilian personnel; protecting the human factor and organological components, 
corresponding to mini-robot mechanical structures exposed to high risk engineering appli-
cations; the modular robotic arm performing a stroke up to 3550 and which is incorporated 
in the mechanical structure of the mini-robot helps in case of overturning, the mini-robot 
can be recovered simply by pushing the arm in the ground; actional flexibility by enabling 
semi-circular folding (1800 ) of the modular robotic arm attached to the mini-robot and by 
replacing the classic disrupter with the explosive storage compartment; compact architec-
ture, minimum consumption, small size, possibility of operation on rough terrain or hidden 
spaces, high efficiency and relatively low costs of construction; easy to use in automatic mo-
des, programming of movements being performed through learning or manually; real-time 
operation, meaning observation of the target area by equipping the technological product 
with video, audio equipment and radio control.

Importanța socio-economică sau tehnică: Valorificarea prezentului produs tehnologic în plan in-
dustrial contribuie la reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului 
înconjurător. Funcţionarea minirobotului cu energie solară, o soluţie economică și ecologică, 
își aduce aportul la crearea/consolidarea unei culturi de responsabilitate energetică în rândul 
personalului militar, respectiv civil. Protejarea factorului uman și a componentelor organolo-
gice aferente structurilor mecanice de miniroboţi expuși aplicaţiilor genistice cu grad ridicat 
de risc.
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INSTITUTUL NAţIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAţIEI, 
MĂGURELE (RO)

B 75  COMPOZITE DIN STICLE BORO-PLUMBO-FOSFATICE DOPATE NANOCARBON 
PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA / DOPED bORO-lEAD-PHOSPHATE 
GlASS AND NANOCARbON COMPOSITES AND METHOD FOR ObTAINING THEM

Autori:  Sava Bogdan Alexandru, Boroica Lucica, Filip Ana Violeta, Vasiliu Ileana Cristina, Elisa Mihail, 
Iordache Ana Maria

Cerere:  RO A/00379/30.06.2021

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la obţinerea de compozite sticle boro-plumbo-fosfatice do-
pate-nanocarbon, care au omogenitate chimică crescută, în condiţiile păstrării celorlalte 
proprietăţi induse de nanocarbon, și anume proprietăţi electrice și  mecanice, iar dopanţii 
adaugă proprietăţi optice și magnetice noi, amplificate de oxidul de fosfor din matricea vi-
troasă. Compozitele conform invenţiei se obţin printr-un procedeu de obţinere care constă 
în preparare pe cale umedă a amestecului de materii prime, cu adăugarea nano-carbonului, 
ultrasonare, uscare, tratament termic, pretopire, topire la temperaturi coborâte, omogeniza-
re a topiturii, turnare, recoacere și fasonare a compozitului omogen obţinut.

Work description: The invention relates to the production of doped boro-lead-phosphate glass-na-
nocarbon composites, which have increased chemical homogeneity, while maintaining the 
other nanocarbon-induced properties, namely electrical and mechanical properties, and 
dopants add new optical and magnetic properties, amplified by phosphorus oxide in the 
vitreous matrix. The composites according to the invention are obtained by a method for 
obtaining which consists in the wet preparation of the mixture of raw materials, with the 
addition of nano-carbon, ultrasonication, drying, heat treatment, pre-melting, melting at 
low temperatures, homogenization of the melt, casting, annealing and shaping of the ho-
mogeneous composite obtained.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia constă în 
obţinerea de compozite sticlă boro-plumbo-fosfatică dopată nanocarbon, care au omoge-
nitate chimică crescută, în condiţiile păstrării celorlalte proprietăţi induse de nanocarbon, și 
anume proprietăţi electrice și mecanice, iar dopanţii adaugă proprietăţi optice magnetice 
noi, amplificate de oxidul de fosfor din matricea vitroasă. Aplicaţii potenţiale ale brevetului: 
dispozitive opto-electronice, fotonică, laseri. Se poate crea un domeniu nou de activitate 
legat de produsul brevetat, atât industrial cât și în cercetare, cu implicarea a cel puţin 20-30 
muncitori la o linie de fabricaţie precum și a 2-5 cercetători pentru extinderea domeniului.

B 76  MATERIALE VITROASE FOSFATO-TELURITICE CU PROPRIETĂŢI MAGNETICE 
MAGNETO-OPTICE, PENTRU ROTATORI FARADAy PROCEDEUL DE OBŢINERE A 
ACESTORA / PHOSPHATE-TEllURITIC GlASS MATERIAlS WITH MAGNETIC AND 
MAGNETO-OPTICAl PROPERTIES, FOR FARADAy ROTATORS AND THE METHOD 
FOR ObTAINING THEM

Autori:  Elisa Mihail, Iordache Ștefan Marian, Sava Bogdan Alexandru, Boroica Lucica, Kuncser Victor, 
Galca Aurelian Cătălin

Cerere:  RO A/00752/19.11.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la sticle fosfato-teluritice care conţin oxid de litiu și dioxid de 
titan și, respectiv, oxid de zinc și la procesul de obţinere a acestora. Procesul de prepara-
re a sticlelor fosfato-teluritice asigură o omogenitate chimică optică ridicată a materialelor. 
Metoda de obţinere cuprinde metoda umedă neconvenţională de procesare a reactanţilor, 
urmată de topire (11000C - 12250C), omogenizare mecanică, afinare (clarificarea topiturii), 
modelare prin turnarea topiturii în matriţă de grafit spectral pur, preîncălzit, recoacere (în-
depărtarea tensiunilor reziduale, 3900C – 4200C) procesare optică.
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Work description: The invention relates to phosphatetellurite glasses containing lithium oxide and 

titanium dioxide and, respectively, zinc oxide and to the process for obtaining them. The pre-
paration process of phosphate-tellurite glasses ensures a high chemical and optical homo-
geneity of the materials. The method for obtaining comprises unconventional wet method 
of reactants processing followed by melting (11000C-12250C)  mechanical homogenization, 
refining (melt clarification), shaping by pouring the melt into pure spectral graphite mold, 
preheated, annealing (removal of residual stresses, 3900C-4200C) and optical processing.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanta tehnică: amestecul de reactanţi este introdus 
în soluţia de H

3
PO

4
, realizându-se o omogenizare mecanică continuă care se aplică și în etapa 

de topire a amestecului de compuși chimici. În produsul final se formează compuși chimici de 
tip metafosfat, adică structuri polimere alcătuite din lanţuri de tetraedre fosfat (PO

4
)3-, unite 

prin punţi de atomi de oxigen. Aplicaţii potenţiale ale brevetului: dispozitive magneto-opti-
ce, opto-electronice, fotonică. Se poate crea un domeniu nou de activitate legat de produsul 
brevetat, industrial și în cercetare, cu implicarea a cel puţin 10 muncitori la linia de fabricaţie 
precum și a 2 cercetători pentru extinderea domeniului.

B 77  FILME PE BAZĂ DE OxID DE TITAN (TiO2) ȘI FOSFOR (P2O5) MODIFICATE CU OxID 
DE GRAFENĂ REDUS (rGO) CU PROPRIETĂŢI FOTOCATALITICE CONTROLABILE ȘI 
PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA / FIlMS bASED ON TITANIUM OxIDE (TiO

2
) 

AND PHOSPHORUS (P
2
O

5
) MODIFIED WITH REDUCED GRAPHENE OxIDE (rGO) 

WITH CONTROllAblE PHOTOCATAlyTIC PROPERTIES AND METHOD FOR ObTAI-
NING THEM

Autori:  Vasiliu Ileana Cristina, Iordache Ana Maria, Elisa Mihail, Pana Iulian, Sava Bogdan Alexandru, 
Boroica Lucica, Filip Ana Violeta

Cerere:  RO A/00342/17.06.2021

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la filme vitroase cu proprietăţi fotocatalitice pe bază de TiO
2
 – 

P
2
O

5
 modificate cu oxid de grafenă redus (rGO) pentru anozi în celulele dye-sensitized so-

lar cell (DSSC), și la procedeul de obţinere a acestora cu costuri reduse prin metoda sol-gel. 
Filmele compozite titano-fosfatice cu conţinut mare de oxid de fosfor prezintă concomitent 
proprietăţile fotocatalitice ale oxidului de titan, caracteristicile oxidului de fosfor de formare 
a structurii vitroase, transparente, omogene cu suprafaţa activa mare și volum mare al porilor 
și însușirile oxidului de grafenă ce îmbunătăţește proprietăţile fotocatalitice ale oxidului de 
titan.

Work description: The invention relates to glass films with photocatalytic properties based on TiO
2
-

P
2
O

5  
modified with reduced graphene oxide (rGO) for anodes in dye-sensitized solar cells 

(DSSC), and to the process for obtaining them at low cost by the sol-gel method. Titanium-
phosphate composite films with high phosphorus oxide content simultaneously present the 
photocatalytic properties of titanium oxide, the characteristics of phosphorus oxide to form 
the vitreous, transparent, homogeneous structure with large active surface and large pore 
volume and the properties of graphene oxide that improves photocatalytic properties of ti-
tanium oxide.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia se refera la 
metoda de sinteză, prin prepararea unor acoperiri de TiO

2
 - P

2
O

5
 - rGO cu proprietăţi opti-

ce si fotocatalitice superioare ca rezultat al îmbinării proprietăţilor fotocatalitice ale TiO
2
 cu 

proprietăţile de semimetal ale oxidului de grafenă redus (rGO) și cu proprietăţile optice ale 
matricei vitroase. Avantajele procedeului conform invenţiei se referă la înlocuirea tehnicilor 
cu costuri ridicate și poluante ce necesită vid înaintat, echipamente costisitoare de producere 
a câmpurilor electrice și magnetice, a fluxului de electroni acceleraţi sau a fluxului de ioni 
acceleraţi cu o cale de sinteză verde și costuri reduse de procesare.
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ASOCIAţIA „SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN BANAT” (RO)

B 78  ExPOREMARC

Autori:  Radulescu Remi, Radulescu Hortensia, Radulescu Raul, Radulescu Alin Razvan

Cerere:  RO A 00433 2019 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem expoziţional utilizat în expoziţii, saloane de invenţii, 
muzee, simpozioane și conferinţe la susţinerea, printr-un procedeu mecanic a planșelor, 
posterelor, tablourilor, broșurilor și cataloagelor. Descriere: Sistemul expoziţional este alcătuit 
din patru suporţi de sprijin pe pardoseală, patru profile de tip U, pe care se așează materialele 
expuse, opt colţare fixate pe profilele de tip U, opt tije care acţionează asupra a opt resorturi 
prin comprimarea și decomprimarea acestora, două balamale care permit închiderea și des-
chiderea celor două părţi ale sistemului, o consolă rotativă care poate fi rotită și fixate în poziţia 
dorită, un afiș confecţionat din mai multe tipuri de materiale care se fixează cu cleme pe o con-
solă rotativă și pe care se reglează distanţa între cele două părţi ale sistemului. Aplicaţii: Utilizat 
în realizarea de expoziţii, saloane de invenţii, muzee, simpozioane, conferinţe etc.

Work description: The mechanical exhibition system consists of four floor support brackets, four U-
profiles, on which exposed materials are placed, eight corners fixed on U-profiles, eight rods 
acting on eight springs by compressing and decompressing them. , two hinges that allow the 
closing and opening of the two parts of the system, a rotating console that can be rotated and 
fixed in the desired position, a poster made of several types of materials that are fastened with 
clips on the rotary console and on which is written the name of the exhibitor and some adjus-
table plates that adjust the distance between the two parts of the system. Applications: Used 
in the realization of exhibitions, exhibition halls, museums, symposiums, conferences, etc., to 
support, by a mechanical process, the plates, posters, paintings, brochures and catalogs.

Importanța socio-economică sau tehnică: Avantaje:

- construcţie simplă;
- ușurinţă în exploatare;
- ușor de transportat, montat, demontat;
- prin Exporemarc se maximizează vizibilitatea întregului spaţiu expoziţional;
- preţ de cost redus;
-întreţinerea Exporemarc este facilă;
- durată mare de activitate;
-funcţionarea este simplă și prezintă siguranţă în exploatare;
- există garanţia amortizării preţului de cost într-un timp scurt.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI (MD)

B 79  SENZOR DE n-BUTANOL PE BAZA HETEROJONCŢIUNII ZnO-AL2O3 / N-bUTANOl 
SENSOR bASED ON zNO-Al

2
O

3
 HETEROJUNCTION

Autori:    Magariu Nicolae, drd., Trofim Viorel, prof. univ., dr. hab., Oleg Lupan, prof.univ., dr. hab.

Cerere:  MD 2049 din 13.05.2020 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la tehnica și tehnologia semiconductoarelor de oxid, în special 
la senzorii de butanol pe baza heteronjonctiunilor ZnO-Al

2
O

3
. Butanolul este utilizat pe scară 

largă ca solvent pentru fabricarea lacurilor și vopselelor. Pentru butanol, pragul de miros este 
de 14-16 ppm, dar limita admisibilă a concentraţiei sale în aer ≈ 3,3 ppm. Din aceste motive 
este necesar să se facă senzori sensibili la concentraţii scăzute de butanol. Problema rezolvată 
prin invenţia propusă este fabricarea unui senzor de n-butanol cu o sensibilitate mai mare la 
concentraţii scăzute de gaz.

Work description: The invention relates to the technique and technology of oxide semiconductors, in 
particular to butanol sensors based on ZnO-Al

2
O

3
 heteronjunctions. Butanol is widely used 

as a solvent for the manufacture of varnishes and paints. For butanol, the odor threshold is at 
14-16 ppm, but the permissible limit of its concentration in air ≈ 3.3 ppm. For these reasons it 
is necessary to make sensors sensitive to low concentrations of butanol. The problem solved 
by the proposed invention is the manufacture of an n-Butanol sensor with a higher sensitivity 
to low gas concentrations

Importanța socio-economică sau tehnică: Procedeul de confecţionare a senzorilor de n-Butanol pe 
baza heterojoncţiunii ZnO-Al

2
O

3
 este destul de simplă cu aplicarea operaţiilor de procesare 

a microelectronicii se caracterizează printr-o reproductibilitate mai înaltă a parametrilor, iar 
senzorii confecţionaţi se caracterizează printr-o sensibilitate mai mare și selectivitate faţă de 
n-Butanol 

B 80 PROCEDEU DE OBŢINERE A SENZORULUI DE HIDROGEN STABIL LA UMIDITATE / 
PROCESS FOR ObTAINING THE HUMIDITy-STAblE  HyDROGEN SENSOR

Autori:    Lupan Oleg, dr.hab., prof.univ.; Ababii Nicolai, lect.univ., drd.; Trofim Viorel, dr.hab., prof.univ.

Cerere:  MD 2111 din 10.09.2020

Descrierea lucrării: Procedeul, conform invenţiei, include depunerea peliculei nanostructurate de oxid 
de cupru pe un suport din sticlă prin metoda sintezei chimice din soluţie, tratarea termică ra-
pidă la temperatura 750oC timp de 60 s, depunerea peliculei de Al

2
O

3
 prin evaporarea termică 

în vid a tri-izopropilatului de aluminiu Al(C
3
H

7
O)

3
, tratarea termică în aer a structurii obţinute 

la temperatura de 620oC timp de 40 min, și depunerea contactelor de Cr-Au în formă de me-
andru

Work description: The process according to the invention comprises depositing the nanostructured 
copper oxide film on a glass support by the method of chemical synthesis in the solution, 
rapid heat treatment at 750oC for 60 s, deposition of the Al

2
O

3
 film by vacuum thermal eva-

poration of the tri-isopropylate of aluminum Al(C
3
H

7
O)

3
, heat treatment in air of the structure 

obtained at a temperature of 620oC for 40 min, and deposition of Cr-Au contacts in the form 
of a meander.

Importanța 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.
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B 81  PROCEDEU DE SULFITARE A PRODUSULUI VINICOL/ PROCESS FOR SUlFITATION 

OF WINE PRODUCT

Autori:    PRIDA Ivan; IALOVAIA Antonina; KRAJEVSKAIA Alla; STURZA Rodica; COVACI Ecaterina

Brevet de scurtă durată: MD 952 din 30.01.2015 

Descrierea lucrării: Procedeul brevetat de sulfitare a produselor vinicole cu utilizarea sărurilor acidului 
sulfuros – sulfiţilor de potassium (săruri destul de stabile, sub formă de cristale și tablete efer-
vescente). Soluţiile utilizate sunt: metabisulfitul de potassium 100 g/dm3 și acidul tartric de 
concentraţia 250- 300 g/dm3, ulterior se amestecă în raport de 2 la 1 (după volum) și se lasă 
în repaos în decurs de cîteva ore. Înainte de administrarea acestei soluţii în produsele vinico-
le se separă grosier precipitatul format. Conform recomandărilor brevetate au fost stabilite 
condiţiile optime de sulfitare a produselor vinicole stabilită în baza cercetărilor realizate în 
condiţiile de Microvinificaţie a Universităţii Tehnice a Moldovei.

Work description: The patented process of sulfitation of wine products with the use of salts of sulfuric 
acid - potassium sulfites (quite stable salts, in the form of crystals and effervescent tablets). 
The solutions used are: potassium metabisulfite 100 g/dm3 and tartaric acid concentration 
250-300 g/dm3, then mix in a ratio of 2 to 1 (by volume) and leave to stand for a few hours. 
Prior to administration of this solution in the wine products, the precipitate formed is coarsely 
separated. According to the patented recommendations were established the optimal condi-
tions for sulfitation of wine products based on researchs conducted under the conditions of 
Microvinification of the Technical University of Moldova.

Importanța socio-economică sau tehnică: Studiile realizate au permis elaborarea unui agent de sul-
fitare pe bază de metabisulfit de potasiu ce păstrează stabilitatea cristalină a vinurilor și pre-
zintă un nivel redus de toxicitate faţă de organismul uman. Rezultatele studiului au permis, 
pentru prima dată, elaborarea și verificate în practică a două scheme tehnologice de stabili-
zare complexă a a 7 loturi de vinuri tinere la combinatul de vinuri „Cricova” S.A în volum total 
de 17 000 dal. Procedeele tehnologice brevetate pot fi aplicate la întreprinderile vinicole fără 
a necesita utilaje speciale, iar refolosirea tartrului obţinut la detartrarea vinurilor soluţionează 
problemele de protecţie a mediului.

B 82  PROCEDEU DE REGLARE A JOCULUI AxIAL ÎN ANGRENAJUL CONIC / PROCESS 
FOR ADJUSTING THE AxIAl ClEARANCE IN THE CONICAl GEAR

Autori:  Ion BOSTAN; Sergiu MAZURU; Alexei TOCA; Maxim CASIAN; Lealin STANISLAV; Andrei 
PLATON; Andrei PETCO

Brevet de scurtă durată: MD 1217 Z 2018.07.31

Descrierea lucrării: Procedeul include calcularea valorii compensării erorii şi determinarea numărului 
treptelor unui compensator, format dintr-un inel auxiliar (3) cu cel puţin trei trepte şi dintr-un 
inel de bază (4), pe partea frontală a căruia se formează cel puţin trei suprafeţe de aşezare cu 
trepte. În inelul de bază (4) se execută canale axiale, în care se amplasează şuruburi de fixare, 
iar în inelul auxiliar (3) găuri axiale pentru trecerea lor.

Work description: The process, according to the invention, comprises calculating the error compensa-
tion value and determining the number of steps of a compensator, consisting of an auxiliary 
ring (3) with at least three protrusions and a main ring (4), on the end face of which are formed 
at least three mounting areas with steps. In the main ring (4) are made axial ducts, in which are 
installed attaching bolts, and in the auxiliary ring (3) are made axial holes for their passage.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la construcţia de maşini, în special la pro-
cedee de reglare a jocului axial în angrenajul conic. Problema tehnică pe care o rezolvă inven-
ţia este majorarea preciziei de reglare a jocului axial în angrenajul conic, precum şi micşorarea 
cheltuielilor la asamblarea suprafeţelor frontale ale nodurilor de maşini care conţin angrenaje 
conice. Acest procedeu de reglare a jocului axial înlătură dezavantajele  manoperei ridicate 
a asamblării și imposibilitatea utilizării în angrenajele conice. Rezultatul tehnic al invenţiei 
constă în micşorarea cheltuielilor cu asamblarea nodurilor de maşini care conţin angrenaje 
conice şi majorarea preciziei de reglare a jocului axial.
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B 83  PROCEDEU DE DURIFICARE A PIESELOR DIN OŢEL / PROCESS FOR HARDENING OF 

STEEl PARTS

Autori:    Sergiu MAZURU; Alexei TOCA; Nicolae TRIFAN; Andrei PLATON; Alexandru MAZURU

Cerere:  MD a 2020 0015 din 24.02.2020

Descrierea lucrării: Procedeul, include prelucrarea termică, deformarea plastică şi nitrurarea. Totodată, 
înainte de nitrurare produsul se încălzeşte până la temperatura de 490-540°C, cu menţinerea 
în atmosfera inertă timp de 20-30 min. Procesul de nitrurare se realizează ciclic, totodată fie-
care ciclu este compus din două semicicluri egale după durată, iar durata fiecărui semiciclu 
constituie 0,5; 1; 1,5; 3 ore. La primul semiciclu procesul are loc, atunci când azotul difuzează 
în fier, iar la al doilea semiciclu are loc etapa de disociere a stratului nitrurat (se întrerupe ali-
mentare cu amoniac). Semiciclurile se realizează la temperaturi diferite.

Work description: The process, according to the invention, comprises heat treatment, plastic deformation 
and nitriding. At the same time, before nitriding, the product is heated to a temperature of 490-
540°C, keeping it in an inert atmosphere for 20-3 min. The nitriding process is performed cyclically, 
at the same time each cycle consists of two equal in duration half-cycles, and the duration of each 
half-cycle is 0.5; 1; 1.5; 3 hours. In the first half-cycle, the process takes place when nitrogen diffuses 
into the iron, and in the second half-cycle the stage of dissociation of the nitrided layer takes place.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la metalurgie şi poate fi utilizată pentru 
ecruisarea pieselor maşinilor, obţinute prin deformare plastică, care lucrează în condiţii de 
frecare şi ciclice. Scopul propunerii de invenţie este simplificarea procesului tehnologic, redu-
cerea preţului de cost a produsului și protecţia mediului ambiant. Pentru accelerarea procesu-
lui și posibilitatea reglării lui a fost propus termociclu în locul tratării izotermice la o nitrurare 
obișnuită prin flux de gaz. Se asigură reglarea efectivă a structurilor fazelor stratului de difuzie, 
cu ajutorul parametrului tehnologic – durata semiciclului, ceea ce permite reducerea consu-
mului de gaz dăunător eliberat în mediul ambiant.

B 84  PROCEDEU DE OBŢINERE A NANOMEMBRANEI PERFORATE DE AU/ NOVEl ElEC-
TROCHEMICAl APPROACH FOR THE FAbRICATION OF FREE-STANDING PERFORA-
TED AU NANOMEMbRANES

Autori:    Monaico Eduard, Monaico Elena, Ursachi Veaceslav, Tighineanu Ion

Cerere:  MD a2020 0052 din 2020.06.09

Descrierea lucrării: Propunem o tehnologie electrochimică cost-efectivă în doi pași la temperatura ca-
merei pentru obţinerea nanomembranelor de Au. Un film subţire de Au cu grosime mai mică 
de 100 nm a fost depus prin depunerea electrochimică din impulsuri pe un substrat de GaAs 
în prima etapă, urmată de anodizare pentru a introduce porozitatea în substratul de GaAs sub 
filmul de Au. La parametrii optimizaţi de anodizare, are loc desprinderea filmului de substrat. 
Filmul de Au constă dintr-un monostrat de nanoparticule de Au cu diametrul 20-30 nm și s-a 
dovedit a fi flexibil și extensibil, cu posibilităţi de a transfera nanomembranele preparate pe 
diferite substraturi.

Work description: Herein, we propose a room-temperature two-step cost-effective electrochemical te-
chnology for the preparation of free-standing Au nanomembranes. A thin Au film with thick-
ness less than 100 nm was deposited by pulsed electroplating on a GaAs substrate in the first 
step, followed by anodization in the second technological step to introduce porosity into the 
GaAs substrate underneath the Au film. At optimized parameters of anodization, detachment 
of the film from the substrate occurs. The gold film consists of a monolayer of Au nanopar-
ticles 20-30 nm and proved to be flexible and stretchable, with possibilities to transfer the 
prepared nanomembranes to various substrates.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la tehnologia de producere a membrane-
lor metalice nanostructurate, care pot fi folosite în tehnologiile de separare a fazelor, precum 
şi în microelectronică, optoelectronică şi nanoelectronică. Procedeul de depunere constă din 
doar doi paşi tehnologici, ambii fiind realizaţi prin metode electrochimice la temperatura ca-
merei în electrolit de NaCl prietenos mediului înconjurător, ceea ce asigură un consum scăzut 
de energie, cu utilaj simplu în exploatare şi cost-efectiv.
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B 85  PROCEDEU DE OBŢINERE A NANOFIRELOR DE ARSENIURĂ DE GALIU / TECHNO-

LOGICAL APPROACH FOR GAAS NANOWIRES OBTAINING

Autori:    Monaico Eduard, Monaico Elena, Ursachi Veaceslav, Tighineanu Ion

Cerere:  MD a 2020 0053 din 2020.06.09

Descrierea lucrării: Este propus procedeul tehnologic pentru obţinerea reţelelor de nanofire de GaAs 
cu diametrul în diapazonul 100-500 nm prin corodarea electrochimică într-un singur pas teh-
nologic, care asigură producerea nanofirelor orientate perpendicular pe suprafaţa suportului 
și cu o distribuţie omogenă pe suprafaţa plachetei de GaAs. La parametrii electrochimici opti-
mal, nanofirele nu sunt crescute, ci spaţiul din jurul nanofirelor este dizolvat. Astfel, nanofirele 
rămase au aceeași cristalinitate și puritate ca și cristalul folosit la corodare.

Work description: Herein, we propose the technological route in one-step via electrochemical etching 
of bulk GaAs substrates for obtaining of a network of semiconductor nanowires with a diame-
ter in the range of 100-500 nm, the nanowires being oriented perpendicular to the surface 
of the substrate and with a homogeneous distribution on the surface of the semiconductor 
wafer. As a result of anodization at optimal electrochemical parameters, the nanowires are not 
growth but the space around the nanowires are etched and the remaining nanowires have the 
same crystallinity and purity as used wafer.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la tehnologia de producere a tehnologia 
de producere a materialelor nanostructurate, în special la procedee de obţinere a nanostruc-
turilor prin tratament electrochimic, care pot fi folosite în microelectronică, optoelectronică şi 
nanoelectronică. Procedeul de obţinere constă din doar un singur pas tehnologic, realizat prin 
metoda electrochimică cu aplicarea unei tensiuni de 4.0 V timp de 15 min la temperatura ca-
merei în electrolit de 1M HNO

3
, ceea ce asigură un consum scăzut de energie, cu utilaj simplu 

în exploatare şi cost-efectiv.

B 86  DETECTOR DE RADIAŢIE INFRAROŞIE ÎN BAZA NANOFIRULUI DE ARSENIURĂ DE 
GALIU / ElAbORATION OF INFRARED PHOTODETECTOR bASED ON SINGlE GAAS 
NANOWIRE

Autori:    Monaico Eduard, Ursachi Veaceslav, Monaico Elena, Tighineanu Ion

Cerere:  MD a 2020 0054 din 2020.06.09

Descrierea lucrării: Este propus procedeul tehnologic pentru fabricarea fotodetectorului de radiaţie 
infraroșie în baza unui singur nanofir de GaAs cu o sensibilitate înaltă și caracteristici dinamice 
bune, obţinut prin corodarea electrochimică cost-efectivă a plachetei de GaAs, ce nu necesită 
echipamente sofisticate și costisitoare. Corodarea electrochimică se efectuează la temperatura 
camerei într-un electrolit de 1M HNO

3
. Un design special al contactelor ohmice de Cr/Au la 

capetele nanofirului de GaAs a fost aplicat prin litografie cu fascicul laser. Problema rezolvată 
prin invenţia dată constă în elaborarea unui fotodetector de radiaţie infraroșie cu un fotorăs-
puns de ordinul a 100 mA/W și care poate fi încorporat pe o mare varietate de substraturi. 

Work description: Herein, we propose the manufacture of IR photodetector based on single GaAs 
nanowire with good sensitivity and dynamic characteristics prepared by a cost-effective 
electrochemical etching of GaAs wafer, which does not require sophisticated and expensive 
equipment. The electrochemical etching being performed at room temperature in 1M HNO

3
 

electrolyte. A special design of Cr/Au ohmic contacts at the ends of the GaAs nanowire was 
applied via laser beam lithography. The task solved by the proposed invention consists in 
the elaboration of an infrared radiation photodetector with photoresponse of the order of  
100 mA/W, which can be incorporated on a wide variety of substrates.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la optoelectronică, în particular la foto-
detector de radiaţie infraroşie. Prin metoda electrochimică care este considerată tehnologie 
cost-efectivă, la aplicarea unei tensiuni de 4.0 V timp de 15 min la temperatura camerei în elec-
trolit de 1M HNO

3
 ceea ce asigură un consum scăzut de energie, cu utilaj simplu în exploatare, 

concomitent este produs o reţea de nanofire. Detectorul este confecţionat doar în baza unui 
singur nanofir cu diametrul de 200-400 nm și lungimea de 20 µm ce asigură folosirea unei 
cantităţi infime de material.
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B 87  INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ „FLOAREA-SOARELUI” / PHOTOVOlTAIC INSTAllATI-

ON „SUN FlOWER”

Autori:    Bostan Ion, Bostan Viorel, Dulgheru Valeriu, Guţu Marin, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg

Cerere:  MD nr. 2010 din 06.03.2020

Descrierea lucrării: Instalaţia fotovoltaică tip „Floarea-soarelui” se referă la instalaţiile de conversie a 
energiei solare fotovoltaice, și anume, la instalaţiile fotovoltaice cu autoorientare în plan me-
ridional și azimutal. Instalaţia fotovoltaică „Floarea-soarelui” include turnul fix (1) cu deschiză-
turile verticale 2, în care sunt instalate rigid elemente de concentrare a razelor solare (3). În 
interiorul turnului 1 este instalat tubul gofrat (4) umplut cu gaz cu coeficient de dilatare mare 
la încălzire, capătul de sus al căruia este legat rigid cu axul (6). Pe suprafaţa cilindrică liberă 
a axului (6) este executat canalul înclinat (8), în care sunt amplasate bilele (9). Pe suprafaţa 
cilindrică interioară a bucșei (10) sunt executate locașuri sferice, în care sunt amplasate bilele 
(9) și este legată cu cilindrul rotitor (13) cu cuplajul unisens (14). Cilindrul rotitor (13) este legat 
periodic prin bila arcuită (18) cu turnul fix (1). În partea de sus cilindrul rotitor (13) este legat 
rigid cu axul de sprijin (24), pe care este instalat articulat panoul fotovoltaic (25). Capătul de 
jos al panoului fotovoltaic (25) în partea de mijloc este legat articulat prin bara (26) cu capacul 
(27) legat rigid cu turnul fix 1.

Work description: The „Sun flower” type photovoltaic installation refers to the photovoltaic solar ener-
gy conversion plants, is, to the photovoltaic installations with self-orientation in the southern 
and azimuthal plane.The photovoltaic installation „Sunflower” includes the fixed tower (1) 
with the vertical openings 2, in which elements of concentration of the solar rays (3) are rigi-
dly installed. Inside the tower 1 is installed the embossed tube (4) filled with gas with a high 
coefficient of expansion upon heating, the upper end of which is rigidly connected with the 
shaft (6). On the free cylindrical surface of the shaft (6) the inclined channel (8) is executed, in 
which the balls (9) are placed. On the inner cylindrical surface of the bush (10) are made sphe-
rical seats, in which the balls (9) are located and is connected to the rotary cylinder (13) with 
the unisense coupling (14). The rotating cylinder (13) is periodically connected by the arched 
ball (18) with the fixed tower (1). In the upper part the rotary cylinder (13) is rigidly connected 
to the support shaft (24), on which is installed the hinged photovoltaic panel (25). The bottom 
end of the photovoltaic panel (25) in the middle is connected by the bar (26) with the lid (27) 
rigidly connected to the fixed tower 1.

Importanța socio-economică sau tehnică: Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenera-
bile este deosebit de importantă pentru Republica Moldova, care se confruntă cu grave difi-
cultăţi energetice şi necesitatea de a efectua iluminarea stradală, irigarea terenurilor agricole, 
asigurarea cu energie electrică a consumatorilor dispersaţi. Instalaţia fotovoltaică „Floarea- 
soarelui” poate fi utilizată în sistemele hibride de conversie a energiilor regenerabile solară 
şi eolian.

B 88  TURBINĂ EOLIANĂ CU Ax VERTICAL HIBRIDĂ / HybRID WIND TURbINE WITH VER-
TICAl AxIS

Autori:    Bostan Viorel; Bostan Ion; Dulgheru Valeriu; Dumitrescu Cătălin; Ciobanu Oleg; Ciobanu Radu; 
Rabei Ivan; Guţu Marin; Ciocănea Adrian; Maican Edmond; Rădoi Radu; Șefu Ștefan

Brevet de scurtă durată: MD 1261 Y din 30.06.2018

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la energie, şi anume la turbine eoliene cu ax vertical hibride care 
pot fi utilizate pentru transformarea energiei eoliene în energie electrică. Turbina eoliană cu 
ax vertical hibridă conţine un turn vertical fix, pe care este așezat coaxial un arbore rotativ de 
bază cu rotorul elicoidal Darreus cu pale cu profil aerodinamic. Un rotor suplimentar rotativ 
Savonius este plasat coaxial pe turn, cu cel puţin două pale elicoidale pline. Rotorul conţine și 
un generator electric, cu statorul la care este legat rigid arborele rotativ de bază, iar cu rotorul 
său arborele rotativ suplimentar este legat rigid. Rotorul este conectat la turn printr-un cuplaj 
unidirecţional. Arborele rotativ de bază și suplimentar sunt conectaţi cinematic unul cu celă-
lalt cu posibilitatea de a se roti în direcţii opuse.
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Work description: The invention relates to energy, namely to hybrid wind turbines with vertical axis 

and can be used to transform wind energy into electricity. The hybrid wind turbine with verti-
cal axis contains a fixed vertical tower, on which is coaxially placed a basic rotating shaft with 
the Darreus helical rotor with blades with aerodynamic profile. An additional rotating Savo-
nius rotor is coaxially placed on the tower, with at least two full helical blades. The rotor also 
contains an electric generator, with the stator to which the basic rotating shaft is rigidly con-
nected, and with its rotor the additional rotating shaft is rigidly connected. The rotor is con-
nected to the tower by a one-way coupling. The basic and the additional rotating shaft are 
kinematically connected to each other with the possibility of rotating in opposite directions.

Importanța socio-economică sau tehnică: Turbina eoliană hibrid cu ax vertical face parte din cate-
goria turbinelor eoliene de tip urban și suburban și este destinată pentru acoperirea parţială 
a necesităţilor de energie a consumatorilor individuali și dispersaţi. Turbina eoliană hibrid 
cu ax vertical integrată în Sistemul eolian – fotovoltaic poate asigura o autonomie mai largă 
utilizatorilor individuali și dispersaţi (case rezidenţiale particulare, întreprinderi mici, sisteme 
de iluminare stradală, sisteme antigrindină ș.a.).

B 89  TURBINĂ EOLIANĂ CU Ax ORIZONTAL CU CONTROL AUTOMAT AL PUTERII /
HORIzONTAl AxIS WIND TURbINE WITH AUTOMATIC POWER CONTROl

Autori:    Bostan Viorel; Bostan Ion; Dulgheru Valeriu; Ciobanu Radu; Ciobanu Oleg; Toacă Alexandru

Brevet de scurtă durată: MD 1553 Y din 31.07.2021

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la turbine eoliene cu ax orizontal cu controlul automat al pu-
terii. În acest scop pe suprafaţa periferică a palei cu profil aerodinamic în zonele cu efect 
aerodinamic maxim sunt prevăzute clapete periferice. Un capăt al clapetei este legat printr-o 
articulaţie cu corpul palei. În partea de mijloc clapetele  sunt legate prin intermediul unei 
alte articulaţii cu un capăt al unei bare,  al doilea capăt al căreia este legat rigid printr-o altă 
articulaţie cu structura de rezistenţă a palei aerodinamice. Pe al doilea capăt liber al barei 
este fixat un corp inerţial, iar cu partea de mijloc, prin intermediul unui element elastic, este 
legat cu corpul palei aerodinamice. La viteze ale vântului până la cea nominală (de ex. sub 
11-12 m/s) palele aerodinamice au clapetele periferice în stare închisă, fapt ce asigură palei 
profil aerodinamic optim în zona respectivă, și efect aerodinamic maxim. În cazul când vi-
teza vântului depășește o valoare nominală (de ex. 15-25 m/s) turaţia rotorului se mărește. 
Atunci forţele de inerţie ale corpului inerţial se măresc și prin intermediul barelor articulate, 
învingând forţa de elasticitate a elementului elastic, deschide clapetele periferice. Astfel se 
modifică profilul aerodinamic al palei în direcţia înrăutăţirii eficienţei de conversie, fapt ce va 
conduce la reducerea turaţiei rotorului. Prin această soluţie palele aerodinamice sunt prote-
jate de suprasarcini mecanice și de distrugere. În momentul când turaţia rotorului se va afla 
în limitele valorilor nominale corpurile inerţionale  revin la poziţia iniţială, închizând clapetele 
periferice.

Work description: The invention relates to hirozontal axis wind turbines with automatic power control. 
For this purpose, peripheral flaps are provided on the peripheral surface of the blade with an 
aerodynamic profile in the areas with maximum aerodynamic effect. One end of the damper 
is connected by a joint to the blade body. In the middle, the flaps are connected by means of 
another joint with one end of a bar, the second end of which is rigidly connected by another 
joint with the resistance structure of the aerodynamic blade. An inertial body is fixed on the 
second free end of the bar, and with the middle part, by means of an elastic element, it is con-
nected to the aerodynamic blade body. At wind speeds up to the nominal one (eg below 11-
12 m / s) the aerodynamic blades have closed peripheral dampers, which ensures the blade 
has an optimal aerodynamic profile in the respective area, and maximum aerodynamic effect. 
If the wind speed exceeds a nominal value (eg 15-25 m / s) the rotor speed increases. Then the 
inertial forces of the inertial body increase and through the articulated bars, overcoming the 
elastic force of the elastic element, opens the peripheral flaps. This changes the aerodynamic 
profile of the blade in the direction of worsening the conversion efficiency, which will lead 
to a reduction in rotor speed. With this solution the aerodynamic blades are protected from 
mechanical overloads and destruction. When the rotor speed is within the nominal values, 
the inertial bodies return to the initial position, closing the peripheral dampers
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Importanța socio-economică sau tehnică: Turbinele eoliene cu ax orizontal pot fi utilizate pentru 

satisfacerea necesităţilor energetice în special a consumatorilor izolaţi, fiind integrate în: sis-
teme de irigare a terenurilor agricole; sisteme de încălzire a spaţiilor de locuit, publice şi de 
mică producere în perioada rece a anului; sisteme de iluminare a spaţiilor; sisteme de ali-
mentare cu energie electrică a posturilor antigrindină etc. În rezultatul privatizării terenurilor 
agricole în Republica Moldova s-a extins substanţial numărul gospodăriilor agricole speciali-
zate în creşterea legumelor pe terenuri relativ mici. În consecinţă sistemele de irigare mari au 
devenit ineficiente, în special, datorită parcelării terenurilor agricole în sectoare mici izolate, 
inclusiv după  destinaţie. În aceste condiţii, alimentarea sistemelor de irigare a terenurilor 
agricole cu energie electrică de la reţelele electrice publice devine ineficientă, din care motiv 
diverse  surse autonome de energie devin tot mai răspândite.

B 90  TURBINĂ EOLIANĂ CU Ax VERTICAL / WIND TURbINE WITH VERTICAl AxIS

Autori:    Bostan Viorel; Bostan Ion; Dulgheru Valeriu; Rabei Ivan; Guţu Marin; Ciobanu Radu; Ciobanu 
Oleg

Brevet de scurtă durată: MD 1519 Y din 30.04.2021

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la energetică și anume la turbine eoliene cu ax vertical, și  poate 
fi utilizată pentru transformarea energiei eoliene în energie electrică.
Turbina eoliană cu ax vertical include turnul suport (1), axul rotitor principal (3), bucșa (5), pe 
flanșa căreia sunt fixate rigid braţele (6), de care sunt legate palele cu profil aerodinamic (7). 
În partea de jos a axului rotitor principal (3) este instalată o bucșă similară (8), care se poate 
roti liber în jurul axului rotitor principal (3), pe flanșa căreia sunt fixate rigid braţele (9), de 
care sunt legate capetele de jos ale palelor cu profil aerodinamic (7). Pe turnul suport (1) este 
instalată, cu posibilitatea deplasării axiale, bucșa (10) cu flanșa cu saboţi (11), iar în turnul 
suport (1) este prevăzută flanșa (12). Bucșele (5) și (10) sunt legate prin intermediul barelor 
articulate (13) și (14) cu elementele inerţiale (15). Pe partea interioară a barelor articulate (13) 
și (14) sunt fixate elementele elastice (16)

Work description: The invention relates to energy, namely to vertical axis wind turbines, and can be 
used to transform wind energy into electricity.
The vertical shaft wind turbine includes the support tower (1), the main rotating shaft (3), the 
bushing (5), on the flange of which the arms (6) are rigidly fixed, to which the aerodynamic 
profile blades (7) are connected. A similar bushing (8) is installed at the bottom of the main 
rotating shaft (3), which can rotate freely around the main rotating shaft (3), on the flange of 
which the arms (9) are rigidly fixed, to which the ends are connected. bottom of the blades 
with aerodynamic profile (7). The bushing (10) with the shoe flange (11) is installed on the 
support tower (1), with the possibility of axial movement, and the flange (12) is provided in 
the support tower (1). The bushings (5) and (10) are connected by means of the articulated 
bars (13) and (14) to the inertial elements (15). The elastic elements (16) are fixed on the insi-
de of the hinged bars (13) and (14).

Importanța socio-economică sau tehnică: Turbinele eoliene cu ax vertical pot fi utilizate pentru asi-
gurarea cu energie electrică a consumatorilor izolaţi, fiind integrate în: sisteme de irigare a 
terenurilor agricole; sisteme hibride (eolian-solar), publice; sisteme de iluminare stradală și a 
spaţiilor; sisteme de alimentare cu energie electrică a posturilor antigrindină etc.

B 91  MICROHIDROCENTRALĂ DE FLUx / MICRO-HyDROElECTRIC POWER PlANT

Autori:    Bostan Ion; Bostan Ion; Dulgheru Valeriu; Dumitrescu Cătălin, Dumitrescu Liliana, Ciobanu 
Radu,  Ciobanu Oleg

Cerere:  RO A/00549, din 2020.06.22

Descrierea lucrării: Microhidrocentrala de flux este destinată pentru producerea energiei electrice 
din surse regenerabile, și anume, pentru transformarea energiei de curgere a apei în energie 
electrică. Problema se rezolvă prin faptul că în microhidrocentrala de flux, care include o 
platformă, legată de ţărm cu posibilitatea reglării poziţiei faţă de nivelul apei, pe care sunt 
instalate un generator electric, un multiplicator legat cu axul unui rotor vertical multipal, 



 SECţIUNEA B | SECTION B  126 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
palele sunt instalate pe osii separate, legate cu axul rotorului, și sunt orientate faţă de curenţii 
de apă, în rotorul multipal cu ax vertical palele sunt fixate rigid pe osii deplasate spre exterior 
de la axul rotorului cu mărimea ΔX faţă de axa de simetrie în plan vertical a palelor cu posibi-
litatea rotirii alternative în jurul osiilor lor; totodată osia palei este legată rigid cu un flugher 
prin intermediul unei bare, perpendiculare pe osia palei, lungimea căreia este mai mare decât 
distanţa de la osia palei până la marginea ei exterioară; pe platforma pe care este instalat ro-
torul în poziţii diametral opuse la periferia rotorului sunt instalaţi câte un opritor, iar planul în 
care se află opritoarele este perpendicular la direcţia curenţilor de apă; pe osia palei la capătul 
ei superior, perpendicular pe osie, este fixată o bară, un capăt al căreia este legat periodic cu 
opritoarele, iar al doilea capăt este legat cinematic cu o altă bară, instalată cu posibilitatea ro-
tirii pe o osie legată rigid cu osia palei; totodată pe osia palei perpendicular la bara este fixată 
rigid o altă bară, capătul căreia este amplasat într-un canel închis, pereţii laterali limitatori ai 
căruia se află la distanţa ±a faţă de planul vertical al palei, unde a= rcosα, unde r este lungi-
mea barei19, iar α – unghiul de înclinare a palei faţă de direcţia curenţilor de apă.
Problema pe care o rezolvă invenţia este majorarea eficienţei de conversie a energiei cinetice 
a apei în energie mecanică și simplificarea construcţiei

Work description: The micro-hydroelectric power plant is intended for the production of electricity 
from renewable sources, namely for the transformation of water flow energy into electricity. 
The problem is solved by the fact that in the micro-hydroelectric power plant, which includes 
a platform, connected to the shore with the possibility of adjusting the position to the water 
level, on which are installed an electric generator, a multiplier connected to the axis of a ver-
tical rotor multipal, blades are installed on separate axles, connected to the rotor shaft, and 
oriented towards the water currents, in the multi-blade rotor with vertical axis the blades are 
rigidly fixed on the axles moved outwards from the rotor shaft with size ΔX with respect to 
the axis of vertical symmetry of the blades with the possibility of alternating rotation around 
their axes; at the same time the blade axle is rigidly connected with a flywheel by means of a 
bar, perpendicular to the blade axle, the length of which is greater than the distance from the 
blade axle to its outer edge; on the platform on which the rotor is installed in positions dia-
metrically opposed to the periphery of the rotor, one stop is installed, and the plane in which 
the stops are located is perpendicular to the direction of the water currents; on the blade 
axle at its upper end, perpendicular to the axle, is fixed a bar, one end of which is periodically 
connected to the stops, and the second end is kinematically connected to another bar, instal-
led with the possibility of rotation on an axle rigidly connected to the axle palei; at the same 
time on the axle of the blade perpendicular to the bar is rigidly fixed another bar, the end of 
which is placed in a closed groove, the limiting side walls of which are at a distance ± a from 
the vertical plane of the blade, where a = rcosα, where r is the length of the bar19, and α - the 
angle of inclination of the blade with respect to the direction of water currents. The problem 
solved by the invention is to increase the efficiency of converting the kinetic energy of water 
into mechanical energy and to simplify the construction.

Importanța socio-economică sau tehnică: Microhidrocentralele pentru conversia energiei cinetice a 
apei curgătoare a râurilor (fără construirea barajelor) pot fi utilizate pentru satisfacerea nece-
sităţilor energetice a consumatorilor amplasaţi în zone riverane râurilor Prut, Nistru şi Răut, 
fiind integrate în: sisteme de irigare a terenurilor agricole; sisteme de încălzire a spaţiilor de 
locuit, publice şi de mică producere în perioada rece a anului; sisteme de iluminare a spaţii-
lor etc. Tradiţional terenurile agricole din apropierea râurilor au fost folosite pentru creşterea 
legumelor.

B  92  REDUCTOR PLANETAR PRECESIONAL / PRECESSIONAl PlANETARy REDUCER

Autori:  Bostan Ion; Bostan Viorel; Dulgheru Valeriu; Malcoci Iulian; Vaculenco Maxim; Bodnariuc Ion, 
Ciobanu Radu; Ciobanu Oleg; Trifan Nicolae

Brevet de scurtă durată: MD 1536 Y din 31.05.2021

Descrierea lucrării: Reductorul planetar precesional include carcasa (1), în care sunt amplasate blocul 
satelit (2) cu coroanele cu role conice (3) și (4), roţile dinţate centrale fixă (5), legată rigid cu 
capacul reductorului (6), și mobilă (7) legată rigid cu arborele condus (8). Blocul satelit (2) este 
instalat pe rulmenţii (9) pe sectorul înclinat (10) al arborelui manivelă (11). Pe partea exteri-
oară a jumătăţii mai ușoare (13) a blocului satelit (2) este prevăzută la stadiu de proiectare 
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masa suplimentară (14). Problema pe care o rezolvă invenţia este simplificarea construcţiei și 
majorarea fiabilităţii transmisiei planetare precesionale prin reducerea sarcinilor dinamice.

Work description: The precessional planetary reducer includes the housing (1), in which the satellite 
block (2) with the conical roller crowns (3) and (4), the fixed central gears (5), rigidly connected 
to the gearbox cover (6), and the furniture are located. (7) rigidly connected to the driven shaft 
(8). The satellite block (2) is installed on the bearings (9) on the inclined sector (10) of the crank-
shaft (11). The additional mass (14) is provided at the design stage on the outside of the lighter 
half (13) of the satellite block (2). The problem solved by the invention is the simplification of 
the construction and the increase of the reliability of the precessional planetary transmission 
by reducing the dynamic loads.

Importanța socio-economică sau tehnică: La baza transmisiilor precesionale se află un principiu nou 
de funcţionare cu efectuarea mişcării sfero-spaţiale a unuia din elemente, care necesită forme 
speciale (nestandarde) ale profilelor dinţilor. Multiplicitatea absolută a angrenajului precesio-
nal (până la 100% perechi de dinţi aflate simultan în angrenaj comparativ cu 5-7% în angrena-
jele clasice) asigură capacitate portantă şi precizie cinematică înalte, gabarite şi masă reduse. 
De asemenea, transmisiile planetare precesionale posedă posibilităţi cinematice foarte largi  
(±8÷3600, comparativ cu 79÷300 în transmisiile armonice), emisia acustică redusă, tehnologii 
de fabricare relativ simple.

B 93  SISTEM DE ANGRENARE, PROCEDEU DE FABRICAŢIE ȘI DISPOZITIV DE REALIZARE / 
GEAR SySTEM, MANUFACTURING PROCESS AND PRODUCTION DEVICE

Autori:    Dulgheru Valeriu; Bostan Ion; Bodnariuc Ion, Ciobanu Radu; Ciobanu Oleg; Trifan Nicolae

Cerere:  MD s 2020 0061 din 22.06.2020 

Descrierea lucrării: Procedeele de fabricaţie prin proces aditiv se realizează în modul următor. Prin pro-
cedeul de fabricaţie aditivă în mod tradiţional cu un cap de aditivare sau mai multe succesiv 
se realizează roata dinţată prefabricat din material polimeric sau pulberi metalice. Ulterior, pe 
suprafeţele formate ale dinţilor se depune un strat superficial  din materialul polimeric aditiv 
sau pulberi metalice cu adaos de lubrifiant solid.  Materialul de formare a stratului superficial al 
dinţilor se depune prin duza capului de aditivare, care efectuează o mișcare sfero-spaţială (pre-
cesională) cu parametri geometro-cinematici asiguraţi de un dispozitiv și mișcare de translaţie 
de avans spre centrul roţii dinţate sau pe verticală, controlate de un modul de control compu-
terizat, formând, în final, stratul superficial. Astfel, stratul superficial al dinţilor va avea o struc-
tură mai rezistentă la acţiunea forţelor de rupere în angrenaj, o structură mai omogenă cu o 
capacitate de funcţionare optimă în condiţiile de deformări ciclice ale unităţilor celulare de tip 
diamant la intrarea și ieșirea din angrenare.

Work description: The manufacturing processes by additive process are performed as follows. By the 
additive manufacturing process traditionally with one or more additive heads successively, a 
prefabricated gear made of polymeric material or metal powders is made. Subsequently, a sur-
face layer of additive polymeric material or metal powders with the addition of solid lubricant 
is deposited on the formed surfaces of the teeth. The material for forming the surface layer of 
the teeth is deposited through the nozzle of the additive head, which performs a sphero-spa-
tial (precessional) movement with geometro-kinematic parameters ensured by a device and 
forward translational movement to the center of the gear or vertical, controlled by a compute-
rized control module, finally forming the surface layer. Thus, the surface layer of the teeth will 
have a more resistant structure to the action of breaking forces in the gear, a more homoge-
neous structure with an optimal operating capacity in the conditions of cyclic deformations of 
diamond-type cellular units at the entrance and exit of the gear.
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B 94 REDAREA PRIN OSCILAŢII A INFORMAŢIEI STOCATĂ ȘI PĂSTRATĂ IAR MAI APOI 

LA CERERE RECUNOSCUTĂ ȘI ExTRASĂ / OSCIllATION OF STORED AND STORED 
INFORMATION AND THEN ON REqUEST RECOGNIzED AND ExTRACTED

Autori:    Zaharia DONȚU; Radu CIOBANU; Oleg CIOBANU; Nicolae TRIFAN; Maxim VACULENCO; Iulian 
MALCOCI; Ion DICUSARĂ; Ion BODNARIUC; Dumitru VENGHER

Cerere:  RO A/00998, din 16.12.2013

Descrierea lucrării: Procesul de învăţare în școală, studiere în instituţiile de pregătire a specialiștilor se 
face printr-o relaţie directă a învăţătorului/profesorului cu elevii, studenţii. La general se pro-
duce o interacţiune dintre două forţe: cea a profesorului, care ţine de gând și cea care ţine de 
timp în școală sau cea ce ţine tot de gând în universitate. Are loc o mișcare care dă o rezultantă 
legată de modificarea unui produs. La baza acestei mișcări se află oscilaţiile neliniare întrerupte 
și cu frântură sau o altă denumire oscilaţiile migratoare. Un impuls al acestor oscilaţii este pre-
zentat în figura alăturată și este redat procesul de studiere a unui obiect pe o durată concretă 
(un semestru) în universitate prin interacţiunea student-profesor sau în contextul celor prezen-
tate a tandemului de forţe gând-gând.

Work description: The process of learning in school, studying in the training institutions of specialists 
is done through a direct relationship of the teacher with the pupils, the students. In general, 
there is an interaction between two forces: that of the teacher, who cares about the mind and 
the one who cares about time in school or the one who also cares about the university. There 
is a movement that gives a result related to the modification of a product. At the base of this 
movement are the non-linear oscillations interrupted and with fragment or another name the 
migratory oscillations. An impulse of these oscillations is presented in the next figure and the 
process of studying an object for a concrete duration (a semester) in the university through 
the student-teacher interaction or in the context of the presented tandem of thought-thought 
forces is shown.

Importanța socio-economică sau tehnică: Actuala invenţie facilitează stocarea volumelor mari de in-
formaţie în spaţii restrânse cu posibilitatea de a le retrage rapid, cu condiţia că sunt adaptate la 
un impuls neliniar cu frântură. în toate cazurile, aceste impulsuri au trei puncte, care fiind unite 
între ele formează un triunghi a cărui suprafaţă este întretăiată de liniile de proiectare pe axa 
ordonatelor a punctelor ce sunt legate cu toată informaţia de studiere a disciplinei concrete de 
fiecare student în parte şi pe o durată concretă.

B 95  RĂZUITORUL CU ACŢIONARE VIBROMECANICĂ/ SCRAPER WITH VIbROMECHANI-
CAl DRIVE

Autori:    Radu CIOBANU;  Oleg CIOBANU; Alexei BOTEZ; Nicolae TRIFAN; Ion BODNARIUC; Iulian MALCOCI.

Brevet de scurtă durată: MD 1422 Y din 29.02.2020

Descrierea lucrării: Răzuitorul cu acţionare vibromecanică conţine trei ansambluri: 

I – Electromagnetul (acţionarea); II – Mecanismul intermediar (de transmisie); 
III – Mecanismul de răzuit (tehnologic).
Electromagnetul este instalat pe carcasa a batiului, ce conţine bobina și miezul asamblat rigid 
cu bobina prin arcul spiral. Pe capetele exterioare ale miezului sunt montate rolele, care se pot 
deplasa pe ghidajele. În centrul miezului este fixat împingătorul. 
Mecanismul intermediar (de transmisie) unește electromagnetul (acţionarea) cu mecanismul 
de răzuit (tehnologic). El este compus din ţeava (rigidă sau flexibilă) încărcată cu bile din plas-
tic pentru transmiterea forţei de la miezul electromagnetului la scula așchietoare și invers de 
la arcul la miezul. Țeava este fixată în partea dreaptă de ţeava rigidă cu ajutorul piuliţei iar în 
partea stângă de corpul ghidajelor.
Mecanismul (tehnologic) de răzuire este compus din ţeava rigidă în care este instalată unealta 
de tăiere rigidizată cu știftul tensionat cu arc. In partea dreapta arcul este solidar cu teava rigi-
da cu ajutorul limitatoarelor fixate prin intermediul suruburilor de fixare, ceea ce limiteaza in 
acelasi timp miscarea in dreapta arcului.
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Work description: The scraper with vibromechanical drive  has three assemblies: I - Electromagnet (actua-

tor); II - Intermediate mechanism (transmission) III - Scraper mechanism (technological).

The electromagnet is installed on the battery housing, which contains the coil and the core rigidly 
assembled with the coil through the spiral spring. The rollers are mounted on the outer ends of the 
core, which can be moved on the guides. In the center of the core the pusher is fixed.
The intermediate (transmission) mechanism unites the electromagnet (drive) with the (tech-
nological) scraping mechanism. It is composed of the pipe (rigid or flexible) loaded with plastic 
balls for transmitting the force from the electromagnet core to the cutting tool and vice versa 
from the arc to the core. The pipe is fastened to the right side of the rigid pipe by means of the 
nut (3) and to the left side of the guide body.
The (technological) scraping mechanism is composed of the rigid pipe in which is installed the 
stiffened cutting tool with the spring tensioned stud. In the right side the spring is in solidarity 
with the rigid pipe with the help of the limiters fixed by means of the fixing screws, which at 
the same time limits the movement in the right of the spring.

B 96 PALE DE ROTOR PENTRU TURBINĂ EOLIANĂ CU Ax VERTICAL / ROTOR blADE FOR 
VERICAl AxIS WIND TURbINE

Autori:  Rodion CIUPERCĂ; Ivan RABEI; Marin GUȚU; Oleg CIOBANU; Radu CIOBANU

Brevet de scurtă durată: MD 1544 Y din 30.06.2021

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 particular, la forma constructivă a profilului palelor 
rotorului turbinelor eoliene cu ax vertical.

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 nu-
măr redus de redondanţe structurale este asigură un grad înalt de uniformitate a rotirii orga-
nului de lucru, fapt care reduce nivelul vibraţiilor și zgomotului și permite exploatarea acesteia 
într-o gamă largă a potenţialului eolian. Prototipul experimental al turbinei eoliene cu ax verti-
cal este proiectat, fabricat și cercetat experimental la UTM.

Work description: The invention relates to wind energy converting machines, namely to vertical-axis 
wind turbines in general and, in particular, to the design of the rotor blade profile of vertical-
axis wind turbines. The vertical axis wind turbine allows the transformation of wind energy into 
electricity with an increased conversion factor. Due to the use of a relatively simple construc-
tion with a low number of structural redundancies, it ensures a high degree of uniformity of 
rotation of the working body, which reduces vibration and noise and allows its exploitation in 
a wide range of wind potential. The experimental prototype of the vertical axis wind turbine is 
designed, manufactured and experimentally researched at TUM.

Importanța socio-economică sau tehnică: Turbinele eoliene cu ax vertical pot fi utilizate pentru asi-
gurarea cu energie electrică a consumatorilor izolaţi, fiind integrate în: sisteme de irigare a 
terenurilor agricole; sisteme hibride (eolian-solar), publice; sisteme de iluminare stradală și a 
spaţiilor; sisteme de alimentare cu energie electrică a posturilor antigrindină etc.
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (RO)

B 97  FILTRU DE AER SUPRAASPIRANT W / AIR FIlTER FOR INTERNAl COMbUSTION 
ENGINES

Autor:    Corneliu Birtok Băneasă

Brevet/certificat:  US 14/121674

Descrierea lucrării: Filtru de aer supraaspirant W, captează, prerăcește, recuperează, crește și inver-
sează fluxul de aer utilizat la formarea amestecului carburant al motoarelor cu ardere internă. 
Problema tehnică pe care o rezolvă filtrul de aer W pentru motoare cu ardere internă conform 
invenţiei, constă în creşterea volumului de aer filtrat disponibil pentru alimentarea motorului 
cu ardere internă.

Work description: The  super-aspirating  W air filter is able to capture, accelerate, recover and reverse 
the flow of air used to form the fuel mixture for internal combustion engines. The technical 
problem that the air filter W solves for internal combustion engines according to the invention, 
is to increase the volume of filtered air available to supply the internal combustion engine.

Importanța socio-economică sau tehnică: Filtrele de aer supraaspirante îndeplinesc, pe lângă sarci-
na principală de filtrare a aerului şi următoarele funcţii:

 - captează aerul; 
 - cresc viteza de curgere a aerului aspirat; 
 - prerăcesc aerul;
 - reduc consumul de combustibil;
 - reducerea noxelor cu impact pozitiv direct asupra mediului.

B 98  FILTRU DE AER SUPRAASPIRANT DRIFT / DRIFT SUPER-ASPIRATING AIR FIlTER

Autor:  Corneliu Birtok Băneasă

Brevet:  RO 125034/30.07.2013

Descrierea lucrării: Filtrele de aer supraaspirante DRIFT sau multifuncţionale sunt destinate automo-
bilelor competiţiei de Drift. Acestea reduc pierderile gazodinamice și termice contribuind la 
creșterea gradului de umplere al cilindrilor motori.

Work description: DRIFT or multifunctional super-aspirated air filters are dedicate for Drift competiti-
on cars. These reduce the thermal, the gas and dynamic losses by contributing to the increa-
se of the filling degree of the motor cylinders.

Importanța socio-economică sau tehnică: Filtrele de aer supraaspirante îndeplinesc, pe lângă sarci-
na principală de filtrare a aerului şi următoarele funcţii:

 - captează aerul; 
 - cresc viteza de curgere a aerului aspirat; 
 - prerăcesc aerul;
 - reduc consumul de combustibil;
 - reducerea noxelor cu impact pozitiv direct asupra mediului.
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B 99 SISTEM ECONOMIC PENTRU REGLAREA AUTOMATĂ A FACTORULUI DE PUTERE, CU 

BATERII DE CONDENSATOARE, ÎN INSTALAŢII TRIFAZATE DE JOASĂ TENSIUNE /  
ECONOMICAl SySTEM FOR AUTOMATIC ADJUSTMENT OF THE POWER FACTOR, 
WITH CAPACITOR bANkS, IN THREE-PHASE lOW-VOlTAGE INSTAllATIONS

Autori:    Popa Gabriel Nicolae, Diniș Corina Maria, Popa Iosif

Cerere:  RO A/00491/04.08.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem economic pentru reglarea automată a factorului de 
putere cu baterii de condensatoare în instalaţii trifazate de joasă tensiune. Problema tehnică 
este realizarea unui sistem economic de reglare automată a factorului de putere, cu bănci de 
condensatoare, de la instalaţii trifazate de joasă tensiune, care utilizează un releu de putere 
electronic trifazat comun tuturor etapelor băncilor de condensatori pentru a îmbunătăţi fac-
torul de putere în instalaţiile trifazate de joasă tensiune. Se compune dintr-un transformator 
de curent (care măsoară curentul într-o fază), un controler VAR-metric cu microprocesor, două 
PLC-uri de mică capacitate, un releu de putere electronic trifazat, douăsprezece contacte elec-
tromagnetice și șase bănci de condensatori.

Work description: The invention relates to an economical system for automatic regulation of the power 
factor with capacitor banks in three-phase low-voltage installations. The technical problem is 
the realization of an economical system of automatic regulation of the power factor, with 
capacitor banks, from three-phase low voltage installations, which uses a three-phase static 
electronic power relay common to all stages of capacitor banks to improve the power factor 
in three-phase low-voltage installations. It consists of a current transformer (which measures 
current in a phase), a VAR-metric controller with microprocessor, two small capacity PLCs, a 
three-phase static electronic power relay, twelve electromagnetic contactors and six capaci-
tor banks.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema tehnică este realizarea unui sistem economic de 
reglare automată a factorului de putere, cu bănci de condensatoare, de la instalaţii trifazate 
de joasă tensiune, care utilizează un releu de putere electronic trifazat comun tuturor etapelor 
băncilor de condensatori pentru a îmbunătăţi factorul de putere în instalaţiile trifazate de joa-
să tensiune. Se compune dintr-un transformator de curent (care măsoară curentul într-o fază), 
un controler VAR-metric cu microprocesor, două PLC-uri de mică capacitate, un releu de pute-
re electronic trifazat, douăsprezece contacte electromagnetice și șase bănci de condensatori.

B 100  INSTALATIE DE SIFONARE AUTOMATA / AUTOMATIC SIPHON INSTAllATION

Autori:    Popa Gabriel Nicolae, Popa Iosif

Cerere:  RO A/00492/04.08.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o instalaţie hidraulică care poate fi utilizată pentru a transfera 
un lichid între două bazine, primul pentru depozitare și al doilea pentru hrănirea consuma-
torilor, situat la diferite niveluri pe care trebuie să treacă traseul conductei de alimentare, din 
cauze naturale, peste nivelul apei din bazinul de acumulare. Pompa de curgere hidraulică este 
utilizată pentru o perioadă scurtă de timp, iar principiul sifonului este utilizat pentru transferul 
lichidului. Instalaţia propusă are rolul de a transfera lichidul între două bazine prin realizarea 
unei economii semnificative de energie electrică. Instalaţia hidraulică este conectată între trei 
bazine: două bazine principale și unul pentru umplere și aerare de capacitate mică. Controlul 
sistemului sifon se poate face cu microcontroler sau PLC.

Work description: The invention relates to a hydraulic installation which can be used to transfer a liquid 
between two basins, the first for storage and the second for feeding consumers, located at diffe-
rent levels at which the route of the supply pipe must pass, due to natural causes, over the water 
level in the accumulation basin. The hydraulic flow pump is used for a short time, and the princi-
ple of the siphon is used to transfer the liquid. The proposed installation has the role of transfer-
ring the liquid between two basins by achieving a significant saving of electricity. The hydraulic 
installation is connected between three basins: two main basins and one for filling and aeration 
of small capacity. The control of the siphon system can be done with microcontroller or PLC.
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Importanța socio-economică sau tehnică: Instalaţia propusă are rolul de a transfera lichidul între 

două bazine prin realizarea unei economii semnificative de energie electrică. Instalaţia hidrau-
lică este conectată între trei bazine: două bazine principale și unul pentru umplere și aerare de 
capacitate mică.

B 101 METODĂ DE CONTROL PENTRU UN COMPENSATOR CAPACITIV AUTOMAT DES-
TINAT ÎMBUNĂTĂŢIRII FACTORULUI DE PUTERE ȘI ECHILIBRĂRII SARCINII ÎN 
REŢELE ELECTRICE TRIFAZATE CU PATRU CONDUCTOARE / CONTROl METHOD 
FOR AN AUTOMATIC CAPACITIVE COMPENSATOR MEANT TO IMPROVE  THE POWER 
FACTOR AND TO lOAD bAlANCING IN THREE-PHASE FOUR-WIRE ElECTRICAl NE-
TWORkS

Autor:    Pană Adrian

Brevet:  RO 131297 B1 / 30.09.2020

Descrierea lucrării: Metoda este menită a fi implementată prin intermediul unui software specializat 
în sistemul de control al unui compensator capacitiv trifazat, format din baterii de condensa-
tori de putere monofazate, incluse în două circuite trifazate, unul în conexiune triunghiulară, 
celălalt în conexiune stea, pentru a permite o compensare capacitivă trifazată dezechilibrată 
variabilă, pentru a îndeplini, pe lângă funcţia „clasică” de îmbunătăţire a factorului de putere, 
aceea de echilibrare a sarcinii reţelei trifazate.

Work description: The method is meant to be implemented through the medium of a specialized soft-
ware in the control system of a three-phase capacitive compensator, consisting of single-pha-
se power capacitor banks, included in two three-phase circuits, one in triangle connection, the 
other in star connection, to allow a variable unbalanced three-phase capacitive compensati-
on, in order to fulfill, in addition to the “classic” function of power factor improvement, that of 
balancing the load of the three-phase network.

B 102  PROCESS FOR INTEGRATING THE DRy DEFLECTION By PRODUCT INTO THE DEN-
SITy SLAM RECIPE FOR HyDRAULIC TRANSPORT THROUGH PIPE SySTEMS  

Autori:    WÄCHTER Mihail Reinhold, IONEL Ioana, NEGREA Petru

Brevet:  RO 131485 B1 / 27.11.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un proces de integrare a produsului secundar rezultat din de-
sulfurarea uscată prin aplicarea tehnologiei de nămol dens pentru transport hidraulic prin sis-
teme de conducte, ca și depozitarea în haldă a produsului secundar de desulfurare rezultat 
din procesul tehnologic al gazelor arse tratament legat de centralele pe cărbune. Domeniul 
invenţiei este cel al protecţiei mediului.
Procesul nu influenţează proprietăţile de auto-întărire a nămolului dens, previne fenomenele 
de depunere pe pereţii conductelor de transport, reduce costul transportului și stocării sub-
produsului de desulfurare, implică un cost de implementare redus, are un consum redus de 
energie în funcţionare comparativ cu alte metode și nu poluează mediul.

Work description: The invention relates to a process for integrating the by-product resulting from dry 
desulfurization by applying the dense sludge technology for hydraulic transport through pi-
ping systems, as ell the storage in the dump of the desulfurization by-product resulting from 
the technological process of flue gas treatment related to coal-fired power plants. The field of 
the invention is that of environmental protection. The process does not influence the self-har-
dening properties of dense sludge, prevents the deposition phenomena on the walls of trans-
port pipes, reduces the cost of transport and storage of desulfurization by-product, involves 
a low implementation cost, has a low energy consumption in operation compared to other 
methods and does not pollute the environment.

Importanța socio-economică sau tehnică: Aplicaţii: Nămolul dens preparat conform procedeului de-
scris conform invenţiei rezolvă problema pregătirii reţetei nămolului dens, care include și sub-
produsul de desulfurare, rezultând un fluid de nămol, capabil să fie transportat hidraulic prin 



 SECţIUNEA B | SECTION B  133 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
conducte la zgură. și depozit de cenușă, specific centralelor termice pe cărbune. Conform 
rezultatelor experimentale, se constată că procesul de integrare a produsului secundar de 
desulfurare uscată în reţeta de preparare a nămolului dens conform invenţiei oferă o soluţie 
tehnologică pentru transportul hidraulic al nămolului dens care conţine subprodusul de de-
sulfurare uscată.

B 103  ELECTRICAL  LIGHT  INSTALLATION  FOR  DENTAL  ESTHETICS  

Autori:    Pavel Ștefan, Krems Cristina, Mocan Marian Liviu, Doboși Ioan Silviu

Cerere:  RO U/00018  28.04.2017

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o instalaţie fixă de iluminat electric utilizată în dulapurile den-
tare, care asigură iluminarea zonei dentare a pacientului, iluminare care este foarte apropi-
ată de parametrii luminii de zi. Instalaţia este alcătuită dintr-un corp metalic mobil realizat 
dintr-un oţel inoxidabil acoperit cu oglindă, atașat la unitatea stâlpului dentar, în care sunt 
montate 5 lămpi cu indicele adevărat de redare a culorii, 97 Ra8 și temperatura culorii de 
53000Kelvin, o lumină neagră tip de lampă, iar între lămpi este montată o cameră conectată 
la un computer cu monitorul fixat (opţional) pe unitatea stâlpului dentar.

Work description: The invention relates to a fixed electrical lighting installation used in the dental 
cabinets which provides illumination to the dental area of the patient, illumination which 
is very close to the daylight parameters. The installation is made up of a mobile metal body 
made from a mirror coated inoxidable steel, attached to the dental pillar unit, in which 5 
lamps with the true color rendering index are mounted, 97 Ra8 and the color temperature 
of 53000Kelvin, a black light type of lamp, and between the lamps is mounted a camera con-
nected to a computer with the monitor fixed (optionally) on the dental pillar unit.

Importanța socio-economică sau tehnică: Asigură transparenţa în zona incizală a dinţilor; Asigură o 
iluminare foarte apropiată de parametrii luminii de zi din zona de lucru dentară; Asigură că 
dinţii sunt fotografiaţi cu o iluminare foarte apropiată de parametrii luminii de zi înainte și 
după procedura medicală de estetică dentară; Asigură o setare mai bună a culorii în estetica 
dentară.

B 104 EARTHING ELECTRODE WITH CORROSION  RESISTANT  CONNECTIONS  

Autori:    Pavel Ștefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Mocan Marian Liviu, Doboși Ioan Silviu, Topală 
Florin-Ionel

Cerere:  RO A/ 00757/28.09.2018

Descrierea lucrării: Electrodul este format din câteva tuburi concentrice, un tub exterior din oţel gal-
vanizat și un tub interior din oţel galvanizat unite la fund prin sudarea cu o placă, iar în par-
tea superioară de o placă metalică aplatizată în formă de „S”, astfel încât conexiunile se fac 
prin capetele plăcii metalice aplatizate prin sudare cu placa metalică orizontală aplatizată 
a instalaţiei de împământare. Conexiunea este acoperită cu bitum în interiorul unei cutii de 
protecţie împotriva coroziunii din plastic și partea superioară a ansamblului electrodului, 
zona de legătură dintre placa metalică aplatizată a electrodului și placa de metal aplatizată 
a instalaţiei orizontale are și zonă de acces pentru verificări și măsurători periodice. tubul 
de oţel zincat asigură, la o lungime limitată, cel puţin 4 caneluri longitudinale echidistante 
care permit materialul tubului astfel încât pe tubul respectiv să se materializeze unele aripi, 
transversal pe axa sa, sub forma unei rozete, care definește o suprafaţă de contact mai mare 
a tubului de oţel zincat cu solul.

Work description: The electrode consists of some concentric tubes, an outer galvanized steel tube, 
and an inner galvanized steel tube joined to the bottom by welding with a plate, and at the 
top by a flattened metal plate in the shape of „S”, so that the connections are made  through 
the heads of the  flattened metal plate through welding with the flattened horizontal metal 
plate of the earthing installation. The connection are covered with bitumen inside a plastic 
corrosion protection box and the top of the electrode assembly, the connection area betwe-
en the electrode’s flattened metal plate, and the horizontal earthing installation flattened 
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metal plate has and access zone for periodic checks and measurements.The externally galva-
nized steel tube provides, at a limited length, at least 4 equidistant longitudinal grooves that 
allow the material of the tube so that on said tube some wings materialize, transversely on its 
axis, in the form of a rosette, which defines a larger contact surface of the galvanized steel tube 
with the soil.

B 105 INSTALLATION  FOR REMOTE  MONITORING  OF  CORROSION  OF  THE  GROUND  
CONSTRUCTIONS  COATED  OR  NOT  WITH  ZINC  

Autori:  Pavel Ștefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Bînzar Alexandru, Moldovan Aurel  

Cerere:  RO U/ 00037 03.08.2020

Descrierea lucrării: Instalare pentru monitorizarea la distanţă în timp real a construcţiilor de sol acope-
rite sau nu cu zinc. Problema tehnică rezolvată prin această invenţie constă în realizarea unei 
instalaţii pentru monitorizarea la distanţă în timp real a construcţiilor acoperite sau neaco-
perite din metal macinat găsite la adâncimi prestabilite și înregistrarea datelor, transmiterea 
datelor obţinute și arhivarea acestora

Work description: Installation for real-time remote monitoring of ground constructions coated or not 
with zinc. The technical issue solved by this invention, consists in making an installation for 
real – time remote monitoring of the coated or no coated ground metal constructions found at 
predetermined depths and data recording, transmission of the obtained data and archiving it.

B 106  INSTALAŢIE PENTRU DETERMINAREA REZISTENŢEI LA OBOSEALĂ TERMICĂ / 
ExPERIMENTAl PlANT FOR RESISTANCE  TO THERMAl FATIGUE

Autor:    Camelia Pinca- Bretotean

Brevet:  RO 126966/2016

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o instalaţie experimentală pentru cercetarea în laborator a obo-
selii termice. Aceasta permite cercetarea experimentală a oboselii termice pe probe din metale 
comune, a căror secţiune are forme și dimensiuni diferite. Probele sunt aproximativ egale în 
mărime și sunt montate tangenţial pe discul generatorului. Invenţia furnizează informaţii des-
pre variaţiile ciclice ale temperaturii probelor la intervale comandate în funcţie de caracteris-
ticile materialelor probelor. Instalaţia permite determinarea experimentală a oboselii termice 
pe mai multe probe de diferite forme și mărimi sunt supuse simultan regimurilor termice de 
temperatură.

Work description: The invention relates to an experimental plant for laboratory research of thermal fa-
tigue. The facility allows experimental research on thermal fatigue on common metal samples 
whose section has different shape and sizes. Those samples are approximately equal in size 
and are mounted tangentially on the generator disk. The facility provides cyclic variations in 
temperature of samples during intervals ordered according to the samples’ material features. 
it is providing the experimental determination of thermal fatigue on several samples different 
in shape and size and who are simultaneously subject to different heat stress regimes.

Importanța socio-economică sau tehnică: Avantaje pe care le are instalaţia: 
• asigură determinarea experimentală a oboselii termice pe mai multe probe cu forme şi di-
mensiuni diferite, care se supun simultan la diferite regimuri de solicitare termică;
• reduce semnificativ timpul de determinare experimentală la oboseală termică; 
• temperatura de încălzire a probelor în cuptor poate fi impusă şi menţinută la limita dorită, 
până la 9000 şi poate fi înregistrată pe sisteme de calcul;
• permite folosirea mai multor  medii de răcire, cum ar fi: jeturi de aer, apă pulverizată, zăpadă 
carbonică;
• timpul ciclului de încălzire şi răcire a probelor poate fi modificat în funcţie de numărul de 
rotaţii al axului principal, respectiv al motorului electric de acţionare, prin panoul de comandă 
a convertorului static de frecvenţă.
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B 107  BRICHETĂ TUBULARĂ DIN DEŞEURI FEROASE PULVERULENTE / TUbUlAR 

bRIqUETTE FROM POWDERy FERROUS WASTES  

Autori:  Hepuţ Teodor, Socalici Ana, Ardelean Erika, Ardelean Marius, Constantin Nicolae, Buzduga 
Miron, Buzduga Radu

Brevet:  RO 126946/30.01.2014

Descrierea lucrării: Problema tehnică pe care o rezolvă bricheta tubulară din deşeuri feroase pulveru-
lente consta in creşterea vitezei de reducere cu efecte asupra creşterii productivităţii, reduce-
rii consumului de energie şi creşterea gradului de utilizare a reducătorului.

Work description: The technical problem solved by the tubular briquette obtained from powdery fer-
rous wastes consists in increasing of speed reduction for materials component , with effects 
on increasing of productivity, reducing of energy consumption and increasing of the  reduc-
tant use.

B 108  REDUCTOR MECANIC CU RAPORT DE TRANSMITERE VARIABIL, AUTOADAPTIV / 
SElF-ADAPTIVE MECHANICAl REDUCER WITH VARIAblE GEAR RATIO

Autori:  Romeo CĂTĂLINOIU, Sorin Aurel RAȚIU, Imre Zsolt MIKLOS

Cerere:  RO A/00889/12.12.2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un reductor mecanic integrat în transmisia unui automobil 
propulsat de un motor electric sau hibrid, cu scopul de a reduce consumul de energie elec-
trică, necesară motorului, în timpul rulării în condiţii reale de drum și de a îmbunătăţii dina-
mica. Reductorul permite varierea continuă, autoadaptivă a raportului de transmitere total, 
funcţie de valoarea momentului rezistent, între două valori limită, asigurând funcţionarea 
motorului electric pe o plajă restrânsă de turaţii și cu consum minim de energie electrică.

Work description: The invention relates to a mechanical reducer integrated in the transmission of a 
full electric car or hybrid one, in order to reduce the electricity consumption required by the 
motors, during running under real road conditions and to improve Dynamics. The reducer al-
lows the continuous, self-adaptive variation of the total gear ratio, between two limit values, 
depending on the load torque, ensuring the operation of the motors on a restricted range of 
speeds and with minimum electricity consumption.
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CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
CHINA SCIENCE SKyLINE TECH CO., LTD. (CN)

B 109  SISTEM DE ÎNALTĂ PRECIZIE DE POZIŢIONARE ȘI AVERTIZARE DE FULGERE / 
HIGH-PRECISION lIGHTNING  POSITIONING AND WARNING  SySTEM

Autori:  Panliang Gao, Bingbing Zhang, Na Dong, Qiming He, Bo Meng, Xiaomei Huo, Yuzong Su, 
Libin Ren, Baochen Zhang.

Brevete:   2017108311943 CN107420272B 3800215, 
 201710831191X CN107575348A 3362257, 
 2017108311873 CN107645126B 3299080

Descrierea lucrării: Proiectul a făcut o descoperire în tehnologiile cheie de poziţionare a avertismentului 
de fulger și de producere rapidă a traiectoriei fulgerului. Valoarea sa economică a fost de aproa-
pe zece milioane de RMB. Produsele proiectului sunt concentrate pe relicve culturale și clădiri 
antice, industria chimică, electricitate, comunicaţii, turism, aviaţie, depozit de muniţii, depozit 
de petrol și alte șapte industrii. A deservit peste 100 de întreprinderi. Prin tehnologia avansată 
de extragere a textului și a imaginilor, platforma generează date structurate, colectează date 
după bunul plac în timp real și le prezintă managerilor prin SMS și aplicaţii. Implementarea 
proiectului are o importanţă deosebită pentru creșterea capacităţii și a nivelului de prevenire a 
dezastrelor fulgerelor, protejarea intereselor naţionale și siguranţa vieţii și proprietăţii oameni-
lor, menţinerea siguranţei publice și promovarea dezvoltării economice și sociale.

Work description: The project breaks through the key technologies of lightning warning positioning 
and lightning trajectory rapid production. It has produced an economic value of nearly ten 
million yuan. Project products focus on cultural relics and ancient buildings, chemical in-
dustry, electric power, communication, tourism, aviation, ammunition depot, oil depot and 
other seven industries. It has served more than 100 enterprises. Through advanced text and 
image mining technology, the platform forms structured data, grabs data at will in real time, 
and presents it to managers through SMS and app. The implementation of the project is of 
great significance to improve the ability and level of lightning disaster prevention, protect 
national interests and the safety of people's lives and property, maintain public security, and 
promote economic and social development.

Importanța socio-economică sau tehnică: Lightning protection intelligent terminal products with 
international advanced sensing data, automatic transmission and edge computing and li-
ghtning monitoring, early warning and protection platform based on cloud computing break 
through the key technologies of lightning early warning positioning and rapid production of 
lightning motion trajectory. The technical target of the project is to achieve high-precision 
proximity early warning within 10min, As well as the conventional accuracy approaching 
early warning within 30min. The main products of the project have been applied in more 
than 100 domestic companies and units, and have generated an economic value of nearly 
ten million yuan.
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CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
CHINA TIANJIN KUNTAI MACHINERy MANUFACTURING CO., LTD (CN)

B 110  LINIE CONTINUĂ DE ZINCARE LA CALD PENTRU PLATBANDĂ DE OŢEL STRATI-
FICATĂ / A CONTINUOUS HOT-DIP GAlVANIzING PRODUCTION lINE FOR MUlTI-
PlE FlAT IRON

Autor:  Li  Shuwen  

Patent:  ZL201910591287.2

Descrierea lucrării: Linie de producţie continuă pentru zincarea la cald a platbenzii de oţel stratificate 
cu utilizarea procedeului de zincare Sendzimir pentru producerea platbenzii de oţel zincate, 
linia de productie a realizat producerea continuă 24 de ore pe zi, si anume tăierea tablei 
în fâșii - reducerea recoacerii online - zincarea online - colectare online a produselor finite 
si stivuirea. Calitatea și producerea au fost îmbunătăţite cu aproape 50% faţă de liniile de 
producţie tradiţionale, iar costurile de producţie au fost reduse cu 30%.

Work description: A continuous production line for hot dip galvanizing of multiple flat iron, using 
Senjimir galvanizing process to produce galvanized flat iron, the production line has rea-
lized 24 hours a day continuous production, namely online slitting - online annealing re-
duction - online galvanizing - online finished product collection and bundling. The quality 
and output of the products have been improved by nearly 50% compared with traditional 
production lines, while the production cost has been reduced by 30%.
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CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
CENTRAL SOUTH UNIVERSITy (CN),  
HUNAN AGRICULTURAL UNIVERSITy (CN) 

B 111  METODĂ DE PROGNOZĂ A VITEZEI VÂNTULUI DE-A LUNGUL CĂILOR FERATE DE 
MARE VITEZĂ  PENTRU CALCUL INSTANTANEU ȘI LUAREA DECIZIILOR / A WIND 
SPEED FORECASTING METHOD AlONG HIGH-SPEED RAIlWAyS FOR INSTANTANE-
OUS CAlCUlATION AND DECISION-MAkING

Autori:  Hui Liu, Chao Chen, Zhu Duan, Yanfei Li, Nicolas Nikitas, Ye Li, Yonghao Yin

Patent:  ZL 201910267181.7, 

ZL 201810844741.6, ZL 201810843354.0, ZL 201810846325.X, 
ZL 201910266398.6, ZL 201810846131.X, ZL 201611020632.X, 
ZL 201611024045.8, ZL 201210036109.1, ZL 201810844574.5

Descrierea lucrării: Această lucrare prezintă o metodă de prognoză a vitezei vântului de-a lungul 
căilor ferate de mare viteză pentru calculul instantaneu și luarea deciziilor. Aceasta combină 
algoritmi inovatori, cum ar fi codificarea automată a datelor de înaltă rezoluţie, învăţarea 
ansamblului de modele și iteraţia adaptivă în trepte mari pentru a obţine o prognoză de 
înaltă precizie a vitezei vântului de-a lungul căii ferate. Prezintă în avans condiţiile de vânt în 
zonele predispuse la accidente și garantează în mod eficient siguranţa căii ferate în regiunile 
vântoase

Work description: This work provides a wind speed forecasting method along high-speed railways 
for instantaneous calculation and decision-making. It combines innovative algorithms such 
as high-resolution data auto-encoding, model ensemble learning, and large-step adaptive 
iteration to achieve high-precision wind speed prediction along the railway. It provides the 
wind conditions in the accident-prone areas in advance, and effectively guarantee the safety 
of the railway in the windy regions.

Importanța socio-economică sau tehnică: Railway trains are prone to derailment and overturning 
accidents under the action of strong winds. This phenomenon becomes more obvious as 
the development of high-speed and light-weight railway trains. In order to ensure the stra-
tegic construction of the Belt and Road Initiative, the work proposes a wind speed forecas-
ting method along high-speed railways for instantaneous calculation and decision-making. 
It guides the operation of trains in windy areas through high-efficiency and high-precision 
prediction results.

B 112   METODĂ BAZATĂ PE INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ ȘI SISTEMUL ACESTEIA PEN-
TRU EVALUAREA PERFORMANŢEI COMPLExE A TRENURILOR DE MARE VITEZĂ /  
AN ARTIFICIAl INTEllIGENCE bASED METHOD AND ITS SySTEM FOR EVAlUATING 
COMPREHENSIVE PERFORMANCE OF HIGH-SPEED TRAINS 

Autori:  Hui Liu, Zhu Duan, Yanfei Li, Jin Qin, Jiahao Xie, Guangxi Yan, Yonghao Yin

Patent:  ZL 201910676723.6, 

ZL 201811447449.7, ZL 201910507448.5, ZL 201811447455.2, 
ZL 201710298265.8, ZL 201710298271.3, ZL 201710300788.1, ZL 201710300346.7, 
ZL 201710299459.X,  ZL 201710299467.4, 
ZL 201710470384.7, PCT/CN2020/103576, PCT/CN2020/103578, PCT/CN2021/070117

Descrierea lucrării: Invenţia examinează interacţiunile dinamice dintre „mediu - componente - 
tren” din perspectiva globală a întregului tren și propune o metodă complexă de evaluare 
a performanţei și sistemul acesteia de trenuri de mare viteză. Poate monitoriza factorii de 
mediu din jurul trenurilor de mare viteză cu utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot, poa-
te percepe într-o manieră neintruzivă starea de sănătate a componentelor și poate evalua 
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performanţa complexă a trenurilor de mare viteză cu utilizarea unui sistem geamăn-digital 
cu multiple momente care dispar. Oferă suport tehnic pentru îmbunătăţirea calităţii și redu-
cerea costurilor de întreţinere a trenurilor de mare viteză.

Work description: The invention considers dynamic interactions between "environment - compo-
nents - train" from the global perspective of the whole train, and proposes a comprehensive 
performance evaluating method and its system of high-speed trains. It can monitor environ-
mental factors around high-speed trains using unmanned aerial vehicles, perceive compo-
nents' health conditions in a non-intrusive manner and evaluate the comprehensive perfor-
mance of high-speed trains using a digital-twin system with multiple vanishing moments. 
It provides technical supports for improving quality and reducing maintenance cost of the 
high-speed trains.

Importanța socio-economică sau tehnică: The train safety early warning system is an important 
component of high-speed trains, as demonstrated in worldwide strategic planning in Chi-
na, the EU, the US, etc. The invention bridges the current data silos between environment, 
components, and train, and builds a digital-twin evaluation system for the comprehensive 
performance of high-speed trains. It can provide technical supports to develop the next-ge-
neration high-speed trains

B 113   METODĂ DE MONITORIZARE ȘI DIAGNOSTICARE A STĂRII COMPONENTELOR 
TRENULUI PE BAZA CARACTERISTICILOR BIOGENETICE / A METHOD FOR MO-
NITORING AND DIAGNOSING THE HEAlTH OF TRAIN COMPONENTS bASED ON 
bIOGENETIC CHARACTERISTICS 

Autori:  Hui Liu, Rui Yang, Yanfei Li, Jiakang Wang, Yucheng Yin, Dezhi Zhang, Xirui Chen

Patent: 1. ZL 201910506772.5 

2. ZL 202011616139.0 
3. ZL 202011620731.8 
4. ZL 202011616264.1 
5. ZL 201910677416.X 
6. ZL 201910676732.5 
7. ZL 201811458792.1 
8. ZL 201811458795.5 
9. ZL 201910471732.1 
10. ZL 201710299469.3
11. ZL 201710299446.2
12. PCT/CN2020/141464 

Descrierea lucrării: Proiectul este orientat către frontiera tehnologiei de transport internaţional și ne-
voile strategice ale dezvoltării urbane viitoare. Rezolvă deficienţele tehnologiilor existente de 
detectare a defecţiunilor în domeniul transporturilor, oferind o metodă inteligentă, sigură, 
fiabilă și precisă de monitorizare și diagnosticare a componentelor trenului din perspectiva 
unică a caracteristicilor biogenetice ale componentelor sistemului.

Work description: The project is oriented to the frontier of international transportation technology 
and the strategic needs of future city construction. It solves the shortcomings of existing 
fault detection technologies in the transportation field, providing a safe, reliable and accura-
te intelligent monitoring and diagnosis method for train components from the unique per-
spective of system components biogenetic characteristics.

Importanța socio-economică sau tehnică: This project responds to the call of international rail trans-
portation and equipment manufacturing planning. Modern artificial intelligence control te-
chnology is used to enhance the smart level of train management and maintenance of the 
whole railroad network. The biogenetic library is built for achieving intelligent diagnosis and 
self-healing recovery of train components. The project promotes the development of eco-
nomic and technological construction towards mechanization, informatization, intelligence 
and greening.
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B 114 METODĂ DE AVERTIZARE TIMPURIE ȘI SISTEMUL ACESTEIA DE POLUARE CU 

EMISII INDUSTRIALE ÎN ORAȘELE INTELIGENTE / AN EARly WARNING METHOD AND 
ITS SySTEM OF INDUSTRIAl EMISSION POllUTION IN SMART CITIES

Autori:  Hui Liu, Chengming Yu, Yanfei Li, Nicolas Nikitas, Rui Yang, Guangji Zheng, Shi Yin, Jing Tan, 
Mengshuai Su

Patent:  ZL 201910677429.7, ZL 201910676747.1, 

ZL 201910615743.2, ZL 201910616614.5

Descrierea lucrării: Pentru realizarea economisirii inteligente a energiei și reducerii emisiilor, proiec-
tul propune o metodă și un sistem de avertizare vizuală a poluării cu emanaţii industriale a 
orașelor inteligente, care poate prezice și preveni dinamic emanaţiile de poluanţi industriali 
în atmosferă cu oriunde în zonă de acoperire urbană în timp real. Comparativ cu CEEMD-PSO-
SVR, Wavelet-ENN și alte metode avansate, precizia MAPE este îmbunătăţită cu 62,4%. Sus-
ţinut de metadate și servicii cloud, proiectul integrează organic tehnologia de monitorizare 
a poluării, tehnologia de extracţie a caracteristicilor de poziţie spaţială, metoda de predicţie 
a poluării, modulul serviciului cloud, modulul de avertizare vizuală și terminalul de control.

Work description: In order to realize intelligent energy-saving and emission reduction, the project 
proposes a visual warning method and system for industrial emission pollution of smart citi-
es, which can dynamically predict and warn air pollutants of industrial emission at any point 
within the urban coverage area in real time. Compared with CEEMD-PSO-SVR, Wavelet-ENN, 
and other cutting-edge methods, the precision of MAPE is improved by 62.4%.  Supported by 
big data and cloud services, the project organically integrates pollution monitoring technolo-
gy, spatial position feature extraction technology, pollution prediction method, cloud service 
module, visual warning module, and control terminal

Importanța socio-economică sau tehnică: In response to the international call for energy conserva-
tion and emission reduction, this work has realized the intelligent visual warning of urban 
industrial emissions of air pollution, which is of great value in assisting relevant departments 
to make decisions, improving the efficiency of environmental protection, controlling the di-
ffusion of pollutants, and regulating real industries, and is of great significance to the con-
struction of smart cities and green cities. In addition, this work has guiding significance for 
the development of space full coverage pollution early warning technology from point to 
surface in the world.
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B 115 PROCEDEU ȘI SISTEMUL ACESTUIA DE PROTECŢIE A CAPACITĂŢII DE 

FUNCŢIONARE ȘI STĂRII INDIVIDUALE A TRENURILOR DE MARE VITEZĂ ÎN 
CONDIŢII DE POLUARE ATMOSFERICĂ / A METHOD AND ITS SySTEM FOR PRO-
TECTING PERFORMANCE AND PERSONAl HEAlTH OF  HIGH-SPEED TRAINS UNDER 
ATMOSPHERIC POllUTION

Autori:  Hui Liu, Ye Li, Chao Chen, Yanfei Li, Zhu Duan, Zijie Cao, Guangxi Yan

Patent: ZL 201910709594.6; 
 ZL 201910714887.3; ZL 201910676714.7; ZL 201910676726.X; PCT/CN2020/101735; PCT/

CN2020/101736, PCT/CN2020/105470; PCT/CN2021/094495

Descrierea lucrării: Lucrarea se referă la percepţia stării și metode și sisteme bazate pe predicţie pen-
tru monitorizarea și estimarea online a stării dispozitivelor și echipamentelor externe, moni-
torizarea calităţii aerului intern, controlul nivelului de poluare, protecţia sănătăţii pasagerilor 
și avertizarea de pericol, pentru echipamentele de tranzit feroviar în condiţii de degradare și 
poluare a calităţii aerului. Lucrarea este realizată pe baza percepţiei și predicţiei inteligente 
a stării.

Work description: The work involves state perception and prediction-based methods and systems 
for online status monitoring and estimating of external devices and equipment, internal air 
quality monitoring, pollution level control, occupant health protection, and hazard warning, 
for rail transit transportation equipment under degraded and polluted air quality conditions. 
The work is realized based on intelligent state perception and prediction.

Importanța socio-economică sau tehnică: The work and its composition are based on artificial intel-
ligence identification and big data statistical analysis technology. It serves efficient and envi-
ronmentally friendly rail transportation systems, equipment, and occupant health. It adapts 
to national carbon emissions and artificial intelligence industry development plans and is 
conducive to transportation economic development and ecological stability.
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CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
HUNAN AGRICULTURAL UNIVERSITy (CN),  
UNIVERSITy OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS (CN)

B 116  PROCEDEU DE TRANSPORT ȘI SISTEMUL ACESTUIA BAZAT PE ROBOŢI MOBILI 
PENTRU PRODUCŢIA INTELIGENTĂ / A TRANSPORTING METHOD AND ITS SyS-
TEM bASED ON MObIlE RObOTS FOR INTEllIGENT MANUFACTURING

Autori:  Hui Liu, Yu Xia, Yanfei Li, Xing Wu, Ye Li, Mengshuai Su, Lei Zhang, Sixiao Gao

Application/patent/certificate:
ZL 201610825132.7,  ZL 201610230290.8,  ZL 201610230028.3,  
ZL 201610230284.2,  ZL 201610743319.2,  ZL 201610231601.2, 
ZL 201610230027.9, ZL 201610654716.2,  ZL 201711364995.X, 
ZL 201710640558.X, ZL 201810063041.3, ZL 201810068243.7 

Descrierea lucrării: Acest proiect propune un procedeu de transport și sistemul acesteia bazat pe 
roboţi mobili pentru producţia inteligentă. Nucleul acestuia este interacţiunea om-mașină 
și planificarea autonomă a traseului robotului și evitarea obstacolelor. Este construită o 
platformă geamăn-digitală pentru mediul de transport al roboţilor și poate fi realizată inte-
grarea sistemului de luare a deciziilor și control al robotului, ceea ce poate realiza un mod 
eficient de producţie colaborativă om-mașină.

Work description: This project proposes a transporting method and its system based on mobile 
robots for intelligent manufacturing. Its core is the human-machine interaction and ro-
bot autonomous path planning and obstacle avoidance. A digital twin platform for robot 
transporting environment is built and the integration of robot system decision-making and 
control can be realized, which can achieve an efficient human-machine collaborative pro-
duction mode.

Importanța socio-economică sau tehnică: The project is a paradigm of ‘Made in China 2025’ and 
‘Industry 4.0’ of German, which breaks through the reliability and coordination problems 
of robot’s application in complex environments, and a new mode of intelligent manufac-
turing is built. The technologies of the project play an important role in the transformation 
of global manufacturing industry, and can help the manufacturing industry upgrade and 
empower the industry to be digitalized and intelligent.
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B 117  PROCEDEU DE TRANSPORT ROBOTIZAT PENTRU SISTEME LOGISTICE INTELI-

GENTE / A RObOTIC TRANSPORTING METHOD FOR SMART lOGISTIC SySTEMS

Autori:  Hui Liu, Shi Yin, Yanfei Li, Xing Wu, Yu Xia, Chengming Yu, Yamin Fang, Sixiao Gao

Patent:  ZL 201810995897.4;  
ZL 201810063752.0; ZL 201710643367.9; ZL 201710640560.7; 
ZL 201710643174.3;  ZL 201710643095.2; ZL 201710636798.2; 
ZL 201710636699.4; ZL 201710631220.8; ZL 201710630336.X

Descrierea lucrării: Pentru strategia de dezvoltare a logisticii inteligente globale, acest proiect pro-
pune un procedeu de transport robotizat pentru sistemele logistice inteligente. Utilizând 
viziunea computerizată și modelul de prezicere a valorii de control al braţului articulat al 
robotului, pot fi realizate clasificarea și încărcarea inteligentă a mărfurilor. Utilizând șine de 
ghidare la sol și ghidarea UAV, combinate cu planificarea adaptivă a traseului într-un mediu 
complex, roboţii pot realiza construirea încrucișată și transportul cooperant.

Work description:. For the development strategy of global smart logistics, this project proposes a 
robotic transporting method for smart logistics systems. Using computer vision and robot 
arm joint control value prediction model, the intelligent classification and loading of goods 
can be realized. Using ground guide rails and UAV guidance, combined with adaptive path 
planning in complex environment, the robots can realize cross-building and cooperative 
transportation. 

Importanța socio-economică sau tehnică: With the rapid development of industrialization and 
economy, the global logistics industry continues to grow stronger, the project is oriented 
towards the “Smart Globe” of the United States, “Society 5.0” of Japan and other national 
development strategies. Using the robotic transporting method for smart logistics systems, 
it can realize efficient and energy-saving smart logistics and warehousing, help to promote 
the rapid development of smart logistics industry, and has great prospects for economic 
and social development.
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INSTITUTUL DE ZOOLOGIE (MD)

B 118 INSTALAŢIE MOBILĂ PENTRU REPRODUCEREA PEŞTILOR PELAGOFILI / 
A MObIlE PlANT FOR bREEDING PElAGOPHIlIC FISH

Autori:    Oleg Crepis, Dumitru Bulat, Elena Zubcov, Denis Bulat, Marin Usatîi; Aureliu Cebanu

Brevet:  MD   4716

Descrierea lucrării: Invenţia poate fi utilizată pentru reproducerea industrială a peştilor pelagofili în 
condiţiile râurilor şi lacurilor. Instalaţia conţine un doc plutitor în care sunt amplasate un 
system(1) de capturare a reproducătorilor, un system(2) de reproducere a peştilor şi un sis-
tem(3) de colectare şi incubare a icrelor. Sistemul(1) constă dintr-un compartiment pentru 
colectarea reproducătorilor şi un dispozitiv pentru deplasarea reproducătorilor în formă de 
capcană din plasă, şi este echipat cu surse de propagare a radiaţiilor fizice. Siste-mul(2) con-
ţine un bazin cilindric cu un fund conic şi cu un orificiu central de scurgere, iar sistemul(3) 
include un bazin dreptunghiular, dotat cu o pompă, în care sunt amplasate recipiente pen-
tru colectarea şi incubarea icrelor, unite printr-o ţeavă verticală cu nişte ţevi de scurgere 
orizontale, conectate cu orificiul de scurgere al bazinului cilindric. 

Work description: The invention can be used for the industrial reproduction of pelagophilous fish 
in river and lake conditions. The installation contains a floating dock in which a system(1) 
for catching breeders, a system(2) for reproducing fish and a system(3) for collecting and 
incubating eggs are located. The system(1) consists of a compartment for collecting bree-
ders and a device for moving breeders in the form of a trap in the net, and is equipped with 
sources of propagation of physical radiation. The system(2) contains a cylindrical basin with 
a conical bottom and a central drain hole, and the system(3) includes a rectangular basin, 
equipped with a pump, in which are placed containers for collecting and incubating eggs, 
joined by a vertical pipe with some horizontal drain pipes, connected to the drain hole of 
the cylindrical basin.

Importanța socio-economică sau tehnică: Mobilitatea dispozitivului face posibilă excluderea din 
tehnologia de reproducere a unor astfel de elemente generatoare de stres precum captarea 
și transportul reproducătorilor la locul de reproducere. Noile elemente tehnice fac posibilă 
simularea în dispozitiv a condiţiilor ecologice de reproducere naturală a peștilor pelagofili, 
efectuarea stimulării ecologice a maturării și a reproducerii lor din acesta, excluzând din teh-
nologie sortarea manuală stresantă a reproducătorilor și stimularea artificia-lă a maturării 
și reproducerea acestora. Utilizarea noul sistem de alimentare distribuire a fluxului de apă 
reduce consumul de energie și permite transportul și umplerea uniformă a unor rezervoare 
de incubare cu icre, fără a interfera cu procesul de incubare a acestuia în alte rezervoare. 
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INSTITUTUL ȘTIINţIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ȘI MEDICI-
NĂ VETERINARĂ (MD)

B 119     DISPOZITIV PENTRU ÎNSĂMÂNŢAREA ARTIFICIALĂ A OVINELOR ȘI CAPRINELOR / 
DEVICE FOR ARTIFICIAl INSEMINATION OF SHEEP AND GOAT

Autori:    Grigore Darie, Serghei Vacevschii, Nina Bradu, Irina Djenjera, Galina Osipciuc, Oleg Mașner

Brevet:   MD 4715   

Descrierea lucrării: Dispozitivul, conform invenţiei, constă dintr-un corp cu o lungime de 230...235 
mm, executat din oţel inoxidabil, asamblat dintr-o canulă de fixare a seringii cu material de 
însămânţat, o tijă și un vârf spiralat înfundat, diametul exterior d₁ al cărora constituie 1,6 mm, 
unite printr-un manșon cu diametrul exterior d₂ de 1,8 mm, totodată la capătul vârfului spi-
ralat este executat un orificiu lateral, unghiul de înclinare a spirei vârfului spiralat constituie 
24...40˚, lungimea acesteia constituie 30...32 mm, iar numărul spirelor ale părţii curbe a vârfu-
lui constituie 1,5...1,7.

Work description: The device, according to the invention, comprise a body of a length of 230…235 
mm, made of stainless steel, assembled from a cannula for fixing the syringe with seminal 
material, a rod and a spiral tip, the outer diameter d₁ of which is 1.6 mm, connected by means 
of a sleeve with an outer diameter d₂ of 1.8 mm, at the same time, a lateral hole is made at the 
end of the spiral tip, the angle of inclination of the spiral tip is 24 ... 40˚, its length is 30 ... 32 
mm, and the number of turns of the curved part of the tip is 1,5…1,7.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în deschiderea 
cu siguranţă a cervixului și introducerea cu ușurinţă a materialului seminal dincolo de-a doua 
pliere în colul uterin și în continuare în cervix la adâncimea necesară, ceea ce contribuie la 
sporirea performanţei însămânţării ovinelor și caprinelor.
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AGENţIA NAţIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ (MD),  
MINISTERUL SĂNĂTĂţII AL REPUBLICII MOLDOVA (MD)

C 1     METODĂ DE IDENTIFICARE A MARkERULUI AGHBS ÎN SERUL SANGUIN UMAN / 
METHOD FOR IDENTIFICATION OF AGHbS MARkER IN HUMAN SERUM

Autori:    Constantin Spînu,  Maria Isac, Octavian Sajin, Igor Spînu, Iurie Pînzaru,  Ala Donos, Lilia 
Cojuhari

Brevet de scurtă durată: MD 1412 

Descrierea lucrării: Invenţia face trimitere la medicina umană, în special a procedeului de identifica-
re a markerului virusului hepatitei virale B (AgHBs), în serul sanguin şi în alte fluide umane. 
Prezenţa factorilor nespecifici în aceste fluide, a căror rezultate finale, frecvent indică date 
invalide. Prelucrarea primară a substanţelor menite investigării la markerul specificat cu o 
suspensie din minerale duce la înlăturarea acestor substanţe nespecifice. Avantajele me-
todei brevetate: algoritmul recomandat pentru identificarea markerului AgHBs totalmente 
exclude apariţia rezultatelor incerte (echivoce) şi sporeşte esenţial eficacitatea metodei, 
manifestată prin creşterea specificităţii şi sensibilităţii.

Work description: The invention relates to human medicine, in particular to an original method for 
identifying viral hepatitis B virus marker (AgHBs) in blood serum and other body fluids. 
Following the presence of non-specific factors in these fluids, the final results frequently 
indicate invalid data. Primary processing of substances intended for investigation for the 
nominated marker with a mineral suspension leads to the removal of these nonspecific 
substances. Advantages of the patented method: the proposed algorithm for identifying 
the AgHBs marker totally excludes the occurrence of equivocal results and essentially en-
hances the effectiveness of the method manifested by increasing of specificity and sensi-
tivity.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină, în special la o metodă 
originală de identificare a markerului AgHBs în serul sanguin uman. Metoda nominalizată 
sporește eficacitatea testului urmare a excluderii rezultatelor neclare prin creșterea sem-
nificativă a specificităţii și sensibilităţii testului până la 100%. Concomitent, menţionăm că 
metoda propusă de identificare a markerului AgHBs exclude utilizarea testului de confir-
mare pentru probele neclare și investigarea repetată a pacienţilor după 1-2 săptămâni cu 
toate consecinţele: economie de timp, consumabile și beneficii pentru pacient. Metoda 
nominalizată de asemenea poate fi utilizată la nivel de ţară prin valorificarea Programului 
Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021 (HG nr. 342 din 
26 mai 2017).

SECţIUNEA C | SECTION C

Medicină, farmacie, cosmetică, paramedical

Medicine, pharmacy, cosmetics, paramedical
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C 2     METODĂ DE IDENTIFICARE A MARkERULUI ANTI-CMV IgG ÎN SERUL SANGUIN 

UMAN / METHOD FOR IDENTIFyING ANTI-CMV IgG MARkER IN HUMAN blOOD 
SERUM

Autori:    Constantin Spînu,  Maria Isac, Octavian Sajin, Aliona Miron, Igor Spînu, Gheorghe Placinta, 
Ala Donos

Brevet de scurtă durată: MD 1420 

Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în creșterea eficacităţii metodei de identificare şi confir-
mare a markerului infecţiei hemotransmisibile, etiologic cauzată de citomegalovirus prin 
metoda ELISA cu folosirea unui algoritm original. Metodica de confirmare a infecţiei cu 
CMV expusă conţine prepararea reagentului martor (RM) şi martorului neutralizant (MN) 
cu întrebuinţarea lor în procesul tehnologic de identificare a markerului anti-CMV IgG în 
ELISA, obţinut prin folosirea kitului comercial. Avantajele metodei: comparativ cu metoda 
clasică imunoenzimatică, utilizată în calitate de metodă-prototip, metoda propusă oferă o 
sensibilitate şi specificitate înaltă, fiind financiar accesibilă pentru laboratoarele unităţilor 
sanitaro-medicale.

Work description: The essence of the invention is to increase the effectiveness of the method for 
identifying and confirming of blood-borne infection, etiologically caused by cytomegalo-
virus by ELISA method using an original algorithm. The proposed method of confirming 
CMV infection includes preparation of reagent control (RC) and neutralizing control (NC) 
with their use in the technological process of identifying the anti-CMV IgG marker in ELISA, 
conducted using a commercial kit. Advantages: high sensitivity and specificity compared to 
the classical immunoenzymatic method, used as a method prototype, the technology is ac-
cessible for the laboratories of different levels of medical service, accessible reagents price.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină, în special la o metodă de 
identificare a markerului infecţiei hemotransmisibile, etiologic cauzate de citomegalovirus 
și utilizate în diagnosticul de laborator în scop știinţific sau practic. Urmare utilizării unei 
tehnologii originale de montare a testului metode propusă este folosită la necesitate pentru 
confirmarea prezenţei markerului anti-CMV IgG și în caz de apariţie a rezultatelor echivoce, 
în special privind investigarea persoanelor cu risc sporit de infectare (donatorii de sânge, 
pacienţii hemodializaţi, lucrătorii medicali, utilizatorii de droguri intravenoase etc.). Valorifi-
carea acestei metode în practica medicală va contribui la reducerea semnificativă a riscului 
de infectare cu CMV, inclusiv în sistemele de transfuzie a sângelui, transplant, proceduri de 
hemodializă, inclusiv pe parcursul realizării Programului Naţional „Securitatea transfuziona-
lă și autoasigurarea ţării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”, aprobat prin Hotărâ-
rea de Guvern nr. 657 din 23.08.2017 (Monitorul oficial al RM 322-328 din 01.09.2017).

C 3     METODĂ DE IDENTIFICARE A MARkERULUI ANTI-SARS-CoV-2  IgG ÎN SERUL 
SANGUIN UMAN / METHOD FOR IDENTIFyING ANTI-SARS-CoV-2 IgG MARkER IN 
HUMAN blOOD SERUM

Autori:     Constantin Spînu,  Svetlana Cebotari, Maria Isac, Octavian Sajin, Igor Spînu,  Alexei Ceban, 
Ala Donos, Luminiţa Suveică, Iurie Dopira

Hotărâre nr. 9737 din 2021.03.03

Descrierea lucrării: Diagnosticul de laborator al infecţiei COVID-19 se poate detecta prin două căi: 
1. Evidenţierea virusului, detecţia ARN viral SARS-CoV-2 prin metoda RT-PCR; 2. Detecţia 
anticorpilor specifici IgM şi IgG – care reprezintă răspunsul imun al organismului la virusul 
SARS-CoV-2 în analiza imunoenzimatică, care are următoarea semnificaţie: infecţie precoce 
– IgM+ și IgG-, persoană aflată în tranzit de infecţie – IgM+ și IgG+ şi persoană aflată în faza 
de recuperare – IgM- și IgG+. Dezavantajele metodei cunoscute constă în aceea, că unele 
probe de ser recoltate de la pacienţi, demonstrează prezenţa unor rezultate incerte. În acest 
context este dificilă interpretarea rezultatelor. Problema a cărei rezolvare o are invenţia con-
stă în elaborarea unei metode originale de testare a probelor de ser în ELISA prin eliminarea 
rezultatelor incerte ca urmare a prelucrării probelor cu o substanţă specială pentru înlătu-
rarea inhibitorilor nespecifici. Astfel tehnologia propusă modifică semnificativ eficacitatea 
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testului prin sporirea specificităţii şi sensibilităţii. Rezultatul invenţiei constă în excluderea 
rezultatelor incerte, care necesită investigarea repetată a pacienţilor după un interval de 2 
săptămâni cu cheltuieli suplimentare: recoltare, transportare, investigare, timp suplimentar 
pentru investigarea repetată a pacientului etc.

Work description: The laboratory diagnosis of COVID-19 infection can follow two paths: 1. Virus de-
tection, detection of SARS-CoV-2 viral RNA by RT-PCR method; 2. Detection of specific IgM 
and IgG antibodies - which represent the body's immune response to SARS-CoV-2 virus in 
immunoassay analysis with significance: early infection (IgM+; IgG-) person in transit (IgM+; 
IgG+) and person in recovery (IgM-; IgG+). Interpretation of results involves the following: 
negative; equivocal result and positive result. The disadvantages of the method are that 
some blood samples (serum) collected from patients, including primary blood donors with 
a clinical diagnosis of COVID-19 infection demonstrate the presence of equivocal results. 
This situation makes it difficult to interpret the results. The problem solved by the invention 
is to develop an original method for testing blood samples in ELISA by excluding equivocal 
results following the processing of samples with a special substance (removal of non-spe-
cific inhibitors). So the proposed technology significantly change the effectiveness of the 
test, shown by increasing sensitivity and specificity. The result of the invention consists in 
the exclusion of equivocal results, which require repeated investigation of patients after an 
interval of 2 weeks with additional costs: collection of samples, transportation, investigati-
on, additional time for repeated investigation of the patient, etc.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină și anume la o metodă 
de identificare a markerului anti-SARS-CoV-2 IgG în serul sanguin și poate fi folosită pen-
tru diagnosticul infecţiei cu COVID-19. Utilizarea acestui algoritm original de investigare a 
pacienţilor la prezenţa markerului nominalizat sporește semnificativ eficacitatea testului 
prin excluderea rezultatelor incerte, care necesită investigarea repetată a pacienţilor după 
un interval de 2 săptămâni cu cheltuieli suplimentare: recoltare, transportare, investigare, 
timp suplimentar pentru investigarea repetată a pacientului. Metoda a fost utilizată pe par-
cursul obţinerii plasmei convalescente, ulterior utilizată în tratamentul bolnavilor cu CO-
VID-19, în special în formele clinice cu evoluţie severă.

C 4     METODĂ DE IDENTIFICARE A MARkERULUI ANTI-HTLV-1/2 ÎN SERUL SANGUIN 
UMAN / METHOD FOR IDENTIFICATION OF ANTI-HTlV-1/2 MARkER IN HUMAN 
blOOD SERUM

Autori:    Constantin Spînu,  Maria Isac, Octavian Sajin, Aliona Miron, Igor Spînu, Gheorghe Placinta, 
Ala Donos

Brevet de scurtă durată: MD 1434 

Descrierea lucrării: Invenţia permite identificarea şi confirmarea markerului infecţiei hemotransmisi-
bile, etiologic asociate cu virusul HTLV-1/2 în transplant, sângele donatorilor, contingentului 
medical, populaţiei generale şi la persoanele cu risc sporit de infectare (UDI, persoanele 
aflate la tratament de hemodializă, medicii antrenaţi în manopere invazive etc.) întru redu-
cerea riscului de transmitere a acestor infecţii. Metoda se realizează prin pregătirea a două 
consumabile suplimentare: reagent martor (MR) şi reagent neutralizant (RN), obţinut din ser 
pozitiv la anti-HTLV-1/2, utilizate în continuare ca o etapă suplimentară în folosirea kitului 
comercial „anti-HTLV-1/2” realizat prin ELISA. Avantajele: creșterea eficacităţii testului prin 
excluderea influenţei necontrolate, cauzate de inhibitorii nespecifici.

Work description: The invention can be used for identification and confirmation of the marker of blo-
od-borne infection etiologically associated with HTLV-1/2 virus in transplant, donors blood, 
medical contingent, general population and persons at high risk of infection (IDU, persons 
undergoing hemodialysis treatment, doctors, etc.) to reduce the risk of transmission of the-
se infections. The method includes the preparation of two additional consumables: control 
reagent (CR) and neutralizing reagent (NR), obtained from positive anti-HTLV-1/2 serum 
further used as an additional step in carrying out the ELISA test using the commercial kit 
for anti-HTLV-1/2. Advantages: enhancing the effectiveness by excluding the influence of 
non-specific inhibitors.
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Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină, în special la o metodă 

originală de identificare a markerului infecţiei hemotransmisibile, provocate de HTLV–1/2 
și se utilizează pentru diagnosticul de laborator în scop știinţific și practic. Metoda propusă 
posedă o specificitate și sensibilitate sporită și poate fi utilizată și ca metodă de confirmare a 
markerului anti-HTLV–1/2 în serul sanguin uman, inclusiv pe parcursul realizării Programului 
Naţional „Securitatea transfuzională și autoasigurarea ţării cu produse sanguine pentru anii 
2017-2021”, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 657 din 23.08.2017 (Monitorul oficial al 
RM 322-328 din 01.09.2017). 

C 5           PROCEDEU DE EVALUARE A STATUTULUI IMUN / IMMUNE STATUS ASSESSMENT 
PROCESS

Autori:    Liuba Coreţchi, Mariana Gîncu, Mihai Moldovanu, Ion Bahnarel, Aurelia Ababii 

Brevet:  MD 2667 din 31.01.2005

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul medicină, în special la procedee pentru evaluarea 
stării imunitare în condiţiile factorilor stresogeni, incluzând condiţii crescute de radiaţii io-
nizante. Se propune un proces pentru evaluarea individuală a statutului imun la pacienţii 
expuși la factorul de stres asociat cu radiaţii ionizante, conform corelaţiei sumei populaţiilor 
de limfocite T, inclusiv corelarea TCD4+ (limfocite T-helper) și TCD8+ Populaţii (limfocite su-
presoare T) la TCD3+ (limfocite T pan) x 100, cercetate prin utilizarea imunoterapiei imu-
nofluoriscente sau a metodei bifenotipice. Rezultatul tehnic constă în creșterea evaluării 
individuale a stării imunologice la pacienţii expuși la factorul radiostresogen cu detectarea 
corelaţiei dintre expresia indicelui de tensiune a răspunsului imun și manifestarea patolo-
giilor 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 stresogenic factors, including in-
creased ionizing radiation conditions. There is provided a process for the individual asses-
sment 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, inclu-
ding correlation of TCD4+ (T-helper lymphocytes) and TCD8+ (T-suppressor lymphocytes) 
populations to the TCD3+ (pan Tlymphocytes) x 100, investigated by using of imunofluoris-
cent 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.

Importanța socio-economică sau tehnică: Biotehnologia elaborată se folosește ca procedeu de 
screening în evaluarea statutului imun al persoanelor expuse stresului provocat de radia-
ţiile ionizante.
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ARGHIRESCU MARIUS (RO)

C 6         CADĂ TIP JACUZZI DE FIZIO-ELECTRO-TERAPIE CU MASĂ DE LUCRU PE COM-
PUTER / PHySIO-ElECTRO-THERAPy JACUzzI bATHTUb WITH COMPUTER WORk 
TAblE

Autor:      Marius Arghirescu 

Cerere:  RO 2019 00651

Descrierea lucrării: Cada tip jacuzzi de fizio-electro-terapie cu masă de lucru pe computer, este com-
pusă dintr-o cadă tip Jacuzzi (J) de 1, 2 sau 4 persoane, formată din minim un corp tip cadă 
(A) pentru o singură persoană, cu baza (1) prelungită în partea de spate pentru formarea 
unei părţi-suport (2) , un perete-spate (3), un perete-faţă (4) și doi pereţi laterali (5, 5’), de 
partea-suport (2) fiind fixat un suport tubular (13) al unei umbrele pliante (B) cu celule fo-
tovoltaice (E) și o electropompă (15) a unui sistem de pompare a apei (C), de minim o mar-
gine laterală a căzii (J, A) fiind atașată o masă de lucru (D) rotativă sau culisantă, cada (J, A), 
realizată din material compozit, tip rășină armată cu fibră de sticlă, incluzând în baza (1)  un 
suport de șezut și picioare (6) configurat dintr-o singură bucată, pereţii laterali (5, 5’) având o 
margine orizontală (h, h’) de care este fixată o masă (D) rotativă sau culisantă, peretele-spate 
(3) fiind  configurat cu partea mediană (m) bombată și având incluse două perechi de spirale 
(8-8’) și (9-9’) din sârmă de Cu-Em formând un ansamblul tip antenă (8-8’) pentru terapie 
prin câmp magnetic pulsat sau/și biorezonanţă în domeniul 100-3000Hz  și 7-40 Hz, conec-
tate la două ieșiri distincte ale unui generator de biorezonanţă (12) programabil, precum și 
două plăci-electrod (10, 10’) conectate la un generator de electroterapie (11) programabil şi 
un display de electroterapie (19) cu păci-electrod (10’’), pentru genunchi. Avantaj: Realiza-
rea simultană a fizioterapiei şi electroterapiei, şi la domiciliu.

Work description: The Physio-electro-therapy jacuzzi bathtub with computer work table, is compo-
sed of a Jacuzzi type bathtub (J) for 1, 2 or 4 people, consisting of at least one body type 
bathtub (A) for one person, with the base (1) extended at the rear to form a support part (2), 
a rear wall (3), a front wall (4) and two side walls (5, 5 '), of the support part (2) fixing a tubular 
support (13) of a folding umbrella (B) with photovoltaic cells (E) and an electric pump (15) of 
a water pumping system (C), of at least one side edge of the tub (J , A) a rotating or sliding 
work-table (D) is attached, the bathtub (J, A), made of composite material, resin type rein-
forced with fiberglass, including in the base (1) a seat support and legs (6) ) configured in 
one piece, the side walls (5, 5 ') having a horizontal edge (h, h') to which a rotating or sliding 
table (D) is fixed, the rear wall (3) being configured with the middle part (m) domed and 
having included two pairs of spirals (8-8') and (9-9') of Cu-Em wire forming an antenna-type 
assembly (8-8') for pulsed magnetic field therapy and/or bioresonance in the range of 100-
3000Hz and 7-40 Hz, connected to two separate outputs of a programmable bioresonan-
ce generator (12), as well as two electrode boards (10, 10') connected to a programmable 
electrotherapy generator (11) and an electrotherapy display (19) with electrodes for knees. 
Advantage: Simultaneous performance of physiotherapy and electrotherapy, and at home.

Importanța socio-economică sau tehnică: Cada de fizio-electro-terapie permite realizarea simulta-
nă a fizioterapiei şi electroterapiei, şi la domiciliu, precum şi posibilitatea lucrului la compu-
ter în timpul tratamentului.
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INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE (MD) 

C 7     COMPOZIŢIE FITOTERAPEUTICĂ PENTRU OBŢINEREA INFUZIEI APOASE CU 
EFECT DE REDUCERE A MASEI CORPORALE / PHyTOTHERAPEUTIC COMPOSI-
TION FOR PRODUCING AN AqUEOUS INFUSION WITH bODy WEIGHT REDUCING 
EFFECT

Autori:   Ion Mereuţă, Vasile Fedaș, Vladimir Carauș, Anatol Baciu 

Brevet de scurtă durată: MD 1498 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina preventivă, şi anume la o compoziţie fitoterapeu-
tică pentru obţinerea infuziei apoase cu efect de reducere a masei corporale. Compoziţia, 
conform invenţiei, include rădăcină de cicoare, rădăcină de brusture, rădăcină de ţelină, 
frunze de aloe, partea aeriană de creţişoară, partea aeriană de turiţă-mare, partea aeriană 
de obligeană, flori de coada-şoricelului, frunze de pelin, seminţe de chimen negru, extract 
uscat de astaxantină şi fructe de guava.

Work description: The invention relates to preventive medicine, namely to a phytotherapeutic com-
position for producing an aqueous infusion with body weight reducing effect. The compo-
sition, according to the invention, comprises chicory root, burdock root, celery root, aloe 
leaves, aboveground part of lady’s-mantle, aboveground part of common agrimony, abo-
veground part of sweet flag calamus, milfoil flowers, wormwood leaves, black cumin seeds, 
dry extract of astaxanthin and guava fruits.

Importanța socio-economică sau tehnică: Compoziţia fitoterapeutică pentru obţinerea infuzi-
ei apoase cu efect de reducere a masei corporale manifestă o acţiune hipoglicemiantă, 
îmbunătăţește toleranţa la glucoză, cât și posedă calităţi organoleptice pronunţate a com-
ponentelor, fapt pentru care este indicată pentru diminuarea masei ponderale. Infuzia 
apoasă cu efect de reducere a masei corporale asigură diminuarea masei ponderale în me-
diu de 2,0-2,5 ori comparaţv cu soluţia apropiată.

C 8     COMPOZIŢIE FITOTERAPEUTICĂ PENTRU OBŢINEREA INFUZIEI APOASE CU 
EFECT DE REDUCERE A LIPOPROTEINELOR CU DENSITATE JOASĂ / PHyTO-
THERAPEUTIC COMPOSITION FOR PRODUCING AN AqUEOUS INFUSION WITH 
lOW DENSITy lIPOPROTEIN REDUCING EFFECT

Autori:   Vladimir Carauș, Vasile Fedaș, Ion Mereuţă, Anatol Baciu 

Brevet de scurtă durată: MD 1499 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina preventivă, şi anume la o compoziţie fitoterape-
utică pentru obţinerea infuziei apoase cu efect de reducere a lipoproteinelor cu densitate 
joasă (LDL). Compoziţia, conform invenţiei, include extract uscat de laminarie, fructe de ie-
nupăr, rădăcină de păpădie, rădăcină de osul-iepurelui, scoarţă de cruşin, flori de tei, extract 
uscat de canabidiol, frunze de pelin şi flori de vetrice.

Work description: The invention relates to preventive medicine, namely to a phytotherapeutic com-
position for producing an aqueous infusion with low density lipoprotein (LDL) reducing 
effect. The composition, according to the invention, comprises dry laminaria extract, juniper 
fruits, dandelion root, restharrow root, buckthorn bark, linden flowers, dry cannabidiol ex-
tract, wormwood leaves and tansy flowers.

Importanța socio-economică sau tehnică: Compoziţia fitoterapeutică pentru obţinerea infuzi-
ei apoase cu efect de reducere a lipoproteinelor cu densitate joasă manifestă o acţiune 
pronunţată lipolitică, diminuează semnificativ cantitatea de colesterol de densitate joasă 
(LDL). Datorită îmbinării reușite a ingredientelor vegetale selectate și componenţei lor can-
titative, compoziţia revendicată posedă proprietăţi organoleptice pronunţate. Infuzia apoa-
să cu efect de reducere a lipoproteinelor cu densitate joasă asigură o diminuare semnificati-
vă a cantităţii de colesterol de densitate joasă (LDL), în mediu cu 71mg/dl.
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C 9    COMPOZIŢIE FITOTERAPEUTICĂ PENTRU OBŢINEREA INFUZIEI APOASE CU 

EFECT ANTIHIPERTENSIV / PHyTOTHERAPEUTIC COMPOSITION FOR PRODU-
CING AN AqUEOUS INFUSION WITH ANTIHyPERTENSIVE EFFECT

Autori:   Vasile Fedaș, Ion Mereuţă, Vladimir Carauș, Anatol Baciu 

Brevet de scurtă durată: MD 1500 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina preventivă, şi anume la o compoziţie fitoterapeuti-
că pentru obţinerea infuziei apoase cu efect antihipertensiv. Compoziţia, conform invenţiei, 
include rădăcină de cicoare, partea aeriană de cruşăţea, muguri de mesteacăn, frunze de 
coacăz negru, frunze de lobodă de grădină, frunze de urzică înţepătoare, frunze de păpădie, 
rădăcină de brusture, fructe de păducel, frunze de coada-calului, extract uscat de canabidi-
ol, flori de soc şi mătase de porumb.

Work description: The invention relates to preventive medicine, namely to a phytotherapeutic com-
position for producing an aqueous infusion with antihypertensive effect. The composition, 
according to the invention, comprises chicory root, aboveground part of winter cress, bir-
ch buds, black currant leaves, garden orach leaves, stinging nettle leaves, dandelion lea-
ves, burdock root, hawthorn fruits, common horsetail leaves, dry cannabidiol extract, elder 
flowers and corn silk.

Importanța socio-economică sau tehnică: Compoziţia fitoterapeutică pentru obţinerea infuzi-
ei apoase cu efect antihipertensiv propusă manifestă o acţiune hipotensivă și tonifiantă 
pronunţată, ameliorează funcţia sistemului cardio-vascular. Datorită îmbinării reușite a in-
gredientelor vegetale selectate și componenţei lor cantitative, compoziţia revendicată po-
sedă proprietăţi organoleptice pronunţate. Infuzia apoasă cu efect antihipertensiv asigură o 
diminuare a tensiunii cu 20-40 mm ai coloanei de mercur, poate fi utilizată și de persoanele 
care nu tolerează alcoolul. 

C 10      METODĂ DE TRATAMENT AL INFECŢIEI CU VIRUSUL SARS-CoV-2 DE FORMĂ 
MEDIE/ METHOD FOR TREATING INFECTIONS WITH SARS-CoV-2 VIRUS OF ME-
DIUM FORM 

Autori:      Ion Mereuţă, Vladimir Carauș, Nicolae Bodrug, Tudor Strutinschi, Andrei Chiciuc 

Brevet de scurtă durată: MD 1541 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la bolile infecţioase și poate fi utilizată 
pentru tratamentul infecţiei virale cu SARS-CoV-2. Metoda de tratament al formei medii al 
infecţiei virale SARS-CoV-2 constă în aceea că, se administrează, zilnic, timp de 5-7 zile pa-
racetamol 500 mg de 4 ori pe zi, umifenovir 100 mg de 4 ori pe zi, și cu 15-20 min înainte 
de masa, de 3 ori pe zi, timp de 15-21 zile, cîte 50 ml compoziţie, ce conţine într-un anumit 
raport al componentelor extracte uscate pe bază de alcool etilic de 96,4% din pelin, cornet, 
rădăcină de maral, coajă de nucă, hrean, leuştean, taxifolin, astaxanthin și ginseng.  

Work description: The invention relates to medicine, in particular to infectious diseases and can be 
used for the treatment of viral infection with SARS-CoV-2. The method of treatment of the 
average form of SARS-CoV-2 viral infection is to administer paracetamol 500 mg 4 times 
daily, umifenovir 100 mg 4 times daily, for 5-7 days, and with 15-20 minutes before meals, 
3 times a day, for 15-21 days, 50 ml of composition, containing in a certain ratio of the dry 
extracted components based on ethyl alcohol of 96.4% of wormwood, cornet, maral root, 
walnut shell, horseradish, larch, taxifolin, astaxanthin and ginseng.

Importanța socio-economică sau tehnică: Metoda de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 
de formă medie reduce semnificativ termenele de însănătoșire, nu provoacă reacţii adverse.
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UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIţANU” 
DIN REPUBLICA MOLDOVA (MD), 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (MD)

C 11          UTILIZAREA BIS(µ2-ACETATO-O)-BIS{[N-PROP-2-EN-1-IL- N'-(PIRIDIN-2-ILME-
TILIDEN)CARBAMOHIDRAZONO-TIOATO]CUPRU} DIHIDRATULUI ÎN CALITATE 
DE INHIBITOR AL RADICALILOR SUPEROxIZI / USE OF bIS(µ2-ACETATO-O)-
bIS{[N-PROP-2-EN-1-yl-N'-(PyRIDIN-2- ylMETHylIDENE) CARbAMOHyDRAzO-
NO-THIOATO]COPPER} DIHyDRATE AS AN INHIbITOR OF SUPEROxIDE RADICAlS

Autori:    Valentin Gudumac, Aurelian Gulea, Victor Țapcov, Valeriana Pantea, Vasilii Graur, Lilia Andronache 

Brevet:  MD 4741 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, şi anume la utilizarea unui compus coordinativ de 
cupru biologic activ din clasa tiosemicarbazidaţilor metalelor de tranziţie. Acest compus 
poate găsi aplicare în medicină în calitate de preparat care, inhibând radicalii superoxizi în 
organism, previne dezvoltarea leziunilor celulare şi tisulare, ateroscleroza şi carcinogeneza. 
Esenţa invenţiei constă în utilizarea în calitate de inhibitor al radicalilor superoxizi a bis(µ2-
acetato-O)-bis{[N-prop-2-en-1-il-N'-(piridin-2- ilmetiliden) carbamohidrazonotioato] cupru} 
dihidratului cu formula:

Compusul sus-menţionat extinde arsenalul de inhibitori ai radicalilor superoxizi sintetici cu 
activitate biologică înaltă.

Work description: The invention relates to medicine, namely to the use of a biologically active cop-
per coordination compound from the class of transition metal thiosemicarbazidates. This 
compound can be used in medicine as a drug which, by inhibiting superoxide radicals in 
the body, prevents the development of cellular and tissue lesions, atherosclerosis and car-
cinogenesis. The summary of the invention consists in the use as an inhibitor of superoxide 
radicals of the compound bis (µ2-acetato-O) -bis {[N-prop-2-en-1-yl-N '- (pyridin-2-ylmethy-
lidene) carbamo - hydrazonothioate] copper} dihydrate of the formula:
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The said compound expands the arsenal of synthetic inhibitors of superoxide radicals with 
high biological activity.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia deschide noi perspective privind elaborarea 
unui grup de preparate eficiente destinate tratamentului individualizat, personificat al 
bolilor multifactoriale. Având în vedere că transformarea unei molecule într-un remediu 
medicamentos nu face parte din sarcinile cercetătorilor știinţifici, invenţia ar putea aduce 
sustenanţă financiară firmelor farmaceutice prin care societatea devine un beneficiar prin 
plata taxelor şi impozitelor aferente. Valorificarea știinţifică rezultă din creșterea experienţei 
echipei de cercetare în vederea extinderii cercetărilor prin proiecte internaţionale din cadrul 
programelor europene de cercetare şi dezvoltare tehnologică.
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UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIţANU” 
DIN REPUBLICA MOLDOVA (MD)

C 12      METODĂ DE PRONOSTIC AL EVOLUŢIEI DEREGLĂRILOR NEUROPSIHOMOTORII 
LA COPII CU ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC / METHOD FOR PRE-
DICTING THE COURSE OF NEUROPSyCHOMOTOR DISORDERS IN CHIlDREN WITH 
ISCHEMIC CEREbRAl STROkE 

Autori:    Mariana Sprincean, Svetlana Hadjiu, Cornelia Calcii, Nadejda Lupusor, Veaceslav Bozadji, 
Ninel Revenco

Brevet de scurtă durată: MD 1487 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la neurologia pediatrică, neonatologie, 
pediatrie şi poate fi utilizată pentru stabilirea pronosticului  evoluţiei dereglărilor  neuropsi-
homotorii la copii cu accident vascular cerebral ischemic. Esenţa invenţiei constă în deter-
minarea concentraţia serică a factorului de creștere endotelial vascular, proteinei S100B şi 
endoglinei, în cazul, în care concentraţia serică a factorului de creștere endotelial vascular 
este de 1705,81...716,80 pg/ml, a proteinei S100B este de 1,024...0,720 pg/ml şi a endogli-
nei este de 1,90...2,11  pg/ml, se pronostichează  dereglări neuropsihomotorii cu o evoluţie 
gravă. 

Work description: The invention relates to medicine, in particular to pediatric neurology, neonato-
logy, pediatrics, and can be used for predicting the course of neuropsychomotor disorders 
in children with ischemic cerebral stroke. Summary of the invention consists in that the 
patient of pediatric age undergoes the clinical and paraclinical examination, the serum con-
centration of vascular endothelial growth factor, S100B protein and endoglin is determined, 
if the serum concentration of vascular endothelial growth factor is 1705.81…716.80 pg/ml, 
of S100B protein is 1.024…0.720 pg/ml and of endoglin is 1.90…2.11 pg/ml, a severe course 
ща neuropsychomotor disorders is predicted.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină, în special la neurologia pe-
diatrică, neonatologie, pediatrie şi poate fi utilizată pentru stabilirea pronosticului evoluţiei 
dereglărilor  neuropsihomotorii la copii cu accident vascular cerebral ischemic. 

C 13         METODĂ DE DIAGNOSTIC AL ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC 
LA COPII / METHOD FOR DIAGNOSING ISCHEMIC CEREbRAl STROkE IN CHIl-
DREN 

Autori:    Mariana Sprincean, Svetlana Hadjiu, Cornelia Calcii, Nadejda Lupusor, Veaceslav Bozadji, 
Ninel Revenco

Brevet de scurtă durată: MD 1471 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la neurologia pediatrică, neonatologie, 
pediatrie şi poate fi utilizată pentru diagnosticarea precoce a dereglărilor neuropsihomo-
torii la copii, care au suportat accident vascular cerebral ischemic. Esenţa invenţiei constă 
în aceea că pacientul de vârstă pediatrică se examinează clinic şi paraclinic, se stabilește 
tabloul clinic de lezare a structurilor cerebrale, totodată,  se  colectează 2…3 ml de sânge 
venos, se centrifughează, se separă serul sangvin şi se păstrează la o temperatură constantă 
de -20°C, se determină  concentraţia serică a factorului de creștere endotelial vascular, în 
cazul, când concentraţia serică este mai mare de 296,23 pg/ml, se diagnostichează prezenţa 
accidentului vascular cerebral ischemic. 

Work description: The invention relates to medicine, in particular to pediatric neurology, neona-
tology, pediatrics, and can be used for early diagnosis of neuropsychomotor disorders in 
children who have undergone ischemic cerebral stroke. Summary of the invention consists 
in that the patient of pediatric age is clinically and paraclinically examined, it is established 
the clinical cerebral structure affection picture, at the same time it is sampled 2…3 ml of 
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venous blood, it is centrifuged, it is separated the blood serum and stored at a constant tem-
perature of -20°C, it is determined the serum concentration of vascular endothelial growth 
factor, in the case when the serum concentration is more than 296.23 pg/ml, the presence 
of ischemic cerebral stroke is diagnosed.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină, în special la neurologia pe-
diatrică, neonatologie, pediatrie şi poate fi utilizată pentru stabilirea pronosticului evoluţiei 
dereglărilor neuropsihomotorii la copii cu accident vascular cerebral ischemic. 

C 14        METODĂ MOLECULAR-GENETICĂ PENTRU DEPISTAREA MICRODELEŢIILOR 
CROMOZOMULUI y ÎN INFERTILITATEA MASCULINĂ / MOlECUlAR GENETIC ME-
THOD FOR DETECTING y CHROMOSOME MICRODElETIONS IN MAlE INFERTIlITy 

Autori:      Stela Racoviţă, Veaceslav Moşin, Svetlana Capcelea, Chiril Boiciuc, Mariana Sprincean

Brevet de scurtă durată: MD 1489 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la genetica moleculară şi poate fi utili-
zată pentru depistarea microdeleţiilor cromozomului Y în infertilitatea masculină. Esenţa 
invenţiei constă în aceea că se efectuează analiza ADN-ul genomic izolat cu utilizarea 
reacţiei de polimerizare în lanţ cu analiza secvenţelor sY84 și sY86 (AZFa), sY127 și sY134 
(AZFb), sY254 și sY255 (AZFc) și SRY și ZFX/ZFY, sDBY1 și sY620 (AZFa), sY153 și sY158 (AZFc), 
sY117 și sY143 (AZFb).

Work description: The invention relates to medicine, in particular to molecular genetics and can be 
used for detecting Y chromosome microdeletions in male infertility. Summary of the in-
vention consists in that the analysis of isolated genomic DNA is performed using the chain 
polymerization reaction (PCR), with the analysis of sY84 and sY86 (AZFа), sY127 and sY134 
(AZFb), sY254 and sY255 (AZFc) and SRY and ZFX/ZFY, sDBY1 and sY620 (AZFa), sY153 and 
sY158 (AZFc), sY117 and sY143 (AZFb).

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia prezintă importanţă în domeniul medical, în 
special la genetica moleculară şi poate fi utilizată pentru depistarea microdeleţiilor cromo-
zomului Y în infertilitatea masculină.

C 15          ȘUNT ANTIGLAUCOMATOS CU SUPAPĂ / ANTI-GlAUCOMA SHUNT WITH VAlVE

Autori:     Eugeniu Bendelic, Sulaiman Alsaliem 

Brevet de scurtă durată: MD 1493 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină și anume în  microchirurgia oftalmologică, fi-
ind utilizată cu scopul îmbunătăţirii tratamentului chirurgical al pacienţilor cu glaucom 
prin instalarea unei oftalmonormotonii controlabile.  Problema pe care o rezolvă prezen-
ta invenţie constă în elaborarea unui dispozitiv pentru normalizarea presiunii intraocula-
re în dependenţă de oscilaţiile acesteia.  Avantajele dispozitivului revendicat constau în 
prezenţa supapei care în dependenţă de valorile presiunii intraoculare se va deschide și 
va permite evacuarea excesului de umor apos cu normalizarea tensiunii intraoculare. De-
sign-ul șuntului prezentat (Fig. 1) permite efectuarea intervenţiei antiglaucom cu lezarea 
minimă a ţesuturilor oculare. Dispozitivul corespunde cerinţelor şi normelor sanitare, fiind 
executat din polymethylmethacrylat (PMMA) și silicon medical, materiale biocompatibile cu 
ţesuturile oculare.

Work description: The invention relates to medicine, namely in ophthalmic microsurgery, being used 
in order to improve the surgical treatment of glaucoma patients by installing a controllable 
ophthalmonormotonia. The problem solved by the present invention is to develop a device 
for normalizing intraocular pressure depending on its oscillations. The advantages of the 
claimed device consist in the presence of the valve which, depending on the values of the 
intraocular pressure, will open and will allow the evacuation of the excess aqueous humor 
with the normalization of the intraocular pressure. The design of the presented shunt (Fig. 
1 and 2) allows the antiglaucoma intervention to be performed with minimal damage to 
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the eye tissues. The device meets the requirements and health standards, being made of 
polymethylmethacrylate (PMMA) and medical silicone, materials biocompatible with eye 
tissues.

Importanța socio-economică sau tehnică: Șuntul antiglaucomatos cu supapă propus permite ela-
borarea unei noi metode de tratament al glaucomului care va  contribui la îmbunătăţirea 
rezultatelor şi reabilitarea bolnavilor. Astfel va scădea numărul cazurilor de orbire şi invalidi-
tate, favorizând bunăstarea şi îmbătrânirea în condiţii bune de sănătate. 

În condiţiile fondării metodei chirurgicale şi a  şuntului antiglaucomatos cu supapă autoh-
ton, vom obţine o contribuţie atât directă, cât şi indirectă asupra nivelului sănătăţii în Repu-
blica Moldova prin:

- micșorarea cheltuielilor ţării pentru procurarea dispozitivelor necesare în tratamentul gla-
ucomului prin metoda chirurgicală cu implantarea şuntului sau a valvei antiglaucomatoase.  
- posibilitatea micșorării costului şuntului antiglaucomatos cu supapă 
- accesibilitatea populaţiei la tratament chirurgical al glaucomului cu implantarea șuntului 
propus.

C 16          METODĂ DE APRECIERE A ACTIVITĂŢII ATERO-PROTECTIVE A SUBSTANŢELOR 
BIOLOGIC ACTIVE / METHOD FOR ASSESSING THE ATHERO-PROTECTIVE ACTIVI-
Ty OF bIOlOGICAlly ACTIVE SUbSTANCES

Autori:      Inna Șveţ, Valeriana Pantea, Olga Tagadiuc, Valentin Gudumac, Veaceslav Popa, Lilia Andronache 

Brevet de scurtă durată: MD 1365 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină şi biochimie şi poate fi folosită pentru aprecierea 
activităţii atero-protective a substanţelor biologic active. Esenţa invenţiei constă în aceea 
că substanţele biologic active în diferite concentraţii se amestecă cu o soluţie ce conţine 
enzima PON1/arilesterază în soluţie tampon fosfat cu pH-ul 7,4 , apoi se incubează la tem-
peratura de 37°C, timp de 5...10 min, după care se adaugă un mediu de reacţie ce conţine p-
nitrofenil acetat, CaCl

2
 şi 10,0...20,0 µM/l de cloramină T în soluţie tampon fosfat cu pH-ul 7,4 

cu obţinerea probei de cercetat, proba de control se pregătește identic ca proba de cercetat, 
dar substanţa de testat se înlocuieşte cu o cantitate echivalentă de soluţie tampon fosfat cu 
pH-ul 7,4, iar proba blanc se pregăteşte identic ca proba de control, dar mediul de reacţie 
nu conţine enzima PON1/arilesterază, apoi se determină absorbanţa iniţială A1 la 405...410 
nm după care probele se incubează la temperatura de 37°C, timp de 30 min şi se măsoară 
repetat absorbanţa A2 la 405...410 nm, apoi se calculează procentul de activare a PON 1/
arilesterazei substanţelor cercetate, totodată, cu cât este mai mare procentul de activare a 
concentraţiei corespunzătoare a substanţelor cercetate, cu atât activitatea ateroprotectivă 
este mai mare.

Work description: The invention relates to medicine and biochemistry and can be used for assessing 
the athero-protective activity of biologically active substances. Summary of the invention 
consists in that biologically active substances in various concentrations are mixed with a 
solution comprising of enzyme PON1/arylesterase in phosphate buffer solution with the pH 
7.4, then incubated at 37°C for 5…10 min, after which is added a reaction medium compri-
sing of p-nitrophenyl acetate of CaCl

2
 and 10.0…20.0 μM/l of chloramine T phosphate buffer 

solution with the pH 7.4 to obtain the test sample, the control sample is prepared identically 
as the test sample, but the test substance is replaced with an equivalent amount of buffer 
phosphate solution with the pH 7.4, and the blank sample is prepared identically as the 
control sample, but the reaction medium does not contain the PON1/arylesterase enzyme, 
then is determined the initial absorption of A1 at 405…410 nm, after which the samples are 
incubated at 37°C, for 30 min and is redetermined the absorption of A2 at 405…410 nm, 
then is calculated the percentage of activation of PON1/arylesterase of the test substances, 
at the same time, the higher the percentage of activation of the corresponding concentra-
tion of the test substances the higher the athero-protective activity.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa economică și tehnică a invenţiei constă în re-
ducerea timpului cheltuit la realizarea analizei, creșterea productivităţii muncii și eficienţei 
economice, mărirea sensibilităţii, precizităţii și reproductibilităţii metodei de apreciere a 
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compușilor cu acţiune atero- protectivă, anti-aterogenă. Aceasta permite de a depista mai 
precis efectele atero-protective, manifestate prin creșterea procentului de activare al PON1/
arilesterazei la diferite concentraţii ale substanţelor testate,se exclude folosirea organisme-
lor vii, crește productivitatea muncii cu un efect economic apreciabil. 

C 17          CICLUL DE BREVETE: NOI DISPOZITIVE PENTRU DISECŢIA GREFELOR DE ŢESUT/
NEW DEVICES FOR DISSECTION OF TISSUE GRAFTS

Autori:      Olga Macagonova, Viorel Nacu, Adrian Cociug, Olga Ignatov

Brevete de scurtă durată: MD 1501, 1502

Descrierea lucrării: Invenţiile brevetate în cadrul Proiectul din cadrul Programului de Stat: “Nanoar-
hitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicaţii 
în microfluidică și inginerie tisulară”. Prima invenţie reprezintă dispozitivul cuprinde o 
suprafaţă de lucru, pe care este așezat un suport cilindric; două braţe, conectate pivotant 
la un capăt cu un șurub. A doua invenţie constă în aceea că dispozitivul cuprinde o placă 
de lucru pătrată, pe o margine a căreia este sudată o riglă cu diviziuni. Domenii de aplicare: 
medicina regenerativa, ingineria ţesuturilor, oftalmologie, chirurgie.

Work description: Patented inventions in the State Program Project: “GaN-based nanoarchitectures 
and three-dimensional matrices of biological materials for the applications in the microflu-
idics and tissue engineering”. The first invention represents the device comprising a work 
surface, on which a cylindrical support is placed; two arms, pivotally connected at one end 
with a screw. The second invention consists in that the device comprises a square work pla-
te, on one edge of which is welded a ruler with divisions. Areas of application: regenerative 
medicine, tissue engineering, ophthalmology, surgery.

Importanța socio-economică sau tehnică: Dispozitivele noi permit secţionarea rapidă, calitativă 
și ușoară ale grefelor de o dimensiune solicitată, totodată sunt econome, comode, mobile, 
practice, compacte, portative. Dispozitivele evită traumatizare accidentală al executorului 
cît și a ţesuturilor în timpul procesării. Toate manipulaţiile se îndeplinesc în condiţii aseptice 
şi grefa este pregătită pentru următoare etapă de decelularizare sau transplantare. Dispo-
zitivele corespund cerinţelor şi normelor sanitare, fiind executate din material inoxidabil. 
Condiţiile şi parametrii sunt necesare şi suficiente pentru rezolvarea sarcinilor atribuite. 
Aceste dispozitive pot fi utilizate pentru secţionarea ţesuturilor în Bancă de ţesuturi şi celule 
umane, laboratorul Inginerie Tisulară şi Culturi Celulare și în secţiile de combustiologie sau 
chirurgie plastică și reconstructivă.

C 18          METODĂ DE DIAGNOSTIC AL STĂRILOR PRECANCEROASE GASTRICE MORFO-
LOGIC SCHIMBATE / METHOD OF DIAGNOSIS OF MORPHOlOGICAlly AlTERED 
GASTRIC PRECANCEROUS CONDITIONS

Autori:    Adriana Botezatu, Viorel Istrate, Doina Barba, Gheorghe Țurcanu, Ecaterina Luca, Catalina 
Ursu, Alla Zlatovcena, Natalia Antonova, Nicolae Bodrug

Brevet de scurtă durată: MD 1490

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la gastrologie şi poate fi utilizată pentru 
diagnosticul stărilor precanceroase gastrice morfologic schimbate. Esenţa invenţiei constă 
în determinarea în serul sangvin al pacientului a valorilor cantitative ale pepsinogenului I 
(PG-I), pepsinogenului II (PG-II) şi raportului dintre valoarea cantitativă a pepsinogenului I şi 
pepsinogenului II, în cazul în care valoarea cantitativă a PG-I este de 64,10...38,37 μg/L, iar 
a raportului PG-I/PG-II este de 4,59...2,55, se diagnostifică prezenţa unei stări precanceroa-
se gastrice morfologic schimbate. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în elaborarea unei 
metode non-invazive, pe care toţi pacienţii o suportă, cu diagnosticarea timpurie a acestei 
patologii și indicarea unui tratament eficient cu scopul prevenirii apariţiei cancerului gastric.

Work description: The invention relates to medicine, especially to gastrology and can be used for 
the diagnosis of morphologically altered gastric precancerous conditions. The essence of 
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the invention consists in determining in the patient's blood serum the quantitative values 
of pepsinogen I (PG-I), pepsinogen II (PG-II) and the ratio between the quantitative value of 
pepsinogen I and pepsinogen II, if the quantitative value of PG- I is 64,10 ... 38,37 μg / L, and 
the ratio of PG-I/PG-II is 4,59 ... 2,55, the presence of a precancerous condition is diagnosed 
morphologically altered gastric. The technical result of the invention consists in the elabo-
ration of a non-invasive method, which all patients support, with the early diagnosis of this 
pathology and the indication of an effective treatment in order to prevent the appearance 
of gastric cancer.

Importanța socio-economică sau tehnică: Depistarea gastritei cronice atrofice va permite stabili-
rea evoluţiei bolii și monitorizarea răspunsului la tratament, ceea ce va minimaliza riscul de 
apariţie a cancerului gastric. Este recomandată determinarea statusului serologic de afecta-
re a mucoasei gastrice la toţi pacienţii cu gastrită cronică atrofică pentru evaluarea clinică 
amplă a pacienţilor, pentru prognosticul evoluţiei bolii și aprecierea tacticii de tratament. 

C 19         METODĂ DE TRATAMENT MEDICAMENTOS AL INFLAMAŢIILOR OCULARE NON-
INFECŢIOASE / METHOD FOR DRUG TREATMENT OF NONINFECTIOUS OCUlAR 
INFlAMMATIONS

Autori:    Valeriu Cușnir, Lilia Dumbrăveanu, Liliana Groppa, Vitalie Cușnir, Valeriu Cușnir jr., Nicolae 
Bobescu

Brevet de scurtă durată: MD 1465

Descrierea lucrării: Uveitele neinfecţioase sunt un grup de patologii caracterizate prin inflamaţie 
intraoculară care afectează uveea. Invenţia are la bază un studiu de caz pe 9 pacienţi, care 
au primit anti-VEGF pentru obţinerea remisiei pentru minim 4 luni.

Work description: Noninfectious uveitis is a serious, sight-threatening intraocular inflammatory con-
dition characterized by inflammation of the uvea. The invention is based on a case study of 
9 patients who received anti-VEGF to obtain remission for at least 4 months.

Importanța socio-economică sau tehnică: Tratamentul complex al pacienţilor cu uveită 
neinfecţioasă are scopul de a obţine remisia bolii și a îmbunătăţi calitatea vieţii.

C 20         DISPOZITIV CU CAPĂT OBLIC PENTRU IMPLANTAREA ȘUNTULUI ANTIGLAUCO-
MATOS / DEVICE WITH bEVElED END FOR IMPlANTATION OF ANTIGlAUCOMA 
SHUNT

Autori:     Eugeniu Bendelic, Sulaiman Alsaliem

Brevet de scurtă durată: MD 1510

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină și anume la microchirurgia oftalmologică, fiind 
utilizată cu scopul implantării șuntului antiglaucomatos pentru tratamentul chirurgical al 
pacienţilor cu glaucom prin instalarea unei oftalmonormotonii controlabile. Problema pe 
care o rezolvă constă în elaborarea dispozitivului cu capăt oblic pentru implantarea șuntului 
antiglaucomatos fără a-l deteriora în procesul de implantare și normalizarea presiunii in-
traoculare în dependenţă de oscilaţiile acesteia.  Avantajele dispozitivului revendicat con-
stau în asigurarea implantării șuntului antiglaucomatos cu manevrare mai ușoară pre- și 
intraoperator. Dispozitivul cu capăt oblic pentru implantarea şuntului antiglaucomatos are 
un canal (adâncitură) în formă de cerc care coincide după diametru cu semicercul șuntului 
antiglaucomatos. 

Work description: The invention relates to medicine, namely to ophthalmic microsurgery, being 
used for the purpose of implanting the antiglaucoma shunt for the surgical treatment of 
glaucoma patients by installing a controllable ophthalmonormotonia. The problem it sol-
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ves consists in the elaboration of the device with oblique end for the implantation of the 
antiglaucoma shunt without damaging it in the implantation process and the normalizati-
on of the intraocular pressure depending on its oscillations.The advantages of the claimed 
device consist in ensuring the implantation of the antiglaucoma shunt with easier pre- and 
intraoperative handling. The oblique end device for implanting the antiglaucoma shunt has 
a circle-shaped channel (recess) that coincides in diameter with the semicircle of the anti-
glaucoma shunt.

Importanța socio-economică sau tehnică: Dispozitivul cu capăt oblic pentru implantarea șuntului 
antiglaucomatos asigură implantarea șuntului antiglaucomatos cu manevrare mai ușoară 
pre- și intraoperator. Acest dispozitiv în ansamblu cu șuntul antiglaucomatos elaborat se 
utilizează pentru tratamentul chirurgical al pacienţilor cu glaucom prin instalarea unei of-
talmonormotonii controlabile. Este eficient, sigur, simplu, economic și permite manevrarea 
și inserţia șuntului antiglaucomatos fără a-l deteriora în procesul de implantare în structurile 
oculare fără lezarea suplimentară a acestora.

În condiţiile fondării metodei chirurgicale şi a utilizării dispozitivului în ansamblu cu șuntul 
antiglaucomatos, vom obţine o contribuţie atât directă, cât şi indirectă asupra nivelului să-
nătăţii în Republica Moldova prin:
- micşorarea cheltuielilor ţării pentru procurarea dispozitivelor necesare în tratamentul gla-
ucomului prin metoda chirurgicală cu implantarea şuntului sau a valvei antiglaucomatoase.  
- accesibilitatea populaţiei la tratament chirurgical al glaucomului
- reabilitarea postoperatorie mai rapidă a pacienţilor. 

C 21        METODA DE TRATAMENT COMPLEx AL INFECŢIEI SARS CoV 2 / COMPlEx ME-
THOD OF TREATMENT OF SARS CoV 2 INFECTION

Autori: Ecaterina Luca, Gheorghe Țurcanu, Cătălina Ursu, Elmira Antoci, Valentin Calancea, Alla 
Zlatovcena, Ion Guşan, Nicolae Bodrug

Brevet de scurtă durată: MD 1561

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, specialitatea pneumologie și poate fi utilizată pen-
tru tratamentul Infecţiei SARS-CoV2. La etapa actuală, infecţia SARS-CoV2 este agravată de 
prezenţa comorbidităţilor, care îngreunează esenţial evoluţia maladiei și reduce eficacitatea 
procedurii terapeutice. Prin urmare, este necesară intervenţia cu scop de corecţie a mana-
gementului terapeutic a pacientului cu infecţie SARS-CoV2 prin asocierea la terapia de bază 
a ozonoterapiei sub forma soluţiilor fiziologice ozonizate, insuflărilor rectale și insuflaţiilor 
nazale conform protocolului terapeutic individualizat. 

Work description: The invention relates to medicine, the specialty of pneumology and can be used 
for the treatment of SARS-CoV2 infection. At the current stage, SARS-CoV2 infection is 
aggravated by the presence of comorbidities, which significantly complicates the evolution 
of the disease and reduces the effectiveness of the therapeutic procedure. Therefore, it is 
necessary the intervention in the therapeutic scheme in order to correct the therapeutic 
management of patients with SARS-CoV2 infection by combining ozone therapy with the 
regular treatment by different ways: ozonated physiological solutions, rectal insufflations 
and nasal insufflations, according to the individualized therapeutic protocol.

Importanța socio-economică sau tehnică: Stabilirea și implementarea schemei complexe de trata-
ment a infecţiei SARS-CoV2 cu ozon prezintă importanţă semnificativă în condiţiile epide-
miolgice actuale prin majorarea eficacităţii tratamentului. Acest fapt prezintă importanţă 
socioeconomică remarcabilă prin reducerea duratei de spitalizare, reducerea costului de tra-
tament, reducerea ratei de respitalizare, micșorarea incidenţei formelor grave cu complicaţii 
restante. Totodată, propunerea de asociere a terapiei cu ozon la infecţia SARS-CoV2 cores-
punde direcţiilor de dezvoltare prioritară modernă a știinţei și respectă  politica ecologică 
și socială a societăţii.
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C 22        METODĂ DE TRATAMENT ENDOSCOPIC AL TUMORILOR DE LARINGE / 

METHOD FOR ENDOSCOPIC TREATMENT OF lARyNGEAl TUMORS

Autori:     Petru Gurău, Eusebiu Sencu, Sergiu Vetricean

Brevet de scurtă durată: MD 1491

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, şi anume la chirurgia otorinolaringologică şi poate fi 
utilizată pentru tratamentul chirurgical endoscopic transoral al tumorilor de laringe. Esenţa 
invenţiei constă în aceea că sub anestezie generală bolnavul se poziţionează cu gâtul în hipe-
rextensie, se introduce tubul de laringoscopie directă suspendată până la observarea cartilajelor 
aritenoide ale laringelui, apoi prin laringoscopul suspendat se introduce fibroendoscopul cu 
efectuarea examinării adecvate a porţiunii glotice laringiene şi determinarea dimensiunilor for-
maţiunii tumorale, după care se efectuează intervenţia chirurgicală cu ajutorul instrumentelor 
(ansa diatermică, forcepsul, fibra laser), direcţionate prin canalul de lucru al endoscopului flexibil.

Work description: The invention relates to medicine, namely to otorhinolaryngological surgery and 
can be used for transoral endoscopic surgical treatment of laryngeal tumors. Summary of 
the invention consists in that under general anesthesia the patient is positioned with the 
neck in hyperextension, the direct suspension laryngoscopy tube is introduced until the 
arytenoid cartilages of the larynx are observed, then through the suspension laryngoscope 
is introduced the fibroendoscope performing the adequate examination of the laryngeal 
glottic portion and determining the size of the tumor formation, after which the surgical 
intervention is performed using instruments (diathermic loop, forceps, laser fiber), directed 
through the working channel of the flexible endoscope.

Importanța socio-economică sau tehnică: Tratamentul chirurgical endoscopic transoral al tumori-
lor de laringe sub anestezie generală a bolnavului. Confortul psihologic al pacientului, teh-
nica intraoperatorie precisă și fixă, permite înregistrarea rezultatelor postoperatorii satisfă-
cătorii. Această tehnică permite cruţarea maximă posibilă a căilor respiratorii superioare cu 
încadrarea bolnavilor în societate și în câmpul muncii.

C 23         METODĂ DE TRATAMENT CHIRURGICAL AL PAPILOMULUI DE LARINGE / 
METHOD FOR SURGICAl TREATMENT OF lARyNGEAl PAPIllOMA

Autori:   Sergiu Vetricean, Eusebiu Sencu, Petru Gurău 

Brevet de scurtă durată: MD 1492

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, şi anume la chirurgie, poate fi utilizată pentru tratamentul 
chirurgical endoscopic al papilomului de laringe. Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează 
analgezia intravenoasă, anestezia locală de contact a mucoasei nazale în timpul respiraţiei spon-
tane  pacientului. . Apoi prin canalul de lucru al fibroendoscopului se introduce o ansă diatermică 
până la baza componentului exofitic al tumorii, şi se efectuează excizia tumorii prin tăiere în regim 
diatermic, iar ablaţia tumorii restante se efectuează prin vaporizare cu ajutorul laserului Nd:YAG cu 
lungimea de undă de 1064 nm, cu o margine de siguranţă de 1-2 mm de ţesut sănătos.

Work description: The invention relates to medicine, namely to surgery and can be used for en-
doscopic surgical treatment of laryngeal papilloma. Summary of the invention consists in 
intravenous analgesia, local contact anesthesia of the nasal mucosa are performed during 
spontaneous breathing of the patient. Then a diathermic snare is introduced through the 
working channel of the fibroendoscope to the base of the exophytic component of the 
tumor, and excision of the tumor is carried out by cutting in diathermic mode, and the abla-
tion of the remaining tumor is performed by vaporization using a Nd:YAG laser with a wave-
length of 1064 nm, with a reserve of 1-2 mm of healthy tissue.

Importanța socio-economică sau tehnică: Tratamentul chirurgical endoscopic al papilomului sub 
efectul sedării, analgeziei și anesteziei locale de contact și respiraţia  spontană a pacientu-
lui reprezintă o metodă eficientă mai puţin traumatică, în același timp eficientă. Confortul 
psihologic al pacientului, durata scurtă a intervenţiei chirurgicale, tehnica intraoperatorie 
precisă, simplificată în raport cu chirurgia clasică și starea generală postoperatorie permite 
utilizarea acestei metode chirurgicale în cazul papilomului de laringe.
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C 24        METODĂ DE RESTABILIRE A DEFECTELOR METAFIZARE ALE TIBIEI / METHOD 

FOR RESTORING TIbIAl METAPHySEAl DEFECTS

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

Brevet de scurtă durată: MD 1551 

Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în a face intervenţii chirurgicale etapizate. I etapă: „For-
mare membrană indusă” - Prelucrare aseptică membru inferior, acoperire câmpuri sterile. 
Incizie la nivelul gambei parte anterior-medială de la tuberozitatea mare tibie până la 1/3 
medie gambă (metafiza). Deperiostarea os tibial, formare defect osos circular de circa 3.0 
cm. ca lungime 1/3 proximală tibie. Fragmentele osoase axate si fixate cu placă și șuruburi. 
Plombare defect cu spacer ciment cu antibiotic (Aminofix). Lavaj cu antiseptice și suturare 
plagă. Peste 2 săptămâni; II etapă - Incizie la același nivel. Înlăturare de spacer de ciment, 
manșonarea cavităţii restante membranei induse cu xenoos demineralizat, suturare erme-
tică plagii; inocularea de alo-cultură celulară stem mezenchimală 4.5 x 106 (izolarea si culti-
varea celulelor stem mezenchimale în cadrul Laboratorului de Ingenerie Tisulară, perioada 
20 zile, măduva osoasă extrasă din os iliac). La a 6-a săptămână incizie la nivel gambei parte 
anterior – medială de la tuberozitatea mare tibie până la 1/3 medie gambă cu înlăturare 
de placă și șuruburi, suturarea pielii. Efectuarea Rx control la fiecare etapă, finisând cu CT 
membru la 8 saptămâni.

Work description: The essence of the invention lies in surgeries in several stages. Stage I: “Formation 
of the induced membrane” -“Aseptic processing of the lower limb, covering of sterile fields. 
Incision at the level of the leg, the anterior medial part - from the large tibial tuberosity to 
1/3 middle leg (metaphysis). Tibial bone periosteal stripping, circular bone defect formation 
of about 3.0 cm in length, 1/3 proximal to the tibia. Bone fragments aligned and fixed with 
plate and screws. Defect filled with antibiotic spacer cement (Aminofix). Antiseptic wash 
and wound suturing. In 2 weeks: Stage II “Incision at the same level, removal of the cement 
spacer, sleeving of the remaining induced membrane cavity with demineralize xenon, her-
metic suturing of the wound; inoculation of the allochthonous mesenchymal stem cell cul-
ture 4.5 x 106 (isolation and cultivation of mesenchymal stem cells in the Tissue Engineering 
Laboratory, 20 days period, bone marrow extracted from the iliac bone). At week 6: incision 
at the level of the anterior medial leg from the large tibial tuberosity to the middle 1/3 leg 
with removal of the plate and screws; skin suturing. Performing a control Rx at each stage, 
finishing with a CT of the limb at 8 weeks ”.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină, în special la medicina clini-
că, medicina experimentală, medicina regenerativă, domeniul celulelor stem.

C 25        METODĂ DE TRATAMENT MINIINVAZIV AL ASCIT-PERITONITEI SPONTANE 
BACTERIENE LA PACIENŢII CU CIROZĂ HEPATICĂ DECOMPENSATĂ / METHOD 
FOR MINIMAlly INVASIVE TREATMENT OF bACTERIAl SPONTANEOUS ASCITES-
PERITONITIS IN PATIENTS WITH DECOMPENSATED lIVER CIRRHOSIS

Autori:     Gheorghe Anghelici, Serghei Pisarenco,  Oleg Crudu, Tatiana Zugrav, Gheorghe Lupu 

Brevet de scurtă durată: MD 1560 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologie şi poate fi utilizată pen-
tru tratamentul miniinvaziv al ascit-peritonitei spontane bacteriene la pacienţii cu ciroză 
hepatică decompensată. Se efectuează terapia infuzională cu administrarea parenterală a 
antibioticelor, hepatoprotectorilor, plasmei, aminoacizilor, preparatelor reologice şi dez-
agregante, diureticelor, şi concomitent, sub anestezie locală, se efectuează accese punc-
ţionale în regiunea fosei iliace stângi şi drepte şi sub rebordul costal drept, se evacuează 
lichidul ascitic, apoi prin aceleaşi accese, în fiecare regiune se introduce câte un amestec, 
care conţine 4...8 mg de dexametazonă dizolvată în 50...100 ml de soluţie de NaCl 0,9 %, 
hialuronidază 124...248 UI dizolvată în 100...200 ml de soluţie de NaCl 0,9 %, un antibiotic 
din grupa cefalosporinelor dizolvat în 50...100 ml de soluţie de NaCl 0,9 % şi un preparat 
antimicrobian din grupa nitroimidazolilor, în doză de 5...10 mg/ml şi în volum de 25...75 ml, 
zilnic, timp de 3...5 zile.
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Work description: The invention relates to medicine, in particular to hepatology, and can be used for 

minimally invasive treatment of bacterial spontaneous ascites-peritonitis in patients with 
decompensated liver cirrhosis. Summary of the invention consists in that infusion thera-
py is carried out with parenteral administration of antibiotics, hepatoprotectors, plasma, 
amino acids, rheological and antiplatelet drugs, diuretics, and simultaneously, under local 
anesthesia, puncture approaches are performed in the region of the left and right iliac fossa 
and under the right costal arch, the ascitic fluid is evacuated, then through the same ap-
proaches, a mixture is injected into each region, which contains 4…8 mg of dexamethaso-
ne, dissolved in 50…100 ml of 0.9% NaCl solution, hyaluronidase 124…248 IU, dissolved in 
100…200 mL of 0.9% NaCl solution, an antibiotic from the cephalosporin group, dissolved 
in 50…100 mL of 0.9% NaCl solution and an antimicrobial drug from the nitroimidazole 
group, in a dose of 5…10 mg/mL and in a volume of 25…75 ml, daily, for 3…5 days.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia 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.

C 26        METODA DE PROFILAxIE A HEMORAGIILOR VARICEALE LA BOLNAVII CU CIRO-
ZA HEPATICA DECOMPENSATE / METHOD FOR PREVENTING VARICEAl HEMOR-
RHAGES IN PATIENTS WITH DECOMPENSATED lIVER CIRRHOSIS

Autori:  Gheorghe Anghelici, Oleg Savin, Oleg Crudu, Serghei Pisarenco,  Tatiana Zugrav

Cerere:  MD s 2021 0037  

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologie şi poate fi utilizată pentru 
profilaxia hemoragiilor variceale la bolnavii cu ciroză hepatică decompensată. Esenţa in-
venţiei constă în aceea că endoscopic concomitent se injectează în lumenul varicelui două 
componente ale unui adeziv fibrinic şi anume, primul component include o soluţie de fi-
brinogen, iar al doilea component include un amestec de soluţii de trombină cu soluţie de 
albumină de 10%, aprotinină şi clorură de Ca+2, în următorul raport al componentelor, la 1 
doză de adeziv:

soluţie de fibrinogen (mg)                           15...45
soluţie de trombină (UI)                                25...100
soluţie de albumină de 10% (ml)               10...20
soluţie de aprotinină (KIU)                            250...1000
soluţie de clorură de Ca+2(µmol)              15...30.

Work description: The invention relates to medicine, in particular to hepatology and can be used 
for the prevention of variceal hemorrhages in patients with decompensated liver cirrhosis. 
Summary of the invention consists in that endoscopically, two components of fibrin glue 
are simultaneously introduced into the lumen of the varicose vein, namely, the first compo-
nent comprises a fibrinogen solution, and the second component comprises a mixture of 
thrombin solutions with a 10% solution of albumin, aprotinin and Ca+2 chloride, with the 
following ratio of components, per 1 dose of fibrin glue:

fibrinogen solution (mg)                            15…45
thrombin solution (IU)                            25…100
albumin solution 10% (mL)          10…20
aprotinin solution (KIU)           250…1000
Ca+2 chloride solution (µmol)          15…30.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologia 
chirurgicală, şi poate fi aplicată în corecţia și profilaxia chirurgicală a hemoragiilor variceale 
la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată.
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C 27        METODĂ DE REACTIVARE A CIRCULAŢIEI LIMFATICE ÎN DUCTUL TORACIC LIM-

FATIC / METHOD OF REACTIVATION OF lyMPHATIC CIRCUlATION IN THE THORA-
CIC lyMPHATIC DUCT

Autor:      Gheorghe Anghelici

Brevet:  MD 1574 

Descrierea lucrării: Sub anestezie locală cu soluţie de lidocaină de 1% se efectuează o incizie de 4-5 
cm în regiunea supraclaviculară stângă, se secţionează pe straturi ţesuturile între picioruşele 
muşchiului sterno-cleido-mastoidean, se mobilizează vena jugulară internă cu unghiul ve-
nos stâng, se determină localizarea trunchiului principal al ductului toracic limfatic şi conflu-
enţa limfo-venoasă, apoi se mobilizează extins ductul limfatic pe tot traiectul segmentului 
cervical de la confluenţă până la mediastinul posterior prin excizia bridelor şi a pachetului 
de ganglioni limfatici prescaleni, se mobilizează ramurile limfatice aferente, se prepară una 
din ramuri, care are diametrul mai mare, restul ramurilor se ligaturează, prin ramura prepara-
tă se introduce un cateter cu diametrul de 1-3 mm în lumenul arcului cervical pe o porţiune 
de 3-7 cm, apoi temporar se strânge cu ajutorul unei clame porţiunea terminală a ductului  
limfatic toracic şi cu ajutorul unei seringi se introduce sub presiune retrograd un amestec de 
soluţie de NaCl de 0,9%  în cantitate de 20-40 ml şi soluţie de lidocaină de 10%, în cantitate 
de 2 ml, până la restabilirea funcţiei de drenare în timpul respiraţiei,  apoi după restabilirea 
limfocirculaţiei prin ductul toracic limfatic, cu aceleaşi ligaturi se fixează de fasciile cervicale 
adiacente cu suspendarea ductului în spaţiul creat în poziţie stabilă optimal funcţională, se 
efectuează hemo- şi limfostaza necesară, se suturează straturile amplasate deasupra muş-
chiului sterno-cleido-mastoidian ale plăgii postoperatorii şi se aplică un pansament aseptic.

Work description: The essence of the invention consists in that under local anesthesia with 1% lido-
caine solution a transverse incision of 4-5 cm is made in the left supraclavicular region, the 
soft tissues and the cervical fascia between the legs of the sterno-cleido-mastoid muscle are 
sectioned, mobilizes the internal jugular vein with the left venous angle, determines the lo-
cation of the main trunk of the thoracic lymphatic duct and lymph-venous confluence, then 
mobilizes the lymphatic duct extensively along the cervical segment from confluence to the 
posterior mediastinum by excision of the bridles and ganglion package prescalene lympha-
tics, the afferent lymphatic branches are mobilized, one of the branches is prepared, which 
has a larger diameter, the rest of the branches are ligated, through the prepared branch a 
catheter with a diameter of 1-3 mm is inserted in the lumen of the cervical arch on a portion 
of 3- 7 cm, then temporarily tighten with a clamp the terminal portion of the lymphatic duct 
with a syringe, a mixture of 0.9% NaCl solution in a quantity of 20-40 ml and 10% lidocaine 
solution in a quantity of 2 ml is introduced under retrograde pressure until the drainage 
function is restored. during respiration, then after the restoration of lymphocirculation thro-
ugh the thoracic lymphatic duct, with the same ligatures it is fixed to the adjacent cervical 
fascia with the suspension of the duct in the space created in optimally stable stable positi-
on, the necessary hemo- and lymphostasis is performed and an aseptic dressing is applied.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia 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.

C 28         METODĂ DE TRATAMENT AL PROSTATITEI CRONICE ABACTERIENE CALCULOA-
SE COMPLICATE CU OBSTRUCŢIE INFRAVEZICALĂ / TREATMENT METHOD OF 
CHRONIC NONbACTERIAl PROSTATITIS AND PROSTATIC CAlCUlI COMPlICATED 
AFTER blADDER ObSTRUCTION

Autori:   Vitalii Ghicavîi,  Artur Colţa 

Brevet de scurtă durată: MD 1526 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la urologie, şi poate fi utilizată pentru tra-
tamentul prostatitei cronice abacteriene cu litiaza prostatei complicată cu obstrucţie infra-
vezicală. Esenţa invenţiei constă în aceea că preoperator se efectuează ultrasonografia  tran-
srectală a prostatei cu determinarea volumului prostatei şi a ecostructurii ei, apoi pacientul 
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se situează pe masa chirurgicală în poziţia de litotomie, se efectuează rahianestezia, după 
care cu ajutorul laserului Thu:YAG cu undă continuă, se disecă ţesutul sclerozat al prostatei 
până la capsula ei, totodată lobii se enuclează retrograd în bloc cu calculii, până la detaşarea 
lor completă şi amplasarea lor în cavitatea vezicii urinare, concomitent se efectuează hemo-
staza, apoi cu ajutorul laserului Ho:YAG cu undă de impulsuri, se efectuează dezintegrarea 
calculilor de dimensiuni mari și ţesuturilor voluminoase, care se mărunţesc cu ajutorul mor-
celatorului și se elimină din cavitatea vezicii urinare.

Work description: This invention is directly bonded to medicine, especially urology, and can be used 
for the treatment of chronic calculous abacterial prostatitis, complicated by infravesical ob-
struction. Therefore the main part, can be explained by the fact that preoperatively the pa-
tient has to do the transrectal ultrasonography of the prostate , to appreciate the prostate 
volume and its ecostructure, after that the patient is placed on the surgical table, in litho-
tomy position. That anesthesiologist performs spinal anesthesia, then with Thu:YAG laser 
with continuous wave, the sclerotic tissue of the prostate is dissected to its capsule, at the 
same time the lobes are enucleated retrograde in block with stones, until their complete 
detachment is done with positioning them in the bladder cavity, at the same time hemo-
stasis is performed. After that, through the Ho:YAG laser with pulse wave, is performed the 
disintegration of large stones and bulky tissues, which are crushed with a morcelator and 
removed from the urinary bladder.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină, în special la urologie, şi 
poate fi utilizată pentru tratamentul prostatitei cronice abacteriene calculoase complica-
tă cu obstrucţie infravezicală. Tratamentul complex al pacienţilor cu această maladie prin 
metoda dată are scopul de a micșora riscul de apariţie complicaţiilor intra și postoperator, 
impact minim invaziv în condiţii de siguranţă mai mare pentru pacient, eficacitatea înaltă și 
traumaticitatea redusă. Metoda intraoperatorie precisă și fixă, permite obţinerea rezultate-
lor postoperatorii satisfăcătoare. Această tehnică are o importanţă socio-economică deoa-
rece permite vindecarea pacienţilor postoperator în perioadă scurtă, încadrarea și confortul 
psihologic în societate și în câmpul muncii.

C 29         METODĂ DE TRATAMENT AL PROSTATITEI CRONICE ABACTERIENE SCLERO-
ZANTE COMPLICATE CU OBSTRUCŢIE INFRAVEZICALĂ / METHOD OF TREAT-
MENT OF CHRONIC AbACTERIAl PROSTATITIS SClEROSIS COMPlICATED by 
INFRAVESICAl ObSTRUCTION

Autori:  Vitalii Ghicavîi,  Artur Colţa 

Brevet de scurtă durată: MD 1527 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la urologie şi poate fi utilizată pentru tra-
tamentul prostatitei cronice abacteriene sclerozante complicate cu obstrucţie infravezicală. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că pacientul este situat pe masa chirurgicală în poziţia de 
litotomie, sub protecţia rahianesteziei, după care cu ajutorul laserului de Thu:YAG cu undă 
continuă cu lungimea de 2,0 microni se efectuează disecţia ţesutului sclerozat al prostatei 
până la capsula chirurgicală de la colul vezicii urinare până la coliculul seminal, din dreapta 
și din stânga lobului median, inciziile se efectuează în poziţia orelor 5, 6 sau 7 și 12 ale ca-
dranului convenţional, se efectuează enuclearea lobului median, apoi lobii laterali sau se 
enuclează lobul median împreună cu unul din lobii laterali în dependenţă de răspândirea 
procesului, concomitent se efectuează hemostaza, apoi în cavitatea vezicii urinare se efec-
tuează dezintegrarea ţesuturilor sclerozante voluminoase, care se mărunţesc cu ajutorul 
morcelatorului şi se elimină din cavitatea vezicii urinare. După înlăturarea instrumentului 
laserului, vezica urinară se drenează cu cateterul uretral Foley cu trei căi, prin care se efectu-
ează la necesitate irigarea vezicii urinare. 

Work description: The invention relates to medicine, in particular to urology, and can be used for 
treating chronic sclerosing abacterial prostatitis complicated by infravesical obstruction. 
Summary of the invention consists in that it is preoperatively performed the transrectal 
ultrasound examination of the prostate with the determination of the prostate volume and 
its ecostructure, then the patient is placed on the operating table in the lithotomy position, 
is performed the spinal anesthesia, afterwards using a thulium YAG laser with continuous 
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wave, of a length of 2,0 microns, is dissected the sclerotic tissue of the prostate up to its 
capsule, from the neck of urinary bladder up to the seminal colliculus, to the right and left 
of the middle lobe, the incisions are made in the projection of 5 and 6 or 7 and 12 o’clock of 
the conventional dial, is performed the enucleation of the middle lobe, then in turn are enu-
cleated the lateral lobes or is enucleated the middle lobe together with one of the lateral 
lobes, depending on the spread of the process, at the same time it is performed the hemo-
stasis, then in the cavity of the urinary bladder is performed the disintegration of sclerosing 
voluminous tissues, which are crushed with a morcelator and removed from the cavity of 
urinary bladder. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină, în special la urologie, şi 
poate fi utilizată pentru tratamentul prostatitei cronice abacteriene sclerozante complica-
te cu obstrucţie infravezicală. Tratamentul complex al pacienţilor cu această maladie prin 
metoda dată are scopul de a micșora riscul de apariţie complicaţiilor intra și postoperator, 
impact minim invaziv în condiţii de siguranţă mai mare pentru pacient, eficacitatea înaltă și 
traumaticitatea redusă. Metoda intraoperatorie precisă și fixă, permite obţinerea rezultate-
lor postoperatorii satisfăcătoare. Această tehnică are o importanţă socio-economică deoa-
rece permite vindecarea pacienţilor postoperator în perioadă scurtă, încadrarea și confortul 
psihologic în societate și în câmpul muncii.

C 30         DISPOZITIV PENTRU IMPLANTAREA ȘUNTULUI ANTIGLAUCOMATOS CU SUPA-
PĂ / DEVICE FOR IMPlANTATION OF ANTI-GlAUCOMA SHUNT WITH VAlVE

Autori:  Eugeniu Bendelic,  Sulaiman Alsaliem

Brevet de scurtă durată: MD 1516 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină și anume în  microchirurgia oftalmologică, fiind 
utilizată cu scopul implantării șuntului antiglaucomatos pentru tratamentul chirurgical al 
pacienţilor cu glaucom prin instalarea unei oftalmonormotonii controlabile. Esenţa invenţi-
ei constă în aceea, că dispozitivul este confecţionat din fotopolimer medicinal şi reprezintă 
un insertor steril de unică folosinţă, cu o lungime de 70 mm  și un diametru al supertului de 
3,0- 4,0 mm. Acesta constă din braţul de susţinere și insertorul preîncărcat cu șuntul anti-
glaucomatos cu supapă. Rezultatul constă în aceea, că respectivul dispozitiv este eficient, 
sigur, calitativ, lejer și econom – permite depozitarea, manevrarea, inserţia șuntului antigla-
ucomatos cu supapă în structurile oculare fără lezarea acestora.

Work description: The invention relates to medicine, namely in ophthalmic microsurgery, being 
used for the purpose of implanting the antiglaucoma shunt for the surgical treatment of 
glaucoma patients by installing a controllable ophthalmonormotonia. The essence of the 
invention consists in that the device is made of medicinal photopolymer and represents 
a sterile disposable insert, with a length of 70 mm and a diameter of the surface of 3.0-4.0 
mm. It consists of the support arm and the pre-loaded insert with the anti-glaucoma shunt 
with valve. The result is that the device is efficient, safe, high quality, light and economical 
- it allows storage, handling, insertion of the antiglaucoma shunt with valve in the eye struc-
tures without damaging them.

Importanța socio-economică sau tehnică: Dispozitivul cu capăt oblic pentru implantarea șuntului 
antiglaucomatos asigură implantarea șuntului antiglaucomatos cu manevrare mai ușoară 
pre- și intraoperator. Acest dispozitiv în ansamblu cu șuntul antiglaucomatos elaborat se 
utilizează pentru tratamentul chirurgical al pacienţilor cu glaucom prin instalarea unei of-
talmonormotonii controlabile. Este eficient, sigur, simplu, economic și permite manevrarea 
și inserţia șuntului antiglaucomatos fără a-l deteriora în procesul de implantare în structurile 
oculare fără lezarea suplimentară a acestora.

În condiţiile fondării metodei chirurgicale şi a utilizării dispozitivului în ansamblu cu șuntul 
antiglaucomatos, vom obţine o contribuţie atât directă, cât şi indirectă asupra nivelului să-
nătăţii în Republica Moldova prin:
- micşorarea cheltuielilor ţării pentru procurarea dispozitivelor necesare în tratamentul gla-
ucomului prin metoda chirurgicală cu implantarea şuntului sau a valvei antiglaucomatoase.  
- accesibilitatea populaţiei la tratament chirurgical al glaucomului
- reabilitarea postoperatorie mai rapidă a pacienţilor. 



SECţIUNEA C | SECTION C  168 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
C 31       MATERIALE POLIMERICE CU PROPRIETĂŢI ANTIBACTERIENE/ POlyMERIC MA-

TERIAlS WITH ANTIbACTERIAl PROPERTIES

Autori:  Viorel Prisacari, Ştefan Robu, Veronica Sava, Roman Rusnac

Cerere:  MD a 2020 0079 (hotărâre de acordare a brevetului  nr. 9554 din 2021.07.09)

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la preparatele antibacteriene noi: materiale polimerice cu pro-
prietăţi antibacteriene pe bază de chitosan, pentru utilizare în tratamentul infecţiilor septi-
ce, inclusiv cu agenţi cauzali multirezistenţi la antibiotice. Esenţa invenţiei constă în faptul 
că se propun două materiale polimerice cu proprietăţi antibacteriene pronunţate constitu-
ite din chitosan grefat cu preparate pe bază de izofural sau furacilină, cu conţinut de la 10 
până la 30%.Rezultatul tehnic al invenţiei constă în faptul că materialele polimerice elabora-
te posedă acţiune bactericidă pronunţată la nivelul preparatelor izofural şi furacilină, însă cu 
activitate prolongată, cât şi solubilitate de 2-3 ori mai bună în apă, alcool şi solvenţi organici. 

Work description: The invention relates to novel antibacterial preparations: polymeric materials with an-
tibacterial properties based on chitosan, for use in the treatment of septic infections, including 
with multidrug-resistant causative agents.The essence of the invention consists in proposing 
two polymeric materials with pronounced antibacterial properties consisting of chitosan graf-
ted with preparations based on isofural or furacillin, with a content of 10 to 30%.The technical 
result of the invention consists in the fact that the elaborated polymeric materials possess a pro-
nounced bactericidal action at the level of isofural and furacillin preparations, but with prolon-
ged activity, as well as 2-3 times better solubility in water, alcohol and organic solvents.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia se referă la medicină și farmaceutică, și poate fi 
utilizată ca bază în obţinerea remediilor antibacteriene cu acţiune prolongată și activitate 
bactericidă înaltă, inclusiv faţă de microorganismele rezistente la antibiotice. 

C 32  PROCEDEU DE RETICULARE A MATRICII HEPATICE DECELULARIZATE /  
THE CROSS-lINkING PROCESS OF DECEllUlARIzED HEPATIC MATRIx

Autori:      Vitalie Cobzac, Viorel Nacu, Mariana Jian

Brevet de scurtă durată: MD 1393 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina regenerativă şi ingineria tisulară, şi poate fi utilizată 
pentru reticularea matricei hepatice decelularizate pentru creşterea rezistenţei transplan-
tului la factorii agresivi interni ai organismului recipient. Esenţa invenţiei constă în aceea 
că matricea hepatică decelularizată se spală de urmele de detergenţi prin perfuzie cu apă 
distilată prin vena portă. Apoi, peste 1 oră se începe perfuzia continuă cu soluţie apoasă sau 
alcoolică de riboflavină cu concentraţia 0,25 mM, în volum de 10 ml la 100 mg de matrice 
hepatică decelularizată, cu viteza de 1...5 ml/min, sub acţiunea razelor ultraviolete de tip A, 
cu lungimea de undă de 365 nm. Perfuzia și reperfuzia continuă până la decolorarea soluţiei 
de riboflavină, iar matricea hepatică decelularizată reticulată mai apoi se spală cu apă disti-
lată şi se păstrează la temperatura de 4⁰C.

Work description: The invention relates to regenerative medicine and tissue engineering, and can be 
used for cross-linking of decellularized liver matrix to increase resistance of the transplant 
to the internal aggressive factors of the recipient. The essence of the invention is that the 
decellularized liver matrix is washed by perfusion with distilled water through the portal 
vein, to remove remnants of detergents. Then, after 1 hour starts a continuous perfusion of 
the matrix with aqueous or alcoholic riboflavin solution with a concentration of 0.25 mM, in 
a volume of 10 ml to 100 mg of decellularized liver matrix, at a speed of 1...5 ml/min, under 
the action of type A ultraviolet rays, with the wavelength of 365 nm, and the perfusion and 
reperfusion are prolonged until the discoloration of the riboflavin solution. Then, the cross-
linked decellularized liver matrix is washed with distilled water and kept at 4⁰C.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa economică constă în prezervarea unei 
cantităţi mari de resurse ca timpul, reactivele și donatori, deoarece matricea devine mai re-
zistentă, experimentul sau intervenţia chirurgicală de transplantare a ficatului recelularizat 
poate decurge mai sigur, fără riscul ca matricea să se deterioreze.
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C 33 METODA DE DETERMINARE A FUNCŢIEI HEPATICE ÎN HEPATITA CRONICĂ VI-

RALĂ B ȘI INFECŢIA CRONICĂ DE HBV CU ACTIVITATE MINIMĂ / METHOD FOR 
DETERMINING lIVER FUNCTION IN CHRONIC VIRAl HEPATITIS b AND CHRONIC 
HbV ETIOlOGy INFECTION WITH MINIMAl ACTIVITy

Autori: Iulianna Lupașco, Vlada-Tatiana Dumbrava, Daniela Lupașco

Brevet de scurtă durată: MD 1474 

Descrierea lucrării: Esenţa metodei constă în aceea că pacientului cu HC virală HBV sau infecţia cro-
nică HBV activitatea minimală se efectuează colectarea sângelui venos ajeun, după care se 
exercită o probă de efort prin administrarea perorală a 50g de glucoză și 0,5 g de eufilină, cu 
colectarea sângelui în dinamică peste 60 și 120 min, cu efectuarea ulterioară a investigării 
biochimice ale serului sanguin cu analiza ulterioară a datelor obţinute. Acest test va permite 
diagnosticarea precoce a disfuncţiei hepatice în HC HBV sau infecţia cronică de etiologie 
HBV cu activitate minimală.

Work description: The essence of the method is that in patient with chronic viral hepatitis HBV or 
chronic HBV infection of minimal activity is performed collecting venous blood on an emp-
ty stomach, after which an effort test is exercised by the peroral administration of 50g of 
glucose and 0.5g of euphyllin, with afterwoods venous blood collection in dynamics over 
60 and 120 min, with the subsequent evaluation of blood serum biochemical investigation 
with analysis of the obtained data. This test will allow early diagnosis of liver dysfunction in 
chronic hepatitis HBV or chronic HBV etiology infection with minimal activity.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a 
știinţei în domeniul medicinei și se referă la medicină, în special gastroenterologie, hepato-
logie. Metoda de efort utilizată în invenţie este simplă și poate fi utilizată ușor pentru apreci-
erea funcţiei hepatice în hepatite cronice virale de etiologie HBV sau infecţia cronică HBV cu 
activitate minimală (formele ascunse fără manifestări clinice caracteristice) atât în staţionar, 
în secţia specializată cât și în ambulatoriu (medic gastroenterolog, hepatolog), ceea ce va 
servi diagnosticării precoce a patologilor date, îmbunătăţirii calităţii vieţii  pacienţilor.

C 34 DISPOZITIV PENTRU ExCIZIA ŢESUTURILOR MOI ÎN PERICORONARITĂ / DEVICE 
FOR ExCISION OF SOFT TISSUES IN PERICORONARITIS

Autori:      Gabriela Motelica, Nicolae Chele, Andrei Rusu

Brevet de scurtă durată: MD 1539 

Descrierea lucrării: Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul pentru excizia ţesuturilor moi în 
pericoronarită, care include două branşe îmbinate articulat între ele, care sunt menţinute în 
poziţie deschisă cu ajutorul unui menţinător în formă de S, pe părţile de lucru ale cărora sunt 
fixate ajutaje amovibile, unul dintre ele fiind executat sub forma unui element de sprijin, 
iar altul sub forma unui element de tăiere. Totodată, elementul de sprijin este executat ca 
o placă de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite cu lăţimea de 7 mm, iar elementul 
tăietor cu lăţimea de 6 mm şi o înălţime de 1,5 mm este executat de formă congruentă cu 
elementul de sprijin şi are marginile cu o muchie tăietoare îndoite şi orientate spre elemen-
tul de sprijin, pe elementul tăietor sunt executate gradaţii milimetrice, iar de una din branşe 
este fixată o placa în formă de arc cu gradaţii milimetrice.

Work description: The essence of the invention lies in the fact that the device for excision of soft 
tissues in pericoronaritis, which includes two jointed branches hinged together, which are 
held in the open position with the help of an S-shaped keeper, on the working parts of 
which removable nozzles are fixed, one of which is executed in the form of a supporting 
element, and the other At the same time, the support element is executed as a rectangular 
plate with rounded corners with a width of 7 mm, and the cutting element with a width of 
6 mm and a height of 1,5 mm is executed in a shape congruent with the support element 
and has the edges with a cutting edge bent and oriented to the support element, millimeter 
gradations are executed on the cutting element, and millimeter gradations.
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Importanța socio-economică sau tehnică: Avantajul dispozitivului revendicat constă în aceea că el 

este comod în lucru şi permite de a exciza rapid, practic fără hemoragii şi fără complicaţii 
ulterioare, de asemenea un avantaj este că ajutaje amovibile pot fi selectate pentru fieca-
re pacient în parte, pot fi dezasampblate şi sterilizate fără necesitatea sterilizării întregului 
dispozitiv, pot fi utilizate ajutaje de unica folosinţă. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în 
posibilitatea de a controla cât suprafaţa de excizie, atât şi adâncimea ţesutului supus exciziei 
deasupra suprafeţe dintelui în erupţie, fără a traumatiza ţesuturile adiacente, cu preîntâm-
pinarea hemoragiilor masive postchirugicale sau a proceselor inflamatorii, care pot afecta 
ţesuturile şi organele adiacente. 

C 35 METODĂ DE TRATAMENT CHIRURGICAL AL TUMORILOR GLANDEI SALIVARE 
PAROTIDE LA COPII / METHOD FOR SURGICAl TREATMENT OF PAROTID SAlIVA-
Ry GlAND TUMORS IN CHIlDREN

Autori:      Gheorghe Țîbîrnă, Silvia Railean, Andrei Țîbîrnă, Ghenadie Mânăscurtă, Aurelia Spinei, 
Rodica Tarnaruţchi, Natalia Lisiţa, Rodica Golban, Egor Porosencov, Roman Lupan, Mariana 
Ciochină

Brevet de scurtă durată: MD 1549 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, și anume la chirurgia maxilo-facială şi oncologia 
pediatrică și poate fi utilizată pentru tratamentul chirurgical al tumorilor glandei salivare 
parotide la copii. Problema pe care o rezolvă invenţia constă în elaborarea unei metode de 
tratament chirurgical al tumorilor glandei parotide la copii, care ar înlătura dezavantajele 
metodelor cunoscute, cu posibilitatea de a efectua intervenţii chirurgicale cu un acces sa-
tisfăcător către glanda parotidă afectată şi cât de posibil mai puţin traumatizantă la copii, 
cu scopul de a evita necesitatea efectuării unor intervenţii chirurgicale plastice masive şi cu 
evitarea apariţiei recidivelor.

Work description: The invention relates to medicine, namely to maxillofacial surgery and pediatric 
oncology and can be used for the surgical treatment of parotid salivary gland tumors in 
children. The problem solved by the invention is to develop a method of surgical treatment 
of parotid gland tumors in children, which would eliminate the disadvantages of known 
methods, with the possibility of performing surgery with satisfactory access to the affected 
parotid gland and as little traumatic as possible. in children, in order to avoid the need to 
perform massive plastic surgeries and to avoid recurrences.

Importanța socio-economică sau tehnică: Implementarea intervenţiilor chirurgicale organo-me-
nanjate cu minimalizarea traumatismelor postoperator la copii cu tumor în regiunea glan-
dei parotide, metoda scurtează durata intervenţiei, respectiv și sinecostul.
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C 36     DISPOZITIV ŞI METODĂ DE TRAHEOSTOMIE LA COPII / DEVICE AND METHOD 

OF TRACHEOSTOMy IN CHIlDREN

Autori:    Gheorghe Țîbîrnă, Eva Gudumac, Silvia Railean, Jana Bernic, Andrei Țîbîrnă, Natalia Lisiţa, 
Eugenia Tofan, Lucian Danilov, Polina Ababii, Aurelia Spinei, Egor Porosencov, Ghenadie Mâ-
născurtă, Dănis Ursu, Cristina Poştaru

Brevet de scurtă durată: MD 1559 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicină, în special la utilajul medical pentru utilizare în 
chirurgia maxilo-facială și pentru efectuarea traheostomiei la copii. Traheostomia reprezin-
tă tratamentul chirurgical de urgenţă al disfuncţiei ventilatorii acute (prin obstrucţia căilor 
respiratorii superioare) sau se efectuează cu indicaţii bine precizate într-o serie de afecţiuni, 
care necesită restabilirea unei ventilaţii adecvate. Problema pe care o rezolvă invenţia con-
stă în elaborarea unui dispozitiv şi a unei metode de efectuare a traheostomiei la copii, care 
ar înlătura dezavantajele dispozitivului şi metodei cunoscute, cu profilaxia complicaţiilor 
intraoperatorii sau postoperatorii, cum sunt hemoragiile sau procesele inflamatorii ce pot 
duce la formarea cicatricelor şi a stenozei cicatriciale.

Work description: The invention relates to medicine, in particular to medical equipment for use in 
maxillofacial surgery and for performing tracheostomy in children. Tracheostomy is the 
emergency surgical treatment of acute ventilatory dysfunction (by obstruction of the upper 
respiratory tract) or is performed with well-defined indications in a number of conditions, 
which require the restoration of adequate ventilation. The problem solved by the invention 
consists in the elaboration of a device and a method for performing tracheostomy in chil-
dren, which would eliminate the disadvantages of the device and the known method, with 
the prophylaxis of intraoperative or postoperative complications, such as hemorrhages or 
inflammatory processes that can lead to scarring. and scar stenosis.

Importanța socio-economică sau tehnică: Reducerea complicaţiilor interoperative și postoperative 
dupa traheostomie la copii, metoda este accesibilă și usor aplicabilă.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (MD)

C 37   NOU AGENT ANTIFUNGIC SINTETIC / NEW SyNTHETIC ANTIFUNGAl AGENT

Autori:   Aurelian Gulea, Victor Țapcov, Diana Cebotari, Greta Bălan, Olga Burduniuc, Valeriu Rudic

Brevet:   MD 4675

Descrierea lucrării: Scopul lucrării constă în sinteza și caracterizarea unui nou compus sintetic anti-
fungic, care poate fi utilizat în medicină, prin extinderea arsenalului de remedii antimicotice. 
Esenţa invenţiei constă în utilizarea în calitate de inhibitor al proliferării funfilor din specia Cryp-
tococcus neoformans a unui compus coordinativ în baza cuprului(II), care posedă activitate 
fungiostatică şi fungicidă în limitele concentraţiilor 0,48…1,95 µg/mL. Compusul coordinativ 
declarat manifestă activitate antimicotică, ce depăşeşte de 1,3 ori activitatea prototipului.

Work description: The aim of the invention is the chemical synthesis and characterization of a new 
synthetic antifungal compound, which can be used in medicine, by expanding the arsenal 
of antifungal remedies. The essence of the invention consists in the use as an inhibitor of 
fungal proliferation of the species Cryptococcus neoformans of a coordination compound 
based on copper(II), which possesses fungiostatic and fungicidal activity within the limits of 
concentrations 0.48… 1.95 μg / mL. The declared coordinating compound shows antifungal 
activity, which exceeds 1.3 times the activity of the prototype.

Importanța socio-economică sau tehnică: Dintre toate fungile patogene pentru om, speciile levu-
riforme (Cryptococcus neoformans și Candida albicans) provoacă cele mai multe infecţii, 
adesea severe, care necesitå tratament îndelungat și profilaxie secundară. Pentru terapia 
acestor infecţii cel mai des se utilizează fluconazolul. Acest compus inhibă creşterea şi mul-
tiplicarea majorităţii micetelor levuriforme în diapazonul concentraţiilor 16 -20 mg/mL, însă 
nu poate fi utilizat în cazurile, când este necesară o activitate antimicotică mai înaltă a pre-
paratului faţă de fungiile susnumite.

C 38 NOI INHIBITORI SINTETICI A RADICALILOR SUPEROxIZI / NEW SyNTHETIC INHI-
bITORS OF SUPEROxIDE ANION RADICAlS

Autori:    Aurelian Gulea, Valentin Gudumac, Dorin Istrati, Irina Usataia, Vasilii Graur,Victor Țapcov, 
Inna Şveţ, Valeriana Pantea, Lilia Andronache 

Brevete:   MD 4749; 4698

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la compuși coordinativi bio-
logic activi din clasa izotiosemicarbazidaţilor metalelor de tranziţie. Compuși revendicaţi 
manifestă activitate anti-radicalică care este de 515-112 ori mai înaltă decît quercetinei, uti-
lizată în calitate de etalon pentru determinarea activităţii de inhibare a radicalilor supero-
xizi, și sînt de 8-1,8 ori mai efectivi decât prototipul. Proprietăţile depistate ale compușilor 
revendicaţi prezintă interes pentru medicină din punct de vedere al extinderii arsenalului 
de inhibitori sintetici a radicalilor superoxizi.

Work description: The invention relates to chemistry and medicine, in particular to biologically acti-
ve coordination compound of the the class of isothiosemicarbazidates. The described com-
pounds inhibit superoxide anion radicals. These agents exceed 515-112 times the analogo-
us characteristics of quercetin that is used in medical practice, and 8-1.8 times analogous 
characteristics of prototype. The discovered properties of these substances are of interest 
for medical practice for enhancement of the arsenal of superoxide anion radical inhibitors.

Importanța socio-economică sau tehnică: În patogenia bolilor degenerative acute și cronice (ce-
lor mai râspândite boli) un rol important se atribuie radicalilor liberi ai oxigenului (RLO), 
în special, radicalului superoxid O2· - (RSO), care se formează prin captarea unui electron 
la activarea O2. Datorită marii reactivităţi RSO este responsabil de multiple acţiuni nocive 
asupra organismului, cum ar fi inflamaţia, leziuni de reperfuzie, leziuni prin radiaţie, tulbu-
rări metabolice, îmbătrânire celulară, ateroscleroză și carcinogeneză. Prin urmare, inhibarea 
terapeutică a RSO este o contribuţie nouă, deoarece compușii cu activitate antiradicalică 
manifestă un puternic efect curativ, prevenind dezvoltarea leziunilor celulare și tisulare.
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C 39  REMEDIU FITOTERAPEUTIC PENTRU TRATAMENTUL HIPERGLICEMIILOR ȘI A 

INFECŢIILOR ACUTE ÎN DIABETUL ZAHARAT ExPERIMENTAL / PHyTOTHERA-
PEUTIC REMEDy FOR THE TREATMENT OF HyPERGlyCEMIA AND ACUTE INFECTI-
ONS IN ExPERIMENTAl DIAbETES

Autori:    Iurie Bacalov, Aurelia Crivoi, Elena Chiriţa, Adriana Druţa

Cerere:  MD a 2021 0038/2021.06.24

Descrierea lucrării: Prezenta invenţie reprezintă un remediu fitoterapeutic cu acţiune multiplă, care 
asigura o eficienţă mai sporită în tratamentul diabetului zaharat, atât prin menţinerea gli-
cemiei, cât şi prin efectul imunostimulator, pentru a proteja organismul de acţiunea unor 
viruși și bacterii patogene; este mai pur, deci nu conţine substanţe cu caracter toxic şi pre-
întâmpină apariţia şi evoluţia complicaţiilor ce survin în diabet ca urmare a nivelului cres-
cut de glucoză în sânge. Remediul fitoterapeutic elaborat în calitate de substanţă bioactivă 
conţine infuzie din flori de Calendula officinalis, Sambucus nigra, Achillea millefolium și Ver-
bascum phlomoides.

Work description: The present invention represents a phytotherapeutic remedy with multiple ac-
tion, which ensures a greater efficiency in the treatment of diabetes, both by maintaining 
blood glucose and by the immunostimulatory effect, to protect the body from the action 
of viruses and pathogenic bacteria; it is purer, so it does not contain toxic substances and 
prevents the appearance and evolution of complications that occur in diabetes due to high 
blood glucose levels. The phytotherapeutic remedy developed as a bioactive substance 
contains infusion of flowers of Calendula officinalis, Sambucus nigra, Achillea millefolium 
and Verbascum phlomoides.

Importanța socio-economică sau tehnică: Actualmente în Republica Moldova se observă o 
creștere nu numai a maladiilor ci şi a numărului de bolnavi. Respectiv se mărește cantitatea 
medicamentelor importate, ce cresc cheltuielile în domeniul medicinii. Situaţia economi-
că a Republicii, salarizarea neadecvată nu permit totalmente procurarea medicamentelor 
necesare tratamentului, mai ales că marea majoritate sunt costisitoare. Medicaţia sintetică 
deseori este urmată de reacţii alergice şi alte efecte adverse, de unde poate rezultă apariţia 
complicaţiilor la bolnavi. Întrebuinţarea remediului elaborat nu posedă efecte secundare, 
este uşor de preparat şi nu necesită cheltuieli mari, ceea ce corespunde direcţiilor prioritare 
de dezvoltare a știinţei, a economiei, și a medicinii.
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C 40  REMEDIU FITOTERAPEUTIC PENTRU TRATAMENTUL DISFUNCTIILOR TIROIDI-

ENE SI STIMULATOR AL SISTEMULUI IMUNITAR IN DIABETUL ZAHARAT ExPE-
RIMENTAL / PHyTOTHERAPEUTIC REMEDy FOR THE TREATMENT OF THyROID 
DySFUNCTION AND IMMUNE SySTEM STIMUlATOR IN ExPERIMENTAl DIAbETES

Autori:    Iurie Bacalov, Aurelia Crivoi, Elena Chiriţa, Adriana Druţa

Cerere:  MD a 2021 0044/2021.07.05

Descrierea lucrării: Prezenta invenţie reprezintă un remediu fitoterapeutic cu acţiune multiplă, care 
asigură o eficienţă mai sporită în tratamentul diabetului zaharat, atât prin menţinerea gli-
cemiei, cât şi prin reglarea stării funcţionale a tiroidei, care deseori este afectată în aceas-
tă patologie, precum și prin menţinerea echilibrului imun; este mai pur, deci nu conţine 
substanţe cu caracter toxic şi preîntâmpină apariţia şi evoluţia complicaţiilor caracteristice 
evoluţiei diabetului cât și a dereglărilor altor glande endocrine. Remediul fitoterapeutic ela-
borat, în calitate de substanţă bioactivă, conţine infuzie din frunze de Prunus domestica și 
Hippophae rhamnoides, părţile aeriene Equisetum arvense și Lavandula angustifolia.

Work description: The present invention is a phytotherapeutic remedy with multiple action, which 
ensures a greater efficiency in the treatment of diabetes, both by maintaining blood sugar 
and regulating the functional state of the thyroid, which is often affected in this patholo-
gy, and by maintaining immune balance; it is purer, so it does not contain toxic substan-
ces and prevents the appearance and evolution of the complications characteristic of the 
evolution of diabetes as well as of the disorders of other endocrine glands. The elaborated 
phytotherapeutic remedy, as a bioactive substance, contains infusion of leaves of Prunus 
domestica and Hippophae rhamnoides, the aerial parts Equisetum arvense and Lavandula 
angustifolia.

Importanța socio-economică sau tehnică: Actualmente în Republica Moldova se observă o 
creștere nu numai a maladiilor ci şi a numărului de bolnavi. Respectiv se mărește cantitatea 
medicamentelor importate, ce cresc cheltuielile în domeniul medicinii. Situaţia economi-
că a Republicii, salarizarea neadecvată nu permit totalmente procurarea medicamentelor 
necesare tratamentului, mai ales că marea majoritate sunt costisitoare. Medicaţia sintetică 
deseori este urmată de reacţii alergice şi alte efecte adverse, de unde poate rezultă apariţia 
complicaţiilor la bolnavi. Întrebuinţarea remediului elaborat nu posedă efecte secundare, 
este uşor de preparat şi nu necesită cheltuieli mari, ceea ce corespunde direcţiilor prioritare 
de dezvoltare a știinţei, a economiei, și a medicinii.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

C 41 ROBOT SFERIC PENTRU RECUPERAREA MEDICALĂ A ZONEI PROxIMALE LA 
NIVELUL MEMBRULUI SUPERIOR / SPHERICAl RObOT FOR THE REHAbIlITATION 
OF THE PROxIMAl AREA OF THE UPPER lIMb

Autori:     Călin Vaida, Nicolae Plitea, Doina Pîslă, Giuseppe Carbone, Bogdan Gherman, Ionuţ Ulinici, 
Adrian Pîslă

Brevet:  RO 132233 -B1/30.03.2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem robotic sferic pentru recuperarea medicală a zonei 
proximale a membrului superior, având un număr de trei cuple active cu scopul reproducerii 
abducţiei și flexiei umărului în planul orizontal, respectiv vertical şi reproducerea pronaţiei 
antebraţului în planul vertical. Invenţia se adresează pacienţilor post-AVC care suferă de pa-
ralizie la nivelul membrului superior, dar utilizarea ei poate fi extinsă și la alte categorii de 
afecţiuni care duc la o pierdere parţială sau totală a capacităţii de mobilizare a membrului 
superior. Robotul are trei grade de mobilitate, realizate prin trei cuple active de rotaţie care 
au intersecţia axelor într-un singur punct, centrul unei sfere, care la nivelul pacientului va fi 
transpus peste centrul de rotaţie al articulaţiei umărului, pentru primele două rotaţii a treia 
fiind realizată în lungul membrului superior.

Work description: The invention relates to a spherical robotic system for the rehabilitation of the 
proximal zone of the upper limb, containing three active couplers for the purpose of repro-
ducing the abduction/adduction and flexion/extension of the shoulder in the horizontal 
and vertical plane and reproducing the forearm pronation/supination in the vertical plane. 
The invention is directed towards post-stroke patients suffering from paralysis at the level of 
the upper limb following stroke, but its use may be extended to other afflictions that result 
in the partial or total loss of upper limb mobilization capacity. The robot has three degrees 
of freedom, achieved through three active rotation joints that have the axis intersection in 
a single point, more specifically the center of a sphere, which relative to the patient will be 
transposed over the center of rotation of the shoulder joint, for the first two rotations, and 
the third being done around the midline of the upper limb.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate:  Recuperare me-
dicală

C 42   SISTEM ROBOTIC PARALEL PENTRU RECUPERAREA MEDICALĂ A MEMBRULUI 
SUPERIOR / PARAllEl RObOTIC SySTEM FOR THE MEDICAl REHAbIlITATION OF 
THE UPPER lIMb

Autori:      Bogdan Gherman, Doina Pîslă, Nicolae Plitea, Călin Vaida, Giuseppe Carbone, Adrian Pîslă, 
Alexandru Banică

Brevet:  RO 132234 -B1/30.03.2020 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un sistem robotic pentru recuperarea medicală a membrului 
superior, în speţă recuperarea următoarelor mișcări: flexia antebraţului (din cot), pronaţia/
supinaţia, flexia/extensia și abducţia/adducţia mâinii (palmei). Sistemul este alcătuit din 
două module având structură paralelă, unul destinat recuperării medicale a cotului, ser-
vind mobilizării antebraţului (flexia din cot) și realizării pronaţiei/supinaţiei, celălalt modul 
paralel fiind destinat recuperării medicale a încheieturii mâinii (flexie/extensie și abducţie/
adducţie). Avantajul îl constituie o amplitudine mare a mișcărilor, rigiditate sporită și modu-
laritate. Sistemul a fost testat în spital cu subiecţi pacienţi timp de 5 luni, iar rezultatele au 
fost pozitive.

Work description: The invention relates to a robotic system for the rehabilitation of the upper limb, 
in this case the recovery of the following movements: flexion of the forearm (elbow), pro-
nation / supination, flexion / extension and abduction / adduction of the hand (palm). The 
system is implemented using a modular architecture with two parallel robotic modules, 
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one for the forearm rehabilitation: elbow flexion and pronation/supination; the other for the 
rehabilitation of the wrist: flexion/extension and adduction/abduction. The advantage of this 
family of robots consists in a large range of motion, high stiffness and modularity. The system 
has been tested in hospital with patients for a period of 5 months and the results have positive 
and encouraging.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate:  Recuperare medicală 

C 43 MODUL DE ORIENTARE MODULAR CU MAI MULTE CURBURI / ORIENTATION MO-
DUlE WITH MODUlAR STRUCTURE AND MUlTIPlE bENDS

Autori:      Călin Vaida, Nicolae Plitea, Doina Pîslă, Bogdan Gherman, Marius Suciu 

Brevet:  RO 129923-B1/30.08.2019 

Descrierea lucrării: Prezenta invenţie se referă la un modul de orientare cu o structura modulară şi mul-
tiple curburi, modul care este benefic instrumentelor chirurgicale. Soluţia tehnică oferă mul-
tiple configuraţii care pot fi adaptate la diferite necesităţi specifice ale procedurilor medicale. 
Soluţia are ca scop creşterea spaţiului de lucru a instrumentelor medicale şi ajută la evitarea 
anumitor zone sau elemente care are putea bloca câmpul operator. Această soluţie tehnică 
poate de asemenea să fie integrată în structura instrumentelor care permit orientarea unor in-
strumente medicale active (cum ar fi pensele). Modulul având în componenţă un număr redus 
de componente (patru) poate fi implementat în instrumente medicale de diferite dimensiuni.

Work description: The patent refers to an orientation module with modular structure and multiple 
bends useful for surgical instruments. The solution offers multiple possible configurations 
which can be customized based on the specific needs of a certain procedure. The solution 
intends to increase the workspace of the instruments providing a solution for the avoidance of 
areas or elements which block the direct access towards the surgical field. This solution can be 
integrated also in the structure of instruments which allow the orientation of the active tool. 
Consisting of only four different components, and a very simple construction, the patent can 
be implemented for any type of instrument dimensions.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Chirurgie minim 
invazivă, chirurgie exploratorie.

C 44 DISPOZITIV PORTABIL PENTRU REABILITAREA MEMBRELOR SUPERIOARE / 
PORTAblE DEVICE FOR THE REHAbIlITATION OF THE UPPER lIMbS

Autori:     Giuseppe Carbone, IT; Elio Matteo Curcio, IT; Diego Mazzei, IT; Doina Pîslă, RO

Cerere UIBM: IT nr. 102020000003563

Descrierea lucrării: Acest brevet propune un dispozitiv portabil alimentat electric cu dimensiuni și greutăţi 
reduse, pentru reabilitarea membrelor superioare. Sistemul propus permite efectuarea exerciţii-
lor de reabilitare monodimensionale, bidimensionale sau tridimensionale asistate automat. Dis-
pozitivul este caracterizat printr-o structură cu greutate redusă, bazat pe un mecanism simplu, 
care poate fi folosit de catre fizioterapeut în clinicile de reabilitare și / sau la casele pacienţilor. 
Dispozitivul are o bază mobilă, care poate fi plasată pe orice suprafaţă plană și, în consecinţă, 
dispozitivul este ușor portabil și se poate amplasa pe orice masă sau birou permiţând o utilizare 
zilnică. Dispozitivul propus este echipat cu o interfaţă senzorială specifică care permite identifi-
carea intenţiilor utilizatorului de mișcare în direcţiile carteziene, precum și monitorizarea și înre-
gistrarea sesiunii de reabilitare pentru o execuţie asistată a exerciţiilor de reabilitare. Dispozitivul 
poate fi echipat cu o interfaţă video, care poate fi utilizată pentru o interacţiune autonomă sau 
semi-autonomă de către utilizator, de exemplu, prin implementarea a unor elemente interactive 
(cum ar fi jocuri) cu obiective de dificultate progresivă. În plus, poate fi echipat cu o interfaţă de 
teleoperare și telemonitorizare, pentru a avea date clinice şi istorice ale pacienţilor, în vederea 
evaluării progresului reabilitării și pentru reglarea și adaptarea planului de reabilitare.

Work description: This patent proposes an electrically powered portable device, for the rehabilitati-
on of the upper limbs with reduced dimensions and weights. The proposed system allows to 
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perform automated and/or semi-automated mono-dimensional, bi-dimensional or three-di-
mensional assisted exercises. The device is characterized by a lightweight structure, equipped 
with a simple kinematic mechanism, aimed at assisting the work done by the physiotherapist 
during the rehabilitation phases in the clinics and/or at patients' homes. The device has a mo-
vable base, which can be placed on any flat surface and, accordingly, the device can be easily 
portable and re-positioned on any table or desk of daily use. The proposed device is equipped 
with a specific sensorized interface that allows to identify the user's intentions of movement 
in the Cartesian directions as well as to monitor and record the rehabilitation session for an 
assisted execution of the exercises. The device can be equipped with a video interface, which 
can be used for an autonomous or semi-autonomous interaction by the user, for example, 
through the implementation of interactive gaming tasks with manipulative targets of increa-
sing difficulty. In addition, it can be equipped with a remote control and telemonitoring inter-
face by an operator, in order to have historical clinical data of the patients, to carry out clinical 
assessments of the rehabilitation progress and for tuning and tailoring the rehabilitation plan.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate:  Robotică medicală.

C 45     ROBOT PARALEL INOVATIV PENTRU RECUPERAREA MEMBRULUI INFERIOR / 
INNOVATIVE PARAlEl RObOT FOR lOWER lIMb REHAbIlITATION

Autori:     Doina Pîslă, Bogdan Gherman, Iuliu Nadas, Nicoleta Pop, Florin Crăciun, Paul Tucan, Călin Vai-
da, Giuseppe Carbone

Cerere:  RO A/00391/27.06.2019

Descrierea lucrării: RECOVER este un sistem robotic paralel conceput pentru reabilitarea motorie post 
AVC a membrului inferior. Sistemul robotic are în componenţă două module robotice bazate 
pe mecanisme paralele. Primul modul robotic (modulul de reabilitare a şoldului/genunchiu-
lui) este bazat pe un mecanism plan cu 2 GDL şi este conceput pentru mişcările de flexie şi ex-
tensie ale şoldului şi genunchiului. Al doilea modul robotic (modulul de reabilitare a gleznei) 
este bazat pe un mecanism sferic cu 2 GDL care ghidează o platformă mobilă (împreună cu 
talpa pacientului) în mișcările gleznei de dorsiflexie/flexie şi inversie/eversie.

Work description: RECOVER is a parallel robotic system designed for the post stroke rehabilitation of 
the lower limb for bedridden patients. The robotic system consists of two parallel robotic mo-
dules which are connected to each other to achieve the rehabilitation of the main joints of the 
lower limb. The first rehabilitation robotic module (the hip/knee module) is based on a 2 DOF 
planar mechanism and it is designed for hip and knee flexion and extension. The second re-
habilitation robotic module (the ankle module) is based on a 2 DOF spatial mechanism which 
guides a mobile platform together with the patients’ foot in spherical motion achieving the 
ankle flexion/extension and inversion/eversion motions.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Robotul RECOVER 
are aplicapilitate în următoarele domenii: Robotică Medicală, Reabilitare Post-AVC.

C 46    ROBOT PARALEL PENTRU RECUPERAREA MOBILITĂŢII MEMBRULUI INFERIOR / 
PARAlEl RObOT FOR THE RECOVERy OF lOWER lIMb MObIlITy

Autori:     Doina Pîslă, Iosif Bîrlescu, Călin Vaida, Bogdan Gherman, Paul Tucan, Giuseppe Carbone, 
Nicolae Plitea 

Cerere:  RO A/00752/15.11.2019

Descrierea lucrării: RAISE este un sistem robotic paralel cu ajutorul căruia se poate realiza recuperarea 
mobilităţii celor 3 articulaţii principale ale membrului inferior (şold, genunchi şi gleznă), prin 
antrenarea în mișcare a acestora, fiecare segment al membrului inferior fiind susţinut şi mișcat 
într-un mod controlat. RAISE prezintă o structură modulară, având două module şi anume: 
un modul destinat recuperării mișcărilor de flexie/extensie şi abducţie/adducţie a șoldului şi 
mișcării de flexie/extensie a genunchiului; al doilea modul este ataşat primului modul şi este 
destinat recuperării mișcărilor de dorsiflexie/flexie şi inversie/eversie a gleznei.
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Work description: RAISE is a parallel robotic system with which you can recover the mobility of the 

3 main joints of the lower limb (hip, knee and ankle), by moving them, each segment of the 
lower limb being supported and moved in a controlled manner. RAISE presents a modular 
structure, having two modules, namely: a module designed to recover the flexion / extension 
and abduction / adduction of the hip and flexion / extension of the knee; the second module 
is attached to the first and is intended for the recovery of the dorsiflexion / flexion and inver-
sion / eversion movements of the ankle.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Sistemul robotic 
paralel RAISE se încadrează în următoarele domenii de aplicabilitate: Robotică Medicală, Re-
abilitare Post-AVC.

C 47  INSTRUMENT MEDICAL AUTOMATIZAT PENTRU INSERŢIA MAI MULTOR ACE PE 
TRAIECTORII LINIARE ŞI PARALELE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI PRIN BRA-
HITERAPIE INTERSTIŢIALĂ / AUTOMATED MEDICAl INSTRUMENT FOR INSERTING 
MUlTIPlE NEEDlES ON lINEAR AND PARAllEl TRAJECTORIES IN INTERSTITIAl 
bRACHyTHERAPy CANCER TREATMENT

Autori:     Bogdan Gherman, Iosif Bîrlescu, Alin Burz, Doina Pîslă

Cerere:  RO A/00806/28.11.2019 

Descrierea lucrării: Cererea de brevet reprezintă un instrument medical robotizat conceput pentru 
inserarea percutană a mai multor ace pe o traiectorie liniară în procedurile de brahiterapie 
pentru tratamentul cancerului hepatic. Instrumentul are 3 grade de libertate, are un lanţ ci-
nematic serial de tip PPP și un gripper special conceput. Folosește arhitectura de tip Gantry 
pentru poziţionarea acului de brahiterapie în planul XOY. Procedura de brahiterapie necesită, 
de obicei, plasarea precisă a până la 6 ace de brahiterapie drepte în interiorul tumorii într-o 
formă matricială, la o distanţă de 10 mm între ele. Acele sunt preluate din suportul special 
prevăzut, care este atașat instrumentului robotizat, unul câte unul folosind gripperul. Primul 
ac este plasat în mijlocul tumorii, urmat de celelalte, folosind traiectoriile pre-planificate.

Work description: The present innovation is a medical robotic instrument designed to insert percuta-
neously multiple needles on a straight trajectory in brachytherapy procedures for liver cancer 
treatment. The instrument has 3 degrees of freedom, having a serial kinematic chain of type 
PPP and a specially designed gripper. It uses Gantry architecture to position the brachythera-
py needle in the XOY plane. The brachytherapy procedure usually requires the precise place-
ment of up to 6 brachytherapy straight needles inside the tumor in a matrix form, at a distance 
of 10mm from each other (both on OX and OY axes). The needles are taken from the needles 
rack, which is attached to the robotic instrument, one by one using the needle gripper. The 
first needle is placed in the middle of the tumor, followed by the others, using the pre-plan-
ned trajectories.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Robotică medicală; 
Tratamentul cancerului; Brahiterapie; Injectare intra-tumorală cu eliberare controlată.
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCUREȘTI (RO)

C 48    MICROEMULSII DE ULEI BIOCOMPATIBIL ÎN APĂ CU ACID HIALURONIC ȘI ACID 
SALICILIC ȘI METODĂ DE OBŢINERE A ACESTORA / bIOCOMPATIblE OIl IN WATER 
MICROEMUlSIONS WITH HyAlURONIC ACID AND SAlICylIC ACID AND METHOD 
FOR ObTAINING THEREOF

Autori:    Cristina Elena Dinu-Pîrvu, Lăcrămioara Popa, Mihaela Violeta Ghica, Valentina Anuţa, Răzvan-
Mihai Prisada, Bruno Ștefan Velescu, Marina-Theodora Talianu

Cerere:   RO A 00179/ 2020

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o microemulsie uleioasă în apă (O / W) biocompatibilă, cu acid 
hialuronic și acid salicilic, concepută pentru aplicare topică în terapia dermatologică a acneei 
și o metodă pentru obţinerea acesteia. Problema tehnică rezolvată prin invenţie constă în: (i) 
proiectarea unui sistem topic ca microemulsie ulei în apă, (ii) selectarea a două faze, o fază 
apoasă și una uleioasă, un amestec activ de suprafaţă format din doi surfactanţi și un cosur-
factant, selectarea unui biopolimer și a unui antiacne activ, combinate în diferite rapoarte 
pentru a obţine sisteme stabile caracterizate de parametri fizico-chimici adecvaţi, care pot 
asigura aplicarea topică și obţinerea unei acţiuni superioare în tratamentul acneei.

Work description: The invention refers to a biocompatible oil in water (O/W) microemulsion, with hya-
luronic acid and salicylic acid, designed for topical application in dermatologic therapy of 
acne and a method for obtaining thereof. The technical issue solved by the invention consists 
in: (i) designing a topical system as oil in water microemulsion, (ii) selection of two phases, an 
aqueous and an oil phase, a surface active mixture formed by two surfactants and a cosurfac-
tant, the selection of a biopolymer and an antiacne active, combined in various ratios in order 
to obtain stable systems characterized by adequate physico-chemical parameters, which can 
ensure the topical application and the obtaining of a superior action in acne treatment.

Importanța socio-economică sau tehnică: Eficienţă sporită la un cost scăzut.



SECţIUNEA C | SECTION C  180 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI (RO)

C 49 COMPOZIŢII ȘI METODĂ DE TRATARE A MATERIALELOR PENTRU DEZVOLTAREA 
DISPOZITIVELOR (MEDICALE) DE PROTECŢIE CU ROL ANTIVIRAL ȘI ANTIMICRO-
BIAN / COMPOSITIONS AND METHOD FOR TREATING MATERIAlS FOR THE DEVE-
lOPMENT OF (MEDICAl) PROTECTIVE DEVICES WITH ANTIVIRAl AND ANTIMICRO-
bIAl ROlE

Autori:    Anton FICAI, Denisa FICAI, Ludmila MOTELICA, Ovidiu-Cristian OPREA, Ecaterina ANDRONESCU

Cerere:   RO A 00244/ 06.05.2020 

Descrierea lucrării: Cererea de brevet prezintă tehnologia de modificare a dispozitivelor de protecţie 
(măști, salopete, halate, mănuși, viziere) prin aplicarea unui strat polimeric încărcat cu nanopar-
ticule Ag (de diferite forme și dimensiuni, de la nanoparticule sferice la triunghiulare, trunchiate 
triunghiulare, hexagonale, cubice, cilindrice) etc.), Cu, ZnO, etc. stabilizate cu agenţi adecvaţi și 
încărcate cu substanţe antivirale/antimicrobiene pe bază de componente pure precum euge-
nol, acetat de eugenil, ..., uleiuri sau extracte cu volatilitate scăzută pentru a asigura o acţiune 
de lungă durată. În formulările de aplicat pe dispozitivele de protecţie, conţinutul de nanopar-
ticule poate ajunge la 1-2%; componente antivirale/antimicrobiene de asemenea 1-2% în timp 
ce conţinutul de polimer variază în intervalul 0,1-100%, diferenţa fiind solvent.

Work description: The present invention provides the technology for modifying protective devices 
(masks, overalls, gowns, gloves, visors) by applying a polymeric layer loaded with Ag nano-
particles (of various shapes and sizes from spherical nanoparticles to triangular, truncated 
triangular, hexagonal, cubic, cylindrical, etc.), Cu, ZnO, etc. stabilized with suitable agents and 
loaded with antiviral / antimicrobial substances based on pure components such as eugenol, 
eugenyl acetate, ..., oils or extracts with low volatility to ensure long-lasting action. In the for-
mulations to be applied on the protection devices, the nanoparticle content can reach 1-2%; 
antiviral / antimicrobial components also 1-2% while the polymer content varies in the range 
of 0.1-100% the difference being solvent.

Importanța socio-economică sau tehnică: Impactul cererii de brevet poate fi considerata atât din 
punct de vedere social, cât şi economic deoarece soluţiile dezvoltate au potenţiale aplicaţii 
în preventia infectarilor fiind eficiente inclusiv in pandemia COVID 19.

C 50  SISTEME INTELIGENTE DE NANOPARTICULE PENTRU INTERNALIZARE CELULARĂ / 
SMART NANOPARTIClES FOR CEll INTERNAlIzATION 

Autori:  Codina MOVILEANU, Denisa FICAI, Anton FICAI, Manuela CĂLIN, Maria Florentina ANGHE-
LACHE, Anca Violeta GAFENCU, Gheorghe FUNDUEANU-CONSTANTIN, Mariana PINTEALA, 
Maya SIMIONESCU, Ecaterina ANDRONESCU

Cerere:   RO A 00339/ 15.06.2021

Descrierea lucrării: Cererea de brevet se refera la soluţii inovatoare destinate internalizării celulare a 
unor nanoparticule magnetice capabile să livreze substanţe active necesar tratamentului. Un 
exemplu practic, de interes major, este reprezentat de nanoparticulele magnetice stabilizate, 
decorate cu acid folic pentru asigurarea internalizării ţintite în celulele tumorale și încărcate 
cu substanţe active destinate terapiei cancerului.

Work description: The patent application relates to innovative solutions for the cellular internalization 
of magnetic nanoparticles capable of delivering active substances necessary for the tumoral 
therapy. A practical example of major interest is the stabilized magnetic nanoparticles, deco-
rated with folic acid to ensure targeted internalization in tumor cells and loaded with active 
substances for cancer therapy.

Importanța socio-economică sau tehnică: Impactul cererii de brevet poate fi considerata atât 
din punct de vedere social, sistemele magnetice dezvoltate fiind potenţial cărăuși pentru 
compuși biologic activi (de la medicamente la vaccinuri, substanţe naturale, etc.). 
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C 51  IMPLANT PERSONALIZAT DIN MATERIALE BIORESORBABI-LE PENTRU FIxAREA 

INTERNĂ A FRACTURILOR OASELOR LUNGI / CUSTOM MADE IMPlANT FROM bIO-
RESORbAblE MATE-RIAlS FOR INTERNAl FIxATION OF lONG bONE FRACTURES

Autori:  Florin MICULESCU, Otilia Elena ILIE, Augustin SEMENESCU, Mihnea Cosmin COSTOIU, Valeriu 
GHEORGHIȚĂ, Alexandru MARIN 

Cerere:  RO A 00257 / 17 mai 2021

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un proces pentru obţinerea unui implant unic, biodegrada-
bil, personalizat pentru fixarea internă a oaselor lungi, cu proprietăţi fizice predeterminate 
prin controlul parametrilor geometrici specifici. Implantul îndeplinește cerinţele mecanice și 
biologice pentru regenerarea osoasă și elimină necesitatea unei intervenţii chirurgicale se-
cundare, fiind o metodă mai puţin invazivă pentru fixarea internă a fracturilor osoase lungi. 
Problema tehnică este rezolvată prin obţinerea unui fixator cilindric, realizat din materiale 
polimerice, ceramice sau compozite bioresorbabile, monocomponent sau bicomponent, 
cu găuri pe suprafaţă, de geometrii și dimensiuni diferite și cu găuri specifice pentru fixarea 
șuruburilor.

Work description: The invention relates to a process for obtaining a unique, biodegradable, customi-
zed implant for the internal fixation of long bones, with physical properties predetermined by 
controlling specific geometric parameters. The implant meets the mechanical and biological 
requirements for bone regeneration and eliminates the need for secondary surgery, being 
a less invasive method for internal fixation of long bone fractures. The technical problem is 
solved by obtaining a cylindrical bone fixator, made of polymeric, ceramic or bioresorbable 
composite materials, in a one-component or two-component way, with holes on the surface, 
of different geometries and sizes and holes specific for screw fixing.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a invenţiei poate fi cuantifi-
cată după aplicarea acesteia. Putem estima o reducere a costurilor cu 50% datorată eliminării 
unei intervenţii chirurgicale secundare de extragere a implantului. Totodată, putem aproxima 
reduce-rea cu 10-15 % a duratei totale de vindecare datorată biocompatibilităţii şi a biodegra-
dării materialului utilizat. Valoarea tehnică a lucrării constă în personalizarea formei implantu-
lui și a caracteristicilor mecanice în funcţie de necesităţile pacientului. Un impact major este 
dat atât de parametrii geometrici ai găurilor, distanţei dintre acestea şi unghiul de înclinaţie al 
modelului, cât şi de grosimea şi lungimea implantului.
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C 52  PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI PRODUS PENTRU RECON-STRUCŢIA DEFEC-

TELOR OSOASE, PE BAZĂ DE HIDROxIAPATITĂ ŞI FOSFAT DE CALCIU BIFAZIC 
BIOGEN / MANUFACTURING PRO-CESS OF A PRODUCT DESTINED FOR bONE DE-
FECTS RECON-STRUCTION, bASED ON HyDROxIAPATITE AND bIOGENIC bIPHA-
SIC CAlCIUM PHOSPHATE

Autori:  Florin MICULESCU, Aura-Cătălina MOCANU, George STAN, Iulian Vasile ANTONIAC, Mihnea 
Cosmin COSTOIU, Ștefan Ioan VOICU, Marian MICULESCU, Ileana Mariana MATEȘ, Augustin 
SEMENESCU

Cerere:  RO A 00258 / 17.05.2021

Descrierea lucrării: Invenţia prezintă procesul de fabricaţie a unui produs destinat reconstrucţiei de-
fectelor osoase, pe bază de hidroxiapatită și fosfat de calciu bifazic biogen (raport hidroxia-
patită/fosfat tricalcic controlat) rezultat din calcinarea marmurei dolomitice și a scoicilor și a 
tratamentului cu acid fosforic. Pulberile obţinute sunt amestecate cu fibre de cânepă împle-
tite/răsucite sub formă de fascicul și apoi îmbibate în soluţie apoasă de amidon și biosticlă. 
Amestecul este compactat prin presare izostatică la rece. Porozitatea produsului, evidenţiată 
drept canale/pori interconectaţi, rezultă după arderea completă a materialelor organice în-
corporate. Modularea caracteristicilor mecanice și biologice se realizează în funcţie de para-
metrii de sinterizare.

Work description: The invention display the manufacturing process of a product destined for bone 
defects reconstruction, based on hydroxyapatite and biogenic biphasic calcium-phosphate 
(controlled hydroxyapatite/tricalcium phosphate ratio) resulted from the calcination of do-
lomitic-marble and sea-shells, and treatment with phosphoric acid. The obtained powders 
are mixed with hemp fibres braided/twisted as a bundle and then soaked in aqueous-soluti-
on of starch and bioglass. The mixture is compacted by cold isostatic pressing. The porosity 
of the product, evidenced as interconnected channels/pores, results after the combustion 
of the incorporated organic-materials. The modulation of the mechanical and biological fea-
tures is performed function of the sintering parameters.

Importanța socio-economică sau tehnică: Materialele sintetice sau artificiale sunt preferate ca 
opţiune rezonabilă pentru regenerarea osoasă, dar nu și integrată. Adiţional, factorul so-
cio-economic înclină balanţa în favoarea unor produse biomimetice de tip fosfat de calciu 
biogen obţinute din resurse naturale, capabile să reproducă fidel formaţiunea osoasă unde 
vor fi implantate, îmbinând și caracterul environmentally-friendly. Se evidenţiază astfel și 
diminuarea reziduurilor bogate în calciu rezultate în industria alimentară după procesarea 
scoicilor. Necesitatea din punct de vedere economic poate fi privită și prin prisma aspectelor 
tehnice privind remedierea defectelor osoase de dimensiuni mari, mai exact a cantităţii ex-
tinse de material necesar pentru atingerea acestui obiectiv. 
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (RO)

C 53  INSTALLATION FOR THE EVALUATION OF THE MAGNETIC FIELD ExPOSURE 
EFFECTS

Autori:    Pavel Ștefan, Lupa Lavinia Afrodita, Mocan Marian Liviu, Ungureanu Daniel-Viorel, Doboși 
Ioan Silviu, Moldovan Aurel, Simina Alina Georgiana, Bînzar Alexandru, Suciu Silviu Cristian

Cerere:  RO A/00336/15.05.2018

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o instalaţie care poate fi utilizată pentru a evalua efectele 
unui magnet oscilant, pulsat, de joasă frecvenţă, 20 ÷ 70 Hz și intensitate reglabilă asupra 
celulelor unei probe biologice: ţesut extras, fluid organic, organism viu, seminţe . Instalaţia 
conform invenţiei constă dintr-o placă de sprijin pe care sunt poziţionate cel puţin două su-
porturi perpendiculare, în funcţie de numărul de staţii de lucru necesare pentru efectuarea 
studiului. Pe fiecare braţ atașat la suport este fixată o inductanţă, care poate fi poziţionată 
și fixate atât în plan perpendicular pentru apropierea sau distanţarea probei de lucru astfel 
încât să se obţină intensitatea dorită a câmpului magnetic, precum și plan orizontal prin 
glisare sau (și) prin rotaţie pe suportul de montare din faţa probei studiate. Sursa de ener-
gie reglabilă este controlată de un programator și conectată la un generator de impulsuri 
dreptunghiulare cu frecvenţă variabilă.

Work description: The invention relates to an installation which can be used to evaluate the effects 
of a oscillating, pulsed, low frequency magnetic, 20÷70 Hz, and adjustable intensity on the 
cells of a biological sample: extracted tissue, organic fluid, living organism, seeds. The in-
stallation according to the invention consists of a support plate on which at least two per-
pendicular supports are positioned, depending on the number of workstations required to 
perform the study.On each arm attached to the support it is fixed an inductance, which can 
be positioned and fixed both in perpendicular plane for approach or distancing of the work 
sample so as to obtain the desired intensity of the magnetic field, as well as horizontally 
plane by sliding or (and) by rotation on the mounting support in front of the studied sam-
ple. The adjustable power source is controlled by a scheduler and connected  to a variable 
frequency rectangular pulse generator.

C 54  ELECTRICAL INSTALLATION FOR AIR AND SURFACE DISINFECTION FROM THE 
PUBLIC TRANSPORT

Autori:  Pavel Ștefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Bînzar Alexandru, Tutelcă Ancuţa Letiţia, Suciu Silviu 
Cristian, Popoiu Călin Marius

Cerere:  RO U/ 00024 24.06.2020

Descrierea lucrării: Problema tehnică rezolvată prin invenţie constă în realizarea unei instalaţii elec-
trice fixe care este utilizată pentru dezinfecţia suprafeţei și aerului cu radiaţii ultraviolete 
UVC din transportul public, montată pe tavanul vehiculului de transport, alimentată de sur-
sa electrică a vehiculul de transport public. Comanda instalaţiei de dezinfectare poate fi 
executată manual sau prin Wi-Fi, de la o distanţă prestabilită.

Work description: The technical problem which is solved by the invention, consists in realization of a 
fixed electrical installation which is used for surface and air disinfection with UVC ultraviolet 
radiation from the public transport, mounted on the ceiling of the transportation vehicle, 
powered by the electrical source of the public transport vehicle. The command of the disin-
fection installation can be executed manually or via Wi-Fi, from a predetermined distance.

Importanța socio-economică sau tehnică: Fiind o soluţie tehnică fixă, situată pe tavanul vehicu-
lului și alimentată de sursa electrică a vehiculului de transport public, comparativ cu alte 
tipuri de soluţii similare, pentru același efect de dezinfecţie, oferă costuri de fabricaţie și de 
funcţionare mai mici. Folosește trei lămpi germicide UVC (26), două la lungimea de undă de 
253,7 nm și una la lungimea de undă de 183 nm, generatoare de radiaţii UVC și ozon.
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CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
BEIJING TIMES BEAUTy TECHNOLOGy CO., LTD (CN)

C 55  COMPOZIŢIE COSMETICĂ CU EFECTE DE NETEZIRE A RIDURILOR, ALBIRE ȘI ÎN-
DEPĂRTARE A ACNEEI ȘI CICATRICILOR, PRECUM ȘI PROCEDEU DE PREPARARE 
A COMPOZIŢIEI COSMETICE / COSMETIC COMPOSITION WITH EFFECTS OF RE-
SISTING WRINklES, WHITENING AND REMOVING ACNES AND SCARS AS WEll AS 
PREPARATION METHOD OF COSMETIC COMPOSITION

Autor:    SHEN HUAHUI

Numărul cererii/brevetului/certificatului: 201410421444.2

Descrierea lucrării: Plantele medicinale chinezești extrase din acest brevet pot stimula producţia de 
lipide și adiponectină, precum și diferenţierea adipocitelor, cu acţiune antioxidantă excelentă, 
de hidratare, de albire, de întinerire a pielii, de netezire a ridurilor, de îndepărtare a petelor etc.

Work description: The Chinese herbal medicine extracted from this patent can stimulate lipid and 
adiponectin production and adipocyte differentiation as well, with excellent effects of antio-
xidant, skin moisturizing, whitening, anti-aging, wrinkle removing, spot removing and so on. 
Technology: It’s a cosmetic composition with effects of anti-wrinkle, whitening, anti-acne and 
scar removing, containing Chinese herbal medicine extracts and acceptable excipients for 
cosmetics. The procedure are that: the first is to respectively crush and sift the snake berry,  
raspberry, Cornus officinalis, Mahonia, wax apple, purslane, medlar, Ligustrum lucidum, dan-
delion, Artemisia argyi, motherwort and Ganoderma lucidum, then put them together into 
the solvent with the weight of 10 times to the Chinese herbal extracts. And the solvent is 75% 
ethanol by volume. Then soak at 350C for 7hours. After that, it is a 5 hours of low-temperature 
ultrasonic extraction, and the supernatant was cenreifuged, filtered and refluxed with etha-
nol, and then a secondary filtration is necessary. Finally, the natural components of plants can 
be obtained.

Importanța socio-economică sau tehnică: In modern life, more and more people's cuticle can not 
play a normal barrier role. This degradation of skin barrier function can lead to various skin 
diseases, such as xerosis, atopic dermatitis, contact dermatitis and psoriasis. Although tra-
ditional moisturizers with water holding capacity can alleviate the above diseases, it is still 
difficult to cure these skin diseases fundamentally. At present, many cosmetics using natural 
substances have been developed to reduce skin irritation caused by various chemicals. Besi-
des, natural substances with less side effects on skin have also attracted the attention of many 
consumers, so people are committed to developing natural substances that can be used as 
raw materials of cosmetics.
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INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE (MD)

C 56     METODĂ DE MENŢINERE A MOBILITĂŢII CELULELOR REPRODUCTIVE MASCULI-
NE /  METHOD FOR MAINTAINING THE MObIlITy OF MAlE REPRODUCTIVE CEllS 

Autori:   Nicolae Roşca, Ion Balan, Gheorghe Boronciuc, Melania Bucarciuc, Iulia Cazacova, Vladimir 
Buzan, Ion Mereuţa, Alexandru Dubalari, Nicolae Fiodorov, Irina Blîndu

Brevet de scurtă durată:  MD 1437

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la reproducerea animalelor 
agricole şi poate fi aplicată pentru menţinerea indicilor morfofiziologici ai celulelor reproduc-
tive masculine. Procedeul propus constă în aceea că ejaculatul colectat se diluează în raport 
de 1:5 cu soluţie izotonică de glucoză de 6,2% la care se adaugă acid α-lipoic în cantitate de 
0,0018…0,003 g/ml.

Work description: The invention relates to veterinary medicine, in particular to the reproduction of 
farm ani-mals and can be used for maintaining morphophysiological parameters of male re-
productive cells. The proposed method consists in that the collected ejaculate is diluted with 
a 6,2% isotonic glucose solution, in a ratio of 1:5, to which α-lipoic acid is added in an amount 
of 0,0018…0,003 g/ml. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Procedeul propus asigură menţinerea mobilităţii şi 
capacităţii energetice a celulelor reproductive masculine în condiţii hipotermale datorită uti-
lizării acidului α-lipoic, substanţă biologic activă cu o capacitate înaltă de neutralizare a me-
taboliţilor şi radicalilor liberi, care se formează în rezultatul activităţii vitale a celulelor sexuale.
Rezultatele investigaţiilor experimentale a mediului de diluare în care se adaogă acid α-lipoic 
în conformitate cu procedeul propus denotă despre menţinea rezervelor energetice ale sper-
matozoizilor și mobilitatea înaltă pe parcursul a cinci ore, timpul util de însămânţare artificială 
a iepurilor, ceea ce asigură o fertilitate reușită din prima însămânţare. Procedeul propus este 
ușor de realizat, substanţele utilizate sunt accesibile și necostisitoare.
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INSTITUTUL ȘTIINţIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ȘI MEDICINĂ 
VETERINARĂ (MD)

C 57     METODĂ DE DIAGNOSTIC AL LEUCOZEI BOVINE / METHOD OF DIAGNOSIS OF 
bOVINE lEUkOSIS

Autori:    Roman Moscalic, Mariana Caraman

Brevet:   MD 4691

Descrierea lucrării: Metoda, conform invenţiei, include prelevarea probelor de sânge cu anticuagulant, 
precipitarea celulelor sangvine și separarea plasmei, examinarea serologică a plasmei în testul 
de imunodifuzie în gel de agar, înregistrarea rezultatelor peste 24-36 ore, efectuarea examinării 
hematologice a probelor seropozitive, și în cazul rezultatelor care confirmă prezenţa bolii, se 
stabilește diagnosticul de leucoză bovină. Rezultatul constă în reducerea timpului de stabilire a 
diagnosticului datorită efectuării examinării serologice și hematologice dintr-o probă comună 
de sânge cu anticoagulant.

Work description: The method according to the invention includes taking blood samples with antico-
agulant, precipitating blood cells and separating the plasma, serological examination of the 
plasma in the agar gel immunodiffusion test, recording the results over 24-36 hours, perfor-
ming hematological examination of seropositive samples, and in the case of results confirming 
the presence of the disease, the diagnosis of bovine leukosis is established. The result consists 
in the reduction in diagnosis time due to serological and haematological examination of a 
common blood sample with anticoagulant.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema pe care o rezolvă  invenţia „Metodă de diagnostic 
al leucozei bovine” constă în elaborarea unei metode de diagnosticare a leucozei bovine, prin 
testarea concomitentă din aceeași mostră de sânge cu anticuagulant (Trilon B), diminuarea 
timpului pentru identificarea nu numai a animalelor infectate cu VLB, dar și diagnosticarea 
printre ele a celor bolnave de leucoză și rebutarea justificată și la timp a acestora pentru sacrifi-
care; reducerea cheltuielilor materiale cauzate de boală; optimizarea  termenului de eradicare 
și combatere a leucozei bovine în R. Moldova.
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INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE (MD)

D 1     SUPLIMENT ALIMENTAR BIOLOGIC ACTIV CU ACTIVITATE ANTIOxIDANTĂ /   
bIOlOGICAlly ACTIVE FOOD ADDITIVE WITH ANTIOxIDANT ACTIVITy

Autori:    Ion Mereuţă, Vladimir Carauş, Tudor Strutinschii, Valeriu Dubcenco

Brevet de scurtă durată:  MD 1478

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară şi sanocreatologie, şi anume la un su-
pliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă. Suplimentul alimentar, conform 
invenţiei, conţine, în % mas.: extract uscat din seminţe de amarant 30, extract uscat din 
frunze de pelin 40, extract uscat de dihidroquercetină 15 şi cărbune activat 15. 

Work description: The invention relates to the food industry and sanocreatology, namely to a bio-
logically active food additive with antioxidant activity. The food additive, according to the 
invention, comprises, in wt%: dry extract of amaranth seeds 30, dry extract of wormwood 
leaves 40, dry extract of dihydroquercetin 15 and activated carbon 15.

Importanța socio-economică sau tehnică: Suplimentul alimentar biologic activ cu activitate anti-
oxidantă manifestă o acţiune inhibatoare atât asupra radicalilor liberi, cât și inhibă sinteza 
lor. Investigaţiile experimentale au demonstrat că suplimentul alimentar propus asigură 
creșterea potenţialului antioxidant şi adaptiv al organismului. Suplimentul poate fi reco-
mandat ca un remediu profilactic sau poate fi inclus în componenţa produselor alimentare 
funcţionale predestinate pentru sporirea potenţialului adaptiv şi antioxidant ale organis-
mului. Compoziţia suplimentului alimentar biologic activ este accesibilă şi necostisitoare. 

D 2     SUPLIMENT ALIMENTAR BIOLOGIC ACTIV CU ACTIVITATE ANTIOxIDANTĂ /   
bIOlOGICAlly ACTIVE FOOD ADDITIVE WITH ANTIOxIDANT ACTIVITy

Autori:    Ion Mereuţă, Vladimir Carauş, Tudor Strutinschii, Valeriu Dubcenco 

Brevet de scurtă durată:  MD 1479

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară şi sanocreatologie, şi anume la un su-
pliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă. Suplimentul alimentar, conform 
invenţiei, conţine, în % mas.: extract uscat din seminţe de amarant 25, extract uscat din 
frunze de pelin 40, extract uscat de dihidroquercetină 12, extract uscat din coajă de nuci 8, 
cărbune activat 15. 

Work description: The invention relates to the food industry and sanocreatology, namely to a biologi-
cally active food additive with antioxidant activity. The food additive, according to the inventi-
on, comprises, in wt%: dry extract of amaranth seeds 25, dry extract of wormwood leaves 40, 
dry extract of dihydroquercetin 12, dry extract of walnut shell 8, activated carbon 15.

SECţIUNEA D/ SECTION D 

Agricultură, soiuri de plante, alimentație

Agriculture, plant varieties, food industry
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Importanța socio-economică sau tehnică: Suplimentul alimentar biologic activ cu activitate anti-

oxidantă manifestă o acţiune inhibatoare atât asupra radicalilor liberi, cât și inhibă sinteza 
lor. Investigaţiile experimentale au demonstrat că suplimentul alimentar propus asigură 
creșterea potenţialului antioxidant şi adaptiv al organismului. Suplimentul poate fi reco-
mandat ca un remediu profilactic sau poate fi inclus în componenţa produselor alimentare 
funcţionale predestinate pentru sporirea potenţialului adaptiv şi antioxidant ale organis-
mului. Compoziţia suplimentului alimentar biologic activ este accesibilă şi necostisitoare. 

D 3      SUPLIMENT ALIMENTAR BIOLOGIC ACTIV CU ACTIVITATE ANTIOxIDANTĂ /   
bIOlOGICAlly ACTIVE FOOD ADDITIVE WITH ANTIOxIDANT ACTIVITy

Autori:    Ion Mereuţă, Vladimir Carauş, Tudor Strutinschii, Valeriu Dubcenco

Brevet de scurtă durată:  MD 1480

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară şi sanocreatologie, şi anume la un su-
pliment alimentar biologic activ cu activitate antioxidantă. Suplimentul alimentar, conform 
invenţiei, conţine, în % mas.: extract uscat din seminţe de amarant 25, extract uscat din 
frunze de pelin 35, extract uscat de dihidroquercetină 10, extract uscat din coajă de nuci 10, 
extract uscat de rădăcină de păpădie 10 și cărbune activat 10. 

Work description: The invention relates to the food industry and sanocreatology, namely to a bio-
logically active food additive with antioxidant activity. The food additive, according to the 
invention, comprises, in wt%: dry extract of amaranth seeds 25, dry extract of wormwood 
leaves 35, dry extract of dihydroquercetin 10, dry extract of walnut shell 10, dry extract of 
dandelion roots 10 and activated carbon 10.

Importanța socio-economică sau tehnică: Suplimentul alimentar biologic activ cu activitate anti-
oxidantă manifestă o acţiune inhibatoare atât asupra radicalilor liberi, cât și inhibă sinteza 
lor. Investigaţiile experimentale au demonstrat că suplimentul alimentar propus asigură 
creșterea potenţialului antioxidant şi adaptiv al organismului. Suplimentul poate fi reco-
mandat ca un remediu profilactic sau poate fi inclus în componenţa produselor alimentare 
funcţionale predestinate pentru sporirea potenţialului adaptiv şi antioxidant ale organis-
mului. Compoziţia suplimentului alimentar biologic activ este accesibilă şi necostisitoare.
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D 4           SUPLIMENT BIOLOGIC ACTIV / bIOlOGICAlly ACTIVE ADDITIVE 

Autori:    Anatol Mantoptin, Ana Leorda, Svetlana Garaeva, Vlada Furdui, Galina Postolati

Brevet de scurtă durată:  MD 1421

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară, în special la suplimente pe bază de 
produse apicole şi poate fi utilizată pentru producerea suplimentelor biologic active cu ac-
ţiune fortifiantă. Poate fi recomandat spre utilizare în cazul suprasolicitărilor fizice și psihice, 
în scop de profilaxie în perioada infecţiilor virale sezoniere, în perioada de recovalescenţă 
după afecţiunile sistemului respirator. Suplimentul biologic activ conţine extracte hidroal-
coolice din albine moarte, larve de molie de ceară şi propolis, în următorul raport al ingredi-
entelor, ml la 100 ml de produs: extract din albine moarte 45-60 extract din larve de molie 
de ceară 20-35 extract din propolis 15-30.

Work  description: The invention relates to the food industry, in particular to additives based on be-
ekeeping products and can be used for the production of biologically active additives with 
fortifying action. It can be recommended for use in case of physical and mental overload, 
for the purpose of prophylaxis during seasonal viral infections, during the period of recova-
lescence after respiratory diseases. The biologically active additive comprise water-alcohol 
extracts of dead bees, wax moth larvae and propolis, in the following ratio of ingredients, ml 
per 100 ml of product: extract of dead bees 45-60 extract of wax moth larvae 20-35 propolis 
extract 15-30.

Importanța socio-economică sau tehnică: Utilizarea experimentală a suplimentului biologic activ 
denotă o dublare a duratei maximal admisibile a efortului fizic care nu provoacă dereglări 
ale sistemelor cardiovascular și respirator la persoanele fără o pregătire fizică specială, fapt 
important în coordonarea efortului fizic aplicat cu posibilităţile individuale de adaptare. Su-
plimentul poate fi recomandat spre utilizare în cazul suprasolicitărilor fizice şi psihice, dar şi 
tuturor persoanelor fără o pregătire fizică specială pentru fortificarea organismului; în scop 
de profilaxie primăvara şi toamna în perioada infecţiilor virale sezoniere; în perioada de re-
convalescentă după afecţiunile sistemului respirator. 
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INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII ”D. GHIţU” (MD)

D 5           PROCEDEU DE CULTIVARE A CIUPERCILOR PLEUROTUS / AN OySTER MUSHRO-
OM GROWING METHOD 

Autori:    Irina Şibaeva, Alexandr Şhibaev

Brevet de scurtă durată:  MD 1522

Descrierea lucrării: Metoda de cultivare a ciupercilor Pleurotus constă în aplicarea unui câmp mag-
netic pulsatoriu cu inducţia de 40-50 μT și  frecvenţa de 16,5 Hz asupra miceliului ciupercii. 
Pungile de polietilenă cu blocuri de substrat inoculate, care conţin ciuperci Pleurotus, sunt 
tratate cu un câmp magnetic cu parametrii specificaţi timp de 15 minute înainte de a fi puse 
în cultivare. După aceea, pungile sunt plasate într-o camera de ciuperci pentru a fi cultivate 
în conformitate cu tehnologia obișnuită, la temperatura de 20-22C și o umiditatea de 85-
90%. Utilizarea invenţiei permite reducerea timpului de creștere cu 5 zile prin accelerarea 
creșterii corpurilor fructifere și creșterea randamentului cu 15%.

Work description: The method consists in the exposure of the mushroom mycelium to an alterna-
ting pulsed magnetic field at an induction of 40–50 μT and a frequency of 16.5 Hz. Polye-
thylene bags containing inoculated substrate blocks of oyster mushrooms are subjected 
to a 15-min treatment with a magnetic field at the above parameters before being placed 
for growing. After the treatment, the bags are placed into special premises for growing in 
accordance with the conventional technology at a temperature of 20–22ºC and a humidity 
of 85–90%. The use of the invention makes it possible to reduce the growing time by 5 days 
owing to the acceleration of the growth of fruit bodies and to increase the yield by 15%. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Metoda propusă vă permite reducerea consumului de 
energie electrică necesară pentru iluminarea și ventilarea încăperii, precum și consumul 
pentru încălzirea încăperii cu 15-20% și obţinerea profitului suplimentar din creșterea ran-
damentului de cel puţin 15%.
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UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD 
ACADEMIA DE STAT DE MEDICINĂ VETERINARĂ DIN VITEBSK, By

D 6    PROCEDEU DE CREȘTERE A PĂSĂRILOR / PROCESS OF RAISING bIRDS 

Autori:    Elena Kapitonova, BY; Nicolae Eremia, MD; Ivan Kociș, BY; Dmitrii Korolev, BY

Brevet de scurtă durată:  MD 1463

Descrierea lucrării: Procedeu de creștere a păsărilor, care include întreţinerea lor pe așternut perma-
nent în care se adaogă, o dată pe săptămână, un aditiv mineral în cantitate de 100 g/m2, tot-
odată aditivul mineral este constituit din argilă, carbonat de calciu, silice, zeolit și impurităţi, 
având dimensiunea granulelor de 3-5 mm, suprafaţa activă de 42,1 m2/g, volumul porilor 
de 0,104633 cm2/g, lăţimea medie a porilor 9,76488 mm și următoarea compoziţie chimică 
la 1 kg de substanţă uscată: Ca 60-100 g, P 0, -2,8 g, Na 1,0-8,0 g, K 5,0-20,0 g, Mg 0,5-6,5 
g, Fe 1000,0-14000,0 mg, Cu 4,0-90,0 mg, Zn 20,0-20,0-100,0 mg, Mn 40,0-450,0 mg și Co 
2,0...-10,0 mg.

Work description: The process for growing poultry, which includes their maintenance on the per-
manent bedding to which they are added, once a week, a mineral additive in an amount of 
100 g/m2, at the same time the mineral additive consists of clay, calcium carbonate, silica, 
zeolite and impurities having a particle sive of 3-5 mm, an active surface area of 42.1 m2/g, a 
pore volume of 0.104633, an average pore width of 9.76488 mm and the following chemical 
composition per 1 kg of dry matter: Ca 60-100 g, P 0,5-2.8 g, Na 1.0-8.0 g, K 5.0-20.0 g, Mg 
0.5 -6.5 g, Fe 1000.0-14000.0 mg, Cu 4.0-90.0 mg, Zn 20.0-20.0-100.0 mg, Mn 40.0-450.0 mg 
and Co 2.0 -10.0 mg.

Importanța socio-economică sau tehnică: Aditivul mineral reduce eficient umiditatea aerului din 
încăpere cu 8%, contaminarea microbiană totală cu 24,6% și, de asemenea, reduce de 2 ori 
numărul de bacterii ale grupului intestinal, ceea ce contribuie în mod natural la menţinerea 
condiţiilor sanitare ridicate în locurile unde sunt întreţinute păsările. Așternutul uscat a con-
tribuit la reducerea dezvoltării microflorei patogene și condiţional patogene, prevenind 
bolile membrelor (subdermatite) păsărilor. În baza lucrărilor de cercetare, eficacitate s-a 
constat eficacitatea aditivului  mineral în calitate de agent sanitaro-igienic pentru uscarea 
materialului de așternut în halele pentru păsări, ceea ce a contribuit la stabilirea parametri-
lor sanitaro-igienici optimi și la îmbunătăţirea calităţii produselor. 
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INSTITUTUL ȘTIINţIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ȘI MEDICI-
NĂ VETERINARĂ (MD)

D 7    PROCEDEU DE FERTILIZARE A SOLULUI / SOIl FERTIlIzATION PROCESS 

Autori:     Roman Moscalic, Larisa Cremeneac, Mariana Caraman, Oleg Mașner, Igor Petcu, Nicolae 
Starciuc, Constantin Stamati

Brevet de scurtă durată:  MD 1521

Descrierea lucrării: Procedeul de fertilizare a solului prevede distribuirea uniformă a compostului ex-
perimental II, în cantitate de 10 t/ha, care contribuie la: ameliorarea calităţii microbiologice 
a solului prin sporirea cantitativă a microorganismelor Lactobacillus spp., Bifidobacterium 
spp. și Bacillus spp. în sol; creșterea concentraţiei substanţei organice și humusului în sol 
respectiv cu 114,81% și 10,56%; stimularea dezvoltării fiziologice a plantelor, în cele patru 
faze fenologice, respectiv cu 7,69%, 10,53%, 8,38%, 9,36%; majorarea recoltei boabelor de 
porumb cu 5,98%; sporirea biomasei de paie cu 17,45%.

Work description: The soil fertilization process provides for the uniform distribution of experimental 
compost II, in the amount of 10 t/ha, which contributes to: improving the microbiological 
quality of the soil by quantitatively increasing the microorganisms Lactobacillus spp., Bifi-
dobacterium spp. and Bacillus spp. in soil; increasing the concentration of organic matter 
and humus in the respective soil by 114.81% and 10.56%; stimulating the physiological de-
velopment of plants, in the four phenological phases, respectively by 7.69%, 10.53%, 8.38%, 
9.36%; increase of the corn grain harvest by 5.98%; increase of straw biomass by 17.45%.

Importanța socio-economică sau tehnică: Procedeul de fertilizare a solului rezolvă problema tehnică 
prin aceea că în conformitate cu invenţia compostul obţinut din dejecţiile puilor broiler: deja 
conţine tulpini de microorganisme benefice; nu necesită timp suplimentar pentru stropirea 
acestora cu preparate EM (microorganisme eficiente); nu sunt necesare utilaje braţe de muncă  
pentru lucrările auxiliate; cheltuielile pentru procurarea și administrarea pro/prebioticului Poul-
tryStarRmeEUîn nutreţul combinat sunt incluse în sinecostul cărnii puilor broiler.
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D 8        NUTREŢ COMBINAT GRANULAT PENTRU IEPURII DE CASĂ / GRANUlATED COM-

POUND FODDER FOR RAbbITS

Autori:     Mariana Caraman,  Oleg Mașner,  Roman Moscalic, Sergiu Coșman,  Svetlana Burţeva,  
Maxim Bîrsa, Nicolae Starciuc, Igor Petcu

Brevet de scurtă durată:  MD 1455

Descrierea lucrării: Nutreţul combinat granulat, conform invenţiei, conţine: făina de fân de lucer-
nă –34,0%, porumb mărunţit –13,0%, grâu mărunţit – 10%, orz mărunţit – 10,0%, turtă 
de floarea soarelui -11,0%, șrot de soia 8,0%, borhot de alcool – 6,5%, tescovină de stru-
guri-3,9%, calcar – 1,0%, premix ce conţine vitamine, microelemente și coccidiostatic – 
2,0%, sare de bucătărie – 0,5%, precum și biomasă de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 – 
0,1%. Alimentaţia iepurilor de casă cu nutreţ combinat granulat contribuie la: sporirea ma-
sei corporale cu 6,31%; micșorarea consumul specific cu 25,32%; diminuarea cu 12,98% a 
conţinutului de grăsime în carne; sporirea randamentului la sacrificare cu 2,70%; obţinerea 
profitului net de 9,06 lei/cap.

Work description: The fodder, according to the invention, contains: alfalfa hay flour – 34.0%, crus-
hed corn – 13.0%, crushed wheat – 10.0%, crushed barley – 10.0%, sunflower cake – 11.0%, 
soybean meal – 8.0%, alcohol boroch – 6.5%, grape pomace – 3.9%, limestone – 1.0%, pre-
mix containing vitamins, trace elements and coccidiostat – 2.0%, table salt – 0.5%, as well 
as biomass of Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 – 0.1%. Feeding rabbits with granulated 
compound fodder contributes to increasing body weight by 6.31%; reduction of specific 
consumption by 25.32%; decrease by 12.98% of the fat content in meat; increasing the slau-
ghter efficiency by 2.70%; obtaining the net profit of 9.06 lei/head.

Importanța socio-economică sau tehnică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia „Nutreţ 
combinat granulat pentru iepurii de casă” constă în elaborarea unei reţete de nuteţ combi-
nat granulat cu înaltă valoare nutritivă, care  echilibrează microflora intestinală și combate 
bolile gastrointestinale, care apar imediat după înţărcarea iepurașilor, în rezultatul stresului; 
diminuează procentul de morbiditate și mortalitate; sporește procesele metabolice în orga-
nism și respectiv sporul în greutate; diminuează consumul specific de nutreţ.
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GRĂDINA BOTANICĂ NAţIONALĂ (INSTITUT) ”ALEXANDRU CIUBOTARU” (MD)

D 9        lyCIUM bARbARUM l. (GOJI TIBETAN) ”LICURICI”

Autori:     Nina Ciorchină, Maria Tabăra, Mariana Trofim

Cerere:   MD v 2017 0006

Descrierea lucrării: Arbust de până la 2 m înălţime. Inflorescenţe solitare sau grupate câte 3-7, de 
culoare Liliachiu – pal și grupate câte 3-7. Durata perioadei de vegetaţie aprilie-noiembrie 
230-240 zile. Epoca începutului înfloririi II decada lunii mai. Culoarea fructului roşu-coral. Di-
ametru mediu a fructului constituie 0,5-0,7 cm, forma oblongă cu fermitate medie. Seminţa 
fructului variază 0,02-0,03 cm mici de forma sferică. Preferă locuri însorite, preferă solurile 
nisipoase, argiloase sau lutoase, bine drenate. Pe soluri bogate plantele sunt mai viguroase 
și mai productive. Rezistent la dăunători, patogeni și condiţii nefavorabile de mediu. Reco-
mandat ca plantă fructiferă, meliferă, medicinală sau decorativă pentru arta peisageră. 

Work description: Shrub up to 2,0 m tall. Inflorescences solitary or grouped 3-7. Duration of the 
vegetation period April-November 230-240 days. The time of the beginning of flowering II 
decade of May. The color of the coral red fruit. The average diameter of the fruit is 0,5-0,7 cm, 
the oblong shape with medium firmness. The seed of the fruit varies 0,02-0,03 cm small in 
spherical shape. Prefers sunny places, prefers sandy, clayey or loamy soils, well drained. On 
rich soils the plants are more vigorous and more productive. Resistant to pests, pathogens 
and adverse environmental conditions. Recommended as a fruit, honey, medicinal or deco-
rative plant for landscape art.

Importanța socio-economică sau tehnică: Ameliorarea soiurilor noi de plante ornamentale cu uti-
lizarea 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 startegică: Conservarea biodiversităţii). Soiul creat în condiţiile pedoclimatice ale 
ţării noastre posedă indici calitativi, înalt productivi, decorativi, rezistent secetă, ger, polua-
re, la patogeni şi dăunători. Perioadă de vegetaţie şi de înflorire este îndelungată. Cultivarul 
cu destinaţie multiplă (fructifer, melifer, decorativ, silvic) poate fi multiplicat fără dificultate 
vegetativ – prin marcotaj și divizarea tufei. Fructele conţin  multiple și diverse substanţe 
biologic active, care pot fi utilizate în stare procesată pentru fortificarea sănătăţii, precum și 
ca materie primă pentru industria alimentară și farmaceutică.

D 10        HEMEROCALLIS x HyBRIDA (CRIN GALBEN) ”ZAMFIRA” / HEMEROCAllIS x 
HybRIDA (DAy lIly) ”zAMFIRA”

Autori:     Svetlana Manole, Tatiana Sîrbu

Brevet pentru soi de plantă: MD 201

Descrierea lucrării: Plantă perenă rizomiferă cu foliaj liniar, verde deschis, abundent. Talia plantelor 
la înflorire – cca 80 cm. Flori simple, în diametru – 11-13 cm. Tepalele interne roz-roșiatic 
teracot, cu pete bordo-maro, iar spre centru – galben auriu, undulate. Tepalele exterioare – 
mai deschise, colorate uniform în galben, spre roșu închis. Inflorescenţe constituite din 5-7 
flori. O plantă cu vârsta de 6-9 ani formeză 20-35 tije florale. Înflorește în iunie-iulie pentru o 
perioadă de 60 zile. Preferă locuri însorite, dar crește și în semiumbră, fără mari exigenţe faţă 
de sol. Pe soluri bogate plantele sunt mai viguroase. Foarte rezistent la dăunători, patogeni 
și condiţii nefavorabile de mediu. Recomandat pentru arta peisageră, cultura de container 
și pentru producţia de flori. 

Work description: Rhizomatous perennial plant with numerous linear, light-green leaves. They grow 
about 80 cm tall in the flowering stage. It has simple funnel-shaped flowers, wide open, acu-
minate petal lobes. The diameter of the flower is about 11-13cm. Internal tepals are pink-red-
dish with cherry red spots at the base and golden in the center. The external tepals are yellow-
brick-red, overlaid with dark red. The inflorescence has 7-9 branches, each with 5 flowers. 6-9 
year old plants form 20-35 flower stalks. The flowering stage lasts from June till July (60 days). 
The variety can grow in sunny and half-shaded areas. It is undemanding towards soil, but 
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prefers rich, well-irrigated substrate. The plants are very resistant to pathogens and pests. 
This cultivar is recommended for landscaping, cultivation in containers and for cut flower 
production.

Importanța socio-economică sau tehnică: Ameliorarea soiurilor noi de plante ornamentale cu uti-
lizarea genofondului existent în Grădina Botanică se încadrează cu succes în priorităţile și 
direcţiile strategice aprobate prin HG nr. 381/2019 și anume: prioritatea III: Mediu și Schim-
bări climatice (direcţia startegică: Conservarea biodiversităţii) și prioritatea II Agricultură 
durabilă, securitate alimentară și siguranţa alimentelor (direcţia startegică: Soiuri şi hibrizi 
de culturi agricole, tehnice şi furajere performante). Soiul creat în condiţiile pedoclimate-
rice locale posedă indici decorativi deosebiţi, rezistent la poluare, patogeni şi dăunători. 
Perioadă de vegetaţie şi de înflorire este îndelungată. Cultivar prolific și poate fi multiplicat 
vegetativ – prin divizarea tufei. 

D 11         BUJOR (PAEONIA LACTIFLORA PALL. ”ANDROMEDA”) / PEONIE (PAEONIA lAC-
TIFlORA PAll. ”ANDROMEDA”)

Autori: Tatiana Sîrbu, Irina Sfeclă, Doina Şabarov, Vasile Slivca

Cerere:   MD v 2018 0031

Descrierea lucrării: Geofit rizomifer din clasa horticolă a bujorilor cu flori plene. Tufe semiresfirate, 
cu talia de 80-100cm. Foliaj abundent. Frunze biternate, verde lucios. Plantele de 10 ani 
formează cca 25 de tije florale. Florile au diametrul de 15-17 cm. Aromă fină. Petale mari, 
obovate, violet-lila, sidefate. Prezente staminele. Fructifică, dar nu în fiece an. Formează 
seminţe viabile. Înflorește în decada a II-a – III-a a lunii mai. Soi spectaculos, destinat ame-
najării spaţiilor verzi, dar şi producţiei de flori. Poate fi promovat pentru container. Preferă 
poziţii însorite, soluri bine drenate şi bogate în substanţe organice. Soi rezistent la patogeni 
şi dăunători, la oscilaţiile termice şi hidrice. 

Work description: It is a rhizomatous geophyte of the horticultural class of peonies with double 
flowers. The plants have a semi-spreading growth habit and grow about 80-100 cm tall. 
Abundant foiage. The leaves are biternate, glossy green. The 10-year-old plants form about 
25 flower stalks. The flowers have a diameter of 15-17cm. Delicate aroma. The petals are 
large, obovate, purple-lilac, pearly. Stamens – present. The plants bear fruit, but not every 
year. They produce viable seeds. They bloom in middle-late May. It is a spectacular cultivar, 
designed for landscaping, but also for the production of cut flowers. This cultivar is suitable 
for container gardening. It grows best in full sun and in well-drained soils rich in organic 
matter. The cultivar is resistant to pathogens and pests and tolerant to temperature and soil 
moisture fluctuations. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Soiurile noi de plante ornamentale obţinute în GBNI se 
încadrează cu succes în priorităţile şi direcţiile strategice aprobate prin HG nr. 381/2019: 
prioritatea II Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranţa alimentelor (direcţia 
startegică: Soiuri şi hibrizi de culturi agricole, tehnice şi furajere performante). De asemenea 
prioritatea III Mediu şi Schimbări climatice (direcţia startegică: Conservarea biodiversităţii). 
Soiul creat în condiţiile pedoclimaterice locale posedă indici decorativi valoroşi, rezistent 
la poluare, la patogeni şi dăunători. Fiind plantă perenă, policarpică are o viabilitate de cca 
100 de ani, dacă sunt respectate exigenţele. Cultivar prolific şi poate fi multiplicat vegetativ. 
Formează şi seminţe, deci poate fi utilizat şi în lucrările de selecţie. 
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D 12       CHRySANTHEMUM INDICUM L.(DUMITRIŢE, TUFĂNELE) ”FĂCLIA” / INDIAN 

CHRySANTHEMUM  ”FĂClIA”

Autori:     Ina Voineac, Svetlana Gargalîc

Brevet pentru soi de plantă: MD 248 

Descrierea lucrării: Plantă perenă rizomiferă. Tufe compacte, sferice, cu înălţimea de 25-30cm. 
Inflorescenţele simple, margaretiforme, 3-4 см în diametru, de culoare roșu, cu nuanţă bor-
do. Florile ligulate pe partea dorsală sunt mate, cu nuanţă argintie, iar pe partea interioară, 
la bază de culoare galben-verzuie. Florile tubulare – galben auriu, puţin verzui. Antodiile 
sunt dispuse pe întreaga suprafaţă a tufei. Frunzele verde-deschis, de mărime medie, secta-
te, acuminate, pe partea dorsală puţin pubiscente. Înflorește spre sfîrșitul lunii septembrie 
până la mijlocul lunii noiembrie. Iernează fără protecţie, rezistentă la secetă. Poate fi utili-
zată în amenajarea decoraţiunilor florale cu diversă destinaţie (rabate, borduri, rocării) și în 
containere.

Work description: Rhizomatous perennial plant has simple, chamomile-like inflorescences, 3-4cm 
in diameter, red with burgundy hues, the petals (ray flowers), on the outside, are matte, 
with a silvery tint and, inside, are yellow with a greenish tint at the base. The tubular florets 
are bright yellow with greenish tint. The inflorescences are found all over the crown. This 
variety is globe-shaped, 25-30 cm tall, densely leafy. The leaves are bright green, medium-
sized; the leaf blade is indented on 1/3, a little pointed at the tip, slightly pubescent on the 
inner side. It blooms from late September to mid-November. The plant winters well without 
shelter and is drought resistant. It can be used for the decoration of various types of flower 
beds (ridges, mixborders, flower beds located on slopes) and is also suitable for container 
gardening. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Ameliorarea soiurilor noi de plante ornamentale cu uti-
lizarea 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 startegică: Conservarea biodiversităţii). Soiul creat în condiţiile pedoclimaterice ale 
ţării noastre posedă indici decorativi valoroși, 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.

D 13       kNIPHOFIA NELSONII (CRIN AFRICAN) ”MICUL PRINŢ”/ kNIPHOFIA NElSONII 
(RED HOT POkER) ”MICUl PRINț”

Autori:     Irina Sfeclă, Tatiana Sîrbu, Victor Sfeclă

Cerere:  MD v 2019 0014

Descrierea lucrării: Plantă perenă erbacee, rozulată, rizomiferă. Talia la înflorire – 40-45 cm. Frunze 
verzi, grupate câte 12-16 în rozetă, glabre, canaliculat-liniare, rigide, erecte sau arcuite, de 
40-50 de cm lungime și 1 cm lăţime, marginea și carena dinţate. Inflorescenţe raceme spici-
forme, conice, de compactitate medie ce grupează 115-120 de flori. Boboci florali roșii sau 
roșu-portocalii. Flori actinomorfe, bisexuate, pendule. Perigon pâlniar, format din 6 tepale 
concrescute, bicolore (culoarea principală – galben, culoarea secundară - roșu). Perioada de 
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înflorire durează 15-20 de zile și debutează la sfârșitul lunii mai-începutul lunii iunie. Preferă 
locuri însorite cu soluri bine drenate. Se pretează în amenajarea spaţiilor verzi, ca cultură de 
container și pentru producţia de flori.

Work description: Herbaceous, rosulate, rhizomiferous perennial plant. Its height in the flowering 
stage is 40-45 cm. The leaves are green, grouped by 12-16 in a rosette, glabrous, linear-cana-
liculate, hard, erect or arched, 40-50 cm long and 1 cm wide, the margin and the keel are to-
othed. The inflorescences are spike racemes, conical, of medium density, grouping 115-120 
flowers. The flower buds are red or reddish-orange. The flowers are actinomorphic, bisexual, 
pendulous. The perigon is of trumpet-like shape, consisting of 6 fused tepals, bicoloured 
(the main colour – yellow, the secondary colour – red). The flowering stage lasts 15-20 days 
and starts in late May or early June. The plant thrives in full sun and in well-drained soil. It is 
suitable for landscaping, container gardening or for cut flowers.

Importanța socio-economică sau tehnică: Ameliorarea soiurilor noi de plante ornamentale cu 
utilizarea genofondului existent în Grădina Botanică Naţională (Institut) „Al. Ciubotaru” 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 biodiver-
sităţii). Soiul de Crin african 'Micul Prinţ' a fost obţinut prin metoda inducerii mutaţiilor, uti-
lizând radiaţia electromagnetică (ɤ-raze). Materialul biologic iradiat a constituit seminţe de 
Kniphofia nelsonii Mast. Sursa fluxului – instalaţia RXM-20. Izvorul ionizant 60 CO cu inten-
sitatea 1000 R/min. Soiul obţinut prezintă plante de talie mai scundă, cu inflorescenţe mai 
mici și culori mai intense ale bobocilor florali și ale florilor.

 D 14       CHAENOMELES JAPONICA (THUNB.) LINDL. (GUTUI JAPONEZ PITIC) ”ALEx”/ 
CHAENOMElES JAPONICA (THUNb.) lINDl. (JAPANESE qUINCE) ”AlEx”

Autori:     Ion Roşca, Elisaveta Onica, Alexei Palancean 

Cerere:    MD v 2020 0026 

Descrierea lucrării: Arbust de până la 1 m înălţime. Flori scurt pedunculate de culoare roşie-porto-
calie, grupate câte 2-6 în raceme sesile. Perioada de înflorire durează 20-25 zile. Culoarea 
fructului galben –verzui. Masa medie a fructului constituie 41,9 g, lungimea variază 45-75 
mm, lăţimea - 35-45 mm. Suprafaţa fructului are striaţii cu nuanţă roșiatică în partea sudică a 
plantei. Mezocarpul  constituie cca 90 %, atinge  grosimea 1,0 -1,2 cm. Preferă locuri însorite, 
dar crește şi în semiumbră, fără mari exigenţe faţă de sol. Pe soluri bogate plantele sunt mai 
viguroase şi mai productive. Rezistente la dăunători, patogeni şi condiţii nefavorabile de 
mediu. Recomandată ca plantă fructiferă, meliferă, decorativă și medicinală.

Work description: Shrub growing up to 1 m tall. Flowers red-orange, with short peduncles, grouped 
by 2-6 in sessile racemes. The flowering stage lasts for 20-25 days. The colour of the fruit – 
greenish-yellow. The average weight of a fruit is 41.9 g. The length of a fruit is about 45-75 
mm, the width – 35-45 mm. The surface of the fruit has reddish tinges in the south-facing 
part of the plant. The mesocarp is about 90% of the fruit, reaches a thickness of 1.0-1.2 cm. 
The plant prefers sunny places, but also grows in partial shade, without high demands to 
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the soil. On rich soils, the plants are more vigorous and more productive. It is highly resistant 
to pests, pathogens and adverse environmental conditions. It is recommended as a fruit, 
honey, ornamental and medicinal plant.

Importanța socio-economică sau tehnică: Ameliorarea soiurilor noi de plante cu utilizarea ge-
nofondului existent în GBN(I) se încadrează cu succes în priorităţile şi direcţiile strategice 
aprobate prin HG nr. 381/2019 şi anume: prioritatea: Mediu şi Schimbări climatice (direcţia 
startegică: Conservarea biodiversităţii). Soiul creat posedă indici calitativi, înalt productivi, 
decorativi. Rezistent la secetă, ger, poluare, patogeni şi dăunători. Cultivar cu destinaţie 
multiplă (fructifer, melifer, decorativ, medicinal şi silvic). Se multiplică uşor vegetativ – prin 
marcotaj şi divizarea tufei. Fructele conţin substanţe biologic active, care pot fi utilizate în 
stare proaspătă şi procesată în fortificarea sănătăţii, precum şi ca materie primă pentru in-
dustria alimentară şi farmaceutică.

D 15       SOIUL NOU „MARIA” DE TOPINAMBUR HELIANTHUS TUBEROSUS L. / THE NEW 
CUlTIVAR ”MARIA” OF JERUSAlEM ARTICHOkE, HElIANTHUS TUbEROSUS l.

Autor:     Victor Țîţei

Cerere: MD v 2020 0027

Descrierea lucrării: Soiul nou „MARIA” de topinambur, Helianthus tuberosus L., familia Asteraceae a 
fost creat în rezultatul activităţilor de mobilizare, selectare şi ameliorare din populaţiile loca-
le şi introduse din alte regiuni, are o perioadă de vegetaţie de 195-210 zile, atinge înălţimea 
de 250-265 cm. Soiul „MARIA” de topinambur poate fi valorificat în multiple ramuri ale eco-
nomiei naţionale: partea aeriană ca furaj şi biomasă energetică, tuberculii ca aliment în stare 
proaspătă, materie primă pentru obţinerea inulinei şi a altor substanţe biologic active, poa-
te fi utilizat ca plană ornamentală şi meliferă. Productivitatea de masă verde recoltată: 65-80 
t/ha cu un conţinut de 38-43 % frunze. Compoziţia biochemică şi valoarea nutritivă a masei 
verzi: materie organică 86.9-91.7 %, proteină brută 9.8-12.5 %, fibre brute 29.6-36.7%, ADF 
34.3-36.9%, NDF 49.6-56.2 %, ADL 5.0-6.5 %, celuloză 29.3-30.4 %, hemiceluloză 15.3-19.3 %, 
zăhăruri solubile 23.5-26.2 %, substanţe uscate digestibile 543-613 g/kg, materie organică 
digestiblă 524-597g/kg, energie digestibilă 11.90-12.25 MJ/kg, energie metabolizantă 9.77-
10.06  MJ/kg, energie netă lactaţie 5.79-6.08 MJ/kg, RFV=100-117. Silozul produs din masa 
verde recoltată se caracterizează printr-o culoare agreabilă cu miros şi aromă specifică, pH 
3.85 - 4.37, 89.1 materie organică , 13.2 % proteină brută, 30.7 % fibre brute, 32.8% ADF, 
52.6% NDF, 3.3% ADL, 29.5 % celuloză, 19.8 % hemiceluloză,  9.0 % zăhăruri solubile, 60.3 % 
substanţe uscate digestibile, 52.2 % materie organică digestiblă, 524-597 g/kg, 12.47  MJ/
kg energie digestibilă, 10.23 MJ/kg energie metabolizantă, 6.26 MJ/kg energie netă lactaţie, 
RFV=112.  Substraturile de masă verde şi siloz pentru digestia anaerobă la staţiile de biogaz 
au un raport carbon : azot optimal şi un potenţial de biometan de 290-329 l/kg materie or-
ganică. Tulpinile uscate tocate au o valoarea calorifică de 18.97 MJ/kg şi 1.03% cenuşă, pot fi 
brichetate şi peletate şi utilizate ca combustibil solid pentru încălzire. Tuberculii conţin 240.2-
257.3 g/kg substanţă uscată, inclusiv 56.7% inulină şi 5.1% alţi carbohidraţi, eligibli de utilizat 
ca aliment în stare proaspătă, sau ca materie primă în industria alimentară şi farmaceutică. 
Suport financiar la realizarea activităţilor de ameliorare şi brevetare din partea Agenţiei Na-
ţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, proiect nr. 20.80009.5107.02. 

Work description: The new cultivar “MARIA” of Jerusalem artichoke, Helianthus tuberosus L., has been 
created by individual breeding of local and introduced plant taxa. The cultivar ”MARIA” can 
be used for several purposes: aerial parts as fodder and energy biomass, tubers as food and 
raw material for the extraction of inulin and other biologically active substances; it can also 
be used as an ornamental and melliferos plant. The green mass yield: 65-80 t/ha, with 38-43 
% leaf content. The biochemical composition and nutritive value of green mass: organic mat-
ter 86.9-91.7 %, crude protein 9.8-12.5 %, crude fibre 29.6-36.7%, ADF 34.3-36.9%, NDF 49.6-
56.2 %, ADL 5.0-6.5 %, cellulose 29.3-30.4%, hemicellulose 15.3-19.3%, total soluble sugars 
23.5-26.2%, digestible dry matter 543-613 g/kg, digestible organic matter 524-597 g/kg, di-
gestible energy 11.90-12.25 MJ/kg, metabolizable energy 9.77-10.06 MJ/kg, net energy for 
lactation 5.79-6.08 MJ/kg, RFV=100-117. The silage prepared from green mass was charac-
terized by agreeable colour with specific smell, pH 3.85 - 4.37, 89.1% organic matter, 13.2 % 
crude protein, 30.7 % crude fibre, 32.8% ADF, 52.6% NDF, 3.3% ADL, 29.5 % cellulose, 19.8 % 
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hemicellulose,  9.0 % total soluble sugars, 60.3 % digestible dry matter, 52.2% digestible or-
ganic matter, 12.47 MJ/kg digestible energy, 10.23 MJ/kg metabolizable energy, 6.26 MJ/kg 
net energy for lactation, RFV=112. The green mass and silage substrates for anaerobic diges-
tion have optimal C/N ratio, amount of lignin and hemicellulose, the biomethane potential 
varied from 290 to 329 l/kg ODM. The chopped dry stem biomass had gross calorific value of 
18.97 MJ/kg, and 1.03 % ash content, they can be processed into briquettes and pellets. The 
tubers contain 240.2-257.3 g/kg dry matter with 56.7% inulin and 5.1% other carbohydrates, 
they can be used fresh as food and as raw material for the pharmaceutical and food industry. 
The research was financially supported by the National Agency for Research and Develop-
ment, project no. 20.80009.5107.02.

Importanța socio-economică sau tehnică: Crearea de noi soiuri de plante cu utilitate multiplă prin 
valorificarea genofondului de resurse vegetale ale  Grădinei Botanice Naţionaleă (Institut) 
„Alexandru Ciubotaru„ se încadrează în priorităţile şi direcţiile strategice aprobate prin HG 
nr. 381/2019 şi anume: Prioritatea II. Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranţa 
alimentelor Direcţia strategică: Soiuri şi hibrizi de culturi agricole, tehnice şi furajere perfor-
mante. Soiul creat poate fi cultivat pe terenurile slab productive, marginale, în gospodăriile 
individuale pentru obţinerea de tuberculi, iar masa aeriană – pentru furajarea animalelor 
rumegăroare, în stare proaspătă şi însilozată, ca substrat pentru obţinerea biometanului la 
staţiile de producere a biogazului. Tulpinele uscate vor fi valorificate pentru producerea bi-
ocombustibililor solizi sub formă de peleţi și brecheţi pentru încălzirea locuinţelor și prepa-
rarea bucatelor. Tuberculii – ca aliment proaspăt în hrana oamenilor, ca remediu pentru cei 
ce suferă de diabet zaharat. Pot fi utilizaţi şi în raţiile pentru porcine şi animale rumegătoare, 
ca materie primă pentru industria alimentară şi farmaceutică.

D 16       TEHNOLOGIA INOVATIVĂ DE FONDARE A PLANTAŢIILOR MELIFERO-ENERGETI-
CE / THE INNOVATIVE TECHNOlOGy FOR FOUNDING MElIFEROUS AND ENERGy 
PlANTATIONS 

Autor:     Victor Țîţei

Cereri:  MD v 2019 0006; v 2019 0007

Brevete pentru soi de plantă: MD 204, 207, 208 

Descrierea lucrării: Pentru a face faţă crizelor globale, e necesar de acordat o atenţie specială reeva-
luării valorii culturilor uitate şi slab valorificate, mobilizării şi cultivării de noi specii de plante. 
Soiurile noi de culturi netradiţionale create la Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexan-
dru Ciubotaru”, Chișinău, înregistrate în Cataloul Soiurilor de Plante, brevetate  şi în proces 
de brevetare la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din R. Moldova sunt 
destinate pentru fondarea plantaţilor cu utilitate melifero-energetică şi valorificării terenuri-
lor degradare, erodate, poluate, care nu pot fi rentabil cultivate cu culturile tradiţionale. Asi-
gură un cules de polen şi nectar din primăvară până în toamnă, tulpinile uscate se utilizează 
la producerea bricheţilor şi peleţilor şi obţinerea eneregiei renovabile.
Pentru fondarea plantaţiilor industriale cu soiul ‘Vital’ (MD 204) de silfie, Silphium perfoli-
atum, sunt necesare 5-10 kg/ha seminţe sau 28-40 mii plantule/ha cu schema de plantare 
70 cm x 50 cm, 70 cm x 35 cm, 45 cm x 45 cm, asigură un cules mediu tardiv (iulie- septem-
brie) de 150–220 kg/ha miere, potenţial de biomasă uscată 15–20 t/ha cu valoarea calorifică 
17,8–18,3 MJ/kg.  
Pentru o plantaţie cu soiul ‘Energo’ (MD 207) de nalbă de Virginia, Sida hermaphrodita, sunt 
necesare 2-5 kg/ha seminţe sau 28-40 mii plantule/ha cu schema de plantare 70 cm x 50 cm, 
70 cm x 35 cm. Acesta asigură un cules mediu tardiv (iulie- septembrie) de 80–120 kg/ha 
miere, potenţial de biomasă uscată 20 t/ha cu valoarea calorifică 18,6–18,7 MJ/kg.  
Pentru soiul ‘Melifera’ (MD 208) de facelie, Phacelia tanacetifolia, sunt necesare 6-10 kg/ha 
de seminţe incorporate la adâncimea de 2-3 cm. Acesta asigură un cules mediu precoce 
(mai- iunie) de 400-600 kg/ha miere, are un potenţial de 7-9 t/ha biomasă uscată cu valoarea 
calorifică de 18,1-18,4 MJ/kg.  
Pentru soiul ‘Vigor’ (MD 2019 0006) de astragal galegoformis, Astragalus galegiformis, se 
folosesc 8-10 kg/ha seminţe scarificate, incorporate la adâncimea de 3-4 cm, la o distanţă 
de 30-45 cm între rânduri. Soiul asigură un cules mediu precoce (mai- iunie) de 200-300 kg/
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ha miere şi un potenţial de 10-15 t/ha biomasă uscată cu valoarea calorifică de 19,1MJ/kg.  
Pentru soiul ‘Ileana’ (MD 2019 0007) de iarbă mare, Inula helenium, sunt necesare 6-10 kg/ha 
seminţe incorporate la adâncimea 1-2 cm sau 28-40 mii plantule/ha cu schema de plantare 
70 cm x 35 cm, se asigură un cules mediu (iunie-august) de 70-130 kg/ha miere, potenţial de 
biomasă uscată 10-12 t/ha cu valoarea calorifică de 18,3-18,8 MJ/kg. 
Suport financiar la realizarea activităţilor de inovare a fost acordat de către Agenţia Naţiona-
lă pentru Cercetare şi Dezvoltare, proiect no. 20.80009.5107.02.

Work description: To face the global crisis, particular attention needs to be paid to the reassessment 
of the value of neglected and underutilized crops, and to the mobilization and cultivati-
on of new plant species. New cultivars of non-traditional crops created at the "Alexandru 
Ciubotaru" National Botanical Garden (Institute), Chisinau, registered in the Catalogue of 
Plant Varieties, patented and in processes of patenting at the State Agency for Intellectual 
Property (AGEPI) in the Republic of Moldova are intended for the creation of meliferous and 
energy plantations and the restoration of degraded, eroded and polluted lands that cannot 
be profitably cultivated with traditional crops. 
For the foundation of plantations with cv. ‘Vital’ of cup plant, Silphium perfoliatum (MD 204), 
5-10 kg/ha seeds or 28-40 thousand seedlings/ha are necessary; the plant spacing should 
be 70 cm x 50 cm or 70 cm x 35 cm, 45 cm x 45 cm. It is a medium-late source of pollen and 
nectar for bees (July-September) that makes it possible to obtain 150-220 kg/ha of honey, 
the dry biomass potential is 15-20 t/ha with a calorific value of 17.8-18.3 MJ/kg. 
For the foundation of plantations with cv. ‘Energo’ of Virginia mallow, Sida hermaphrodita, 
(MD 207) 3-5 kg/ha seeds or 28-40 thousand seedlings/ha are necessary; the plant spacing 
should be 70 cm x 50 cm or 70 cm x 35 cm. It is a medium-late source of pollen and nectar 
for bees (July-September) that makes it possible to obtain 80-120 kg/ha of honey, the dry 
biomass potential – 20 t/ha with a calorific value of 18.6-18.7 MJ/kg.  
For the foundation of plantations with cv. ‘Melifera’ (MD 208) of lacy phacelia, Phacelia tana-
cetifolia, 6-10 kg/ha seeds incorporated at a depth of 2-3 cm are necessary, it is an early-me-
dium source of pollen and nectar for bees (May-June) with 400-600 kg/ha potential honey, 
the dry biomass potential 7-9 t/ha with calorific value 18.1-18.4 MJ/kg.
For the creation of plantations with cv. ‘Vigor’ (MD 20190006) of milkvetch, Astragalus gale-
giformis, 8-10 kg/ha scarified seeds incorporated at a depth of 3-4 cm and 30-45 cm betwe-
en rows are needed. It is an early-medium source of pollen and nectar for bees (May-June), 
the honey yield is 200-300 kg/ha, the dry biomass potential 10-15 t/ha with a calorific value 
of 19.1MJ/kg. For the foundation of plantations with cv. 'Ileana' (MD 20190007) of Elecam-
pane, Inula helenium, 6-10 kg/ha seeds are needed to be incorporated at a depth of 1-2 
cm or 28-40 thousand seedlings / ha with planting scheme 70 cm x 35 cm. It is a medium 
source of pollen and nectar for bees (June-August) with honey potential of 70-130 kg/ha, 
dry biomass potential 10-12 t/ha with calorific value 18.3-18.8 MJ/kg.
The research was financially supported by the National Agency for Research and Develop-
ment, project no. 20.80009.5107.02.

Importanța socio-economică sau tehnică: Tehnologia inovativă de fondare a plantaţiilor melifero-
energetice se încadrează în priorităţile şi direcţiile strategice aprobate prin HG nr. 381/2019 
şi anume: Prioritatea II. Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranţa alimentelor 
şi Direcţia strategică: Soiuri şi hibrizi de culturi agricole, tehnice şi furajere performante. 
Precum şi realizarea obiectivelor din: Legea Republicii Moldova Nr. 10 din 26-02-2016 pri-
vind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Monitorul Oficial Nr. 69-77 art. 
117 din 25-03-2016 Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2030” aprobată prin HG nr. 
377/2020 Programul de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil 
al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 şi a Planului de acţiuni privind implementarea 
acestuia pentru anii 2021-2023 aprobat prin HG nr. 864/2020. Programul naţional de dezvol-
tare a apiculturii în Republica Moldova pentru anii 2021-2025 şi a Planului de acţiuni privind 
implementarea acestuia pentru anii 2021-2022 aprobat prin HG nr. 768/2020 Implementa-
rea tehnologiei menţionate ar permite asigurarea unei baze melifere din primăvară până în 
toamnă, obţinerea de miere monofloră şi  alte produse apicole solicitate pe piaţa internă şi 
externă, asigurarea cu biocombustibili solizi şi diminuarea tăierilor ilicite şi păstrarea pădu-
rilor, deschiderea de noi locuri de muncă în spaţiul rural, asigurarea siguranţei alimentare şi 
energetice a ţării.
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INSTITUTUL DE FITOTEHNIE „PORUMBENI” (MD)

D 17       HIBRID DE PORUMB, PORUMBENI 465 / HIbRID OF CORN PORUMbENI 465

Autori:     Vasilii Maticiuc, Vitalie Mârza, Nicolai Vanicovici, Lucia Guzun, Pintilie Pîrvan, Silvia Mistreţ, 
Alexei Spînu, Angela Patlatîi, Eugenia Partas,  Vladimir Gribincea, Gheorghii Lebediuc,  
Valentin Ciobanu, Anatolie Meleca

Brevet pentru soi de plantă: MD 338 2020.03.31

Descrierea lucrării: Hibridul de porumb Porumbeni 465 este un hibrid simplu semitardiv, FAO 460.  
Perioada de vegetaţie constituie -115-125 zile. Se caracterizează prin creşterea intensivă a 
plantelor la etapa iniţială de dezvoltare, talia  înaltă a plantelor (250,0 cm).  Stiuletele are lun-
gimea medie cu rahis de culoare roşie, cilindric cu 18-20 rînduri de boabe cu bobul dentat 
de culoare galbenă. Masa a 1000 de boabe este de 300,0 – 350,0 gr, randamentul de boabe 
82,0-84,0%. Se deosebeşte prin rezistenţa plantelor la frângere şi cădere, toleranţă la secetă 
şi arşiţă. Se distinge printr-un ritm mai intens de pierdere a apei din bob după atingerea 
maturităţii fiziologice, comparativ cu martorul. Destinaţia – pentru boabe şi silos pentru 
Moldova şî alte regiuni cu regim hidrotermic similar. 

Work description: Hybrid of corn Porumbeni 465 is a simple semi-late hybrid, FAO 460. The vege-
tation period is -115-125 days. It is characterized by intensive plant growth at the initial 
stage of development, high plant height (250.0 cm). The cob is of medium length with a 
red, cylindrical rachis with 18-20 rows of grains on it and a yellow grains. The mass of 1000 
grains is 300,0 – 350,0 gr, the grain yield are 82-84 %. It is distinguished by the resistance of 
plants to breaking and falling, tolerance to drought and heat. It is distin guished by a more 
intense rate of water loss from the grain after reaching physiological maturity, compared 
to the control. Destination - for grains and silos for Moldova and other regions with similar 
condition of grow. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Hibridul Porumbeni 465 MRf este un hibrid de preco-
citate semitardivă. A fost testat în cultura comparativă de concurs 2014-2016 şi în testările 
ecologice 2015-2016 în Moldova și în Comisia de Stat A Moldovei  A depăşit martorii ofici-
ali după principalele caractere agronomice. Rezultatele obţinute pe parcursul anilor 2015-
2016 au demonstrat superioritatea hibridului Porumbeni 465 comparativ cu martorul ofici-
ali Porumbeni 461.  Hibridul dat a asigurat o producţie medie de boabe de 6,1 t/ha, fiind mai 
superior martorului P461 cu 0,7 t/ha. Umiditatea boabelor la recoltare la hibridul Porumbeni 
465 a constituit 14,0 %, fiind similar cu  martorul Porumbeni 461, care va asigura protecţia 
mediului ambiant datorită rezistenţei şi toleranţei la boli şi dăunătorii, fiind excluse trata-
mentele chimice pentru eliminarea acestora.

D 18       HIBRID DE PORUMB, ALIMENTAR 325 / HIbRID OF CORN AlIMENTAR 325

Autori:    Simion Musteaţa, Pantelimon Borozan, Larisa Nujnaia, Ghenadie Rusu,  Nina Criucicov, 
Vasile Maticiuc, Vasile Pojoga; Silvia Mistreţ, Valentin Știrbu,  Serghei Bruma,  Eugen Rotari

Brevet pentru soi de plantă: MD 255 

Descrierea lucrării: Hibrid de porumb Alimentar 325 este un hibrid simplu din grupa de maturitate 
semitimpurie FAO 320, destinat pentru industria alimentară. Formele parentale permit ob-
ţinerea seminţelor calitative în loturi de hibridare comerciale. Alimentar 325 este destinat 
pentru cultivare la boabe în toate trei zone ale R. Moldova. Posedă vigoare în faza iniţială de 
creştere, rezistenţă la secetă, cădere şi frângerea tulpinilor. Planta de talie înaltă, ştiulete cu 
lungimea de 25-28 cm. de formă cilindrică, bobul de tip indurata de culoare galbenă intens. 
Potenţialul de producere este de 10-11 t/ha. Omologat în R. Moldova.

Work description: Hybrid of corn Alimentar 325 is a simple hybrid from the FAO 320 semi-early ma-
turity group, intended for the food industry. Parental forms allow to obtain qualitative seeds 
in commercial hybridization lots. Hybrid Alimentar 325 is intended for grain cultivation in 
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all three areas of the Republic of Moldova. It has vigor in the initial phase of growth, resis-
tance to drought, falling and breaking of stems. Tall plant, cobs with a length of 25-28 cm. 
cylindrical in shape, intensely yellow indurated grain. The production potential is 10-11 t / 
ha. Approved in the Republic of Moldova.

Importanța socio-economică sau tehnică: Hibridul Alimentar 325 este preconizat pentru a fi culti-
vat în scopuri alimentare şi anume pentru producerea crupelor şi făinii de porumb. Datorită 
perioadei de vegetaţie mai scurtă comparativ cu martorul şi hibrizii care se cultivă în Repu-
blică, hibridul respectiv ajunge la maturitatea fiziologică mai devreme şi la recoltare hibridul 
respectiv posedă umiditate în boabe mai scăzută, ce dă posibilitate, păstrarea boabelor fără 
a fi uscate adăugător.  Datorită acestui factor, producătorii mici care nu au posibilitate să 
usuce boabele în uscătorii, vor procura seminţele acestui hibrid. Principala piaţă de comer-
cializare va fi R. Moldova. Procesul de transfer tehnologic a hibridului respectiv este în stadie 
iniţială şi multiplicării formelor parentale pentru lansarea în producerea de seminţe depinde 
de solicitarea producătorilor agricoli.

D 19      HIBRID DE PORUMB, PORUMBENI 305 / HIbRID OF CORN PORUMbENI 305

Autori:    Simion Musteaţa, Pantelimon Borozan, Pintilie Pîrvan, Ghenadie Rusu,  Vasile Maticiuc, Silvia 
Mistreţ, Serghei Bruma, Gheorghe Lebediuc,  Eugen Rotari

Brevet pentru soi de plantă: MD 359 

Descrierea lucrării: Hibrid de porumb Porumbeni 305 este un hibrid simplu FAO 300, destinat culti-
vării în toate zonele Republicii Moldova. Fiind un hibrid semitimpuriu, pierde rapid umidita-
tea din boabe ce permite recoltarea directă în boabe. Hibridul Porumbeni 305 în medie pe 2 
ani şi 4 localităţi a manifestat performanţe ameliorative superioare comparativ cu martorul 
Porumbeni 374 din aceiaşi grupa de precocitate. Posedă vigoare în faza iniţială de creştere, 
rezistenţă la secetă, cădere şi frângerea tulpinilor. Planta de talie medie, ştiulete mediu de 
formă cilindrică, bobul de tip dent de culoare galbenă. Hibridul Porumbeni 305 în anii de 
testare a înregistrat potenţial genetic înalt de producţie la boabe şi masă verde pentru în-
silozare, rezistenţă la factorii mediului ambiant a zonelor de cultivare, inclusiv rezistenţa şi 
secetă, căderea şi frângerea plantelor. 

Work description: Hybrid of corn Porumbeni 305 is a simple hybrid (FAO 300), intended for cultiva-
tion in all areas of the Republic of Moldova. Being a semi-early hybrid, it quickly loses mois-
ture from the grains which allows direct harvesting in the grains. The hybrid Porumbeni 305 
on average over 2 years and 4 localities showed superior ameliorating performances com-
pared to the control Porumbeni 374 from the same precocity group. It has vigor in the initial 
phase of growth, resistance to drought, falling and breaking of stems. Tall plant, medium 
cylindrical cobs, yellow grain. The Porumbeni 305 hybrid in the test years recorded high ge-
netic potential for grain and green mass production for silage, resistance to environmental 
factors of cultivation areas, including resistance and drought, fall and breaking of plants.

Importanța socio-economică sau tehnică: Hibridul de porumb Porumbeni 305 a fost cu 4 zile mai 
precoce la faza de maturitate, ceea ce dovedește capacitatea înaltă de cedare a apei din 
boabe. Analiza datelor experimentale demonstrează, că creaţia nouă a înregistrat producţie 
de boabe mai înaltă comparativ cu martorul, având în medie un surplus semnificativ. După 
perioada de vegetaţie şi umiditatea boabelor hibridul respectiv devine mai competitiv cu 
0,9 puncte procentuale la capitolul umiditate, pe când perioada de la ”răsărit – mătăsit” 
este identică cu martorul Porumbeni 374.  Rezultatele au fost confirmate şi prin testările 
efectuate în culturi comparative din concurs, unde hibridul Porumbeni 305 a format un sur-
plus de producţie de 0,63 t/ha comparativ cu Porumbeni 374. Hibridul dat se manifestă 
în comparaţie cu ceilalţi hibrizi testaţi, în special, în zonele de nord şi centru ale Republicii 
Moldova, unde umiditatea boabelor la recoltare a fost mult mai joasă. 
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D 20        HIBRID DE PORUMB, PORUMBENI 352 / HIbRID OF CORN PORUMbENI 352

Autori:    Vladimir Gribincea, Valentin Ciobanu, Constantin Guţanu, Eugenia Partas, Angela Patlatîi, 
Pintilie Pîrvan, Vasile Maticiuc, Alexandru Micu, Silvia Mistreţ, Gheorghe Lebediuc, Ion Frunze, 
Eugen Rotari, Alexei Spînu

Certificat de înregistrare în Catalogul Soiurilor de Plante din Moldova nr. 01138844, Comisia de Stat 
pentru Testarea Soiurilor de Plante (CSTSP) 

Descrierea lucrării: Hibrid de porumb Porumbeni 352 a fost creat prin încrucişarea liniilor consangvi-
nizate originale MKP 7 şi MKP 8. Este un hibrid simplu din grupa de maturitate mijlocie, 
FAO360-370. Perioada de vegetaţie constituie -106 zile. Se caraterizează prin creşterea in-
tensivă a plantelor la etapa iniţială de dezvoltare, posedă talie  medie a plantelor (192.0 cm) 
cu frunze late. Știuletele este de lungime medie cu rahis de culoare roşie de formă cilindrică 
cu 16-18 rânduri de boabe dentate de culoare galbenă. Masa a 1000 de boabe este de 250,0 
gr. Se deosebeşte prin rezistenţa plantelor la frângere şi cădere, toleranţă la secetă şi arşiţă. 
Se caracterizează cu ritm intens de pierdere a apei din boabe după maturitarea fiziologică. 

Work description: Hybrid of corn Porumbeni 352 was created by crossing the original inbred lines 
MKP 7 and MKP 8. It is a simple hybrid of the middle maturity group, FAO360-370. The ve-
getation period is 106 days. It is characterized by intensive plant growth at the initial stage 
of development, has a medium size of plants (192.0 cm) with broad leaves. The cob is of 
medium length with a cylindrical red rachis with 16-18 rows of yellow dentate grains. The 
mass of 1000 grains is 250.0 gr. It is distinguished by the resistance of plants to breaking 
and falling, tolerance to drought and heat. It is characterized by an intense rate of water loss 
from the grains after physiological maturation.

Importanța socio-economică sau tehnică: Avantajele hibridului Porumbeni 352  sunt confirmate 
de rezultatele testărilor efectuate în anii 2014-2015, care relevă o depășire a martorului în 
medie cu 500 kg/ha sau 8,0 %. Reeşind din preţul actual de realizare a porumbului – mar-
fă de 3,0 lei /kg, se poate obţine un profit suplimentar de 1500 lei la ha. Pe de altă parte, 
datorită umidităţii reduse a boabelor la recoltare la hibridul Porumbeni 352, se vor reduce 
cheltuielele necesare la uscarea boabelor. În plan economic hibridul Porumbeni 352 con-
stituie un produs comercial, care va asigura utilizarea eficientă a bazei tehnico- materiale 
a producătorilor de seminţe, a fabricilor de prelucrare şi procesare a seminţelor şi va con-
duce la obţinerea unui profit semnificativ de la realizarea seminţelor hibride. În plan social 
prevede asigurarea producătorilor agricoli cu seminţe calitative de porumb, protecţia de 
seminţe contrafăcute şi materie primă necalitativă. Deschiderea noilor locuri de muncă în 
sectorul agrar. Hibridul respectiv va asigura protecţia mediului ambiant datorită rezisten-
ţei şi toleranţei la boli şi dăunătorii, fiind excluse tratamentele chimice pentru eliminarea 
acestoracare nu au posibilitate să usuce boabele în uscătorii, vor procura seminţele acestui 
hibrid. Principala piaţă de comercializare va fi R. Moldova. Procesul de transfer tehnologic 
a hibridului respectiv este în stadie iniţială şi urgentarea multiplicării formelor parentale 
pentru lansarea în producerea de seminţe depinde de omologarea şi includerea în registrul 
soiurilor de plante.
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INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE, IP, MINISTERUL EDUCAţIEI 
ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA (MD), 
INSTITUTUL ȘTIINţIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ȘI MEDICI-
NĂ VETERINARĂ, IP, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL 
REPUBLICII MOLDOVA  (MD)

D 21     PROCEDEU DE REGLARE A FUNCŢIEI DE REPRODUCŢIE LA SCROAFE / THE PRO-
CEDURE FOR THE REGUlATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION OF SOWS 

Autori:     Alisa Pîrlog, Anatol Carapirea, Grigorie Darie, Elena Cibotaru, Natalia Matvienco, Alina Beșliu, 
Natalia Chiseliţa, Oleg Chiseliţa, Nadejda Efremova, Elena Tofan

Cerere:  MD a 2021 0027

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la zootehnie, în special la reglarea funcţiei de reproducţie la 
scroafe și poate fi utilizată pentru reglarea indicilor reproductivi și productivi la scroafe în 
scopul folosirii eficiente a genofondului valoros de suine. Procedeul include furajarea scroa-
felor cu nutreţ de bază, suplimentat cu preparat manoproteic biologic activ (1g/100 ml) din 
biomasa levurilor din deșeurile industriei de bere. Rezultatul invenţiei constă în sporirea nu-
mărului de purcei vii la fătare cu 1,6 capete, diminuarea numărului purceilor născuţi morţi 
în medie cu 1,8 capete, majorarea masei vii a cuibului cu 1,19 kg, iar la 21 de zile cu 0,85 kg. 
Rezultatele au fost obţinute în cadrul Proiectului 20.80009.5107.16, finanţat de ANCD.

Work description: The invention relates to animal husbandry, in particular to the regulation of re-
productive function of sows and can be used in order to efficiently use of the valuable pig 
genofond. The process includes feeding of sows with basic fodder, supplemented with bi-
ologically active mannoprotein preparation (1g/100 ml) from the yeast biomass from the 
beer industry wastes. The result of the invention consists in increasing the number of born 
alive piglets in calving by 1,6 heads, decreasing the number of stillborn piglets by 1,8 heads, 
increasing the live mass of the nest by 1,19 kg and at 21 days  by 0,85 kg. 
The research was carried out within the project 20.80009.5107.16 ", funded by NARD.

Importanța socio-economică sau tehnică: Implementarea invenţiei va asigura utilizarea raţională 
a fondului genetic autohton și de import al suinelor și obţinerea unui număr sporit de 
descendenţi viabili cu potenţial genetic înalt, creșterea producţiei de carne obţinută per 
cap scroafă/an, majorarea sporului mediu zilnic al purceilor în perioada creșterii și îngrășării 
lor. Invenţia se încadrează în politica statutului privind economia circulară și ecologică, Stra-
tegia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 (Hot. Guv. Nr. 
248 din 10.04.2013), prioritatea strategică II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și 
siguranţa alimentelor din PROGRAMUL Naţional în domeniile cercetării și inovării pentru 
anii 2020-2023 (Hot. Guv. Nr. 381 din 01.08.2019).
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D 22   MEDIU DE PROTECŢIE PENTRU CONSERVAREA PRIN REFRIGERARE A SPERMEI 

DE BERBECI / PROTECTIVE MEDIUM FOR PRESERVATION OF RAM SEMEN by RE-
FRIGERATION

Autori:    Doina Rotari, Grigore Darie, Oleg Mașner, Iulian Iurcu, Irina Djenjera, Alina Beșliu, Natalia 
Chiseliţa, Oleg Chiseliţa, Nadejda Efremova, Elena Tofan

Cerere:  MD a 2021 0026

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la creșterea animalelor, medicina veterinară, în special la me-
diul de protecţie pentru conservarea materialului seminal de berbec prin refrigerare și poa-
te fi aplicată pentru păstrarea genofondului de animale native. Rezultatul invenţiei constă 
în aceea că se propune un mediu de protecţie nou cu utilizarea preparatului manoproteic 
obţinut din sedimentele levurilor de bere care extinde timpul de depozitare a spermei dilu-
ate și refrigerate până la 120 de ore, crește numărului spermatozoizilor mobili și al celor cu 
mișcare rectilinie și scade titrul de microorganismelor patogene în funcţie de concentraţia 
preparatului.
Rezultatele au fost obţinute în cadrul Proiectului 20.80009.5107.16, finanţat de ANCD.

Work description: The invention relates to animal husbandry, veterinary medicine, especially to the 
protective medium for preservation of ram semen by refrigeration and can be applied for 
efficient use of native animal genofond. The result of the invention is that a new protective 
medium is proposed with the use of mannoprotein preparation obtained from brewer's 
yeast sediments which extends the storage time of diluted and refrigerated semen up to 
120 hours, increases the number of mobile sperm and those with rectilinear motion and 
decreases the titer of pathogenic microorganisms depending on the concentration of the 
preparation.
The research was carried out within the project 20.80009.5107.16, funded by NARD.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică constă în elaborarea pre-
paratelor biologic active din sedimentele levuriene obţinute din produsele secundare in-
dustriale în urma procesului de fabricare a berii și, aplicarea lor în sectorul zootehnic, în 
special, pentru elaborarea mediilor de protecţie, care servesc pentru diluarea, conservarea 
și păstrarea spermatozoizilor, în vederea asigurării calităţii înalte a materialului seminal și 
păstrarea genofondului animal autohton. 
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INSTITUTUL ŞTIINţIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII  
ALIMENTARE, IP (MD)

D 23 PREPARAREA AMESTECURILOR DE CEREALE ExTRUDATE PENTRU FABRICAREA 
PRODUSELOR FĂRĂ GLUTEN / PREPARATION OF ExTRUDED CEREAl MIxTURES 
FOR THE MANUFACTURE OF GlUTEN - FREE PRODUCTS

Autori:    Larisa Iuşan, Galina Terentieva, Ludmila Cojucari 

Brevet:  MD  6802

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară, în special la fabricarea produselor ex-
trudate din cereale, care pot fi utilizate pentru fabricarea produselor fără gluten. Metoda 
de fabricare a amestecurilor cerealiere extrudate include: curăţarea cerealelor, zdrobirea, 
amestecarea componentelor, umezirea, extrudarea și răcirea produsului. În calitate de ma-
terie primă de bază pentru obţinerea amestecurilor se utilizează boabele de soriz decortica-
te, la care se adaugă crupe de porumb sau orez sau boabe de hrişcă. Se obţin amestecurile 
cerealiere extrudate, care pot fi utilizate pentru fabricarea produselor instante fără gluten, 
ca agenţi de îngroșare în sosuri, creme și alte produse.

Work description: The invention relates to the food industry, in particular to the manufacture of ex-
truded cereal products, which can be used for the manufacture of gluten-free products. The 
method of manufacturing extruded cereal mixtures includes: grain cleaning, crushing, com-
ponent mixing, moistening, extrusion and cooling of the product. As the basic raw material 
for the mixtures, husked sorghum grains are used, to which corn or rice groats or buckwheat 
grains are added. Extruded cereal mixtures are obtained, which can be used for the manu-
facture of gluten-free instant products, as thickeners in sauces, creams and other products.

Importanța socio-economică sau tehnică: Produsele de panificaţie și de patiserie sunt produsele 
principale ale alimentaţiei populaţiei, dar în cazul bolilor asociate cu geneza ereditară, nu 
toată lumea poate mânca astfel de produse, aceste boli sunt fenilcetonuria și boala celiacă 
(enteropatia glutenică). Pentru dezvoltarea fizică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei 
ce suferă de boala celiacă și fenilcetonuria, aceste persoane trebuie să urmeze o dietă, și 
anume să întrebuinţeze alimente fără gluten. Cercetările au demonstrat necesitatea elabo-
rării unor tehnologii inovatoare privind fabricarea produselor fără gluten, care s-ar distinge 
printr-o biodisponibilitate mai mare pentru o mai bună asimilare a produsului în caz de 
afectare a funcţiei digestive. Pentru fabricarea produselor fără gluten, se utilizează culturile 
cerealiere, care nu conţin gluten: orez, porumb, hrișcă și soriz. Problema soluţionată în in-
venţie este lărgirea sortimentului de produse fără gluten, și anume obţinerea amestecurilor 
de culturi cerealiere extrudate fără gluten, cu valoare nutritivă sporită și posibilitatea utiliză-
rii pentru fabricarea produselor fără gluten pentru adulţi și copii.

D 24       SOS DE FRUCTE, POMUŞOARE ŞI LEGUME / FRUIT, bERRy AND VEGETAblE SAUCE

Autori:    Ludmila Cojucari, Larisa Iuşan, Galina Terentieva, Valentina Gordeeva

Brevet:  MD 6835

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la sosuri de fructe, pomuşoare 
şi legume. Creşterea interesului consumatorilor în aprovizionarea cu alimente sănătoase, 
extinderea gamei de produse şi optimizarea calităţii sale determină politica de creare a no-
ilor produse naturale cu un conţinut sporit de substanţe biologic active, concepute pentru 
utilizarea de materii prime de înaltă calitate, cu prezenţa acestor ingrediente biologic active 
în produsele alimentare. Materia primă este una din sursele care ne oferă produse cu valoa-
rea nutritivă sporită. Prelucrarea materiei prime vegetale pentru a obţine produse de înaltă 
calitate cu valoarea nutritivă şi biologică sporită, cum ar fi un nou sortiment de produse con-
servate – sosuri de fructe, pomuşoare şi legume – una din soluţiile pentru această problemă.



 SECţIUNEA D | SECTION D  207

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
Work description: The invention relates to the food industry, namely to fruit, berry and vegetable 

sauces. Increasing consumer interest in the supply of healthy foods, expanding the range of 
products and optimizing its quality determine the policy of creating new natural products 
with an increased content of biologically active substances, designed for the use of high-
quality raw materials with the presence of these biologically active ingredients. in food. The 
raw material is one of the sources that offer products with increased nutritional value. The 
processing of vegetable raw materials to obtain high quality products with increased nu-
tritional and biological value, such as a new assortment of canned products - fruit sauces, 
berries and vegetables - one of the solutions to this problem.

Importanța socio-economică sau tehnică: Sosurile sunt o parte integră a multor tipuri de alimen-
te. Aceste produse joacă un rol important în alimentaţie. Sosurile atribuie bucatelor prepa-
rate: suculenţă, gust specific și aromă, suplimentează compoziţia chimică a bucatelor de 
bază, sporind valoarea nutritivă, stimulează pofta de mîncare şi contribuie la o digestie mai 
bună a produsului alimentar. Practic, sosurile sunt preparate folosind bulion, maioneză, pi-
ure de tomate etc. Astfel de produse culinare, cu o valoare energetică sporită, nu conţin 
micronutrienţi necesari pentru dezvoltarea normală a organismului. Cu toate acestea, sosu-
rile existente au mai multe dezavantaje: utilizarea ca agenţi de îngroșare a amidonului și în 
calitate de acidifiant - acid ascorbic, citric și acetic. Problema soluţionată în invenţie constă 
în crearea unui sortiment larg de sosuri naturale de fructe-pomuşoare-legume cu valoare 
biologică sporită.

D 25       PRODUS ALIMENTAR ExTRUDAT ŞI PROCESUL DE OBŢINERE A ACESTUIA / 
ExTRUDED FOOD PRODUCT AND ITS PRODUCTION PROCESS

Autori:    Larisa Iuşan, Galina Terentieva, Olga Migalatiev  

Brevet:  MD 6876 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară, în special la fabricarea produselor ex-
trudate destinate pentru consum în calitate de dejun uscat. La realizarea procedeului se 
pregătește amestecul în baza boabelor de soriz 60 – 65 %, la care se adaugă crupe de po-
rumb 15 – 20 % și germeni de grâu 15 – 25 %. Amestecul se umectează cu apă, după care 
se extrudează şi se obţin cordoane, care sunt tăiate și supuse uscării, apoi produsul se am-
balează în saci pentru 12 – 14 ore pentru echilibrarea umidităţii în produs. Invenţia asigură 
obţinerea noului produs extrudat cu valoare nutritivă şi biologică sporită.

Work description: The invention relates to the food industry, in particular to the manufacture of ex-
truded products intended for consumption as dry breakfast. In carrying out the process, the 
mixture is prepared on the basis of sorize grains 60 - 65%, to which 15 - 20% of corn grains 
and 15 - 25% of wheat germ are added. The mixture is moistened with water, after which it 
is extruded and cords are obtained. The cords are cut and dried, then the product is packed 
in bags for 12-14 hours to balance the moisture in the product. The invention ensures the 
obtaining of the new extruded product with increased nutritional and biological value.

Importanța socio-economică sau tehnică: Sorizul nedecorticat și porumbul nedecorticat sunt bo-
gate în micro- şi macroelemente, necesare organismului, conţinutul cărora este cu 30 – 40 
% mai mare comparativ cu cel al boabelor decorticate. De asemenea, conţinutul de celuloză 
este de 2 ori mai mare în boabele nedecorticate. Nutriţioniștii recomandă utilizarea germe-
nilor de grâu în raţia dietetică alimentară, mai ales în perioada rece a anului, atunci când 
sunt insuficiente fructe şi legume. Pe lângă vitamine și substanţe minerale, germenii au o 
compoziţie echilibrată a aminoacizilor esenţiali. Germenii de grâu se recomandă în lupta cu 
maladiile provocate de condiţiile nefavorabile ale mediului ambiant, sporesc sistemul imu-
nitar şi metabolismul, se utilizează la tratarea diferitor boli, prezintă acţiune antioxidantă 
şi radioprotectoare. Rezultatul tehnic constă în reducerea duratei procesului tehnologic și 
obţinerea unui nou produs extrudat cu valoare biologică şi nutritivă sporită.



 SECţIUNEA D | SECTION D  208

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
D 26       PROCEDEU DE FABRICARE A PÂINII CU ADAOS DE CO2-ŞROT DIN DEȘEURI DE 

TOMATE / PROCESS FOR PRODUCING bREAD WITH ADDITION OF CO
2
-MEAl 

FROM TOMATO WASTE

Autori:   Olga Migalatiev, Marina Carelina, Vavil Caragia, Elena Draganova, Valentina Gordeeva

Brevet de scurtă durată: MD 1298

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de fabricare a 
pâinii cu adaos de CO

2
-şrot din deșeuri de tomate. Procedeul include amestecarea făinii de 

grâu de calitate superioară cu CO
2
-şrot din deșeuri de tomate, în stare uscată sau umidifi-

cată, adăugarea suspensiei de drojdie, soluţiei apoase de sare de bucătărie, apei, frământa-
rea aluatului, dospirea acestuia, divizarea aluatului în bucăţi cu formarea semifabricatelor, 
dospirea suplimentară, predospirea şi crestarea semifabricatelor, dospirea finală şi coacerea.

Work description: The invention relates to the food industry, namely to a process for producing 
bread with addition of CO

2
-tomato waste meal. The process includes mixing high-quality 

wheat flour with CO
2
-tomato waste meal, dry or humidified, adding the yeast suspension, 

the aqueous salt solution, water, kneading the dough, leavening the dough, dividing the 
dough into pieces with the shaping of semi-finished products, additional leavening, pre-
leavening and scoring the semi-finished products, final leavening and baking.

Importanța socio-economică sau tehnică: Invenţia propusă contribuie la soluţionarea mai multor 
preocupări actuale: poluarea mediului înconjurător, diversificarea produselor alimentare 
tradiţionale, fabricarea produselor alimentare cu proprietăţi funcţionale benefice organis-
mului uman. Făina de grâu de calitate superioară este săracă în fibre alimentare, iar adesea 
fibrele sunt adăugate în produsele de panificaţie, însă asemenea produse au un preţ mai 
ridicat din cauza materiilor prime utilizate. O sursă ieftină de fibre alimentare sunt produsele 
secundare de la procesarea materiilor prime.

Avantajele procedeului propus:
- CO

2
-şrotul din deşeuri de tomate este o bună sursă de fibre alimentare, proteine vegetale, 

aminoacizi esenţiali şi substanţe minerale şi poate fi utilizat în calitate adaos in scopul for-
tificării pâinii.
- Pâinea cu adaos de CO

2
-şrot din deşeuri de tomate este o sursă de proteine și fibre alimen-

tare. 
- Randamentul in pâinea cu adaos de CO

2
-şrot din deşeuri de tomate este mai mare cu 7,8%, 

iar porozitatea mai mare cu 1,3% faţă de pâinea doar din făină de grâu de calitate superi-
oară.

D 27        COMPOZIŢIE PENTRU COVRIGEI CU ADAOS DE ŞROT DIN DEŞEURI DE TOMATE / 
COMPOSITION OF PRETzElS WITH ADDITION OF TOMATO WASTE MEAl

Autori:   Olga Migalatiev, Marina Carelina, Vavil Caragia, Valentina Gordeeva, Larisa Vicerova 

Brevet de scurtă durată: MD 1384

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară, în special la produse de panificaţie, 
şi poate fi utilizată pentru fabricarea covrigeilor cu adaos de șrot din deșeuri de tomate. 
Conform invenţiei, compoziţia de covrigei cu adaos de șrot din deșeuri de tomate conţine: 
făină de grâu de calitate superioară, şrot obţinut la CO

2
-extracţia din deșeuri de tomate, apă, 

ulei vegetal, drojdii, sare, zahăr, şi, opţional, condimente sau seminţe. Rezultatul invenţiei 
constă în fortificarea covrigeilor cu fibre alimentare şi proteine din materii prime secundare 
de origine vegetală, sporirea valorii biologice şi a proprietăţilor organoleptice şi micşorarea 
valorii energetice a produsului finit.

Work description: The invention relates to the food industry, in particular to bakery products, and 
can be used for the preparation of pretzels with addition of tomato waste meal. According 
to the invention, the composition of pretzels with addition of tomato waste meal compri-
ses: highest grade wheat flour, meal obtained by CO

2
-extraction of tomato waste, water, 
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vegetable oil, yeast, salt, sugar, and, optionally, spices or seeds. The result of the invention 
consists in enriching the pretzels with dietary fibers and proteins from secondary raw ma-
terials of vegetable origin, increasing the biological value and organoleptic properties and 
reducing the energy value of the final product.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa invenţiei este descrisă de obţinerea covrige-
ilor uscaţi cu conţinut redus de grăsimi şi zahăr, fortificaţi cu fibre alimentare, proteine vege-
tale, aminoacizi esenţiali (lizină, treonină, fenilalanină, tirozină, valină) şi substanţe minerale, 
din deşeurile de tomate - materii prime secundare vegetale, care nu conţin substanţe anti-
nutritive. Șrotul din deşeuri de tomate este un ingredient natural, ieftin, şi poate fi utilizat 
în calitate de sursă de fibre alimentare, proteine vegetale, aminoacizi esenţiali şi substanţe 
minerale. Proteinele din şrotul din deşeuri de tomate sunt deosebit de bogate în lizină, un 
aminoacid limitant al produselor cerealiere şi substituirea în produsele de panificaţie din 
făina de grâu de calitate superioară cu șrot duce la creșterea conţinutului de lizină, dar şi 
altor aminoacizi esenţiali: treonină, fenilalanină şi tirozină şi valină.
Indicii organoleptici: culoare, gust, aromă ai covrigeilor uscaţi cu adaos de șrot din deşeuri 
de tomate se ameliorează, iar valoarea energetică a produsului finit scade.

D 28 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

Autori:    Nicolae Taran, Victor Bostan, Nicolae Chiosa, Liusia Cichir

Brevet de scurtă durată: MD 1408

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria vinicolă și anume la un procedeu de fabricare a vinu-
lui roșu sec cu conţinut avansat de substanţe biologic active. Procedeul, conform invenţiei, 
prevede răcirea strugurilor la temperatura 0...-5ºC în decurs de 12-24 ore, zdrobirea și des-
ciorchinarea strugurilor bine maturaţi, care conţin minimum 22 % de zaharuri în must, cu 
obţinerea mustuelii, eliminarea unei cantităţi de must din mustuială în cantitate de  2...10 
%, după care are loc fermentarea-măcerarea a mustuelii cu căciula plutitoare în decurs de 
5-10 zile, după care urmează scurgerea mustului fermentat și presarea boștinei. Rezultatul 
constă în intensificarea proceselor de extracţie din seminţe și pieliţă a substanţelor fenolice 
și colorante, proantocianidinelor, resveratrolului, rutinei și quarcitinei și îmbogăţirea vinului 
roșu cu substanţe biologic active.

Work description: The invention relates to the wine industry, namely to a process for the pro-
duction of dry red wine with an advanced content of biologically active substances. The 
process, according to the invention, provides for cooling the grapes to a temperature of  
0 ...- 5 ºC within 12-24 hours, crushing and peeling the well-ripened grapes, which contain 
at least 22% sugars in the must, with the production of the must, removing a quantity of 
must from the must in an amount of 2 ... 10%, after which the fermentation-maceration 
of the must with the floating hat takes place within 5-10 days, followed by the draining 
of the fermented must and the pressing of the husk. The result is an intensification of the 
extraction processes from seeds and skin of phenolic and coloring substances, proanthoc-
yanidins, resveratrol, rutin and quarcitin and the enrichment of red wine with biologically 
active substances.
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INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECţIE A PLANTELOR (MD)

D 29  SOI TIMPURIU DE SALVIA SCLAREA L. (ŞERLAI), AMBRIELA / AMbRIElA A NEW 
VARIETy OF SAlVIA SClAREA l.

Autori:    Maria Gonceariuc, Zinaida Balmuş, Ludmila Cotelea, Pantelimon Botnarenco, Violeta Butnaraş

Cerere:  MD  v 2020 0019

Descrierea lucrării: AMBRIELA este un nou soi timpuriu de salvie cu vârsta de 2-3 ani, rezistent la 
iernare, secetă și boli foliare. În primul an de vegetaţie  conţinutul de ulei esenţial este de 
0,353% (umiditatea standard, 70%); 1,175% s.u.; în al doilea an - 0,335% umiditate standard; 
1,185% s.u. Componenţi în uleiul esenţial: acetat de linalil, 61,06%; linalool, 18,59%; sclareol, 
5,25%. Capacitate de producţie: înflorire din primul an; recolta medie a materiei prime în 
2 ani de exploatare a plantaţiei: 16,1 t / ha; producţia medie de ulei essential - 55,6 kg/ha. 
Randament: 3,4-4,1 kg ulei esenţial/tonă inflorescenţe.

Work description: AMBRIELA variety are distinctive by physiological properties: variety of 2-3 years, 
very good resistance to wintering; high resistance to drought; resistant to foliar diseases 
and root system diseases. Quality properties: Essential oil content: first year of vegetati-
on: 0.353% (standard humidity, 70%); 1.175% (dry substance); second year of vegetation: 
0.335% standard humidity; 1.185% dry substance. Major components in essential oil: linalyl 
acetate 61.06%, linalool, 8.59%, sclareol, 5.25%. Production capacity: variety of 2-3 years of 
vegetation; flowering capacity in the first year of vegetation. Average harvest of raw mate-
rial in 2 years of plantation operation – 16.1 t / ha, average production of essential oil - 55.6 
kg/ha. Yield – 3.1-4.1 kg essential oil/ton of inflorescences.

Importanța socio-economică sau tehnică: 
– Agricultură: producerea uleiului esenţial, concretului, sclareolului;
– Parfumerie și cosmetică: component în articole de parfumerie şi cosmetică, fixator al 
    aromelor; aromatizant;
– Medicină, industria farmaceutică;
– Plantă meliferă;
– Plantă decorativă, ornamentală.

D 30  SOI NOU DE USTUROI VITASAN / NEW GARlIC VARIETIy VITASAN

Autori:    Alexei Chilinciuc, Vasile Botnari

Brevet pentru soi de plantă: MD 300 din 2019.12.31

Descrierea lucrării: Soiul nou de usturoi VITASAN se reproduce vegetativ prin plantarea bulbilor și 
prin însămânţarea bulbilor aerieni. Soi tardiv. Perioada de vegetaţie 120-134 zile. Planta-
rea se face toamna. Plantele sunt viguroase, înălţimea plantei este de 95-100 cm. Formează 
tulpină florală. Inflorescenţa formează până la 40 de bulbili aerieni. Culoarea bulbilor este 
gri-violet și culoare albă, cu un gust ușor. Greutatea medie a unui bulb este 3,0-7,0g. Greu-
tatea a 1000 de bulbi constituie 200-300g., în funcţie de condiţiile climatice. Recolta totală 
constituie 8,5-11,0 t/ha., Recolta marfă 8,1-10,5 t/ha., Iar bulbilii aerieni 1,8-2,2 t/ha. Soiul 
este rezistent la temperaturi scăzute, înalte și tolerant la principalele maladii. Este destinat 
pentru consum în stare proaspătă, industria alimentară și procesare.
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Work description: VITASAN garlic variety. It reproduces vegetatively by planting bulbs and by sowing 

aerial bulbs. Late-onset varieties. Vegetation period 120-134 days. Planting is done in the 
autumn. The plants are vigorous, the height of the plant is 95-100 cm. Forms a floral stem. 
The inflorescence forms up to 40 aerial bulbs. The skin of the bulbs is gray-violet, white flesh 
with a slight taste. The average weight of a bulb is 3,0-7,0g. The weight of 1000 bulbs con-
stitutes 200-300g., depending on the climatic conditions. Total harvest constitutes 8.5-11.0 
t/ ha., Cargo 8,1-10,5 t/ha., and air bulbs 1,8-2,2t/ha. The variety is resistant to low tempera-
tures, hot and tolerant to the main diseases. It is intended for fresh consumption, the food 
and processing industry.

Importanța socio-economică sau tehnică: Dezvoltarea durabilă a legumiculturii necesită un stu-
diu permanent asupra nivelului de producere, creare a soiurilor şi hibrizilor noi, în stare să 
asigure o producţie cu o valoare biologică şi competitivitate înaltă în diferite condiţii de 
producere. Soiurile existente au un potenţial productiv înalt, însă se realizează numai la ni-
vel 30-40%, din cauza plasticităţii ecologice scăzute a varietăţilor introduse din alte zonei 
geografice, rezistenţei slabe la boli și dăunători. Crearea de noi soiuri şi hibrizi tolerante 
la schimbărilor climatice şi/sau rezistente la agenţii patogeni şi dăunători devine o sarcină 
primordială atât din punct de vedere știinţific cât și practic.

D 31  PROCEDEU DE SPORIRE A GERMINĂRII SEMINŢELOR DE FAG (FAGUS SyLVATICA) / 
PROCESS FOR INCREASING THE GERMINATION OF bEECH (FAGUS SylVATICA) 
SEEDS 

Autori:    Dina Elisoveţcaia, Raisa Ivanova, Natalia Maşcenco, Alla Borovskaia

Cerere:  MD s 2020 0103, 2020.08.19

Descrierea lucrării: Obiectivul invenţiei este de a majora rata şi viteza de germinare a seminţelor de 
fag (Fagus silvatica) prin tratarea cu soluţie de capsicosidă (0,001%) înainte de stratificarea 
lor. Efectul pozitiv al tratării constă în reglarea proceselor fiziologice, evidenţiată prin spori-
rea germinării zilnice cu 18,5%, numărului total de seminţe germinate cu 11,7% şi reducerea 
semnificativă a perioadei de germinare cu 20-22 de zile. La cererea, s-a obţinut o hotărâre de 
acordare a brevetului de invenţie din 31.07.2021 (BOPI 7/2021, p.40). 

Work description: The object of the invention is to increase the germination rate and speed of beech 
(Fagus silvatica) seeds by treating with capsicoside solution (0.001%) before stratifying them. 
The positive effect of the treatment consists in regulating the physiological processes, highli-
ghted by the increase of the daily germination by 18.5%, the total number of germinated 
seeds by 11.7% and the significant reduction of the germination period by 20-22 days. On 
the application, a decision to grant the patent was made on July 31, 2021 (BOPI 7/2021, p.40).

Importanța socio-economică sau tehnică: Ținând cont de faptul că şeminţe fertile de fag se produc 
nu mai des decât o dată la trei ani (uniori o dată la 15-20 de ani) în dependenţă de condiţii de 
creştere, dar durata de germinare lor prin stratificarea este destul de îndelungată (90-140 zile), 
sporirea indicelor de germinare a seminţelor (germinării zilnice cu 18,5%, numărului de seminţe 
germinate cu 11,7%) are o importanţă economică majoră la reproducerea plantaţiilor de fag. 
Pădurile de fag joacă un rol pozitiv semnificativ în reducerea efectelor emisiilor de dioxid de 
carbon, în conservarea ecologiei şi biodiversităţii Republicii Moldova şi a planetei în ansamblu. 
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D 32  SOI NOU DE TRITICALE DE TOAMNĂ (TRITICOSECALE WITT.) COSTEL / A NEW 

VARIETy OF WINTER TRITICAlE (TRITICOSECAlE WITT.) COSTEl 

Autori:    Efimia Veveriţă, Svetlana Leatamborg, Galina Lupaşcu, Silvia Rotari, Andrei Gore

Brevet pentru soi de plantă: MD: 490 din 2018.09.21

Descrierea lucrării: Soiul Costel a fost obţinut prin hibridarea grâu durum x secară x triticale he-
xaploide (Coerulescens 635 x Ciulpan) x Lasco şi selectarea individuală din generaţia F3. 
Varietatea: Erytrospermum. Spicul – galben, cilindric, fără pubescenţă, ariste sure, lungime 
şi densitate medie. Bobul – galben, lung, masa 1000 boabe – 42-44 g. Grupul de maturitate: 
medie (275-280 zile). Talia plantei: 100 - 120 cm. Rezistent la iernare şi cădere, secetă şi arşiţă; 
făinare, fuzarioză şi rugină brună. Potenţialul de productivitate: 5.5 – 7.5 t/ha, cu 2.0-2.5 t 
depeșând soiul martor Ingen 93. Calităţi biochimice: proteine – 12-14 %, gluten – 23-25 %.

Work description: The Costel variety was obtained by hybridizing durum wheat x rye x hexaploid 
triticale (Coerulescens 635 x Ciulpan) x Lasco and individual selection from the F3 genera-
tion. Variety: Erytrospermum. Spike - yellow, cylindrical, without pubescence, gray edges, 
medium length and density. Bean - yellow, long, mass 1000 grains - 42-44 g. Maturity group: 
average (275-280 days). Plant height: 100 - 120 cm. Resistant to winter and fall, drought and 
heat; powdery mildew, fusariosis and brown rust. Productivity potential: 5.5 - 7.5 t / ha, with 
2.0-2.5 t exceeding the control variety Ingen 93. Biochemical qualities: protein content - 12-
14%, gluten content - 23-25%.

Importanța socio-economică sau tehnică: Cercetările care au stat la baza creării soiului de triticale 
de toamnă Costel se încadrează în direcţiile prioritare de dezvoltare a ştiinţei în Republica 
Moldova, având ca priorităţi identificarea organizării genetico-ecologice a caracterelor de 
rezistenţă şi productivitate la culturile agricole. Implementarea soiului de triticale Costel în 
producere care a demonstrat rezistenţă înaltă la factori stresanţi de temperatură şi unele 
boli fungice (ceea ce exclude necesitatea utilizării fungicidelor) va contribui la dezvoltarea 
industriei alimentare în baza unei materii prime ecologic pure.

 D 33  GRÂU COMUN DE TOAMNĂ (TRITICUM AESTIVUM DESM.),  SOIUL MOLDOVA 66 / 
COMMON WINTER WHEAT (TRITICUM AESTIVUM DESM.), VARIETy MOlDOVA 66

Autori:    Galina Lupaşcu, Svetlana Gavzer, Efimia Veveriţă, Svetlana Leatamborg, Andrei Gore

Brevet pentru soi de plantă: MD: 326 din 2020.04.30

Descrierea lucrării: Soiul Moldova 66 a fost creat prin selecţie individuală din populaţia hibridă intraspe-
cifică L 101 (Cuban 101 x Auriu) x Moldova 7. Spic cu lungimea de 10-10,5 cm, cilindric, cu 21-23 
spiculeţe. Boabe ovale, roşietice. Masa a 1000 de boabe – 50-54 g. Conţinutul de proteine – 13.0-
14.8%, gluten – 31%. Numărul de boabe per spic – 60-65. Perioada de vegetaţie – 265-270 zile, 
înălţimea – 83.0-85.0 cm, numărul de fraţi - 2.8-3.0 per plantă. Productivitatea – 5.83-6.32 t /ha. 
Rezistent la cădere şi boli fungice. Recomandat pentru toate zonele Republicii Moldova.

Work description: The Moldova 66 variety was created by individual selection of the hybrid Line 101 
(Cuban 101 x Auriu) x Moldova 7. Spike with a length of 10-10,5 cm, cylindrical, with 21-
23 spicules. Oval red kernels, the 1000 grains are 50-54 grams. Grains contains 13.0-14.8% 
protein and 31% wet gluten. The number of kernels in the spike – 60-65. The vegetation 
period – 265-270 days, height – 83.0-85.0 cm, the degree of twinning –  2.8-3.0 strains per 
plant. The harvest constitutes 5.83-6.32 t /ha. It is resistant to falling and fungal diseases. Is 
recommended for all cultivation areas of the Republic of Moldova.

Importanța socio-economică sau tehnică: Cercetările care au stat la baza creării soiului de grâu 
comun de toamnă Moldova 66 se încadrează în direcţiile prioritare de dezvoltare a ştiin-
ţei în Republica Moldova, având ca  priorităţi identificarea organizării genetico-ecologice a 
caracterelor de rezistenţă şi productivitate la culturile agricole. Implementarea soiului Mol-
dova 66 în producere care a demonstrat rezistenţă înaltă la factori stresanţi de temperatură 
şi unele boli fungice va contribui la dezvoltarea industriei alimentare în baza unei materii 
prime ecologic pure.
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D 34  SOI NOU DE TOMATE SOLANUM LyCOPERSICUM L. CERASUS / NEW TOMATO 

CUlTIVARE SOlANUM lyCOPERSICUM l. CERASUS

Autori:    Nadejda Mihnea, Galina Lupaşcu, Vasile Botnari, Sofia Grigorcea

Brevet pentru soi de plantă: MD: 301 din 2019.08.31

Descrierea lucrării: Fructele soiului Cerasus sunt circulare, cu dimensiuni mici, masa medie -30,0-41,0 g.
Fructele conţin 5,2-5,8% substanţă uscată, 5,8...6,8% zaharuri, 25,7...26,8 mg/% vitamina C, 
0,40...0,50% aciditate. Soiul este timpuriu cu o perioadă de vegetaţie de 105-110 zile. În cul-
tura de răsad soiul asigură o productivitate de 60,0...76,0 t/ha, cota fructelor marfă fiind de 
89,0-93,0%. Soiul Cerasus îmbină armonios productivitatea cu proprietăţi gustative înalte, 
rezistenţă sporită la arşiţă şi la stolbur (Candidatus Phytoplasma solani).

Work description: The fruits of the variety Cerasus are circular with of small size, weighing 30,0-41,0 
g. The fruits contain 5,2-5,8% of dry matter, 5,8...6,8% of sugars,25,7...26,8mg/% of C vitamin, 
0,40...0,50% of acidity. The variety is early ripening with a vegetation period 105-110 days. In 
the transplant culture, the variety ensures ayield of 60,0...76,0 t/ha, while the standard fruit 
yield is high (89,0-93,0%). The variety Cerasus harmoniously combines high productivity, 
good tasting qualities with the resistance to drought and stolbur (Candidatus Phytoplasma 
solani). The productivity is high at cultivation through both seeds and seedling transplants.

Importanța socio-economică sau tehnică: Soiul este timpuriu, productiv, are calităţi gustative înal-
te, rezistent la arşiţă şi la stolbur (Candidatus Phytoplasma solani).

D 35  SOFIDURUM – SOI NOU DE GRÂU DURUM DE TOAMĂ (TRITICUM DURUM DESF.) / 
SOFIDURUM – A NEW VARIETy OF WINTER DURUM WHEAT (TRITICUM DURUM DESF.)

Autori:  Silvia Rotari, Efimia Veveriţa, Galina Lupaşcu, Andrei Gore, Svetlana Leatamborg, Irina Coinac

Brevet pentru soi de plantă: MD: 489 din 2018.09.21

Descrierea lucrării: Soiul Sofidurum a fost creat prin metodă de selecţie individuală repetată a plan-
telor elită din populaţia hibridă [Hordeiforme 333x1610-4/01-1162/Parus/1296/7-11)]. Va-
rietatea hordeiforme (spic şi ariste de culoare roşie, bob de culoare albă-gălbue). Spicul de 
mărime medie (lungimea – 7.0-7.6 cm.), cilindric cu o densitate medie de 22-25 spiculeţe la 
10 cm lungime a rahisului spicului. Bobul este mare, MMB – 45-46g. Conţinutul de gluten 
constituie 26-30%, conţinutul de proteine – 13.5-14.2%. Potenţialul de producţie: 5.5 – 7.0 
t/ha. Soiul are talie medie (80-82 cm) şi posedă rezistenţă înaltă la cădere. Soi semitimpuriu. 
Rezistent la secetă, la iernare şi la maladii.

Work description: The Sofidurum variety was created by the method of repeated individual selec-
tion of the elite plants from the hybrid population [Hordeiforme 333 x 1610-4 / 01-1162 /  
Parus / 1296 / 7-11]. The variety is part of the Hordeiforme variety. Spike and awns – red, 
white-yellow grain. The spike has a length of 7.0 - 7.6 cm, cylindrical, with 22-25 spicules per 
spike. The oval kernels, the 1000 grains are 45-46 g, contains 26-30% gluten and 13.5-14.2% 
protein. The number of kernels in the spike – 45-50. The vegetation period – 262 - 266 days. 
It is a semi-early variety. The tall height –  80-82 cm. Productivity potential: 5.5 - 7.0 t/ha. 
Resistant to drought, winter and disease.

Importanța socio-economică sau tehnică: Cercetările care au stat la baza creării soiului de grâu 
durum de toamnă Sofidurum se încadrează în direcţiile prioritare de dezvoltare a ştiinţei 
în Republica Moldova, având ca  priorităţi identificarea organizării genetico-ecologice a 
caracterelor de rezistenţă şi productivitate la culturile agricole. Implementarea soiului de 
grâu durum Sofidurum în producere care a demonstrat rezistenţă înaltă la factori stresanţi 
de temperatură şi unele boli fungice (ceea ce exclude necesitatea utilizării fungicidelor) va 
contribui la dezvoltarea industriei alimentare în baza unei materii prime ecologic pure.



 SECţIUNEA D | SECTION D  214

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
D 36  SOI NOU DE TOMATE SOLANUM LyCOPERSICUM L. FLACĂRA / NEW TOMATO 

VARIETIES SOlANUM lyCOPERSICUM l. FACARA

Autori:  Iulia Siromeatnicov, Vasile Botnari, Eugenia Cotenco, Elelonora Chirilov

Brevet pentru soi de plantă: MD: 306 din 2019.08.31

Descrierea lucrării: Soiul FLACĂRA este mediu timpuriu, perioada de vegetaţie 81-108 zile productiv, 
rezistent la secetă. Fructul cu masa de 48,0-65,0 grame, culoarea oranj, rotund-puţin alungit, 
2-3 loje seminale. Fructele cu calităţi gustative înalte, conţinutul de substanţă uscată în fruct 
5,6-6,5%, zaharuri 5,3-7,6%, acid ascorbic 31,5-41,3 mg/%, aciditatea titrată 0,34-0,39 mg/%. 
Recoltă generală 49,9-52,4 t/ha., randamentul standard al fructelor 44,3-49,9t/ha. Este reco-
mandat pentru consum în stare proaspătă şi procesare. 

Work description: The vegetation period is 81-108 days; it is the medium early variety. The fruit is 
orange color, round-slightly elongated with weigh 48.0-65.0 g, 2-3 seminal lodges. Fruits 
with high taste qualities, the dry substance content of the fruits is 5.6-6.5%, sugars 5.3-7.6%, 
ascorbic acid 31.5-41.3 mg/%, titratable acidity 0.34-0.39 mg/%. The total harvest of tomato 
fruit consists 49.9-52.4 t/ha and standard fruit yield 44.3-49.9 t/ha. It is recommended for 
fresh consumption and processing.

Importanța socio-economică sau tehnică: Crearea noilor soiuri şi implementarea acestora va aduce 
un beneficiu important industriei alimentare, gospodăriilor de fermieri, sferei sociale, situaţiei 
ecologice, calităţii vieţii omului. Obţinerea combinaţiilor hibride de tomate cu efect heterozis 
evidenţiat în primele trei generaţii în scopul reducere a procesului de producere a seminţelor şi 
sinecostului acestora pentru extinderea implementării pe scară largă în condiţii de câmp. 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (MD)

D 37  SOI NOU DE PLANTĂ MEDICINALĂ AUTOHTONĂ REZISTENTĂ LA SECETĂ ȘI 
SOLURI DEGRADATE CU UN POTENŢIAL VALORIC RIDICAT IN COSMETOLOGIE, 
ALIMENTAŢIE, FARMACEUTICĂ / NEW VARIETy OF DROUGHT-RESISTANT NATIVE 
MEDICINAl PlANT AND DEGRADED SOIlS WITH A HIGH VAlUE POTENTIAl IN 
COSMETOlOGy, NUTRITION, PHARMACEUTICAlS

Autori:  Victor Melnic, Elena Peleah

Cerere: MD v 2021 0008/2021.02. 26

Descrierea lucrării: Soiul Auriu 21(Imortela) plantă multianuală perenă. Poate fi întrebuinţată în in-
dustria cosmetologica (regina cosmetologiei), alimentaţie (condiment), farmaceutică, par-
fumerie, balneoterapie. Soi rezistent la secetă sporita și îngheţuri. Rezistent la boli și dăună-
tori. Conţinut înalt de principii active și ulei eteric. Nu este pretenţioasă faţă de sol și poate fi 
cultivată pe terenuri puternic insolate, terasse petroase, nisipo-lutoase. Este un soi ce poate 
preîntîmpina eroziunea solului și valorificarea terenurilor cu înclinaţii ridicate, degradate ne 
folosite în circuit.

Work description: Golden variety 21 (Imortela) perennial perennial plant. It can be used in the cos-
metology industry (queen of cosmetology), food (spice), pharmaceuticals, perfumery, bal-
neotherapy. Variety resistant to increased drought and frost. Resistant to diseases and pests. 
High content of active ingredients and essential oil. It is not pretentious to the soil and can 
be grown on heavily sunny soils, rocky terraces, sandy-loamy. It is a variety that can prevent 
soil erosion and land use with high slopes.

Importanța socio-economică sau tehnică: Soiul Auriu 21 este unicul soi de plantă aromatică și me-
dicinală autohton adaptat la condiţiile climatice ale Republicii Moldova ce poate rezolva 
mai multe probleme:

•	 Rezolvă problema punerii în circulaţie și valorificarea terenurilor degradate, terasate, supuse 
eroziunii solului;

•	 Rezistenţa sporită la boli și dăunători, evită folosirea ierbicidelor, astfel, contribuind la dezvol-
tarea agriculturii ecologice;

•	 Cultivarea pe terenuri mici dă cetăţenilor posibilitatea de a obţine un venit suplimentar;
•	 Se vor include în cultivare și micii producători de plante aromatice și medicinale.
•	 Vor fi entuziasmaţi și atrași tinerii la cultivarea acestui soi rezistent la toate provocările 

soluţionîndu-și o parte din problemele socio-economico-financiare;
•	 Ca plantă meliferă apicultorii vor avea un beneficiu sporit;
•	 Totodată apar noi ramuri de dezvoltare: procesarea plantelor și folosirea lor drept condiment, 

la băi, în tratamentele naturiste și balneoterapii.
•	 Poate contribui la dezvoltarea infrastructurii turismului rural prin frumuseţea sa. 
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D 38         PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR DE GRÂU ÎNAINTE DE SEMĂNAT / PRO-

CESS FOR TREATING WHEAT SEEDS bEFORE SOWING WHEAT

Autori:     Sergiu Dobrojan, Victor Şalaru, Galina Dobrojan, Gheorghe Jigău,  Mihai Costica,  Eugeniu 
Ciobanu, Tatiana Tărîţa, Evgheni Semeniuc

Brevet:  MD 4662

Descrierea lucrării: Procedeul constă în tratarea seminţelor de grîu înainte de semănat cu o soluţie 
(în concentraţia de 10,00%-15,00%) obţinută din biomasa vie combinată a speciilor de alge 
cianofite Nostoc gelatinosum Schousboe ex Bornet & Flahault şi Anabaena variabilis Kützing 
ex Bornet & Flahault. După tratare seminţele de gîu se inoculează în sol conform tehnicilor 
agricole tradiţionale. Aplicarea procedeului dat asigură germinarea a 97,00%-98,00% din 
seminţele de grîu.

Work description: The process consists in treating wheat seeds before sowing with a solution (in a 
concentration of 10.00% -15.00%) obtained from the combined live biomass of the cyano-
phyte algae species Nostoc gelatinosum Schousboe ex Bornet & Flahault and Anabaena 
variabilis Kützing ex Bornet & Flahault. After treatment, guinea fowl seeds are inoculated 
into the soil according to traditional agricultural techniques. The application of this process 
ensures the germination of 97,00% -98,00% of wheat seeds.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a invenţiei este argumen-
tată de faptul că aceasta prevede utilizarea stimulatorilor germinativi ai seminţelor de grîu 
de origine naturală (biologică), care sunt siguri şi netoxici. Procedeul propus asigură o ger-
minare majoră a seminţelor de grîu, o rezistenţă specifică a acestora şi respectiv poate asi-
gura şi o recoltă majoră. Procedeul propus corespunde cu direcţiile de cercetare ştiinţifică 
prioritare atât la nivel naţional cît şi internaţional şi cu politicile ecologice. 
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI (MD)

D 39  PROCEDEU DE OBŢINERE A IAURTULUI CU PUDRĂ DE TOPINAMBUR (HELI-
ANTHUS TUBEROSUS) / PROCESS FOR ObTAINING yOGURT WITH JERUSAlEM 
ARTICHOkE POWDER (HElIANTHUS TUbEROSUS)

Autori:    Aurica Chirsanova, Eugenia Covaliov, Vladislav Reșitca, Tatiana Capcanari, Alina Boiștean

Decizie pozitivă AGEPI: nr. 2269 din 2021.02.19

Descrierea lucrării: Problemă pe care o rezolvă invenţia constă în obţinerea iaurtului cu pulbere de 
topinambur (Helianthus tuberosus), cu un conţinut ridicat de inulină care se caracterizează 
printr-un efect prebiotic, stimulează creșterea microflorei bune, reducerea bacteriilor pa-
togene și eliminarea compușilor periculoși. Procesul de obţinere a iaurtului include: recon-
stituirea laptelui praf degresat, administrarea pulberii de topinabbur de 0,5...1,5% în raport 
cu masa laptelui degresat. Următorii pași au inclus amestecarea, filtrarea, pasteurizarea și 
răcirea amestecului la o temperatură de 40...47 ° C, însămânţarea cu culturi iniţiale liofilizate 
pentru iaurt, ambalare, termostare la o temperatură de 42...45 °C până la un pH valoare de 
4,4...4,7, răcire la o temperatură de 2...6 °C și maturarea iaurtului la această temperatură timp 
de 12 ore.

Work description: The problem solved by the proposed invention is to obtain yogurt with Jerusalem 
artichoke powder (Helianthus tuberosus), with a high inulin content which is characterized 
by a prebiotic effect, which stimulates the growth of useful microflora, the reduction of pa-
thogenic bacteria and the elimination of dangerous compounds. The process for obtaining 
yogurt includes: reconstituting skimmed milk powder, administration of Jerusalem articho-
ke powder in an amount of 0.5…1.5% in relation to the mass of skimmed milk. The next 
steps included mixing, filtering, pasteurization and cooling the mixture to a temperature of 
40...47 °C, seeding with lyophilized starter cultures for yogurt, packaging, thermostating at 
a temperature of 42...45 °C to a pH value of 4.4...4.7, cooling to a temperature of 2...6 °C and 
maturing the yogurt at this temperature for 12 hours.

Importanța socio-economică sau tehnică: Conform Strategiei naţionale de sănătate publică pentru 
2020-2030, prezenţa factorilor de risc în alimente determină tulburări de sănătate acute sau 
latente, influenţând negativ calitatea vieţii și securitatea economică a ţării. Republica Mol-
dova se confruntă cu consecinţele malnutriţiei. Valorificarea produselor alimentare obţinute 
din materii prime autohtone precum iaurt cu făină de topinambur, este o posibilitate de a di-
versifica sortimentul de produse noi, cu valoarea biologică sporită, dar de largă accesibilita-
te. Faină de topinambur obţinută a demonstrat un conţinut înalt de de aminoacizi esenţiali, 
cum ar fi histidina, izoleucina, metionina, fenilalanina și valina. Rezultatele obţinute reco-
mandă o concentraţie de 5% făină de topinambur în produse de tip iaurt, pentru a obţine 
un produs îmbogăţit în compuși bioactivi, cu proprietăţi senzoriale bune.

D 40  IAURT FĂRĂ LACTOZĂ FORTIFICAT CU FIER / lACTOSE-FREE yOGURT FORTIFIED 
WITH IRON

Autori:    Tatiana Capcanari, Eugenia Covaliov, Aurica Chirsanova, Rodica Siminiuc

Decizie pozitivă AGEPI: nr. 2217 din 2021.06.29

Descrierea lucrării: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în extinderea bazei de produse 
lactate fermentate fără lactoză prin fermentarea laptelui de vacă și de capră; ameliorarea 
compoziţiei chimice și a valorii biologice a iaurtului prin fortificarea acestuia cu Fe; reduce-
rea cantităţii de stabilizator și a duratei de fermentare. Esenţa invenţiei constă în aceea că ia-
urtul fără lactoză pe bază de lapte de origine animală fortificat cu Fe conţine lapte de vacă / 
capră cu 2,5 % grăsime 97,0...99,0% mas., fier neorganic 0,7…1,0% mas., ferment lactaza 
0,5...0,7% mas., stabilizator 0,2...0,3% mas., culturi starter pentru iaurt 10-20 DCU/100 l lapte.

Work description: The problem solved by the invention is to expand the base of lactose-free fermen-
ted dairy products by cow's and goat's milk fermentation; improving the chemical composi-
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tion and biological value of yogurt by fortifying it with Fe; reducing the amount of stabilizer 
and the fermentation time. The essence of the invention is that lactose-free yogurt based on 
milk of animal origin fortified with Fe contains cow's / goat's milk with 2.5% fat 97.0 ... 99.0% 
mas., inorganic iron 0.7… 1.0% mas., lactase ferment 0.5 ... 0.7% mas., stabilizer 0.2     0.3% 
mas., starter cultures for yogurt 10-20 DCU / 100 l milk.

Importanța socio-economică sau tehnică: Conform Strategiei naţionale de sănătate publică pentru 
2020-2030, prezenţa factorilor de risc în alimente determină tulburări de sănătate acute 
sau latente, influenţând negativ calitatea vieţii și securitatea economică a ţării. Rezulta-
tul invenţiei constă în obţinerea unui sortiment de iaurturi naturale destinate pacienţilor 
intoleranţi la lactoză și oamenilor cu alergii la acest component, produse echilibrate din 
punct de vedere acido-bazic, cu care vor ajuta la remedierea carenţei de fier, problemei atât 
de actuale pentru Republica Moldova.

D 41  PROCEDEU DE OBŢINERE A PÂINII FUNCŢIONALE CU FĂINĂ DE IN / PROCESS 
FOR ObTAINING FUNCTIONAl bREAD WITH FlAxSEED FlOUR

Autori:  Eugenia Covaliov, Popovici Violina, Capcanari Tatiana, Siminiuc Rodica, Grosu Carolina

Decizie pozitivă AGEPI: nr. 9814 din 2021.06.08

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria produselor de morărit și panificaţie și poate fi uti-
lizată în producţia de alimente funţionale şi anume la fabricarea produselor de panificaţie. 
Problema pe care o rezolvă invenţia constă în îmbunătăţirea proprietăţilor organoleptice, 
a valorilor nutriţionale și biologice prin creșterea aportului de compuși fenolici și aminoa-
cizi esenţiali, cu aport sporit de fibre și prin reducerea indicelui glicemic datorită înlocuirii 
carbohidraţilor din făina de grâu cu făina de in degresată, având următorul raport de com-
ponente: făină de grâu 73,5...87%, făină de in degresată cu un conţinut de grăsime de max. 
5% 5,8...19,3, zahăr 5,0, sare 1,3, drojdie 0,9.

Work description: The invention relates to the bakery industry and can be used in the production of 
functional bakery products. The problem solved by the proposed invention is to improve 
the sensory characteristics, the nutritional and biological values by increasing the intake of 
phenolic compounds and essential amino acids with an increased intake of dietary fibers 
and by reducing the glycemic index due to the substitution of carbohydrates from wheat 
flour with defatted flaxseed flour, having the following ratio of components: wheat flour 
73.5...87%, defatted flaxseed flour with a fat content of max. 5% 5.8 19.3, sugar 5.0, salt 1.3 
and yeast 0.9.

Importanța socio-economică sau tehnică: Conform Ordinului nr. 638 din 12.08.2017 Privind imple-
mentarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică în instituţi-
ile de învăţămînt din RM, în scopul profilaxiei deficitului de micronutrienţi în alimentaţie se 
folosesc produse fortificate cu micronutrienţi (fibre, vitamine, minerale). Sondajele privind 
consumul indică faptul că doar aproximativ 5% din populaţie îndeplinește recomandările, 
iar consumul inadecvat a fost numit o problemă de sănătate publică. Problemă pe care o 
rezolvă invenţie este un produs alimentar nou de largă accesibilitate care în comparaţie cu 
pâine oferită pe piaţă naţională conţinutul de proteine crește cu 9,0%, conţinutul de fibre 
cu 13,2%, conţinutul de minerale cu 1,2%, fapt ce confirmă valoarea nutritivă și biologică 
sporită a produsului elaborat.
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D 42  PROCEDEU DE FABRICARE A ÎNGHEŢATEI / PROCESS FOR PRODUCING ICE CREAM

Autori:    Popescu Liliana, Ghendov-Moşanu Aliona, Sturza Rodica, Cojocari Daniela, Balan Greta, 
Bulgaru Viorica

Brevet se scurtă durată: MD 1451 (13) Y 2020.08.31

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria laptelui, şi anume la un procedeu de fabricare a 
îngheţatei. Procedeul, conform invenţiei, include prepararea mixului din lapte normalizat, 
smântână dulce, lapte degresat praf, zahăr, dextroză, sistem de stabilizare şi emulsionare, 
apă deionizată; filtrarea, omogenizarea, pasteurizarea, răcirea mixului, dozarea pudrei de 
aronia sau de cătină albă, sau de măceşe, sau de păducel şi a extractului hidroalcoolic de 
aronia sau păducel, sau a extractului liposolubil de cătină albă sau măceşe, maturarea, free-
zerarea mixului, ambalarea, călirea şi depozitarea îngheţatei.

Work description: The invention relates to the dairy industry, namely to a process for producing ice 
cream. The process, according to the invention, comprises preparing a mixture of normali-
zed milk, cream, powdered skimmed milk, sugar, dextrose, a mixture of stabilizer and emul-
sifier, deionized water; filtering, homogenizing, pasteurizing, cooling the mixture, dosing 
the powder of chokeberry, or sea buckthorn, or rosehip, or hawthorn and the hydroalco-
holic extract of chokeberry or hawthorn, or fat-soluble extract of sea buckthorn or rosehip, 
ripening, freezing the mixture, packaging, hardening and storing the ice cream.

Importanța socio-economică sau tehnică: Adăugarea pudrelor, extractelor hidroalcoolice și lipo-
solubile din fructe de pădure permite obţinerea îngheţatei fără coloranţi și arome sintetice, 
cu utilizarea materiei prime vegetale autohtone. În plus, producerea îngheţatei cu pudre, 
extracte hidroalcoolice și liposolubile din fructe de pădure conduce la îmbunătăţirea ca-
racteristicilor senzoriale și proprietăţilor reologice ale îngheţatei și prin urmare la creșterea 
gradului de acceptare și a volumului de vânzări a sortimentelor de îngheţată brevetate.

D 43  COMPOZIŢII ŞI PROCEDEU DE FABRICARE A COZONACULUI CU MAIA CU FLORĂ 
SPONTANĂ / COMPOSITIONS AND METHOD FOR PRODUCING kOzONAk WITH 
SPONTANEOUS FlORA SOURDOUGH

Autori:    Rodica Siminiuc; Dinu Țurcanu

Brevet de scurtă durată: MD 1563 (13) Y

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria de panificaţie şi patiserie, şi anume la compoziţii şi 
procedee de fabricare a cozonacului cu maia cu floră spontană. Compoziţiile conţin făină de 
grâu, zahăr, unt, lapte, gălbenuş de ou, pulbere de maia cu flo- ră spontană din făină de grâu 
sau de soriz, sare şi arome. Procedeul de fabricare a cozonacului include reactivarea maielei 
cu floră spontană din făină de grâu sau de soriz, amestecarea ingredien- telor, frământarea 
şi fermentarea aluatului, porţionarea şi coacerea.

Work description: The invention relates to the baking and con- fectionery industry, namely to com-
positions and methods for producing kozonak with spontaneous flora sourdough. The com-
positions contain wheat flour, sugar, butter, milk, egg yolk, powdered spontaneous flora 
sourdough of wheat flour or soryz flour, salt and flavorings. The method for producing kozo-
nak comprises reactivating the spontaneous flora sourdough of wheat flour or soryz flour, 
mixing the ingre- dients, kneading and fermenting the dough, portioning and baking.

Importanța socio-economică sau tehnică: Dezvoltarea produselor de patiserie și panificaţie pe 
baza de maia cu floră spontană este un domeniu de cercetare în conformitate cu exigenţile 
Uniunii Europene de a ameliora direct avantajele nutriţionale ale cerealelor, reducerea aler-
genilor, a compușilor toxici și creșterea securităţii alimentare a acestor produse. Rezultatul 
invenţiei constă în obţinerea  unui produs nou, autohton - cozonac cu maia cu floră sponta-
nă  din făină de grâu sau cu maia fără din făină soriz (maia fără gluten), cu indici de calitate 
îmbunătăţiţi, care vor diversifica sortimentul de produce alimentare de patiserie și vor asi-
gura securitatea nutriţională în Republica Moldova.
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D 44  UTILIZAREA COJILOR DE NUCI IN FERMENTAREA OŢETULUI / USING NUTSHEllS 

IN VINEGAR FERMENTATION

Autori:  Alina BOIȘTEAN, Aurica CHIRSANOVA, Rodica SIMINIUC, Boris GĂINĂ

Brevet de scurtă durată: MD 1517(13)Y din 30.04.2021

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la industria alimentară și, în special, la o metodă de fermentare 
acetică a oţetului de vin alb folosind un substrat din coji de nuci și alune. În metoda propusă, 
conform invenţiei, cojile sunt spălate și uscate la o temperatură de T = + 32 ± 2°C timp de 
48 de ore. Care se acoperă cu  cultura starter care constă din oţet de vin crud, într-un raport 
de 1: 3, timp de 48 de ore la o temperatură de 20 ± 2°C, pentru a inocula bacteriile acetice 
pe suprafaţa substratului. După macerare, substratul este drenat și înlocuit cu vin alb într-un 
raport de 1: 4 pentru a efectua fermentarea acetică.

Work description: The invention relates to the food industry and in particular to a method of acetic 
acid fermentation of white wine vinegar using a substrat from walnut and hazelnut shells. 
In the proposed method, according to the invention, the shells is washed and dried at a 
temperature of T=+32±2°C for 48 hours. The resulting filler is soaked in a starter culture in a 
ratio of 1: 3, which consists of raw wine vinegar, for 48 hours at a temperature of 20 ± 2°C, to 
implant the acetic bacteria on the substrat surface. After aging, the substrat is drained and 
replaced with white wine in a ratio of 1: 4 to carry out acetic acid fermentation.

Importanța socio-economică sau tehnică: S-a efectuat cercetări știinţifice privind optimizarea 
tehnologiei de obţinere a oţetului din vin alb autohton de înaltă calitate prin valorificarea 
materiei prime autohtone și utilizarea produselor secundare agroalimentare (coji de nuci 
grecești și coji de alune) în calitate de substrat pentru inocularea bacteriilor acetice și mări-
rea suprafeţei de contact cu produs fermentat.

D 45  PROCEDEU DE USCARE PRIN METODĂ COMBINATĂ A PRODUSELOR GRANULA-
RE ÎN STRAT SUSPENDAT / COMbINED METHOD DRyING PROCESS OF GRANU-
lAR PRODUCTS IN A SUSPENDED lAyER

Autori:   Bernic Mircea, MD, Țislinscaia Natalia, MD, Balan Mihail, MD, Vișanu Vitali, MD, Melenciuc 
Mihail, MD, Gîdei Igor, MD, Țurcanu Dinu, MD 

Cerere:  MD s 2021 0008 din 2021.27.09

Descrierea lucrării: Scopul invenţiei constă în aplicarea procedeului de uscare prin metodă com-
binată în strat suspendat pentru produsele granulare umede cu aplicarea microundelor și 
convecţiei cu aer cald, prin optimizarea duratei de tratare termică a particulelor de produs. 
Procedeul de uscare prin metodă combinată a produselor granulare în strat suspendat asi-
gură o calitate înaltă a   produsului uscat, datorită auto separării lui din zona de tratare ter-
mică. Totodată aplicînd metoda dată, scade considerabil durata de tratare termică a produ-
sului, și crește uniformitatea uscării acestuia.

Work description: The object of the invention is to apply the combined dry-drying process for wet 
granular products with the application of microwaves and hot air convection, by optimi-
zing the heat treatment time of the product particles. The combined method of drying the 
granular products in a suspended layer ensures a high quality of the dry product, due to its 
self-separation from the heat treatment area. At the same time, applying the given method, 
considerably decreases the heat treatment time of the product, and increases its drying 
uniformity.

Importanța socio-economică sau tehnică:  Procedeul de uscare prin metodă combinată a produ-
selor granulare în strat suspendat asigură o calitate înaltă a produsului uscat, datorită auto 
separării lui din zona de tratare termică. Totodată aplicînd metoda dată, scade considerabil 
durata de tratare termică a produsului, și crește uniformitatea uscării acestuia.
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D 46  PROCEDEU DE USCARE A PRODUSELOR GRANULARE ÎN STRAT SUSPENDAT/ 

PROCESS FOR DRyING GRANUlAR PRODUCTS IN A SUSPENDED lAyER

Autori:    Bernic Mircea, MD, Țislinscaia Natalia, MD, Balan Mihail, MD, Vișanu Vitali, MD, Melenciuc 
Mihail, MD, Sandu Andrei-Victor, RO, Patraș Antoanela, RO, Țurcanu Dinu, MD, Gîdei Igor, 
MD

Cerere:  MD s 2021 0006 din 2021.27.09

Descrierea lucrării: Scopul invenţiei constă în aplicarea procedeului de uscare în strat suspendat 
cu pentru produsele granulare umede cu aplicarea microundelor, și optimizarea duratei 
de tratare termică a particulelor de produs. Procedeul de uscare a produselor granulare 
în strat suspendat cu aplicarea microundelor asigură o calitate înaltă a produsului uscat, 
datorită auto separării lui din zona de tratare termică. Totodată aplicînd metoda dată, scade 
considerabil durata de tratare termică a produsului, și crește uniformitatea uscării acestuia.

Work description: The object of the invention is to apply the suspended layer drying process to wet 
granular products with the application of microwaves, and to optimize the heat treatment 
time of the product particles. The process of drying granular products in a suspended layer 
with the application of microwaves ensures a high quality of the dry product, due to its 
self-separation from the heat treatment area. At the same time, applying the given method, 
considerably decreases the heat treatment time of the product, and increases its drying 
uniformity.

Importanța socio-economică sau tehnică: Procedeul de uscare a produselor granulare în strat sus-
pendat cu aplicarea microundelor asigură o calitate înaltă a produsului uscat, datorită auto 
separării lui din zona de tratare termică. Totodată aplicînd metoda dată, scade considerabil 
durata de tratare termică a produsului, și crește uniformitatea uscării acestuia.
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IUROAEA GHEORGHE (RO)

D 47  “ARIS”, SOI NOU DE TRANDAFIR / “ARIS”, THE NEW ROSE CULTIVAR

Autor:  Gheorghe Iuroaea 

Contracte de testare ISTIS:  nr.154/25.09.2019; nr. 111/20.05.2021

Descrierea lucrării: Grupa Tea hybrid. Vigoarea de creștere: mare, Înălţimea de creștere este de 150-
180 cm, diametrul de 90-130 cm cu ramuri lungi erecte. Frunzele sunt verzi-închis, semi-lu-
cioase. Florile sunt involte (25-30 petale), cu boboci solitari, diametrul florii de 10-12 cm, pe-
tale de culoare galben-caisiu, cu parfum fructat, de intensitate mijlocie. Înflorește în 3 valuri 
pe parcursul perioadei de vegetaţie. Prezintă rezistenţă bună la pătarea neagră (Diplocarpon 
rosae), mediu rezistent la făinare (Sphraerotheca pannosa) și rugina (Phragmidium mucro-
natum).

Work description: Tea hybrid class. The plants are vigorous, the bush grows to 150-180 cm in height 
and 90-130 cm in diameter, with long erect branches. The foliage are dark green, semi-glos-
sy. The flowers are involute (25-30 petals), with solitary buds, flower diameter of 10-12 cm, 
apricotyellow petals, with fruity scent, of medium intensity. It blooms in 3 waves during the 
vegetation period. It has good resistance to black spot (Diplocarpon rosae), medium resis-
tant to powdery mildew (Sphraerotheca pannosa) and rust (Phragmidium mucronatum. It is 
suitable for parks, groups, flower bands.

Importanța socio-economică sau tehnică: Destinat amenajărilor peisagistice.

D 48  “CĂTĂLIN”, SOI NOU DE TRANDAFIR / “CĂTĂLIN”, THE NEW ROSE CULTIVAR

Autor:  Gheorghe Iuroaea 

Contracte de testare ISTIS: nr.154/25.09.2019; nr. 111/20.05.2021

Descrierea lucrării: Grupa Hibrizi de Rosa rugosa. Vigoarea de creștere: mijlocie spre mare, Înălţimea 
de 130-170 cm, diametrul de 110-150 cm cu ramuri lungi recurbate. Frunzele sunt verzi- în-
chis pieloase. Florile sunt involte (25-30 petale), cu boboci în inflorescenţe tip umbelă, dia-
metrul florii de cm, petale de culoare roșie, cu parfum puternic, asemnător cu cel de Rosa da-
mascena. Înfloreste în 3 valuri pe parcursul perioadei de vegetaţie. Prezintă rezistenţă bună 
la pătarea neagră (Diplocarpon rosae), făinare (Sphraerotheca pannosa), mediu rezistent la 
rugina (Phragmidium mucronatum. Sensibil la paianjenul rosu comun (Tetranichus urticae).

Work description: Hybrid Rugosa Class. The plants are medium to vigor, the bush grows to 130-170 
cm in height and 110-150 cm in diameter with long curved branches. The foliage are dark 
green leathery. The flowers are involute (25-30 petals), with buds in umbel-like inflorescen-
ces, flower diameter of cm, red petals, with a strong scent, similar to that of Rosa damascena. 
It blooms in 3 waves during the vegetation period. It has good resistance to diseases such as 
black spot (Diplocarpon rosae) and powdery mildew (Sphraerotheca pannosa), medium re-
sistant as rust (Phragmidium mucronatum. Sensitive to the common red spider (Tetranichus 
urticae). It is suitable for parks, groups and for the production of petals, used in the manufac-
ture of syrup and rose jam.

Importanța socio-economică sau tehnică: Destinat amenajărilor peisagistice, pentru producţia de 
petale, utilizate în fabricarea siropului si a dulceţii de trandafir.
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D 49  “CRISTINICA”, SOI NOU DE TRANDAFIR / “CRISTINICA”, THE NEW ROSE CUlTI-

VAR

Autor:  Gheorghe Iuroaea 

Certificat de înregistrare: nr.1013/15.02.2021

Descrierea lucrării: Grupa Tea hybrid. Vigoarea de creștere: mijlocie, Înălţimea de 90-130 cm, diame-
trul de 90-110 cm cu ramuri lungi erecte, de 90 cm. Frunzele sunt, verzi- închis, semi-lucioa-
se. Florile sunt involte (25-30 petale), cu boboci solitari, diametrul florii de 10-12 cm, petale 
de culoare galbenă cu nuanţe portocaliu-roșiatice pe măsură ce avansează în vegetaţie, cu 
parfum de intensitate mijlocie. Înflorește în 3 valuri pe parcursul perioadei de vegetaţie. 
Prezintă rezistenţă bună la pătarea neagră (Diplocarpon rosae), făinare (Sphraerotheca 
pannosa) și rugina (Phragmidium mucronatum).

Work description: Tea hybrid class. The plants are the medium vigor, the bush grows to 90-130 cm in 
neight, 90- 110 cm in diameter with long erect branches, 90 cm. The leaves are dark green, 
semiglossy. The flowers are involute (25-30 petals), with solitary buds, flower diameter of 
10-12 cm, yellow petals with orange-reddish hues as they advance in vegetation, with a 
scent of medium intensity. It blooms in 3 waves during the vegetation period. It has good 
resistance to black spot (Diplocarpon rosae), powdery mildew (Sphraerotheca pannosa) 
and rust (Phragmidium mucronatum). It is suitable for parks, groups, flower bands but also 
as cut flowers.

Importanța socio-economică sau tehnică: Destinat amenajărilor peisagistice și pentru flori tăiate.

D 50  “ELLEN”, SOI NOU DE TRANDAFIR  / “EllEN”, THE NEW ROSE CUlTIVAR

Autor:  Gheorghe Iuroaea 

Contracte de testare ISTIS: nr.154/25.09.2019; nr. 111/20.05.2021

Descrierea lucrării: Grupa Floribunda . Vigoarea de creștere: mare, Înălţimea de creștere este de 
140-170 cm, diametrul de 90-130 cm cu ramuri lungi erecte. Frunzele sunt verzi- închis, 
semi-lucioase. Florile sunt involte (35-40 petale), cu boboci în inflorescenţe corimbiforme, 
diametrul florii de 10-12 cm, petale de culoare roz, cu de intensitate mijlocie. Înflorește în 3 
valuri pe parcursul perioadei de vegetaţie. Prezintă rezistenţă bună la pătarea neagră (Di-
plocarpon rosae), făinare (Sphraerotheca pannosa) și rugina (Phragmidium mucronatum).

Work description: Floribunda class. The plants are vigorous, the bush grows to 140-170 cm in height 
and 90- 130 cm in diameter, with long erect branches. The foliage are dark green, semi-
glossy. The flowers are involute (35-40 petals), with buds in corymb-shaped inflorescences, 
flower diameter of 10-12 cm, pink petals, with scent of medium intensity. It blooms in 3 
waves during the vegetation period. It has good resistance to black spot (Diplocarpon ro-
sae), powdery mildew (Sphraerotheca pannosa) and rust (Phragmidium mucronatum. It is 
suitable for parks, groups, flower bands.

Importanța socio-economică sau tehnică: Destinat amenajărilor peisagistice.
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INSTITUTUL NAţIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI 
INSTALAţII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA 
BUCUREȘTI (RO)

D 51  METODĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SOLURILOR AGRICOLE CONTAMINATE CU ME-
TALE GRELE / METHOD FOR IMPROVING AGRICUlTURAl SOIlS CONTAMINATED 
WITH HEAVy METAlS

Autori:  PRUTEANU Augustina, VLĂDUȚ Valentin, VOICEA Iulian, BORDEAN Despina

Cerere:  RO A-00677 / 2019

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la o metodă de îmbunătăţire a solurilor agricole contaminate cu meta-
le grele (cupru, plumb și zinc) în vederea ameliorării rapide prin fitoremedierea indusă cu agent de 
chelare. Invenţia combină remedierea solurilor cu plantă-muștar (Brassica juncea) și îmbunătăţită 
rapid cu agent de chelare - acidul etilen-diamino-tetraacetic (EDTA) în doze multiple, realizând cu 
ușurinţă într-un timp scurt bioremedierea solului fără a provoca poluarea secundară a acestuia.

Work description: The invention refers to a method for improving agricultural soils contaminated 
with heavy metals (copper, lead and zinc) for rapid improvement through chelating agent-
induced phytoremediation. The invention combines soil remediation with mustard plant 
(Brassica juncea) and rapidly improved with chelating agent - Ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA) in multiple doses, easily achieving in a short time soil bioremediation without 
causing its secondary pollution. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Îmbunătăţirea și bioremedierea solurilor agricole contamina-
te cu metale grele (cupru, plumb și zinc) fără a provoca poluarea secundară a acestuia.



 SECţIUNEA D | SECTION D  225

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
KUNMING UNIVERSITy OF SCIENCE AND TECHNOLOGy (CN)

D 52   TEHNOLOGIE DE ACCELERARE A INTEMPERIILOR SI PEDOGENEZEI PRIN PIRO-
LIZA BIOMASEI / A TECHNOlOGy OF ACCElERATING WEATHERING AND PEDO-
GENESIS by bIOMASS PyROlySIS

Autori:    Senlin Tian; Qun Zhao; Jianhong Huang; Xuewei Hu; Yingjie Li; Jie Li; Yan Cao; Jie Chen; Bo Li

Application: CN201811193618.9, CN201910635145.1, CN202020495247.6, CN202020495248.0

Patent:   4381020, 4293537, 11989597, 12035519

Descrierea lucrării: Combinate cu un dispozitiv auto-proiectat, biomasa și solul degradat sau 
deșeurile de sol și roca sunt amestecate și pirolizate in-situ pentru a accelera procesul de 
intemperii, care are funcţii de formare a solului, fertilizare, sterilizare, fixare a carbonului, an-
tioxidare, stabilizare a metalelor grele, în vederea realizării îmbunătăţiri ecologice, eficiente 
și cu costuri reduse ale solului degradat și restabilirii stării depozitelor de deșeuri miniere. 

Work description: Combined with a self-designed device, the biomass and degraded soil or waste 
soil and rock are mixed and pyrolyzed in-situ to accelerate the process of weathering, which 
has the functions of soil formation, fertilization, sterilization, carbon fixation, anti-oxidation, 
stabilization of heavy metals, so as to realize environmentally friendly, efficient, and low-
cost degraded soil improvement and site condition reconstruction of mining waste sites.

Importanța socio-economică sau tehnică: In view of the soil degradation and the difficult vege-
tation restoration in the abandoned mining areas caused by the lack of mineral nutrition 
elements, this technology accelerates the process of weathering into soil by in-situ co-py-
rolysis, and realizes the reconstruction of site conditions in the mining wasteland and the 
cultivation of Dalbergia balansae without fertilizer in the sand quarry, achieving the dual 
objectives of ecological restoration and economic income generation.
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INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ (MD)

D 53     METODĂ DE CONTROL AUTOMAT AL PROCESULUI DE ELECTROPLASMOLIZĂ A 
MATERIEI PRIME VEGETALE / METHOD OF AUTOMATIC CONTROl OF THE PRO-
CESS OF ElECTROPlASMOlySIS OF PlANT

Autori:   Andrei Papcenco, Natalia Popova, Mircea Bologa 

Cerere:  MD s 2020 0119 

Descrierea lucrării: Metodă de control automat al procesului de electroplasmoliză a materiei prime 
vegetale, care prevede utilizarea unei instalaţii care include un electroplasmolizator cu două 
role dielectrice cu electrozi, instalate paralel, cu un interstiţiu, precum şi un buncăr de ma-
terie primă, echipat cu un şnec de dozare, totodată metoda prevede că viteza de rotaţie a 
rolelor cu electrozi, a şnecului de dozare şi interstiţiul dintre role sunt reglate în funcţie de 
consumul de materie primă, iar valoarea tensiunii pe electrozi - în funcţie de valoarea inter-
stiţiului dintre rolele cu electrozi.

Work description: Method of automatic control of the process of electroplasmolysis of plant raw ma-
terial, which provides for the use of an installation that includes an electroplasmolizer with 
two dielectric rollers with electrodes, installed in parallel, with a gap, as well as a raw material 
hopper, equipped with a dosing screw , at the same time the method stipulates that the ro-
tation speed of the electrode rollers, of the dosing screw and the gap between the rollers are 
regulated according to the raw material consumption, and the value of the voltage on the 
electrodes - according to the value of the gap between the electrode  rollers.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatul este controlul automat al distanţei dintre ro-
le-electrozi și viteza de rotaţie a acestora în proporţie directă cu cantitatea de consum de 
materie primă, care asigură fiabilitatea contactelor electrice între materiile prime și electrozi 
și crește randamentul sucului cu 1,5-2%.
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COLEGIUL TEHNOLOGIC DIN CHIȘINĂU, MD 

E 1  PAPION MULTIFUNCŢIONAL / MUlTIFUNCTIONAl bOW TIE

Autori:   Marina Malcoci, Angela Doina-Bezuţchi, Maria-Eudochia Malcoci

Cerere:   MD f 2021 0019 

Descrierea lucrării: Papionul clasic reprezintă o panglică de material legată în jurul gulerului într-o 
manieră, astfel încât formează simetric opus doă capete în formă de buclă. Astăzi papionul 
este un accesoriu elegant ce poate fi purtat în diferite moduri și la ţinute diferite. Acestea 
oferă caracter ţinutei și scot în evidenţă originalitatea vestimentaţiei.

Work description: The classic bow tie is a ribbon of material tied around the collar in such a way 
that it forms symmetrically opposite two loop-shaped ends. Today the bow tie is an elegant 
accessory that can be worn in different ways and in different outfits. They give character to 
the outfit and highlight the originality of the clothing. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Capacitatea unui produs de a satisface necesităţile utiliza-
torilor este determinată încă din faza de concepţie. Papionul este un accesoriu prezent, atât în 
garderopa bărbătească, cât și a femeilor. Datorită modului de fixare (elastic, ac, panglică etc.) 
produsul poate fi purtat în diferite feluri: la gât, la piept, la mână etc.

E 2  PORTCHEI / kEy RINGS

Autori:   Marina Malcoci, Maria-Eudochia Malcoci

Cerere:   MD f 2021 0005 

Descrierea lucrării: Portcheiul este un produs destinat purtării cheilor și prevăzut cu inel sau ca-
rabină de fixare a lor. Produsele sunt confecţionate manual, fiind utilizată pielea naturală. 
Elementul decorativ este broderia, care este apreciată de sute de ani și rămâne populară 
printre oamenii de orice vârstă. Broderia s-a realizat folosind mai multe nuanţe de aţă cerată 
de grosime 0,8-1,0 mm. Motivele ornamentale folosite la confecţionarea produselor sunt 
geometrice, vegetale și figurale.

Work description: The keychain is a product designed to carry the keys and provided with a ring or 
carabine to fix them. The products are made by hand, using natural leather. The decorative 
element is embroidery, which has been appreciated for hundreds of years and remains po-
pular among people of all ages. The embroidery was made using several shades of waxed 
thread 0,8-1,0 mm thick. The ornamental motifs used to make the products are geometric, 
vegetal and figurative.

Importanța socio-economică sau tehnică: Colecţia elaborată posedă valoare prin soluţia de design 
inedită, în special decorul, realizat manual. Importanţa socială se identifică prin promovarea 
în rândul consumatorilor valorile tradiţionale, fiind atractiv în rândul acestora prin materia-
lele și decorul folosit.

SECţIUNEA E | SECTION E

Design industrial: textile, menaj, mobilier, birotică,  
vestimentație, artizanat

Industrial design, textiles, housekeeping, furniture, office supplies,  
clothing, handicraft
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INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII ”D. GHIţU” (MD) 

E 3  VACUUMETRU DE DEFORMARE / DEFORMATION VACUUM GAUGE

Autori:  Igori Beloţercovschii, Anatolie Sidorenko, Elena Condrea, Vladimir Smîslov

Cerere:   MD f 2019 0041

Descrierea lucrării: Vacuummetrul tensorezistiv VD-10 a fost elaborat cu destinaţia de a îmbunătăţi 
precizia măsurătorilor la presiuni joase; vacuummetrul include o unitate de măsurare și un 
traductor, al cărui element sensibil este un cristal de siliciu în partea de mijloc al căruia este 
fixată o membrană subţire cu tensoresistooare amplasate pe suprafaţa exterioară.
Pentru a reduce dependenţa de temperatura mediului ambiant, pe cristal este plasat un 
circuit format din rezistoare și un tranzistor; circuitul asigură alimentarea circuitului-punte 
cu o tensiune dependentă de temperatură pentru a compensa deriva. În plus, fluctuaţiile 
de temperatură sunt înregistrate de unitatea de măsurare pentru corecţia suplimentară în 
program.

Work description: To improve the accuracy of low pressure measurements, a VD-10 tensoresistive 
vacuum gauge sample has been developed and constructed; the gauge includes a measu-
ring unit and a transducer, the sensitive element of which is a silicon crystal in the middle 
part of which a thin membrane with tensoresistors placed on the outer surface is formed. To 
decrease the dependence on the ambient temperature, a circuit consisting of a transistor 
and resistors is formed on the crystal; the circuit provides power to the bridge circuit with a 
temperature-dependent voltage to compensate for the drift. In addition, temperature fluc-
tuations are recorded by the measuring unit for additional software correction.

Importanța socio-economică sau tehnică: Micșorarea grosimii membranei a contribuit la creșterea 
sensibilităţii traductorului și, ca rezultat, a extins intervalul de presiuni măsurate până la 5 
× 10(-2) Torr, ceea ce a extins semnificativ domeniul de aplicare al vacuummetrului. Com-
pensarea dependenţei măsurării presiunii de variaţia temperaturii mediului a făcut posibilă 
reducerea erorii de măsurare de la 0,3% la 0,1% F.S.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI (MD)

E 4  ELABORAREA UNUI SET EDUCAŢIONAL INTERACTIV PENTRU COPII CU VÂRSTA 
DE 3-5 ANI / COGNITIVE-INTERACTIVE SCIENCE EDITION FOR 3-5 yEAR OlD CHIl-
DREN

Autori:   Viorica CAZAC, Lia-Liliana ȘONȚU

Descrierea lucrării: Elaborarea prezintă un set de elemente cognitive-interactive despre știinţă, pentru 
copii cu vârsta de 3-5 ani, format din 18 coli de puzzle, concepute pentru a ajuta micii explo-
ratori să descopere lumea animalelor. Noutatea elaborării ţine de complexitatea abilităţilor 
dezvoltate la copii micii care vizează: abilităţile de cunoașterе/recunoaștere a animalelor, 
mediul lor și locurile de viaţă, condiţiile de viaţă necesare, explorarea, dezvoltarea gustului 
estetic, empatie și mediu protecţie. Produsul cu elementele sale constitutive este fabricat din 
materiale ecologice, ecologice și inofensive. La nivel constructiv, au fost susţinute soluţii care 
evită posibilitatea de a evita apariţia leziunilor mecanice: puncţii, zgârieturi etc.

Work description: The elaboration presents a set of cognitive- interactive elements about science, for 
3-5 year old, consisting of 18 puzzle sheets, designed to help small explorers discover the ani-
mal world. The novelty of the elaboration is the complexity of the skills developed in young 
children aimed at: the skills of knowledge/ recognition of animals, their environment and 
places of living, the necessary living conditions, exploration, the development of aesthetic 
taste, empathy and environmental protection. The product with its constituent elements is 
made of environmentally friendly, environmentally friendly, harmless materials. At the con-
structive level, solutions were advocated that avoid the possibility of avoiding the occurrence 
of mechanical injuries: punctures, scratches, etc.

Importanța socio-economică sau tehnică: Produsul oferă posibilitatea dezvoltarea abilităţilor cog-
nitive ale copiilor prin metode interactive cu implicarea mijloacelor inofensive realizate din 
materiale naturale care le asigură durabilitate pe termen lung, dar și siguranţă în utilizare. 
Setul cognitiv-interactiv este competitiv și din punct de vedere economic.

E 5  SOLUŢIONAREA ESTETICĂ ȘI CONSTRUCTIVĂ A EDIŢIILOR DE CARTE CU JOCURI 
DE GRUP PENTRU COPII CU VÂRSTA DE 7-11 ANI / AESTHETIC AND CONSTRUC-
TIVE SOlUTION OF bOOk EDITIONS WITH GROUP GAMES FOR 7-11 yEARS OF 
CHIlDREN

Autori:  Magdalena ZAHARIA, Viorica CAZAC

 Certificat DMI: 1950

Descrierea lucrării în limba română: Ediţia de carte cu jocuri de grup este un produs pentru copi-
ii de 7-11 ani, care își propune să soluţioneze obiective educaţionale legate de dezvoltarea 
abilităţilor cognitive, logice, psihosociale, economice, de securitate, prin subiectele și perso-
najele poveștilor populare care fac obiectul patrimoniu cultural imaterial. Ediţia se concen-
trează, de asemenea, pe promovarea valorilor culturale naţionale, care să permită explorarea 
identităţii naţionale, conservarea și promovarea patrimoniului cultural actualelor generaţii de 
copii și asigurarea unităţii prin diversificarea culturală.
Description of the work in English: The group game book edition is a product for 7-11 year 
olds, which aims to solve educational objectives related to the development of cognitive, 
logical, psychosocial, economic, security skills, through the subjects and characters of po-
pular stories that are the subject of intangible cultural heritage. The edition is also focused 
on promoting national cultural values, enabling the exploration of national identity, the pre-
servation and promotion of the cultural heritage of present generations of children and the 
provision of unity through cultural diversification.



 SECţIUNEA E | SECTION E  230 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21
Importanța socio-economică sau tehnică: Produsul oferă posibilitatea dezvoltarea abilităţilor cogni-

tive ale copiilor prin metode interactive, bazate pe naraţiunea populară cunoscând, păstrând 
și transmiţând valorile patrimoniului cultural ceea ce contribuie la prezervarea valorilor cultu-
rale imateriale.

E 6   DESIGN-CONCEPT „ADĂPOST TEMPORAR PENTRU TABERE DE REFUGIAŢI” / 
DESIGN-CONCEPT “TEMPORARy SHElTER FOR REFUGEE CAMPS”

Autori:  Anastasia COSTOV, Mihai STAMATI

Descrierea lucrării în limba română: Proiectul își propune să îmbunătăţească condiţiile de viaţă din 
taberele de refugiaţi, prin crearea unui adăpost de urgenţă care să răspundă nevoilor de bază 
ale unui refugiaţilor, forţaţi să fugă din ţara de origine din cauza războiului, a persecuţiilor sau 
violenţei. În prezent, lagărele de refugiaţi sunt slab echipate cu adăpost adecvat, iar șederea 
în aceste lagăre devine complicată. Ținând cont de aceste aspecte, proiectul propus vine să 
rezolve mai multe probleme prin modelul și construcţia în sine, aspectul și cel mai important 
- prin funcţionalitatea sa.
Description of the work in English: The project aims to improve living conditions in refugee 
camps, by creating an emergency shelter that meets the basic needs of a refugee, forced to 
flee his country due to war, persecution or violence. At present, refugee camps are poorly 
equipped with adequate shelter, so waiting for many years in these camps becomes unbea-
rable for asylum seekers and workers. The newly designed shelter will solve these problems 
through the shelter model itself, its appearance and most importantly, through its functiona-
lity.

Importanța socio-economică sau tehnică: Scopul acestui proiect este de a crea un loc de trai care să 
ofere condiţii elementare de viaţă pentru refugiaţi. Sunt aplicate soluţii de design focusate pe 
funcţionalitatea, modularitatea construcţiei, principiul ușor de gestionare, montare și soluţii 
care asigură parţial autonomia construcţiei.
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CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
SUZHOU ZIGANG JEWELRy CO., LTD. (CN)

E 7  PLAN DE FAŢETARE A DIAMANTULUI DE FOC DUBLU CU NUMĂR IMPAR CU LUMI-
NĂ ȘI UMBRĂ ÎN FORMĂ DE UNSPREZECE TRANDAFIRI / ElEVEN ROSES SHAPED 
lIGHT AND SHADOW ODD-NUMbERED DOUblE FIRE  DIAMOND CUTTING PlAN

Autor:  Junwen Guo

Patent: ZL201730652360.4; ZL201721750351.X; ZL201730666505.6; ZL201730676816.0 
ZL201821616012.7; ZL201830609116.4; ZL201830557196.3; ZL201821615977.4; 
201811163038.5; ZL202030068416.3

Descrierea lucrării: Acest plan adoptă designul de unsprezece petale într-un model cu număr impar și 
o faţetă principală a coroanei în formă de hexagon. Faţeta principală a coroanei în formă de 
hexagon poate maximiza absorbţia sursei de lumină, îmbunătăţind astfel capacitatea reflec-
toare a diamantului. Dacă faţetele laterale ale pavilionului și unghiurile sunt adecvate, lumina 
care intră în diamant va fi reflectată de suprafeţele asimetrice în două raze încrucișate, și acesta 
este fenomenul de foc dublu.

Work description:. This plan adopts the design of eleven petals in an odd numbered pattern and an he-
xagon-shaped crown main facet. The main facet of hexagon-shaped crown can maximize the 
absorption of the light source, therefor enhances the reflective performance of the diamond. 
If the pavilion side facets and the angles are appropriate, the light entering the diamond wo-
uld be reflected by the asymmetrical surfaces into two crossed rays, and that is the double-fire 
phenomenon.

Importanța socio-economică sau tehnică: Meanwhile, if the crown facets and the angles are proper, 
when the cross lights pass the junction between the two adjacent main surfaces of the crown, 
one rose shaped light and shadow composed of 3 primary optic angles will appear. Therefore, 
the collection value and the premium capacity of the diamonds are increased, as well the 
effect and efficiency of this plan will be guaranteed.
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  232COMPARTIMENTUL II | PART II

AGENţIA NAţIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ (MD),  
MINISTERUL SĂNĂTĂţII AL REPUBLICII MOLDOVA (MD)

2.1         SEMNIFICAŢIA ExECUTĂRII PROGRAMULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN 
TERAPIA CU RADIAŢII IONIZANTE / SIGNIFICANCE OF THE IMPlEMENTATION OF 
THE qUAlITy ASSURANCE PROGRAM IN RADIOTHERAPy

Echipa proiectului: Liuba Coreţchi, Andrei Roşca, Ion Bahnarel, Elena Coban, Mariana    Gîncu, Alexan-
dra Cojocari, Angela Capaţîna

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: Seria O nr. 6644 din 07.09.2020

Descrierea proiectului: Indicaţiile metodice tratează cele mai importante probleme în asigurarea ca-
lităţii vizând utilizarea terapiei cu radiaţii ionizante în tratamentul pacienţilor cu neoforma-
ţiuni, în Republica Moldova, terapia cu radiaţii ionizante include radioterapia, telegamatera-
pia, acceleratorul liniar şi terapia intracavitară cu radiaţii ionizante, având un rol primordial 
în tratamentul neoformaţiunilor.

Project description: The methodology deals with the most important problems in quality assurance ai-
ming at the use of ionizing radiotherapy in the treatment of patients with neoplasms, in the 
Republic of Moldova, ionizing radiation therapy includes radiotherapy, telegamatherapy, linear 
accelerator and intracavitary radiotherapy, having a primary role in treatment of neoformations.

Importanța socio-economică sau tehnică: Radioterapia este utilizată de obicei pentru tratarea afec-
ţiunilor maligne (cancer), ea distruge celulele canceroase din regiunea supusă tratamentu-
lui prin afectarea ADN-ului din aceste celule.

2.2         METODA DE DIAGNOSTIC A INTOxICAŢIILOR ACUTE DE ETIOLOGIE CHIMICĂ / 
METHOD OF ACUTE CHEMICAl POISONINGS DIAGNOSIS

Echipa proiectului: Iurie Pînzaru, Valentin Gudumac, Tatiana Tonu, Kristina Stîncă, Vladimir Bernic

Brevet de scurtă durată: MD 1452 

Descrierea proiectului:  Invenţia se referă la medicina umană, la o metodă originală de diagnostic de 
laborator a intoxicaţiilor acute chimice cu nitraţi, prin determinarea nivelului de methemo-
globină, sulfhemoglobină, oxihemoglobină și a conţinutului sumar de pigmenţi sangvini 
neactivi în aceiași probă de sânge din degetul pacientului. 

Project description: This invention relates to human medicine, to an original method of laborato-
ry diagnosis of acute nitrate poisoning, by determining the level of methemoglobin, sulf-
hemoglobin, oxyhemoglobin and the summary content of inactive blood pigments in the 
same blood sample from the patient's finger. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Metoda permite dozarea nivelului de methemoglobi-
nă, sulfhemoglobină, oxihemoglobină și a conţinutului sumar de pigmenţi sangvini neac-
tivi, reduce timpul de efectuare a analizei, care permite o precizie şi reproductibilitate mai 
avansată a metodei și productivitatea muncii cu impact economic pozitiv. Concomitent se 
utilizează materialul biologic și soluţiile în cantităţi mici, care reduc semnificativ impactul 
asupra stării de sănătate a personalului din laborator prin ameliorarea condiţiilor de muncă. 

COMPARTIMENTUL II | PART II

PROIECTE DE CERCETARE șI INOVARE 

RESEARCH AND INNOVATION PROJECTS
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  233COMPARTIMENTUL II | PART II

2.3         METODA DE IDENTIFICARE A MARkERULUI ANTI-HVE IGG ÎN SERUL SANGUIN 
LA PERSOANE CU RISC SPORIT DE INFECTARE / IDENTIFyING METHOD OF THE 
ANTI-HVE IGG MARkER IN blOOD SERUM IN PEOPlE AT HIGH RISk OF INFECTION

Echipa proiectului: Iurie Pînzaru, Constantin Spînu, Octavian Sajin, Maria Isac, Grigore Friptuleac

Brevet de scurtă durată: MD 1291 

Descrierea proiectului: Invenţia se referă la medicina umană și prezintă un algoritm original de iden-
tificare și confirmare a markerilor hepatitei virale E în serul pacienţilor, în special a celor de la 
întreprinderile de procesare a cărnii. În rezultatul aplicării unei tehnologii originale, metoda 
propusă, realizată în două etape, exclude apariţia rezultatelor echivoce. Prima etapă, realiza-
tă în ELISA identifică probele pozitiv echivoce și negative iar la etapa a doua include înlătu-
rarea inhibitorilor nespecifici din probele de ser, colectate de la angajaţii din industria cărnii 
cu rezultat echivoc prin prelucrarea prezumptivă a lor cu o suspensie specială de substanţe 
minerale și examinarea repetată în ELISA.

Project description: This invention relates to human medicine and presents an original algorithm for 
identifying and confirming the markers of viral hepatitis E in the serum of patients, espe-
cially those from meat processing companies. As a result of the application of an original 
technology, the proposed method, performed in two stages, excludes the appearance of 
equivocal results. The first stage, performed in ELISA identifies positive equivocal and ne-
gative samples and the second stage includes the removal of nonspecific inhibitors from 
serum samples, collected from patients employed in the meat industry with equivocal re-
sult by their presumptive processing with a special suspension of minerals and repeated 
examination in ELISA.

Importanța socio-economică sau tehnică: Metoda permite sporirea eficacităţii metodei prin 
creșterea semnificativă a specificităţii și sensibilităţii testului. Metoda are un impact pozitiv 
asupra economiei naţionale și a fost valorificată în mai multe laboratoare microbiologice 
din ţară.
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  234COMPARTIMENTUL II | PART II

INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ (MD)

2.4  SEPARAREA CENTRIFUGARĂ A PATOGENILOR ÎN METRAMATERIALE ȘI INACTI-
VAREA LOR CU UV-C / CENTRIFUGAl SEPARATION OF PATHOGENS INTO META-
MATERIAlS AND THEIR INACTIVATION WITH UV-C

Echipa proiectului: Tatiana Pîslari, Serghei Bîzgan, Elena Starodub, Marina Țurcan, Nicolae Enachi

Descrierea proiectului: Echipamentul propune metode şi tehnologii noi de decontaminare cu ultra-
violet C (UVC), care utilizează spaţiul de rezervă dintre elementele unei structuri periodice 
din material transparent pentru UVC, precum metamaterialele din cuartz. Procedeele efici-
ente de decontaminare utilizează zona  evanescentă a fiecărui element al metamaterialelor 
duc la creșterea substanţială a suprafeţei de contact dintre lichidul contaminat si elemetele 
metamaterialului estimate şi experimentate in laborator. În echipamentul nostru se cerce-
tează separarea centrifugară a patogenilor în metramateriale și inactivarea lor cu UV-C. 

Project description: The equipment proposes new methods and technologies for ultraviolet C (UVC) 
decontamination, which use the back-up space between elements of a UVC-transparent 
periodic structure such as quartz metamaterials. Effective decontamination processes use 
the evanescent area of each metamaterial element, leading to a substantial increase in the 
contact surface between the contaminated liquid and the metamaterial elements that are 
estimated and experimented in the laboratory. Our equipment investigates the centrifugal 
separation of pathogens into metramaterials and their inactivation with UV-C. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Aplicarea radiaţiei ultraviolete C (UVC) pentru decon-
taminarea fluidelor de către viruși și bacterii necesită o metodă urgentă și eficientă de 
interacţiune a radiaţiei cu microorganismele. 
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INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII „D. GHIţU” (MD)

2.5          PROPRIETĂŢILE PEROxIDAZICE ALE NANOCOMPOZITULUI FE3O4 / PVP ÎN 
DETECTAREA PEROxIDULUI DE HIDROGEN / PEROxIDASE-lIkES PROPERTIES OF 
FE3O4 / PVP NANOCOMPOSITE IN HyDROGEN PEROxIDE DETECTION

Echipa proiectului: Tatiana Guţul, Andrei Sîrbu, Elena Coșcodan, Diana Nirca 

Descrierea proiectului: Fe
3
O

4
, este un mineral natural care se bazează pe proprietăţile sale magne-

tice excelente și pe neglijarea proprietăţilor sale catalitice. S-a constatat că nanoparticulele 
de Fe

3
O

4
 (NPs) sunt capabile să efectueze activităţi enzimatice interne. NPs Fe

3
O

4
 au fost fo-

losite ca mimice enzimatice, extinzând aplicarea lor dincolo de proprietăţile lor magnetice, 
cu aplicaţii în diagnosticare, terapie, monitorizare și prelucrare a mediului. În acest scop a 
fost sintetizat prin metoda solvotermală un nanocompozit care conţine NPs Fe

3
O

4
 și poli-

merul polivinilpirolidonă (PVP) (Fe
3
O

4 
/ PVP). A fost studiată activitatea peroxidazică a nano-

compozitului sintetizat și efectuată detectarea colorimetrică a H2O2 conform standartului.

Project description: Fe
3
O

4
, is a natural mineral that is based on its excellent magnetic properties and 

the neglect of its catalytic properties. Fe
3
O

4
 nanoparticles (NPs) have been found to be able 

to perform internal enzymatic activities. Fe
3
O

4
 NPs have been used as enzymatic mimics, 

extending their application beyond their magnetic properties, with applications in diagno-
sis, therapy, monitoring and environmental processing. For this purpose, a nanocomposite 
containing NPs Fe

3
O

4
 and polyvinylpyrrolidone polymer (PVP) (Fe

3
O

4
 / PVP) was synthesized 

by the solvothermal method. The peroxidase activity of the synthesized nanocomposite was 
studied and the colorimetric detection of H2O2 was performed according to the standard.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa acestei lucrări constă în îmbunătăţirea 
proprietăţilor peroxidazice ale Fe3O4 NP folosind PVP și aplicarea lor în studiul mediului 
înconjurător. Studiile noastre au arătat că moleculele PVP adsorbite pe nanoparticulele de 
magnetit acţionează în primul rând ca un agent stabilizator, ceea ce face posibilă obţinerea 
nanoparticulelor cu dimensiunea de 8-25 nm, creșterea activităţii catalitice datorită zonei 
de interacţiune și influenţarea capacităţii de oxidare. în reacţie cu TMB (3,3 ', 5,5'-tetrametil-
benzidină) la detectarea peroxidului de hidrogen în apa de ploaie. Sensibilitatea crește de 
la 0,057 a.u la 0,157 a.u.
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UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIţANU” 
DIN REPUBLICA MOLDOVA (MD)

2.6          INSTRUMENTE DE EVALUARE ȘI SPORIRE A CUNOȘTINŢELOR ÎN ASPECT 
BIOCLIMATIC ȘI ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMEI / TOOlS FOR ASSESSING 
AND RAISING AWARENESS OF bIOClIMATIC ISSUES AND ADAPTING TO ClIMATE 
CHANGE

Conducătorul proiectului: Cătălina Croitoru 

Proiect de cercetare: „Estimarea impactului stresant al valurilor de căldură asupra sănătăţii populaţiei”

Descrierea proiectului: Aspectul inclus în acest concurs prezintă unul din obiectivele proiectului de 
cercetare „Estimarea impactului stresant al valurilor de căldură asupra sănătăţii populaţiei” 
(Comitetul de etică al cercetării USMF „N. Testemiţanu”, nr. 13 din 15.03.19 ), și parţial a fost 
realizat cu suportul AUF-ECO. Scopul proiectului constituie evidenţierea necesităţii sporirii 
gradului de conștientizare a fenomenului și consecinţelor pe sănătate a schimbărilor clima-
tice în rândul populaţiei și a cadrelor medicale. În rezultat au fost elaborate 2 chestionare,  
3 Curriculum-uri și realizat un seminar de sensibilizare a tinerilor.

Project description: The aspect included in this competition presents one of the objectives of the 
research project ”Estimating the stressful impact of heat waves on the health of the po-
pulation” (N. Testemitanu USMF Research Ethics Committee, No. 13 of 15.03.19), and was 
partially made with AUF-ECO support. The aim of the project is to highlight the need to raise 
awareness of the phenomenon and health consequences of climate change among the po-
pulation and health professionals. As a result, 2 questionnaires, 3 Curricula were developed 
and a youth awareness seminar was conducted.

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatele proiectului contribuie la sporirea gradului de 
conștientizare a fenomenului și consecinţelor pe sănătate a schimbărilor climatice în rândul 
populaţiei și a cadrelor medicale. Astfel, crește contribuţia fiecărei persoane în diminuarea 
factorilor ce determină/agravează fenomenul schimbărilor climatice; sporește corectitudi-
nea comportamentului pe timp de caniculă, valuri de frig, inundaţii, incendii, secetă și alte 
extreme legate de schimbarea climei; sporește atenţia faţă de propria persoană și starea de 
sănătate.
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2.7  EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE ȘI APRECIEREA CALITĂŢII VIEŢII A 
PACIENŢILOR INCLUȘI ÎN REGISTRUL ELECTRONIC COVID-19 / HEAlTH ASSES-
SMENT AND ASSESSMENT OF THE qUAlITy OF lIFE OF PATIENTS INClUDED IN 
THE ElECTRONIC REGISTER COVID-19

Echipa proiectului: Tudor Costru, Raisa Puia, Galina Buta, Stela Cojocaru, Stanislav Groppa,  Alina 
Ungureanu, Svetlana Gorobievschi, Andrei Vataman

Certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr.6956 din 26.07.2021 și seria 
OȘ nr.6957 din 26.07.2021 

Descrierea proiectului: În baza proiectului „Evaluarea stării de sănătate și aprecierea calităţii vieţii 
a pacienţilor incluși în Registrul electronic Covid-19” a fost creat  din februarie 2021 softul 
„Registrul electronic de evidenţă al pacienţilor COVID-19” în Republica Moldova. Scopul cre-
ării Registrului este evaluarea impactului infecţiei cu SARS CoV-2 asupra stării de sănătate a 
pacienţilor spitalizaţi și confirmaţi cu diagnosticul de COVID-19. Registrul conţine informaţie 
standardizată conform unui formular tipizat, elaborat de autori. Registrul s-a creat  de către 
USMF „Nicolae Testemiţanu” în colaborare cu 10 Instituţii Medico-Sanitare Publice munici-
pale și republicane din mun. Chișinău. În baza proiectului finisat  au fost publicate 2 articole 
știinţifice și obţinute 2 certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturi-
lor conexe. 

Project description: In the project „Health  status and life quality assessment of the patients included 
in the COVID-19 electronic Register” the software "Electronic Register of Patients COVID-19" 
in the Republic of Moldova was created on February 2021. The purpose of the Registry is to 
evaluate the impact of SARS CoV-2 infection on the health status of hospitalized patients 
confirmed with the diagnosis of SARS COV-2 -19. The register contains information accor-
ding to a standardized form, developed by the authors. The register was created by SUMF 
„N. Testemitanu” in collaboration with 10 municipal and republican Public Medical Sanitary 
Institutions from Chisinau. Till now, 2 scientific articles were published and were obtained 2 
Certificates of registration of the objects of copyright and related rights.

Importanța socio-economică sau tehnică: Registrul electronic de evidenţă al pacienţilor SARS CoV-
2, cu baza de date creată mai mult de 8000 pacienţi, facilitează cercetările prin procesarea 
rapidă a datelor despre pacienţii spitalizaţi cu SARS CoV-2 cu analiza acestora, precum poate 
servi ca temei pentru luarea deciziilor în sistemul de sănătate publică. Cunoștinţele cu pri-
vire la starea de sănătate a pacienţilor în perioada acută a SARS CoV-2 în funcţie de vârstă, 
sex, profesie, forma bolii, etc, sunt esenţiale pentru înţelegerea consecinţelor bolii, manage-
mentului terapeutic și aprecierii necesităţii și eficienţei măsurilor de recuperare, inclusiv a 
influenţei lor asupra calităţii vieţii legate de sănătate. 
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INSTITUTUL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „VLADIMIR ANDRUNACHIEVICI” 
(MD)

2.8           GESTIONAREA ACCIDENTELOR ÎN MASĂ PE BAZA UNUI SISTEM DE 
INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ / MANAGEMENT OF MASS CASUAlTy VIA AN ARTIFI-
CIAl INTEllIGENCE bASED SySTEM

Echipa   proiectului:  Constantin Gaindric, Svetlana Cojocaru, Iulian Secrieru, Olga Popcova, Elena Guţuleac, 
Mircea Petic, Ivan Budanaev, Olesea Caftanatov, Tudor Bumbu

Descrierea proiectului: În cadrul proiectului se elaborează un sistem de suport decizional pentru 
gestionarea situaţiilor de dezastre cu victime în masă. Sistemul va sprijini factorii de decizie 
(personalul medical și paramedical), în evaluarea accidentelor la locul dezastrului, folosind 
instrumente asistate de computer pentru dispozitive mobile, care vor ajuta la efectuarea 
cu precizie înaltă a triajului și re-triajului victimelor cu leziuni ale toracelui și abdomenului, 
bazându-se pe algoritmi de examinare ecografică de urgenţă. Sistemul va sugera decizii 
terapeutice eficiente și va ajuta la evacuarea coordonată a persoanelor rănite. Poate fi uti-
lizat în gestionarea dezastrelor cauzate de terorism, fenomene naturale (inclusiv seisme), 
catastrofe tehnogene.

Project description: We design a decision support framework for management of mass casualty si-
tuations at collection points to support decision-makers (healthcare personnel and aides), 
aimed at implementing emergency ultrasound in injury assessment at disaster site using 
portable ultrasound scanners, and offering easy-to-use computer-aided tools for mobile 
devices, which will help to perform triage and more accurate re-triage of casualties with 
injuries of thorax and abdomen, will suggest efficient therapeutic decisions, and will assist 
the coordinated evacuation of injured persons. The proposed decision support framework 
can be used in disasters caused by terrorism as well as natural phenomena, particularly in 
countries with high seismic hazard.

Importanța socio-economică sau tehnică: În cadrul acestor lucrări ne propunem să îmbunătăţim 
gestionarea crizelor în caz de dezastre (naturale, tehnogene sau provocate de acte de tero-
rism), soldate cu un număr mare de victime, prin proiectarea și implementarea unui sistem 
de asistenţă decizională  bazat pe abordări de inteligenţă artificială. Soluţia propusă va re-
duce presiunea asupra personalului medical contribuind la eficientizarea procesului de triaj 
și transportare a victimelor, permiţând operarea și în condiţii de resurse limitate (personal 
medical, unităţi de transport, locuri de spitalizare).  Impactul major al aplicării sistemului îl 
va constitui păstrarea sănătăţii și salvarea vieţilor omenești. 

2.9           DIGITIZAREA TExTELOR ROMÂNEȘTI VECHI TIPĂRITE ÎN ALFABET CHIRILIC / 
DIGITIzATION OF OlD ROMANIAN TExTS PRINTED IN THE CyRIllIC SCRIPT

Echipa proiectului: Tudor Bumbu, Liudmila Burţeva, Svetlana Cojocaru, Alexandru Colesnicov, Ludmila 
Malahov

Descrierea proiectului: Este dezvoltată o tehnologie nouă pentru automatizarea procesului de digi-
tizare a documentelor eterogene în limba română tipărite cu caractere chirilice din secolele 
XVII-XX. Platforma propusă include: instrumente pentru preprocesarea și recunoașterea do-
cumentelor scanate,  transliterarea acestora din grafia chirilică utilizată în secolele XVII-XX în 
grafia latină contemporană, metode de procesare a documentelor eterogene (care includ, 
în afară de text, elemente de altă natură: tabele, imagini, formule, note muzicale etc). Vo-
cabularele și șabloanele sistemului de recunoaștere sunt construite în baza  textelor din 
diverse domenii: literatură știinţifică, religioasă, artistică, jurnalism și altele. Instrumentarul a 
fost deja utilizat la reeditarea unor lucrări.

Project description: We have developed a new technology to automate the process of digitizing 
Romanian heterogeneous documents printed in Cyrillic in the 17th-20th centuries. The 
proposed platform includes: tools for preprocessing and recognizing scanned documents, 
transliterating them from the Cyrillic script used in the seventeenth and twentieth centuries 
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in contemporary Latin script, and also methods for processing heterogeneous documents, 
which include, in addition to text, elements of another nature: tables, images, formulas, 
musical notes, etc. The vocabularies and models of the recognition system are built on texts 
from various fields: scientific literature, religion, art, journalism and others. The tool has alre-
ady been used to re-edit some works.

Importanța socio-economică sau tehnică: Platforma Web cu instrumente pentru procesarea texte-
lor vechi cu conţinut eterogen le va oferi utilizatorilor finali accesul liber on line la resursele 
culturale digitizate (în formă originală, dar și în cea adaptată la grafia și stilul lingvistic mo-
dern). Potenţialii beneficiari vor fi cercetătorii din următoarele domenii: istorie, limbă, patri-
moniu cultural și altele, editori, bibliotecari, lucrători ai arhivelor, elevi, studenţi, doctoranzi, 
cadre didactice, precum și întreaga societate. Prin implementarea proiectului va fi adusă o 
contribuţie importantă la revitalizarea și valorificarea patrimoniului literar-istoric naţional. 

2.10  SISTEM DE TESTARE ADAPTIVĂ PE PLATFORMA DE ÎNVĂŢARE MOODLE / ADAP-
TIVE ASSESSMENT SySTEM ON THE MOODlE lEARNING PlATFORM

Echipa proiectului: Alexandr Parahonco, Mircea Petic

Descrierea proiectului: În cadrul proiectului a fost elaborat un sistem de generarea conţinutului 
educaţional: material didactic și sarcini pentru evaluarea studentului. Partea a două este re-
pezentată de testare adaptivă la calculator utilizând două plugin-uri TestWid și TestWidThe-
ory pentru platforma educaţională Moodle. TestWid evaluează competenţele studentului și 
decide care întrebări îi oferă, economisind timpul și resursele elevului. Plugin TestWidThe-
ory ne oferă un resurs de introducerea oricărui material didactic pentru a crea referinţe la 
întrebările din plugin TestWid. Împreună ei fac reluarea testul mai eficient căci sistemul oferă 
lista de referinţe pentru fiecare sarcină eronată și generează un set nou de întrebări pentru 
încercare nouă.

Project description: Within the project, a system for generating educational content is developed: 
teaching materials and tasks for student assessment. Part two is computer adaptive testing 
by TestWid and TestWidTheory plugins for the Moodle educational platform. TestWid asses-
ses the student's skills and decides which questions to provide, saving the student time and 
resources. TestWidTheory plugin gives us a resource to introduce any teaching material to 
create references to the questions in the TestWid plugin. Together they make the retake of 
the test more efficient because the system provides the list of references for each erroneous 
task and generates a new set of questions for the new test.

Importanța socio-economică sau tehnică: În cadrul acestor lucrări ne propunem să îmbunătăţim 
procesul de evaluarea studenţilor la nivel naţional. Ținînd cont că platforma Moodle este 
fără plată și flexibilă pentru schimbări, noi putem să introducme aceste tehnologii în orice 
instituţie. Abordare prin competenţe este o temeiul nostru. Aplicarea testelor adaptive vă 
crea condiţii cele mai bune pentru student/elev în cadrul testării și învăţării fiindcă precizia 
testului garantează evaluarea lui corectă. Confortul în acest caz contribuie la motivaţia și 
starea psihologică pozitivă a studentului. Această lucrare este destinată specialiștilor din 
domeniul educaţiei și cercetării informatice pentru a studia posibilitatea utilizării evaluă-
rii adaptive, managementul calităţii și implementarea acesteia în procesul educaţional a 
instituţii superioare.
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INSTITUTUL NAţIONAL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCţII,  
INCD URBAN-INCERC (RO), 
S.C. ECO LIVING PROJECT S.R.L. (RO)

2.11 DIRECŢII DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ECO-FINISAJELOR PE BAZĂ DE MATE-
RIE PRIMĂ NATURALĂ - CERCETĂRI ExPERIMENTALE DE APLICABILITATE ȘI 
OPTIMIZARE PRODUS / DIRECTIONS FOR SUSTAINAblE DEVElOPMENT OF ECO-
FINISHES bASED ON NATURAl RAW MATERIAlS - ExPERIMENTAl RESEARCH ON 
APPlICAbIlITy AND PRODUCT OPTIMIzATION

Echipa proiectului: Cornelia Baeră, Aurelian Gruin, Stanciu Vlad, Basaraba, Felicia Enache, Bogdan 
Bolborea, Alexandru Andrei Ion

Agrement tehnic național: AT 001ST-04/144-2020

Descrierea proiectului: Obiectivul prezentului studiu este stabilirea oportunităţilor de dezvoltare 
aplicativă a unei game complexe de produse ecologice pentru finisarea locuinţelor (mor-
tare de tencuire, grunduri și vopsele, sisteme de finisaj, etc.), cu grad ridicat de reciclare a 
acestora. Temelia acestui demers este reprezentat de gama de bază, tencuieli decorative 
de interior, reprezentând amestecuri de argilă, nisip, fibră lemnoasă și pigmenţi naturali, 
destinate locuinţelor tradiţionale cât și celor cu pereţi din zidărie de cărămidă plină sau cu 
goluri, BCA, etc, gamă certificată în acord cu legislaţia în vigoare, prin elaborarea agremen-
tului tehnic. Extinderea domeniului de utilizare precum și dezvoltarea produselor derivate 
și complementare sunt direcţiile considerate, pe termen scurt și mediu.

Project description: The objective of this study is establishing opportunities for application deve-
lopment of a complex range of ecological, housing finishing products (plastering mortars, 
primers and paints, finishing systems, etc.), with high recycling degree. The foundation of 
this approach is the basic range, of interior decorative plasters, representing mixtures of 
clay, sand, wood fiber and natural pigments, intended for traditional homes and for brick 
or BCA masonry walls, etc., which was certified in accordance with the legislation in force, 
namely the technical approval. The extension of the field of use as well as the development 
of derived and complementary products are the directions considered, for short- and me-
dium-term development.

Importanța socio-economică sau tehnică: Cercetarea propusă este în acord deplin cu strategiile 
susţinute și implementate naţional și european, privind nevoia stringentă de aplicare a 
sustenabilităţii ca și concept cheie în dezvoltarea tuturor proceselor și domeniilor din viaţa 
cotidiană, la nivel de industrie, IMM sau individ. Nevoia de reducere a consumului de resur-
se neregenerabile, de creșterea gradului de reciclabilitate a produselor din viaţa cotidia-
nă și managementul deșeurilor, conservarea mediului sunt elemente care fundamentează 
prezenta cercetare, oferindu-i un caracter multidisciplinar sustenabil. Simultan, utilizarea 
gamei propuse încurajează valorificarea patrimoniului urbanistic vernacular al spaţiului ro-
mânesc, în deplin acord cu strategiile europene și naţionale.
Această lucrare este susţinută prin Contract de dezvoltare și transfer de cunoștinţe nr. 616 /
19.12.2019.
Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „Competenţe antreprenoriale 
și cercetare de excelenţă în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC” 
prin contract de finanţare nr. 56437/24.07.2019, proiect cofinanţat din Fondul Social Euro-
pean.
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INSTITUTUL NAţIONAL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCţII,  
INCD URBAN-INCERC (RO)

2.12  CERCETĂRI PRELIMINARE PRIVIND INTEGRAREA DEȘEURILOR DE NISIP ABRA-
ZIV DE TIP GARNET ÎN MATERIALE ȘI PRODUSE DE CONSTRUCŢIE INOVATIVE / 
PRElIMINARy RESEARCH FOR INTEGRATION OF AbRASIVE GARNET SAND WAS-
TES IN INNOVATIVE CONSTRUCTION MATERIAlS AND PRODUCTS

Echipa proiectului: Cornelia Baeră, Ion Aurel Perianu, Bogdan Bolborea, Vasilica Vasile, Cristina Criste

Descrierea proiectului: Nisipul este ingredient esenţial în producţia de betoane și mortare, fiind o 
resursă naturală excavată uzual din râuri. Exploatarea excesivă a agregatelor conduce la ero-
ziunea cursurilor de apă, la alterarea peisajului, generând agresarea generală a mediului. 
Extinderea continuă a industriei de construcţii pe fondul creșterii populaţiei urbane, deter-
mină implicit o amplificare a consumului de nisip și agregate. Simultan, deșeurile din prelu-
crarea materialelor cu jet de apă și material granular abraziv Garnet, pot constitui înlocuirea 
viabilă, parţială, a nisipului natural în compoziţii de beton. Acest studiu propune o abordare 
preliminară, teoretică cu privire la oportunitatea de integrare inovatoare a acestor deșeuri 
în produse noi pentru construcţii, în România.

Project description: Sand is an essential ingredient in the production of concrete and mortar, being 
a natural resource usually excavated from rivers. Excessive exploitation of aggregates leads 
to erosion of watercourses, to landscape alteration, generating the general aggression of 
the environment. The continuous expansion of the construction industry amid the growth 
of the urban population, implicitly determines an increase in the consumption of sand and 
aggregates. Simultaneously, the rate of waste generating by the abrasive waterjet material 
processing industry, namely the spent Garnets, could represent viable, partial replacement 
of natural sand into concrete mixes and construction products. This study proposes a the-
oretical approach regarding this innovative waste integration into new construction pro-
ducts, in Romania.

Importanța socio-economică sau tehnică: Cercetarea propusă se aliniază strategiilor actuale, 
susţinute și implementate atât la nivel european cât și naţional. Nevoia de sustenabilitate 
și dezvoltare economică prin aplicarea principiilor Economiei Circulare, prin reducerea con-
sumului de resurse epuizabile și prevenţie simultană a generării deșeurilor, sunt deziderate 
de bază ale acestui studiu, care aduce îmbunătăţiri generale, de natură socială și de mediu, 
economică și tehnică, prin eficientizarea costurilor de producţie și dezvoltarea unor tehno-
logii inovatoare de utilizare a adaosurilor vizate, de deșeu Garnet, în sectorul construcţiilor.
Această lucrare este susţinută de Programul: Cercetări pentru soluţii sustenabile și integrate 
ecologic în dezvoltarea spaţială și siguranţa mediului construit, cu potenţial avansat de ino-
vare deschisă- ECOSMARTCONS”, Cod: PN 19 33 04 02: “Soluţii sustenabile pentru asigurarea 
sănătăţii și securităţii populaţiei în conceptul inovării deschise și a prezervării mediului în-
conjurător” finanţat de către Guvernul României.
Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „Competenţe antreprenoriale 
și cercetare de excelenţă în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC” 
prin contract de finanţare nr. 56437/24.07.2019, proiect cofinanţat din Fondul Social Euro-
pean.
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2.13 DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE PREDICŢIE A REZISTENŢEI LA COMPRESIUNE A 
BETONULUI PRIN UTILIZAREA METODELOR NEDISTRUCTIVE (NDT) / PREDICTI-
ON MODElS DEVElOPMENT FOR CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH DETERMI-
NATION by USING NON-DESTRUCTIVE TESTING (NDT)

Echipa proiectului: Bogdan Bolborea, Aurelian Gruin, Cornelia Baeră, Felicia Enache, Vasilica Vasile

Descrierea proiectului: Optimizarea modelelor actuale utilizate la predicţia cât mai precisă a 
rezistenţei la compresiune a betonului din structurile existente, printr-o abordare cât mai 
puţin invazivă, precum și dezvoltarea unor modele noi, reprezintă direcţii actuale de maxim 
interes în comunitatea știinţifică de profil. Metoda distructivă (DT), de referinţă, presupune 
testarea carotelor și prezintă inconvenienţe multiple: este invazivă, induce degradări ele-
mentelor de unde se realizează prelevarea epruvetelor, este costisitoare, dificilă prin prisma 
accesului și mai îndelungată. Utilizarea metodelor nedistructive (NDT) este preferată, dar 
gradul de încredere este diminuat în comparaţie cu referinţa. Studiul prezent propune dez-
voltarea unui nou model de predicţie NDT, prin considerarea unor noi parametri: modulul 
de elasticitate static și dinamic.

Project description: Optimizing the existing models used to accurately predict the concrete compre-
ssive strength for existing structures, by less invasive approaches, as well as developing new 
models, are directions of maximum interest in the scientific community. The destructive, 
reference method (DT), namely testing the extracted concrete cores, implies multiple draw-
backs: it is invasive and inducing degradation in sampling elements, expensive, difficult 
in terms of access and taking longer time to deliver results. The non-destructive methods 
(NDT) are preferred, but the degree of confidence is diminished compared to the reference. 
The present study proposes the development of a new NDT prediction model, by conside-
ring new parameters: the static and dynamic moduli of elasticity.

Importanța socio-economică sau tehnică: Cercetarea propusă corespunde axelor prioritare de cer-
cetare-dezvoltare, considerând ponderea sectorului de construcţii în dezvoltarea econo-
mică actuală, la nivel mondial, european și naţional. Dezvoltarea unor metode de evaluare 
structurală optimă, cu grad de încredere ridicat, contribuie eficient la reducerea costurilor, 
scăderea timpilor de evaluare și ușurarea procedurilor de testare și implicit de reparaţie im-
pus de procedura invazivă. 
Această lucrare este susţinută de Programul: Cercetări pentru soluţii sustenabile și integrate 
ecologic în dezvoltarea spaţială și siguranţa mediului construit, cu potenţial avansat de ino-
vare deschisă- ECOSMARTCONS”, Cod: PN 19 33 04 02: “Soluţii sustenabile pentru asigurarea 
sănătăţii și securităţii populaţiei în conceptul inovării deschise și a prezervării mediului în-
conjurător” finanţat de către Guvernul României.
Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „Competenţe antreprenoriale 
și cercetare de excelenţă în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC” 
prin contract de finanţare nr. 56437/24.07.2019, proiect cofinanţat din Fondul Social Euro-
pean.
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2.14.     INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA PERFORMANŢELOR FIZICO-
MECANICE AL ELEMENTELOR DE LEMN LAMELAR ÎNCLEIAT (GLT) – STUDIU 
ExPERIMENTAL / INFlUENCE OF ENVIRONMENTAl FACTORS ON THE PHySICAl-
MECHANICAl PERFORMANCE OF GlUED lAMINATED WOOD (GlT) ElEMENTS - 
ExPERIMENTAl STUDy

Echipa proiectului: Aurelian Gruin, Cornelia Baeră, Felicia Enache, Bogdan Bolborea, Alexandru Ion 

Descrierea proiectului: Prezentul studiu experimental analizează evoluţia performanţelor fizico-me-
canice ale elementelor din lemn lamelar încleiat (GLT) și lemn masiv sub acţiunile agresi-
ve, extreme ale mediului natural, care pot fi critice pentru structurile de natură lemnoasă, 
tradiţional sensibile la astfel de expuneri și alternanţe. Acest studiu își propune să contribu-
ie la îmbunătăţirea conștientizării entităţilor implicate: proiectanţi, executanţi, beneficiari, 
autorităţi, etc. privind efectele concrete ale condiţiile de mediu asupra elementelor GLT și 
lemn masiv, în timpul execuţiei, exploatării, la modificarea destinaţiei clădirilor, etc. Analiza 
comparativă dintre GLT și lemn masiv confirmă caracterul stabil, liniar, superior, al GLT, iden-
tificând particularităţi de comportament care pot oferi soluţii de optimizare globală, pentru 
ambele tipuri de materiale. 

Project description: The present experimental study analyzes the evolution of the physical-mechani-
cal performance of glued laminated timber (GLT) and solid wooden elements under aggres-
sive, extreme actions of the natural environment, which can be critical for wooden structu-
res, traditionally sensitive to such exposures and alternations. This study aims to contribute 
to improving the awareness of the entities involved: designers, executors, beneficiaries, 
authorities, etc. on the actual effects of environmental conditions on GLT and solid wood 
elements, during execution, service, change of destination of buildings, etc. The compara-
tive analysis between GLT and solid wood confirms the stable, linear, superior performance 
of GLT, identifying behavioral features that can offer global optimization solutions for both 
types of materials.

Importanța socio-economică sau tehnică: Studiul experimental propus este în acord deplin cu 
tendinţele actuale de cercetare – dezvoltare în domeniul construcţiilor, focusate pe eva-
luarea globală materialelor noi, cum ar fi elementele din lemn lamelar încleiat (GLT) sau 
tradiţionale (elemente de lemn masiv), în vederea perfecţionării soluţiilor de proiectare, 
execuţie și exploatare, pentru asigurarea siguranţei infrastructurii actuale sau noi, pentru 
reducerea atât a costurilor cât și a resurselor naturale, epuizabile, în contextul implementării 
conceptelor dezvoltării durabile și Economiei Circulare. Componenta socială este simultan 
satisfăcută, prin beneficiile de siguranţă, confort și extinderea durate de viaţă a clădirilor, 
prin valorificarea rezultatelor  acestei cercetări.
Această lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „Competenţe antreprenoriale 
și cercetare de excelenţă în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC” 
prin contract de finanţare nr. 56437/24.07.2019, proiect cofinanţat din Fondul Social Euro-
pean.
Această lucrare este susţinută de Programul: Cercetări pentru soluţii sustenabile și integrate 
ecologic în dezvoltarea spaţială și siguranţa mediului construit, cu potenţial avansat de ino-
vare deschisă- ECOSMARTCONS”, Cod: PN 19 33 04 02: “Soluţii sustenabile pentru asigurarea 
sănătăţii și securităţii populaţiei în conceptul inovării deschise și a prezervării mediului în-
conjurător” finanţat de către Guvernul României.



Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21

  244COMPARTIMENTUL II | PART II

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (MD)

2.15    MONITORIZAREA ȘI MODELAREA FACTORILOR DE MEDIU CU APLICAREA UAV / 
UAV- bASED MONITORING AND MODElING OF ENVIRONMENTAl FACTORS 

Echipa proiectului: Veaceslav Sprincean, Adrian Paladi, Vasili Andruh, Anton Danici, Petru Lozovanu, 
Florentin Paladi 

Proiect de cercetare # 20.80009.7007.05

Descrierea proiectului: Este prezentată staţia de măsurare cu utilizarea UVS, sistemul de analiză a 
compoziţiei aerului „SOWA”, care este modernizat pentru a putea fi utilizat în calitate de la-
borator mobil pentru controlul poluării aerului. Sistemul modernizat permite determinarea 
compoziţiei aerului direct de la sursă și apoi modelarea 3D a factorilor de mediu, fiind com-
pus din: DYS D800 X-8 professional multirotor și platformă de ridicare grea; Sistemul de ana-
liză a compoziţiei aerului „SOWA” (staţie de măsurare) echipat cu cameră; Software pentru 
modelarea digitală a factorilor de mediu, care reprezintă o aplicaţie dezvoltată în laborato-
rul nostru de cercetare ePhysMCS și este utilizată pentru analiza concentraţiilor de poluare a 
aerului. Sunt prezentate rezultatele măsurătorilor efectuate la laboratorul USM „Metrologia 
Mediului Ambiant și Astronomie”, amplasat  lângă satul Lozova din raionul Strășeni: carto-
grafierea 3D a terenului corespunzător de 3 ha (3 x 104 m2) pe 17 septembrie 2020 prin 
fotogrametria Pix4Dmapper, care  transformă imaginile terestre și aeriene captate de drone 
într-o hartă digitală și un model 3D și montarea datelor medii de măsurare  obţinute de la 
senzori în regim în timp real, care sunt accesate și afișate la fiecare 10 s, pentru concentraţiile 
de poluare a aerului cu microparticule solide PM2.5 și PM10 la trei altitudini diferite de 0 m 
(nivelul solului), la 5 m și 10 m de la nivelul solului, care este la aproximativ 375 m deasupra 
nivelului mării. Situl este unul dintre cele mai înalte din această regiune silvică, care aparţine 
rezervaţiei naturale Codru, unde se pot identifica două surse de poluare a aerului: autostra-
da din sud-est (sursa principală) și un drum din nord-est (sursa secundară). Datele pot fi 
utilizate în continuare în modelarea și prognozarea computerizată a impactului factorilor 
biotici și abiotici.

Project description: We present UAV-based measuring station, air content analysis system “SOWA”, 
which is upgraded as a mobile air pollution control laboratory, that allows reading air con-
tent directly from the source and then 3D modeling of environmental factors: DYS D800 
X-8 professional multi-rotor aerial photography and heavy lift platform; Air content analysis 
system “SOWA” (measuring station) equipped with camera; Software for computational mo-
deling of environmental factors, which represents an application developed in our ePhys-
MCS research lab for analysis of air pollution concentrations. We present results of the mea-
surements performed at the MSU laboratory “Environmental Metrology and Astronomy” 
near Lozova village in Straseni district: 3D mapping of the corresponding terrain of 3 ha 
(3∙104 m2) on September 17th, 2020 by Pix4Dmapper's photogrammetry, which algorith-
ms transform ground and aerial drone images in a digital map and 3D model, and fitting of 
the averaged measurement data obtained from sensors in the real-time regime, which are 
accessed and displayed every 10 s, for concentrations of air pollution with solid micropar-
ticles PM2.5 and PM10 at three different altitudes of 0 m (ground level), 5 m and 10 m from 
the ground level, which is nearly 375 m above the sea level. The site is one of the highest in 
this region of the forestry in the natural reservation Codru, where one can identified two air 
pollution sources: highway on southeast (main source) and a road on northeast (secondary 
source). Data can be further used in computer modeling and forecasting of the impact of 
biotic and abiotic factors.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa și necesitatea activităţilor de cerectare pro-
puse rezidă în necesitatea utilizării unor tehnologii avansate în monitorizarea inteligentă a 
stării actuale a componentelor de mediu și prognozarea hazardurilor naturale periculoase 
pe teritoriul ţării. Utilizarea UAV în locul sistemelor tradiţionale de achiziţie a datelor este 
justificată și de faptul că aceasta este o platformă flexibilă de monitorizare mobilă care oferă 
avantajele măsurătorilor aeriene necesare în zonele impracticabile cu vehicule terestre.
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2.16     FOTOSENSIBILIZATORI PENTRU TERAPIE FOTODINAMICĂ ȘI FOTOVOLTAICĂ  / 
PHOTOSENSITIzERS FOR PHOTODyNAMIC AND PHOTOVOlTAIC THERAPy 

Echipa   proiectului: Tamara Potlog, Ștefan Robu, Ion Lungu, Pavel Țiuleanu, Vadim Furtună, Ana Popușoi, 
Galina Drăgălina, Petru Bulmaga, Nelea Popa, Ion Bulimestru, Ion Guţu, Dumitru Rusnac, Gleb  
Colibaba 

Descrierea proiectului: Proiectul se referă la domeniul chimiei, fizicii, biologiei, medicinei și este 
dedicat dezvoltării fotosensibilizatorilor cu absorbţie în infraroșu apropiat pentru terapia 
fotodinamică pe bază de ftalocianină de zinc auto-asamblată (ZnPc) cu (3R) -3-hidroxi-
4-(trimetilamino) acid butanoic în mixtură de DMSO/H2O și pe bază de ZnPc grefată cu 
copolimeri binari N-vinilpirolidonă (N-VP):clorură de acriloil (Cl-AC) folosind metoda Frie-
del-Kravts, solubil în apă. Arhitectura  auto-asamblată molecular  ZnPc:Bis-3-Pentil-PTCDI 
în acid formic este utilizată în fotovoltaică și poate transforma ~ 2,4% din energia solară în 
electricitate. Îmbunătăţiri ale eficienţei ar putea fi obţinute prin îmbunătăţirea interacţiunii 
dintre componentele donor(ZnPc) și acceptor (Bis-3-Pentil-PTCDI).

Project description: The project covers the field of chemistry, physics, biology, medicine and is dedi-
cated to the development of near-infrared absorption photosensitizers for photodynamic 
therapy based on self-assembled zinc phthalocyanine (ZnPc) with (3R) -3-hydroxy-4- (tri-
methylamino ) butanoic acid in the DMSO/H2O mixture and ZnPc grafted with binary co-
polymers N-vinylpyrrolidone (N-VP) with water-soluble acryloyl chloride (Cl-AC), using the 
Friedel-Kravts method. The self-assembled ZnPc:Bis-3-Pentyl - PTCDI arhitecture in formic 
acid is used in photovoltaics and can convert ~2.4% of the sunlight energy into electricity. 
Further improvements in efficiency could be achieved with the enhanced interaction be-
tween the donor and acceptor components.

Importanța socio-economică sau tehnică: Perspectiva de dezvoltare în continuare a noi fotosensibili-
zatori în terapia fotodinamică a cancerului v-a îmbunataţi starea de sănătate a populatiei acti-
ve și vârstnice și v-a conduce la un impact economic direct, reducînd costurile terapiei clasice 
anticancer. Se vor continua și intensifica activităţile de colaborare la nivel regional si european 
în domeniul  elaborării de noi fotosensibilizatori cu absorbţie în infraroșu apropiat cu aplicaţii 
în medicină, cu mobilizarea tinerilor cercetatori în întreprinderi de tipul spin-off și IMM-uri. Im-
pactul asupra politicilor ecologice se concretizează prin faptul că metodele de terapie bazate 
pe fotosensibilizatori nu sunt toxice comparativ cu radioterapia si chimioterapia.  
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UNIVERSITy MALAySIA PERLIS (UNIMAP), (My)

2.17  REPARTIZAREA SURSELOR CONCENTRAŢIEI DE OZON ÎN VALEA kLANG PRIN 
UTILIZAREA ANALIZEI COMPONENTELOR PRINCIPALE/ SOURCE APPORTI-
ONMENT OF OzONE CONCENTRATION IN klANG VAllEy by USING PRINCIPAl 
COMPONENT ANAlySIS

Authors: Nur Izzah Mohamad Hashim, Norazian Mohamed Noor

Descrierea proiectului: Ozonul de la nivelul solului reprezintă o problemă potenţială pentru ţările în 
curs de dezvoltare și devine o problemă globală. În Malaiezia, O3 de la nivelul solului a fost 
identificat ca un poluant major din 1997. Studiul ozonului de la suprafaţă este important 
datorită impactului său pe termen lung și scurt asupra sănătăţii, bunăstării, vegetaţiei și me-
diului. Frecvenţa vizitelor la cabinetele de asistenţă de urgenţă și a internărilor în spital este, 
de asemenea, în creștere [8]. Acest proiect s-a concentrat pe dezvoltarea celui mai potrivit 
model pentru prezicerea concentraţiilor de O3 la suprafaţă în zonele urbanizate selectate.

Project description: Ground level ozone is the potential problem on developing countries and has 
becoming worldwide problem. In Malaysia, the ground-level O3 was found to be one of the 
major pollutants since 1997. The study of surface ozone is important due to its long-term 
and short-term impacts on human health, well-being, vegetation and the environment. The 
rates of visit to hospital emergency room and hospital admissions are also in- creased [8]. 
This Project focused on developing the most appropriate prediction model for the surface 
O3 concentration in selected urbanised areas.
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MANUEL ROXAS SENIOR HIGH SCHOOL (PH)

2.18  UN NOU BIO-LUBRIFIANT PENTRU MOTOARE DE MOTOCICLETĂ DIN SUC DE 
CANARIUM LUZONICUM (SUC DE NUCI PILI)  / A NOVEL BIO-LUBRICANT FOR 
MOTORCyCLE ENGINE FROM CANARIUM LUZONICUM SAP (PILI NUT SAP)

Author:    Elmina Quinto-Paras

Brevet / Patent: PH /2019/2261531201900241

Descrierea proiectului: Pentru a determina calitatea unui lubrifiant de motor, acesta trebuie să în-
deplinească standardele acceptabile. Sucul de Canarium luzonicum numit în mod obișnuit 
ulei Manila Elemi, împreună cu unele uleiuri organice, a fost supus unui test de laborator 
înainte de a fi utilizat într-un motor de motocicletă. Aceste teste includ conţinutul de rezi-
duuri de carbon, testul de coroziune, indicele de vâscozitate la 400ºC și 100ºC și conţinutul 
de sulf. Testul este în limitele care indică faptul că lubrifiantul poate fi utilizat în calitate de 
ulei de motor. Lubrifiantul pentru motor a fost utilizat într-o motocicletă care a parcurs o 
distanţă aproximativă de 120 de kilometri, după schimbarea uleiului, este testat cu următo-
rul conţinut: cenușă, cupru și fier. Rezultatele au indicat că amestecul s-a încadrat în standar-
dele acceptabile, astfel încât ar putea fi considerat un bun lubrifiant pentru motor.

Project description: In determining the quality of an engine lubricant, it must pass the acceptable 
standards. The Canarium luzonicum sap commonly called as Manila Elemi Oil along with 
some organic oils underwent a laboratory test before use on a motorcycle engine. These 
tests are carbon residue content, corrosion test, viscosity index at 400C and 1000C and sulfur 
content. The test is within limits indicating that the lubricant can be used as an engine oil. 
The engine lubricant was used in a motorcycle that travelled with an approximate distance 
of 120 kilometers, after change oil, it is tested with the following contents, ash, copper, and 
iron. The results indicated was that the mixture was within acceptable standards, thus it 
could be assessed as a good engine lubricant.

Importanța socio-economică sau tehnică: Eficienţă sporită la un cost scăzut. Amestecul s-a încadrat 
în standardele acceptabile, astfel încât ar putea fi considerat un bun lubrifiant pentru motor.
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INSTITUţIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE ZOOLOGIE (MD),  
ASOCIAţIA INTERNAţIONALĂ A PĂSTRĂTORILOR RÂULUI “ECO-TIRAS” (MD),  
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAţI (RO),  
CENTRUL ȘTIINţIFIC UCRAINEAN AL ECOLOGIEI MĂRII (UA),  
CENTRUL HIDROMETEOROLOGIC AL MĂRII NEGRE ȘI AZOV (UA)

2.19   CREAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE TRANSFRONTALIERĂ INOVATOARE 
A TRANSFORMĂRILOR ECOSISTEMELOR RÂURILOR DIN BAZINUL MĂRII NEGRE 
SUB IMPACTUL DEZVOLTĂRII HIDROENERGETICII ȘI AL SCHIMBĂRII CLIMEI / CRE-
ATING A SySTEM OF INNOVATIVE TRANSbOUNDARy MONITORING OF THE blACk 
SEA RIVER ECOSySTEMS TRANSFORMATION UNDER IMPACTS OF HyDROPOWER 
DEVElOPMENT AND ClIMATE CHANGE

Echipa proiectului: Zubcov Elena, Trombiţki Ilia, Ene Antoaneta, Kovalyshyna Svitlana, Matygin Alexander, 
Andreev Nadejda, Toderaș Ion, Bileţchi Lucia, Ungureanu Laurenţia, Șuberneţkii Igor,  
Zubcov Natalia, Lebedenco Liubovi, Munjiu Oxana, Jurminskaia Olga, Bagrin Nina, Cior-
na Victor, Tumanova Daria, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Corobov Roman, Cazanţeva Olga,  
Sirodoev  Ghennadi,  Siniaeva Tatiana, Moșu Alexandru, Zamfir Natalia, Bahrim Gabriela Ele-
na, Ion Ion V., Denga Yuriy, Chuzhekova Tetyana, Nabokin Mykhailo, Onishchenko Eduard 

Proiect: eMS BSB165 – HydroEcoNex

Descrierea proiectului: Sectorul hidroenergetic este susţinut de multe guverne, fiind considerat o 
sursă de energie ”verde”. Exploatarea construcţiilor hidroenergetice, în deosebi, a celor si-
tuate pe cursurile de apă transfrontaliere, generează un șir de probleme care se agravează 
în condiţiile schimbării climei. Proiectul HydroEcoNex, implementat în cadrul Programului 
Operaţional Comun ”Bazinul Mării Negre 2014-2020” al UE, și-a propus să evalueze modifi-
cările ecosistemelor acvatice din bazinul Mării Negre (pe exemplul fluviului Nistru și a râului 
Prut), să elaboreze metodologia de apreciere a impactului construcţiilor hidroenergetice și 
a influenţei pe termen lung a schimbărilor climatice la nivel transfrontalier, și să sprijine dez-
voltarea politicilor de mediu. 

Project description: Hydropower sector is supported by many governments, being considered a “gre-
en” energy source. Exploitation of hydropower constructions, in particular those located on 
transboundary watercourses, generates a range of problems that are aggravated by climate 
change. The HydroEcoNex project, implemented within the EU Joint Operational Program 
“Black Sea Basin 2014-2020”, aimed to evaluate changes in aquatic ecosystems in the Black 
Sea basin (based on the Dniester and Prut rivers), to develop the methodology for assessing 
the impact of hydropower construction and the long-term influence of climate change at 
the regional level, and to support the development of environmental policies.

Importanța socio-economică sau tehnică: Asigurarea populaţiei și sectorului economic cu apă de 
calitate și în cantităţi suficiente este unul din aspectele securităţii naţionale. Prin determi-
narea stării ecologice actuale a ecosistemelor acvatice, în special, a celor situate în avalul 
barajelor centralelor hidroelectrice, selectarea indicatorilor ecologici de evaluare a impac-
tului complexelor hidroenergetice și a schimbărilor climatice asupra ecosistemelor acvati-
ce curgătoare, dezvoltarea metodologiei de evaluare economică a serviciilor ecosistemice 
pierdute, elaborarea unui document regional de politici, transferul de cunoștinţe proiectul 
HydroEcoNex oferă o bază știinţifică pentru managementul integrat al resurselor de apă în 
bazinul Nistrului și Prutului și contribuie la fortificarea cooperării transfrontaliere în dome-
niul utilizării resurselor acvatice. 
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UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAţI (RO),  
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE (MD),   
UNIVERSITATEA INTERNAţIONALĂ ELENĂ (GR),  
NSTITUTUL DE GEOLOGIE ŞI SEISMOLOGIE (MD),  
INSTITUTUL NAţIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE “DELTA DUNĂRII” (RO)

2.20     REŢEA DE COOPERARE INTERDISCIPLINARĂ ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE PEN-
TRU MONITORIZAREA COMUNĂ DURABILĂ A MIGRAŢIEI COMPUȘILOR TOxICI 
ÎN MEDIU, EVALUAREA ÎMBUNĂTĂŢITĂ A STĂRII ECOLOGICE ȘI A IMPACTULUI 
SUBSTANŢELOR DĂUNĂTOARE ASUPRA SĂNĂTĂŢII UMANE, ȘI PREVENIREA 
ExPUNERII POPULAŢIEI / blACk SEA bASIN INTERDISCIPlINARy COOPERATION 
NETWORk FOR SUSTAINAblE JOINT MONITORING OF ENVIRONMENTAl TOxI-
CANTS MIGRATION, IMPROVED EVAlUATION OF ECOlOGICAl STATE AND HUMAN 
HEAlTH IMPACT OF HARMFUl SUbSTANCES, AND PUblIC ExPOSURE

Echipa proiectului: Ene Antoaneta, Zubcov Elena, Spanos Thomas, Bogdevici Oleg, Teodorof  Liliana, 
Bahrim Gabriela Elena, Bileţchi Lucia, Toderaș Ion, Ungureanu Laurenţia, Șuberneţkii Igor, 
Jurminskaia Olga, Zubcov Natalia, Andreev Nadejda, Bagrin Nina, Ciorba Petru, Ciorna Victor, 
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Tumanova Daria, Chatzichristou Christina, Nicoară Igor, Culighin 
Elena, Cadocinicov Oleg, Burada Adrian, Despina Cristina

Proiect:  eMS BSB27 - MONITOX

Descrierea proiectului: Poluarea a schimbat radical ecosistemele acvatice transfrontaliere. Proiec-
tul MONITOX, implementat în cadrul Programului Operaţional Comun ”Bazinul Mării Negre 
2014-2020” al UE, a fost axat pe fortificarea cooperării transfrontaliere regionale, pentru 
îmbunătăţirea monitoringului în comun a poluării mediului cu substanţe toxice, a schimbu-
lui de metode de analiză, date şi informaţii noi privind impactul substanţelor chimice peri-
culoase asupra stării ecologice şi sănătăţii umane. Graţie capacităţii multidisciplinare a par-
tenerilor proiectului, au fost efectuate investigaţii complexe asupra ecosistemelor acvatice, 
apelor subterane și solurilor din bazinele hidrografice ale fluviilor Dunărea și Nistru, râurilor 
Prut și Nestos și dezvoltată baza metodologică a monitoringului substanţelor toxice.

Project description: Pollution has radically changed the transboundary aquatic ecosystems. Imple-
mented within the EU Joint Operational Program Black Sea Basin 2014-2020, the project 
MONITOX was focused on the enhancement of cross-border cooperation, aiming to improve 
the joint monitoring of environmental toxic pollution and better share and exchange of new 
analysis methodology, data and information on ecological state and human health impact 
of harmful substances. Multidisciplinary capacity of the project partners allowed performing 
complex investigations of aquatic ecosystems, groundwaters and soils from the hydrogra-
phical basins of the Danube, Dniester, Prut and Nestos rivers and developing the methodo-
logical base of toxic substances monitoring.

Importanța socio-economică sau tehnică: Prin îmbunătăţirea monitoringului comun al substanţelor 
toxice, proiectul a promovat coordonarea în comun a protecţiei mediului și reducerii nive-
lului de poluare în bazinul Mării Negre care, pe termen lung, va contribui la îmbunătăţirea 
mediului de trai a populaţiei în această regiune. Transferul de cunoștinţe (traininguri, work-
shopuri, seminarii) a sporit nivelul de expertiză a specialiștilor implicaţi în monitoringul 
substanţelor toxice în ecosistemele acvatice (cercetători, angajaţi ai diferitor ministere, 
agenţii de mediu). Abordările metodologice vor facilita schimbul transfrontalier de date de 
mediu. Datele noi acumulate vor sprijini autorităţile publice centrale, regionale și locale din 
România, Moldova și Grecia în luarea deciziilor. 
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UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU (RO)

2.21  SISTEM MODULAR FLExIBIL DE FIxARE A SEMIFABRICATELOR PENTRU PRO-
CEDEUL DE DEFORMARE INCREMENTALA / FlExIblE MODUlAR SySTEM FOR 
FIxING WORkPIECES FOR THE INCREMENTAl FORMING PROCESS

Autori:   Racz Sever-Gabriel, Breaz Radu-Eugen, Oleksik Valentin Ștefan, Pascu Adrian Marius, Popp 
Ilie Octavian, Gîrjob Claudia Emilia, Tera Melania, Chicea Anca Lucia, Biriș Cristina Maria, 
Crengăniș Mihai

Cerere:  RO A 2019 00712 - 07.11.2019

Descrierea proiectului: Procesul de formare incrementală este o alternativă flexibilă la procesele 
convenţionale de formare a metalelor reci. Unul dintre principalele dezavantaje ale proce-
sului este că permite prelucrarea unui singur tip de dimensiune a piesei de prelucrat, de-
oarece zona de lucru și implicit dimensiunea foii de piesă care poate fi prelucrată este fixă. 
Pentru a elimina acest dezavantaj, este propus un sistem modular flexibil pentru fixarea 
piesei de prelucrat, care permite utilizatorului să regleze dimensiunea spaţiului de lucru și 
implicit dimensiunea piesei de prelucrat.

Project description: The incremental forming process is a flexible alternative to conventional cold 
metal forming processes. One of the main disadvantages of the process is that it allows the 
processing of a single type of workpiece size, because the working area and implicitly the 
size of the workpiece sheet that can be processed is fixed. To eliminate this disadvantage, 
a flexible modular system for fixing the workpiece is proposed, which allows the user to 
adjust the size of the workspace and implicitly the size of the workpiece.

Importanța socio-economică sau tehnică: A flexible modular system for fixing the workpiece is 
proposed, which allows the user to adjust the size of the workspace and implicitly the size 
of the workpiece

2.22  METODA SI APARAT DE REABILITARE A PROPRIETĂŢILOR TERAPEUTICE ALE 
APEI DIN STRATUL DE BALNEATIE DIN LACURILE SĂRATE CU CONCENTRAŢIE 
STRATIFICATĂ / METHODS AND DEVICES FOR RECOVERy OF THERAPEUTIC PRO-
PERTIES OF SAlTED WATER FROM bAlNEARy AREA, IN THE CASE OF STRATIFIED 
SAlINITy CONCENTRATION

Autori:   Nederita Victor, Oprean Constantin, Oprean Letiţia, Ciudin Rodica, Țîţu Aurel Mihail

Brevet:  RO 125497 / 30.12.2013

Descrierea proiectului: Invenţia se referă la noile metode și dispozitive pentru recuperarea 
proprietăţilor terapeutice ale apei sărate din zona balneara, în cazul concentraţiei de salini-
tate stratificată. Metoda constă în inducerea apei de suprafaţă cu concentraţie scăzută de 
salinitate sub straturi inferioare de apă, cu o concentraţie mai mare de salinitate într-un flux 
gravitaţional continuu de apă; amestecul de apă, transportul apei și difuzia apei reabilitate 
la suprafaţă, în stratul superior sub osmoza directă.

Project description: The invention concern's new methods and devices for recovery of therapeutic 
properties of salted water from balnear area, in the case of stratified salinity concentration. 
The method is to induce surface water with low salinity concentration under lower layers 
of water, with a higher salinity concentration in a gravitational continue water flow; water 
mix, water transportation and diffusion of rehabilitated water on the surface, in the upper 
layer under the direct osmosis.

Importanța socio-economică sau tehnică: The method is to induce surface water with low salinity 
concentration under lower layers of water, with a higher salinity concentration in a gravita-
tional continue water flow; water mix, water transportation and diffusion of rehabilitated 
water on the surface, in the upper layer under the direct osmosis.
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2.23  COLECTOR DE CALCULI / DEVICE AND METHOD FOR DISPOSAl AND COllECTI-
ON OF PATHOlOGICAl PRODUCTS

Autori:   Sabău Dan, Sabău Alexandru Dan, Dumitra Anca Maria, Țîţu Aurel Mihail

Cerere:  RO A 00004 2013/ 04.01.2013

Descrierea proiectului: Invenţia se referă la o metodă și un dispozitiv pentru colectarea abdominală 
a anumitor structuri corpusculare / fluide cu un diametru sub 10 mm, destinate chirurgiei 
minim invazive, în special laparoscopice, precum și pentru chirurgia deschisă. Metodele de 
colectare se bazează pe existenţa unei camere închise, hiperbarice (cavitatea abdominală) 
și a mai multor fragmente de calculi biliari, cheaguri de sânge, dispersate sau aglutinate, 
posibil ţesut fluid, care trebuie descărcate relativ rapid fără mișcări inutile, fragmentare 
și / sau contaminare. Dispozitivul preferabil transparent este format dintr-un tub metalic 
sau din plastic cu un diametru interior de aproximativ 9-9,5-10 mm capabil să descarce 
formaţiunile datorită diferenţei de presiune în interiorul și în afara abdomenului, diferenţă 
care poate fi îmbunătăţită prin atașarea unui vacum extern.

Project description: The invention refers to a method and a device for the abdominal collection of 
certain corpuscular/fluid structures with a diameter below 10 mm, destined for minimally 
invasive surgery, especially laparoscopic as well as for open surgery. Collection methods 
rely on the existence of a closed, hyperbaric chamber (abdominal cavity) and several frag-
ments of gallstones, blood clots, dispersed or agglutinated, possibly fluid tissue, that need 
to be relatively quickly discharged without unnecessary moves, fragmentation tools and/
or contamination. The preferably transparent device consists of a metallic or plastic tube 
with an interior diameter of approximately 9-9.5-10 mm capable of discharging the forma-
tions due to the difference of pressure inside and outside the abdomen, difference that 
may be enhanced by attaching an external vacuum.

Importanța socio-economică sau tehnică: The invention refers to a method and a device for the 
abdominal collection of certain corpuscular/fluid structures with a diameter below 10 mm, 
destined for minimally invasive surgery.

2.24  COMPOZIŢIE STABILĂ SINERGICĂ CU PROPRIETĂŢI ANTIOxIDANTE ȘI ANTIIN-
FLAMATOARE PE BAZA DE FITOExTRACTE BIOACTIVE / STAblE SyNERGISTIC 
COMPOSITION WITH ANTIOxIDANT AND ANTI-INFlAMMATORy PROPERTIES 
bASED ON bIOACTIVE PHyTOExTRACTS

Autori:   Oancea Rodica Simona, Tecuceanu Andreea Cristina, Dulf Francisc Vasile

Cerere:  RO A 2020 00393 / 9.07.2020

Descrierea proiectului: Invenţia se referă la o nouă compoziţie sinergică, 100% naturală, sub formă 
de emulsie, care conţine extracte de β-caroten din dovleac, antociani din varză roșie și inuli-
nă din păstârnac, precum și metoda de preparare și proprietăţile bioactive ale compoziţiei. 
Procedeul conform invenţiei constă în combinarea a 50% și 25%, respectiv β-caroten 
extract uleios din dovleac, 25% și respectiv 15%, extract concentrat de antocianină din 
varză roșie și 25% și respectiv 60%, extract de fructan apos din păstârnac, în prezenţa a 
0,5% gumă de guar faţă de compoziţie, rezultând o compoziţie stabilă de fitoextract cu 
proprietăţi bioactive testate in vitro. Procesul de preparare a emulsiei pe bază de extrac-
te naturale bogate în principii bioactive, în ulei de dovleac, are avantajul stabilităţii prin 
utilizarea unui produs din făină de seminţe de guar, care stabilizează emulsia formată, iar 
produsul final obţinut are proprietăţi antiinflamatorii și antioxidante, care contribuie atât 
la efectul benefic asupra sănătăţii umane, cât și la protecţia împotriva oxidării. Compoziţia 
prezentată este bogată în bioactivi precum β-caroten, fructani (inulină), antociani și acizi 
grași polinesaturaţi. Invenţia este situată la intersecţia știinţelor alimentelor și a sănătăţii, 
oferind o alternativă profilactică sigură pentru corpul uman în comparaţie cu produsele 
similare obţinute prin sinteză. Invenţia are importanţă practică atât prin valorificarea plan-
telor bogate în compuși carotenoizi, polifenoli (antociani), fructani și acizi grași esenţiali, 
pentru obţinerea de extracte cu proprietăţi biologice speciale, cât și prin aplicarea unor 
tehnologii durabile pentru prepararea lor și pentru produsul final.
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Project description: The invention relates to a new synergistic composition, 100% natural, in the 
form of an emulsion, containing extracts of β-carotene from pumpkin, anthocyanins from 
red cabbage and inulin from parsnips, as well as the method of preparation and the bio-
active properties of the composition. The process according to the invention consists in 
combining 50% and 25%, respectively β-carotene oily extract from pumpkin, 25% and 
15%, respectively, concentrated anthocyanin extract from red cabbage and 25% and 60%, 
respectively, aqueous fructan extract from parsnip, in the presence of 0.5% guar gum rela-
tive to the composition, resulting in a stable composition of phytoextracts with bioactive 
properties tested in vitro. The process of preparing the emulsion based on natural extracts 
rich in bioactive principles, in pumpkin oil, has the advantage of stability by using a guar 
seed flour product, which stabilizes the emulsion formed, and the final product obtained 
has anti-inflammatory and antioxidant properties, which contributes both to the beneficial 
effect on human health and to protection against oxidation. The composition presented is 
rich in bioactives such as β-carotene, fructans (inulin), anthocyanins and polyunsaturated 
fatty acids. The invention is situated at the intersection of food and health sciences, provi-
ding a safe, prophylactic alternative for the human body compared to similar products ob-
tained by synthesis. The invention has practical importance both by valorization of plants 
rich in carotenoid compounds, polyphenols (anthocyanins), fructans and essential fatty 
acids, to obtain extracts with special biological properties, and by applying sustainable 
technologies for their preparation and the final product.

Importanța socio-economică sau tehnică: A new synergistic composition, 100% natural, in the 
form of an emulsion, containing extracts of β-carotene from pumpkin, anthocyanins from 
red cabbage and inulin from parsnips, as well as the method of preparation and the bioac-
tive properties of the composition.



Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21

  253COMPARTIMENTUL II | PART II

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

2.25  MORTARE SPECIALE ȘI COMPATIBILE DESTINATE REPARAŢIILOR MICROFISURI-
LOR, FISURILOR ȘI CRĂPĂTURILOR ÎN CAZUL CLĂDIRILOR DE PATRIMONIU /  
SPECIAl AND COMPATIblE MORTARS USED IN REPAIRING MICROFISURES,  
FISURES AND CRACkS IN THE CASE OF HERITAGE bUIlDINGS

Echipa proiectului: Veronica Ioana Luca, Ofelia Corbu, Ildiko Bucur

Descrierea proiectului: Unul dintre criteriile principale ale restaurării clădirilor de patrimoniu îl re-
prezintă aspectul, compoziţia și durabilitatea materialului nou utilizat pentru reparaţii. În 
localitatea Rimetea, judeţul Alba, s-a reușit reuscitarea satului prin repararea caselor de 
secol XIX realizate din zidărie de piatră. Datorită umidităţii, a invervenţiilor realizate neco-
respunzător cu mortar de ciment, a tasărilor inegale sau a degradării elementelor struc-
turale în zidărie, apar microfisuri, fisuri și crăpături care necesită diagnoza specialiștilor și 
implicarea responsabilă a proprietarilor. Cercetarea de laborator prin care se realizează 
amestecuri de piatră calcaroasă de Podeni măcinată și diferite tipuri de cimenturi sau var 
dorește să sprijine realizarea unor mortare compatibile cu materialele naturale din zidărie 
consolidând în același timp clădirea patrimoniu.

Project description: One of the main criteria for the restoration of heritage buildings may have are 
the aspect, composition and durability of the material used for the repairs. Rimetea Village, 
from the Alba county, was resurrected by the renovation of the 19th century houses made 
of stone masonry. Due to humidity, improper interventions with cement mortar, an une-
ven load or a structural element degradation, the masonry suffers and as a consequence 
mocrofisures, fisures and cracks appear; now we need a diagnose from specialists and the 
involvment of the owners. The laboratory research where we mixed ground Podeni calcar 
stone with different types of cement or hydraulic lime goal is to make compatible mor-
tars suitable for the natural material masonry and increasing the resistance of the heritage 
building.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Pentru diverse 
aplicaţii în domeniu construcţiilor în special pentru repararea microfisurilor, fisurilor si cră-
păturilor imobilelor incluse în Patrimoniu.
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1 TECHNICAL UNIVERSITy OF CLUJ-NAPOCA (RO)
2 CCPI, MILITARy ACADEMy (PORTUGUESE ARMy), LISBON (PT)
3 CERIS AND NOVA SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGy, LISBON (PT)

2.26  ANALIZĂ COMPORTAMENT MECANISM DISIPATOR DIN BARĂ METALICĂ / 
ExPlORATORy STUDy ON STEEl bAR DISSIPATING DEVICE

Echipa proiectului: Alin Mihali1, Pedro Basto2, Corneliu Cismașiu3, Válter José da Guia Lúcio3, Cosmin 
Gruia Chiorean1

Descrierea proiectului: Această cercetare propune, în contextul atenuării efectelor acţiunilor de 
tip explozie asupra structurilor, utilizarea unui mecanism disipator de energie. Pentru a 
asigura rezilienţa structurală, deformaţiile mari necesare a se dezvolta în vederea disipării 
cantităţii uriașe de energie, vor fi direcţionate către aceste dispozitive de tip bară situate 
în spatele unor panouri și fixate de structura portantă. Atunci când panourile perimetra-
le sunt supuse exploziei, acestea se vor deforma și vor transfera presiunea provenită din 
acţiune la structură prin intermediul acestor dispozitive. Acestea au rolul de a limita forţa 
maximă transferată structurii principale. După explozie, panourile și mecanismele disipa-
tive vor putea fi ușor înlocuite, permiţând clădirii să-și reia funcţionalitatea într-o perioadă 
scurtă de timp.

Project description: This research proposes, in the context of blast mitigation in structures, the use 
of an energy-dissipating mechanism. To assure the structural resilience, the large defor-
mations needed to dissipate the massive energy will be driven towards this non-structu-
ral energy-dissipating bars disposed behind panels and fixed to the main structure. When 
subjected to a blast load the panels will deform and transfer the blast pressure through 
the energy-dissipating bars to the structure. These bars limit the peak loads transferred to 
the main structure. After an event, the panels and energy-dissipating bars can be replaced 
quickly allowing the building to regain its functionality in a short period of time.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniul / domeniile de aplicabilitate: Atenuarea efec-
telor exploziei asupra structurilor, Modelare element finit explicită, LS-DYNA, Proiectare la 
explozie, Sisteme disipatoare de energie.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI (MD)

2.27  STABILIREA CRITERIILOR DE TRANSABILITATE A VINURILOR OBŢINUTE DIN 
SOIURI DE STRUGURI AUTOHTONE/ ESTAblISHING THE CRITERIA FOR TRA-
CEAbIlITy OF WINES ObTAINED FROM lOCAl GRAPE VARIETIES

Echipa proiectului: Covaci Ecaterina, dr. conf. univ., Furtuna Natalia, dr. conf. univ., Moga Georgeta, 
lector superior

Proiect:  nr. 18.80012.51.30 A

Descrierea proiectului:. Rezultatele știinţifice obţinute în cadrul proiectului de cercetare pentru 
tineri cercetători nr. 18.80012.51.30 A sunt inovatoare, semnificative și aplicabile la nivel 
industrial. Prelucrarea strugurilor din soiul local Rara Neagră din regiunile Stefan Voda, 
Purcari și Romanești în condiţiile de micro-vinificare ale Departamentului de Oenologie 
și Chimie, realizarea unei fermentaţii alcoolice controlate și dirijarea întregului proces 
tehnologic a permis obţinerea 4 loturi de vin roșu de calitate superioară. Utilizarea de-
rivatului de ordinul II al spectrelor de absorbţie a oferit informaţii despre componentele 
individuale și schimbările pe care le suferă în diferite procese tehnologice caracteristicile 
cromatice, organoleptice și antioxidantice.

Project description: The scientific results obtained in research project nr. 18.800012.51.30 are in-
novative, significant and applicable at industrial level. Firstly the processing of local vari-
ety Rara Neagră grapes from the Stefan Voda, Purcari and Romanești regions under the 
microvinification conditions in the Department of Oenology and Chemistry, as well as the 
realization of a controlled alcoholic fermentation, allowed to obtain qualitatively dry red 
wine lots. Secondly, the use of the II-rd order derivative of the absorption spectra provides 
information about the individual constituent components and the changes they undergo 
in different technological processes.

Importanța socio-economică sau tehnică: The implementation of scientific results was carried out 
by technological transfer to the branch companies: „Purcari”, „Cricova” and „Romanești”, 
being that it proposes a method of tracking the traceability by establishing the specific 
indices of the originality of the wine product of local variety Rară Neagră grapes. Dissemi-
nation of results was carried out by 10 international scientific participation and publica-
tion of four articles in professional journals. During the research project, two theses were 
presented at the license's level, one at the master level and one at the doctoral level in 
current coordination of associate professor Mrs. Covaci Ecaterina
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2.28  UMPLUTURĂ FUNCŢIONALĂ DIN ȘROT DIN MIEZ DE NUCI (JUGLANS REGIE L) 
UTILIZATĂ ÎN PATISERIE / FUNCTIONAl WAlNUT kERNEl (JUGlANS REGIE l) 
USED IN PASTRy

Echipa proiectului: CAZAC Viorica, SIMINIUC Rodica, GROSU Carolina, GUTIUM Olga

Hotărâre pozitivă nr. 9837 din 21.07.2021

Descrierea proiectului: Invenţia se referă la industria alimentară şi anume la produsele de patiserie 
cu conţinut de șrot din miez de nuci (Juglans Regie L.) pentru producerea produselor de pa-
tiserie cu proprietăţi senzoriale unice și proprietăţi funcţionale specific. Esenţa invenţiei con-
stă în aceea că în compoziţia umpluturilor produselor de patiserie învârtite, rulade, biscuiţi 
în calitate de component nutritiv de bază se utilizează șrotul din miez nuci (Juglans Regie L). 
Umplutura conform invenţiei, conţin în diferite rapoarte cantitative şi calitative următoarele 
componente: șrot de nuci (Juglans Regie L.), zahăr tos, vanilie naturală. Rezultatul invenţiei 
constă în înlocuirea totală a miezului de nuci, care este o materie primă costisitoare, dar și 
modificarea proprietăţilor funcţionale datorită conţinutului de șrot din miez de nuci (Ju-
glans Regie L.).

Project description: The invention relates to the food industry, namely to confectionery products 
containing walnut kernel (Juglans Regie L.) for the production of confectionery products 
with unique sensory properties and specific functional properties. The essence of the inven-
tion consists in the fact that in the composition of the fillings of rolled pastries, rolls, biscuits 
as a basic nutritional component is used walnut kernel (Juglans Regie L). The filling accor-
ding to the invention contains in different quantitative and qualitative ratios the following 
components: walnut kernel (Juglans Regie L.), caster sugar, natural vanilla. The result of the 
invention consists in the total replacement of the walnut kernel, which is an expensive raw 
material, but also the modification of the functional properties due to the grinding content 
of the walnut kernel (Juglans Regie L.).

Importanța socio-economică sau tehnică: Cultivarea nucului Juglans regia L. în Republica Moldo-
va are o însemnătate economică şi socială. Şrotul rezultat din extragerea uleiului nu este 
procesat în continuare, şi este folosit doar pentru hrana animalelor. Șrotul din miez de nuci 
este o sursă importantă atît de proteine, carbohidraţi, substanţe minerale, vitamine, fibre 
alimentare, cît şi de acizi graşi nesaturaţi. În mai multe studii sunt aduse dovezi convingă-
toare despre rolul benefic ale unor componente ale șrotului asupra sănătăţii umane şi în 
prevenirea bolilor. Umpluturile din miez de nuci sunt folosite pe larg la diferite produse de 
patiserie, utilizarea șrotului la fabricarea diferitor articole de patiserie ar valorifica șrotul și 
ar reduce semnificativ costul produselor finite. În prezent, se utilizează diverse reţete de 
preparare a produselor de patiserie unde se folosește miezul de nuci. Ele se deosebesc prin 
gust şi aromă specifică. Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în extinderea 
sortimentului de poduse de patiserie prin utilizarea șrotului de nuci-materie primă autohto-
nă.  Substituirea totală a miezului de nuci cu şrot de nuci ar reduce costul produselor finite și 
ar ameliora structura semifabricatelor datorită proprietăţilor funcţionale ale șrotului.
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (RO) 
INCEMC TIMIȘOARA (RO),  
SC BEESPEED SRL (RO)

2.29  3D POROUS DIMENSIONALLy STABLE ANODE–INTEGRATED PARTICULATE 
ELECTRODE-ELECTROCHEMICAL FILTERING SySTEM FOR ADVANCED TREAT-
MENT OF CyTOSTATICS-CONTAINING WATER (3DSAPECyT)

Autori:  Manea Florica, Orha Corina, Tudoran Constantin Adrian

Proiect:  nr. 441PED/2020

Descrierea proiectului: Obiectivul prezentului proiect este de a dezvolta un anod tridimensional 
inovator (3D) poros dimensional stabil - sistem integrat de filtrare electrochimică a par-
ticulelor pentru tratarea avansată a apei, care va fi validat la scara laboratorului pentru 
tratamentul avansat al apei care conţine citostatice . Sistemul va fi flexibil și va permite un 
tratament avansat al apei / apelor uzate caracterizat printr-o gamă largă de contaminanţi 
(organici și anorganici) prin combinaţie de electrooxidare avansată cu procese de adsorbţie / 
cataliză în cadrul unui reactor.

Project description: The goal of the present project is to develop an innovative three-dimensional 
(3D) porous dimensionally stable anode – integrated particulate electrode electrochemi-
cal filtering  system for advanced water treatment, which will be validated at the lab-scale 
for advanced treatment of cytostatics-containing water. The system will be flexible and 
enable for an advanced treatment of water/wastewater characterized by a wide range of 
contaminants (organics and inorganics) by combination of advanced electrooxidation 
with adsorption/catalysis processes within one reactor.



Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21

  258COMPARTIMENTUL II | PART II

POLITEHNICA UNIVERSITy TIMIȘOARA (RO),  
NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR ELECTROCHEMIS-
TRy AND CONDENSED MATTER (RO) 

2.30  DyE-SENSITIZED SOLAR CELL MODULE FOR WAVELENGTH-SELECTIVE PHOTO-
VOLTAIC GREENHOUSE

Autori:  Melinda Vajda, Miclau Marinela, Albulescu Daiana, Daniel Ursu

Proiect:  PN-III-P2-2.1-PED-2019-2091

Descrierea proiectului: O seră fotovoltaică trebuie să găsească un echilibru între două cerinţe contra-
dictorii: maximizarea fluxului de radiaţii active fotosintetice (PAR), care este esenţială pentru 
creșterea și fotosinteza plantelor și îmbunătăţirea producţiei de energie care crește odată 
cu creșterea dimensiunii opacului suprafaţa panourilor. Cea mai mare provocare a unei sere 
fotovoltaice este concurenţa dintre acoperișurile fotovoltaice și centrale. Principalele limitări 
ale integrării în seră se referă la faptul că aceste celule fotovoltaice nu transmit lumina soare-
lui și formează o regiune permanentă de umbră care are efecte negative asupra producţiei, 
reducând creșterea culturilor sau cantitatea de biomasă. Procesul de fabricaţie simplu, cos-
tul redus de fabricaţie, flexibilitatea în scalare, utilizarea redusă a materialului și sensibilita-
tea redusă a nivelului de lumină, dar în principal variaţia culorii și transparenţei celulei solare 
sensibilizate la colorant (DSSC) sunt caracteristici esenţiale care ar putea face din aceste ce-
lule candidatul ideal pentru aplicarea în seră. Selecţia culorii DSSC dată de colorant poate 
acţiona ca un regulator de creștere a plantelor sau poate servi ca o acoperire foto selectivă 
adsorbită cu colorant pentru a manipula spectrul de lumină care intră în seră.

Project description: A photovoltaic greenhouse must strike a balance between two contradicting 
requirements: maximize the flow of photosynthetic active radiation (PAR) which is essential 
for the growth and photosynthesis of the plants and enhance the production of energy 
which increases along with the increase in size of the opaque surface of the panels. The 
greatest challenge of a PV greenhouse is the competition between PV roofs and plants. The 
main limitations of the integration in greenhouse concern the fact that these PV cells do 
not transmit sunlight and form a permanent shadow region which has negative effects on 
production, reducing the crop growth or the amount of biomass. Simple manufacturing 
process, the low fabrication cost, flexibility in scaling, low material usage and low light level 
sensitivity, but mainly the variation in color and transparency of the dye sensitized solar cell 
(DSSC) are essential characteristics that could make these cells the ideal candidate for gre-
enhouse application. The selection of the color of DSSC given by the dye can act as a plant 
growth regulator or serve as a photo selective covering adsorbed with dye to manipulate 
the light spectrum entering the greenhouse.
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POLITEHNICA UNIVERSITy TIMIȘOARA, FACULTy OF ENGINEERING  
HUNEDOARA (RO)  
UNIVERSITy OF NOVI SAD, FACULTy OF TECHNICAL SCIENCES (RS)

2.31  DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN INTERDISCIPLINARy VIRTUAL 
LABORATORy-CLASSROOM

Autori:  Daniela Delia ALIC (RO), Milan RACKOV (RS)

Descrierea proiectului: Proiectul este preocupat de dezvoltarea unui laborator-clasă virtual in-
terdisciplinar, pe baza potenţialului multimedia ca instrument de învăţare și predare. În 
prezent funcţional în facultatea noastră, laboratorul este dedicat studenţilor noștri, viitori 
ingineri mecanici, care au posibilitatea de a utiliza, prin internet sau faţă în faţă, soluţii 
software educaţionale inovatoare și avansate.

Project description: The project is concerned on the development of an interdisciplinary virtual 
laboratory-classroom, on the base of multimedia potential as learning and teaching tool. 
Currently operational in our faculty, the laboratory is dedicated our students, future me-
chanical engineers, who have the opportunity to use, via internet or face-to-face, innova-
tive and advanced educational software solutions.
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POLITEHNICA UNIVERSITy TIMIȘOARA (RO),  
S.C. GLOMAD SRL (RO), 
S.C. AQUATIM SRL (RO)

2.32  MOBILE PAVILION FOR RAINWATER COLLECTION

Autori:  Pisleaga Mihaela, Gabriel Aranda, Cristina Capotescu

Descrierea proiectului: Ca rezultat al cercetărilor privind „modul de reutilizare a apei de ploaie” va 
fi proiectat un pavilion mobil. Obiectivul este de a explica circuitul apei de ploaie. Oferind 
privitorilor o privire atentă, cum un acoperiș poate deveni un acoperiș verde și cum poa-
te funcţiona ca metodă de colectare a apei de ploaie sau folosirea apei de ploaie pentru 
alte activităţi diverse. Proiectul are o componentă educativă, având ca scop informarea 
și sensibilizarea populaţiei cu privire la îngrijirea resurselor pe care le avem la dispoziţie, 
respectiv apa de ploaie. Componenta știinţifică constă în propunerea de soluţii ecologice 
pentru clădirile rezidenţiale (pereţi / acoperiș), pentru colectarea apei de ploaie și reducerea 
impactului asupra reţelei de canalizare. Recoltarea apei de ploaie este privită ca o metodă 
de adaptare la schimbările climatice. Pavilionul mobil poate fi amplasat în zone populate 
pentru a crește impactul, având un design ecologic și sănătos.

Project description: As a result of research on "how to reuse rainwater" a mobile pavilion will be de-
signed. The objective is to explain the rainwater circuit. Offering the viewers a close look, at 
how a roof can become a green roof, and how it can work as a method to collect rainwater 
or using the rainwater for other various activities. The project has an educational compo-
nent, aiming to inform and raise awareness among the population regarding the care for 
the resources we have at our disposal, respectively rainwater. The scientific component con-
sists of proposing green solutions for residential buildings (walls/roof ), to collect rainwater 
and reduce the impact on the sewerage network. Rainwater harvesting is seen as a method 
of adapting to climate change. The mobile pavilion can be located in populated areas to 
increase the impact, having an environment and health-friendly design.
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POLITEHNICA UNIVERSITy TIMIȘOARA (RO)

2.33  SISTEM INTELIGENT DE CONDUCERE A PROCESULUI DE TURNARE CONTINUĂ 
PENTRU REGLAREA DEBITULUI DE APĂ LA RĂCIREA SECUNDARĂ / INTEllIGENT 
CONTROl SySTEM FOR CONTINUOUS CASTING bASED ON WATER FlOW CONTROl 
IN THE SECONDARy COOlING

Autor:  Gelu-Ovidiu TIRIAN

Descrierea proiectului: Proiectul a fost realizat dezvoltat și implementat, menit să controleze proce-
sul de turnare printr-un sistem inteligent de tip fuzzy, permiţând controlul debitului de apă 
în răcirea secundară, prin distribuţie adecvată de-a lungul zonei de răcire. Această necesi-
tate este impusă de faptul că sistemele reale de control nu corelează în timp real variaţiile 
multiplelor variabile legate de procesul de turnare continuă și se ţin de o distribuţie rigidă a 
debitului de apă pe fiecare zonă de răcire. Sistemul inteligent este capabil să elimine acest 
neajuns, controlând în timp real distribuţia debitului de apă în funcţie de situaţia reală din 
instalaţie, funcţionând ca un sistem adaptiv.

Project description: The project was realised developed and implemented, meant to control the cas-
ting process by an intelligent fuzzy-type system, allowing the control of the water flow rate 
in the secondary cooling, by appropriate distribution along the cooling area. This necessity 
is imposed by the fact that actual control systems do not correlate in real time the variati-
ons of the multiple variables related to the continuous casting process and stick to a rigid 
distribution of the water flow rate on each cooling area. The intelligent system is capable of 
eliminating this shortcoming, by controlling in real time the distribution of the water flow 
rate according to the real situation in the installation, working as an adaptive system.

2.34  THE TRIBOLOGy OF COMPOSITE MATERIALS USED FOR BRAkE SHOES MANU-
FACTURING

Autori:  Flavius BUCUR, Liviu PASCU, Ana SOCALICI

Descrierea proiectului: Proiectul prezintă experimentările în fază de laborator pentru obţinerea unui 
material compozit destinat fabricaţiei saboţilor de frână. Pentru  testarea materialelor com-
pozite experimentale s-au realizat  o serie de reţete. Materialele utilizate: novolac, hexame-
tyltetramina, sulf, fibră carbonică, grafit, aluminiu, alamă și cauciuc. S-a analizat evoluţia pa-
rametrilor tribologici şi a temperaturii în zona de contact la testarea tribologică prin metoda 
stift pe disc. Materialul compozit obţinut are rolul de a înlocui materialul clasic (fontă) utilizat 
în prezent în componenţa saboţilor de frână în scopul reducerii zgomotului produs de ma-
terialul rulant.

Project description: The research project relates laboratory experiments in order to obtain a compo-
site material used for brake shoe manufacture. Regarding the testing materials were proces-
sed  samples. The percentage and composition of materials are: novolac, hexametyltetramin, 
sulfur, carbon fiber, graphite, aluminum, brass and rubber. The evolution of tribological and 
temperature parameters were analyzed in the contact zone tribological testing disk - split pin 
method. The composite material has the role to replace the classic material (cast iron)  used 
in brake shoes composition in order to reduce the noise caused by rolling stock.
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CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
BEIJING ZHONGKE LIFENG TECHNOLOGy CO., LTD (CN)

2.35  SISTEM INTELIGENT DE INSPECŢIE A UAV LA CENTRALA ELECTRICĂ FOTOVOL-
TAICĂ / INTEllIGENT INSPECTION SySTEM OF UAV IN PHOTOVOlTAIC POWER 
STATION 

Autori:  Yang Guangwei, Li Zhuang, Zhao Qi

Patent:  ZL 2018 2 1474774.8, 

ZL 2019 1 0261961.0

Descrierea proiectului: UAV-ul este utilizat pentru inspecţia de patrulare și înregistrarea datelor. 
Pe baza sistemului expert de inteligenţă artificială dezvoltat, se formează automat un ra-
port de analiză privind starea componentei detectate, starea defecţiunii, starea spoturilor, 
a informaţiilor despre locaţie și situaţia de bază a centralei electrice, precum și numărul, 
tipul, petele, raportul de poziţionare și ecranare a punctelor de defectare a componentelor 
în perioada curentă și, de asemenea, se raportează starea de patrulare a întregii centrale 
electrice. 

Project description: The UAV is used for patrol inspection and shooting data. Based on the develo-
ped artificial intelligence expert system, an analysis report is automatically formed on the 
found component status, fault condition, stain condition, location information and basic 
situation of the power station, and the number, type, stain, positioning and shielding ratio 
of component fault points in the current period, as well as the patrol condition of the whole 
station are reported. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Inspecţia inteligentă de patrulare identifică defecţiuni 
ale componentelor cauzate de instalare și calitatea produsului și poate găsi intuitiv punc-
tele problematice. Sistemul de detectare a UAV reduce volumul de muncă al personalului 
pentru funcţionarea și întreţinerea centralei electrice. Inspecţia întregii centrale durează 
doar câteva ore, adică de zeci de ori mai mult decât o inspecţie manuală, astfel încât să se 
îmbunătăţească nivelul de detectare a funcţionării centralei electrice.
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STIPAN ORČIĆ (HR)

2.36  IMPULSOR ANTIGRAVITAŢIONAL CU PORTER SUB AxILE / ANTIGRAVITACy IM-
PUlSOR WITH PORTER UNDER THE ARMPITS

Autor:  Stipan Orčić

Patent:  HR 20190125 A2

Descrierea proiectului: Impulsorul antigravitaţional cu porter sub axile este o alternativă la mijloace-
le medicale pentru mișcare. Impulsorul emite impulsurile antigravitaţionale în stabilizatori 
și sonde, care sunt integrate în portere, pe care utilizatorul le plasează sub axile. Impulsu-
rile stabilizatoare ajută utilizatorul să se ridice sau să coboare în poziţia selectată. Impul-
surile din faţă și din spate ale sondelor ajută utilizatorul să se miște în direcţia dorită. Un 
impulsor antigravitaţional integrat într-un obiect sau subiect, le permite să utilizeze forţa 
gravitaţională a Pământului. Impulsurile nu creează un spaţiu antigravitaţional sub un su-
biect sau obiect, ci utilizează gravitaţia în calitate de suport. Prin creșterea puterii impulsu-
rilor antigravitaţionale, acestea ridică și distanţează obiectul sau subiectul de pe pământ. 
Slăbiţi impulsurile, apropiind obiectul sau subiectul de suprafaţa pământului. Dacă un obiect 
sau subiect emite impulsuri antigravitaţionale sub un unghi, acest lucru îi permite să se miște 
în spaţiu.

Project description: Antigravitacy impulsor with porter under the armpits is an alternative to medical 
aids for movement. Impulsor emits antigravitation impulses in stabilizers and probes, which 
are integrated into the porters, which the user places under the armpits. The stabilizer pulses 
help the user to get up  or lower at of the selected  position. The front and rear  impulses 
of probes help the user to move in the desired direction. An antigravitational impulsor in-
tegrated into an object or subject, allows them to use the force of Earth's gravity. Impulses 
do not create an antigravity space beneath a subject or object, but use gravity as a support. 
By boosting the power of antigravitational impulses, they raise and distance the object or 
subject  from the earth.  Weaken  the Impulses,  approaching  the object or subject  for the 
earth's surface. If an object or subject at an angle emits antigravitational impulses, this allows 
him to move in space.

Importanța socio-economică sau tehnică: The device enables disabled and helpless persons to 
move independently in all areas. In addition, of the user reduces load an knee and  spine, and 
alleviate their possible pain.

2.37  MASAJOR PENTRU TERAPIE RECE / COlD THERAPy MASSAGER

Autor:  Stipan Orčić

Patent:  HR 20192327 A2

Descrierea proiectului:. Masajorul pentru terapie rece este o alternativă la compresele reci. Este re-
alizat ca un dispozitiv autonom cu sursa proprie de energie, compresor frigorific și camere 
cu material frigorific. În funcţie de locul de tratament, sunt selectate camere de răcire cu 
suprafeţe terapeutice plane sau anatomice. Este aplicabil peste tot, în special în excursii, 
drumeţii, excursii, jocuri sportive ... adică în locurile în care nu sunt disponibile dispozitivele 
pentru răcirea căptușelilor sau îngheţarea apei și crearea gheţii.

Project description: A cold therapy massager is an alternative to cold compresses. It is made as a 
stand-alone device with its own energy source, refrigeration compressor and chambers with 
refrigerant material. Depending on the treatment site, cooling chambers with flat or ana-
tomically shaped therapeutic surfaces are selected. It is applicable everywhere, especially 
on trips, hiking, excursions, sports games ... i.e. in places where devices are not available for 
cooling linings or freezing water and creating ice.



Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21

  264COMPARTIMENTUL II | PART II

Importanța socio-economică sau tehnică: Aplliances  is portable and is applicable in all places 
where the user is found.Existing cold compresses are first placed in refrigeration units and 
then in place for therapy. Such therapies are applicable where cooling or freezing devices 
are available. It is possible to regulate the cooling rates and maintain the temperature of 
the cooled material.

2.38  PROCESOR DE ENERGIE / ENERGy PROCESSOR

Autor:  Stipan Orčić

Patent:  HR 20201059 A1 

Descrierea proiectului:. Energia care este radiată prin spaţiu sub formă de particule de înaltă ener-
gie, precum și acele particule care ajung pe Pământ, este utilizată de Procesorul de Energie 
în calitate de sursă pentru generarea de electricitate. Este echipat cu două antene cu colec-
toare de particule cosmice: cu sarcină electrică pozitivă și negativă. Particulele colectate se 
acumulează în propulsoare și creează energie cumulativă, care le direcţionează către două 
terminale separate cu plăci de energie, în care au loc procesele de distrugere a particulelor. 
Energia eliberată în terminale, rezultată din distrugerea particulelor, împinge electricitatea 
iniţiată în redresor, care generează electricitate. Electricitatea astfel generată devine utiliza-
bilă și aplicabilă consumatorilor care se conectează la dispozitiv. Procesorul de putere îşi va 
găsi aplicaţie și în zborurile spaţiale. În straturile superioare ale atmosferei și în zonele apro-
piate și îndepărtate ale spaţiului, radiaţia cosmică este mai activă și mai puternică, ceea ce 
face ca dispozitivul să fie mai productiv. Acesta poate fi instalat în nave spaţiale, sonde sau 
vehicule mobile expediate pentru a explora diverse planete. Dispozitivul va genera electri-
citate care va fi utilizată pentru alimentarea navei cap spaţiale.

Project description: Energy that is radiated through space in high-energy particles, as well as those 
particles that reach the earth, is used by the Energy Processor as a source for electricity 
production. It is equipped with two antennas with cosmic particle catchers: with positive 
and negative electric charge. The collected particles accumulate in the thrusters and create 
cumulative energy that directs them to two separate terminals with energy plates in which 
the particle breaking processes take place. The energy released in the terminals, created 
during particle breaking, pushes the initiated electricity into a rectifier that generates elec-
tricity. The electricity thus formed becomes usable and applicable to consumers who con-
nect to the device. The power processor would have its application in space flights as well. 
In the higher layers of the atmosphere and in near and far areas of space, cosmic radiation 
is more active and stronger, which makes the device more productive. It would be installed 
in spacecraft, probes or mobile vehicles sent to explore various planets. The device would 
produce electricity that would be used to power the parent spacecraft.

Importanța socio-economică sau tehnică: The power processor is intended for the individual 
power supply of the electrical device, only when an electric consumer is connected to it. The 
router sensor signals that the consumer is connected to the device, with which the circuit 
closes and the router begins to generate electricity. The role of the adapter is to supply the 
consumer with the required type of current ( alternating or direct) and read voltage. When 
the consumer switches off, the Power Processor ceases to generate electricity more much.
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INSTITUTUL DE CHIMIE (MD) 

2.39   INFLUENŢA ACIZILOR ORGANICI ASUPRA REACŢIILOR DE ANIHILARE A RA-
DICALILOR LIBERI DE CĂTRE UNII ANTIOxIDANŢI DIN STRUGURI ȘI VIN / THE 
INFlUENCE OF ORGANIC ACIDS ON THE FREE RADICAl SCAVENGING REACTI-
ONS OF SOME GRAPES AND WINES ANTIOxIDANTS

Autori:  Vicol Crina, Duca Gheorghe
În cercetare (proiectul „Influenţa acizilor organici asupra reacţiilor de anihilare a radicalilor 
liberi de către unii antioxidanţi din struguri și vin„)

Descrierea proiectului: A fost determint conţinutul unor compuși și a unor grupe de compuși cu 
proprietăţi antioxidante din strugurii și vinurile autohtone la diferite perioade de coacere 
și, respectiv, maturare. Datele obţinute au fost utilizate pentru creare soluţiilor model des-
tinate cercetătii prezenţei/absenţei efectului sinergic dintre componentele testate. Astfel, 
a fost demonstrată influenţa acizilor organici citric și tartric și influenţa mediului de reacţie 
asupra activităţii antioxidante a acidului ascorbic, acidului dihidroxifumaric, resveratrolu-
lui. De asemenea, a fost stabilit faptul ca efectul sinergic este dependent de concentraţia 
fiecărul component testat.

Project description: The content of some antioxidant compounds and groups of compounds found 
in local grapes and wines at different ripening and maturation periods was determined. The 
data obtained were used to create model solutions for determining the presence/absence of 
synergistic effect between the tested components. Thus, the influence of citric and tartaric 
acids and the influence of the reaction medium on the antioxidant activity of ascorbic acid, 
dihydroxyfumaric acid, resveratrol were demonstrated. It was also established that the syner-
gistic effect is dependent on the concentration of each tested component.

Importanța socio-economică sau tehnică: Studiul reacţiilor chimice complexe care au loc în 
struguri și vinuri mereu au prezentat actualitate și interes știinţific pe plan naţional și 
internaţional. Clarificarea unor mecanisme de reacţie și determinarea prezenţei efectu-
lui sinergic dintre compușii cu activitate antioxidantă din struguri și vinuri reprezintă un 
aport considerabil la datele literate existente, ceea ce poate genera noi abordări în privinţa 
prelucrării strugurilor și producerii vinurilor cu proprietăţi antioxidante mai pronunţate. 
Pe de altă parte, studiere și confirmarea prezenţei sinergiei dintre compușii naturali, la 
concentraţiile găsite în natură, susţine ideea consumului de produse naturale ca sursă de 
vitamine și nutrienţi în detrimentul suplimentelor alimentare.

2.40   CHIMIA ECOLOGICĂ A APEI. STANDARDE ȘI INDICATORI DE CALITATE / ECOlO-
GICAl CHEMISTRy OF WATER. qUAlITy STANDARDS AND INDICATORS

Autori:  Duca Gheorghe, Nicolau Elena
Chimia ecologică a apei. Standarde de calitate / Gheorghe Duca, Elena Nicolau; Univ. de 
Stat "Dimitrie Cantemir", Inst. de Chimie, Şc. Doctorală: Ştiinţe Chimice şi Tehnologice. – 
Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 75 p.: tab. Bibliogr.: p. 73-75 (58 tit.). – 50 ex. 
ISBN 978-9975-108-58-4.

Descrierea proiectului: Lucrarea prezentată conţine o informaţie amplă despre apă, reflectând ur-
mătoarele aspecte:
- Resursele de apă și importanţa lor;
- Calitatea apei și cerinţele faţă de calitatea ei;
- Standardele de calitate a apei;
- Metodele de analiză a indicatorilor de calitate a apei.
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Project description: The presented book contains extensive information about water, reflecting the 
following aspects:
- Water resources and their importance;
- Water quality and requirements for its quality;
- Water quality standards;
- Methods for analyzing water quality indicators.

Importanța socio-economică sau tehnică: Manualul prezentat poate servi ca ghid pentru studenţi, 
masteranzi, doctoranzi, cercetători și profesori din instituţiile de învăţământ și cele de cer-
cetare, pentru însușirea informaţiei referitoare la importanţa apei și analiza calităţii ei.
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AGENţIA NAţIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ (MD),  
MINISTERUL SĂNĂTĂţII AL REPUBLICII MOLDOVA (MD)

3.1  CUANTIFICAREA RISCULUI PENTRU SĂNĂTATE ASOCIAT ExPUNERII LA RADON / 
qUANTIFICATION OF HEAlTH RISk ASSOCIATED WITH RADON ExPOSURE

Domeniul lucrării: medicină

Autori:  Aurelia Ababii, Liuba Coreţchi

Proiect pentru tineri cercetători, codul proiectului 20.80009.8007.20

Descrierea lucrării: Expunerea la radon (222Rn) prezintă un factor de risc major pentru sănătate, ca-
uzând cancerul bronhopulmonar. Cercetarea vizează utilizarea metodologiilor moderne de 
cuantificare a riscului pentru sănătate a expunerii la radonul rezidenţial și elaborarea tehno-
logiilor controlului/diminuării influenţei gazului în apariţia bolilor oncologice, în contextul 
directivei EURATOM /59/2013. În baza cuantificării multiple a 222Rn în aerul locuinţelor, vor 
fi calculate dozele de expunere a populaţiei; identificate Zonele cu risc major de expune-
re la 222Rn; actualizate reglementările naţionale privind radioprotecţia împotriva 222Rn și 
studiată interacţiunea dintre concentraţia de 222Rn și fumat în apariţia cancerului bron-
hopulmonar. Baza de date obţinută va fi utilă în cartografierea radonului și a cancerului 
bronhopulmonar pe teritoriul ţării.

Work description: Radon exposure (222Rn) is a major health risk factor, causing bronchopulmonary 
cancer. The research aims to use modern methodologies for quantifying the health risk of 
residential radon exposure and to develop technologies to control/reduce the influence of 
gas in the occurrence of oncological diseases, in the context of EURATOM/59/2013. Based 
on the multiple quantification of 222Rn in the air of the dwellings, the exposure doses of 
the population will be calculated; identified areas with a high risk of exposure to 222Rn; 
updated the national regulations on radiation protection against 222Rn and studied the 
interaction between the concentration of 222Rn and smoking in the occurrence of bron-
chopulmonary cancer. The obtained database will be useful in mapping radon and bron-
chopulmonary cancer in the country.

Importanța socio-economică sau tehnică: Impactul pozitiv al studiului asupra sistemului de sănă-
tate este relevant din aspect al soluţionării problemelor legate de expunerea populaţiei la 
sursele de radiaţii naturale și declanșarea maladiilor oncologice .Prin intermediul rezultate-
lor obţinute vor fi stabilite prerogativele elaborării și adoptării actelor normative/legale și 
actele administrative necesare transpunerii Directivei 2013/59/ Euratom a Consiliului Euro-
pean, emisă la 5 decembrie 2013.
Vor fi elaborate strategiile eficiente de reducere a impactului negativ al radonului asupra 
sănătăţii. Baza de date elaborată va fi utilă în actualizarea cartografierii radionuclizilor na-
turali şi maladiilor oncologice pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea elaborării unor 
decizii şi măsuri menite să prevină îmbolnăvirile de cancer pulmonar şi alte tipuri de cancer.

COMPARTIMENTUL III | PART III:

CREAțIA TINERIlOR 

CREATION OF YOUTH
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CENTRUL DE CREAţIE TEHNICĂ PENTRU COPII ŞI ADOLESCENţI „POLITEHNIC” 
(MD)

3.2 METODE DE ACUMULARE A ENERGIEI LIBERE / METHODS OF ACCUMUlATING 
FREE ENERGy

Autori:  Petrea Zhibarţă, Anatolie Guşanu

Descrierea lucrării: Pentru experimente s-au selectat scheme simple, elementele de bază fiind con-
densatorul, dioda semiconductoare, tranzistorul. Pentru obţinerea energiei libere măsura-
bile s-au studiat, asamblat mai multe  scheme de bază:
Experimentul I – Asamblarea modulului energie liberă pe baza diodelor Zener KC și diode-
lor de înaltă frecvenţă D2E.  
Experimentul II – Asamblarea modulului energie liberă pe baza tranzistoarelor П213 de 
putere medie și tranzistoarelor KT 805, KT 819 de putere mare.  
Experimentul III – Asamblarea modulului realizat  pe baza  acumulării energiei 
prin  intermediul antenei. Schema Avramenco. 
Experimentul IV –Asamblarea modulului solar realizat pe baza generatorului fără combus-
tibil Tesla. 

Work description: For simple experiments, simple schemes were selected, the basic elements being 
the capacitor, the semiconductor diode, the transistor. In order to obtain measurable free 
energy, several basic schemes were studied and assembled:
Experiment I - Assembly of the free energy module based on Zener KC diodes and D2E 
high frequency diodes.
Experiment II - Assembly of the free energy module based on П213 medium power transis-
tors and KT 805, KT 819 high power transistors.
Experiment III - Assembling the module based on energy accumulation via the antenna. 
Scheme Avramenco.
Experiment IV - Assembling the solar module based on the Tesla fuel-free generator.

Importanța socio-economică sau tehnică: Energia liberă sau gratuită, reprezintă o tehnologie, care 
va instaura  epoca de aur pe Terra. Trăim într –un ocean de energie, care este prezentă peste 
tot în jurul nostru. În prezent, societatea consumă cantităţi mari de petrol pentru efectuarea 
de transporturi terestre, navale, aeriene, precum şi de energie electrică pentru uz industrial 
şi casnic. Predicţiile indică o creștere în continuare a cerinţelor de consum. Folosirea surselor 
clasice de energie – cărbune, petrol, gaze, energie nucleară – se îndreaptă către un impas 
major. Salvarea vine de la identificarea şi utilizarea  cât mai grabnică sa  energiei libere. 

Schema electrică principială a modulului  solar realizat 
pe baza diodelor semiconductoare (MD)

 

Schema electrică principială a modulului de captare 
a energiei electrice din atmosferă
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Modulul solar, realizat pe baza generatorului fără combustibil Tesla

3.3   DISPOZITIV ANTIBACTERIAN / ANTIbACTERIAl DEVICE

Autor:  Daniel Gogu

Descrierea lucrării: Dispozitivul antibacterian asigură tratarea, dezinfectarea unui volum mare de 
aer, care apoi este direcţionat în spaţiu. Concomitent, instalaţia poate trata diverse mate-
riale, componente, obiecte  etc.  Componentele de bază a instalaţiei sunt: lampa cu raze 
ultraviolete, bobina șoc, ventilatorul, dispozitive de dirijare, comutaţie şi indicaţie.

Work description: The antibacterial device ensures the treatment, disinfection of a large volume of 
air, which is then directed into space. At the same time, the installation can treat various 
materials, components, objects, etc. The basic components of the installation are: ultraviolet 
lamp, shock coil, fan, guidance devices, switching and indication.

Importanța socio-economică sau tehnică: Utilizarea dispozitivului antibacterian a devenit actuală 
şi necesară astăzi din cauza evoluţiei pandemiei, provocată de coronavirus. Dezinfectorul 
devine o unealtă de neînlocuit pentru spitale, școli, locuri publice, oficii, transport, unde se 
adună un număr mare de oameni. Dispozitivul antibacterian asigură tratarea, dezinfectarea 
unui volum mare de aer care apoi este direcţionat în spaţiu.  Concomitent, instalaţia poate 
trata diverse materiale, componente, obiecte etc. 

3.4   TRANSMISIA ENERGIEI ELECTRICE LA CONSUMATOR CU AJUTORUL GENE-
RATORULUI DE OSCILAŢII ELECTROMAGNETICE BROVIN / TRANSMISSION OF 
ElECTRICITy TO THE CONSUMER USING THE bROVIN ElECTROMAGNETIC OSCIl-
lATION GENERATOR

Autori:   Maxim Davâdov,  Ion Morari

Descrierea lucrării: Obiectivul principal al lucrării reprezintă analiza factorilor, care acţionează asupra  
transferului energiei electrice la distanţă între surse electrice şi receptori fără a folosi fire. 
Transmisia se face pe o distanţă la care câmpul electromagnetic este suficient de puternic 
pentru a oferi un transfer de putere rezonabil. Acest lucru este posibil dacă atît emiţătorul 
cît şi receptorul lucrează la rezonanţă. Transmiterea energiei este utilă în cazurile în care 
energia instantanee sau continuă este necesară, dar legăturile prin fire sunt imposibile. Pen-
tru efectuarea experimentelor s-a montat  generatorul de oscilaţii electromagnetice Brovin.

Work description:  The main objective of the paper is the analysis of factors, which act on the remo-
te transfer of electricity between electrical sources and receivers without using wires. The 
transmission is made at a distance at which the electromagnetic field is strong enough to 
provide a reasonable power transfer. This is possible if both the transmitter and the receiver 
are working on the resonance. Energy transmission is useful in cases where instantaneous 
or continuous energy is required, but wired connections are impossible. The Brovin electro-
magnetic oscillation generator was mounted for the experiments.

Importanța socio-economică sau tehnică: Transferul de energie reprezintă o tehnologie experi-
mentală folosită pentru a transmite electricitatea între surse electrice şi receptori fără a fo-
losi firul electric.
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Fig. 1. Schema electrică principială a generatorului 
de oscilații electromagnetice Brovin”

Fig.2 Testarea generatorului
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COLEGIUL TEHNOLOGIC DIN CHIȘINĂU (MD) 

3.5       MACHETĂ DIDACTICĂ FUNCŢIONALĂ / FUNCTIONAl DIDACTIC MODEl

Autori:  Natalia Rusu, Dumitru Pîcălău, Vasile Sîrbu

Descrierea lucrării: Macheta este un material didactic, ce reprezintă un suport excelent la care recurg 
atât profesorii cât şi elevii în scopul de a stimula comunicarea, înţelegerea, conștientizarea, 
aplicarea, consolidarea unui învăţământ bazat pe dobândirea competenţelor și evaluarea 
performanţelor elevilor. Idea machetei a fost concepută în baza compartimentului electric 
al frigiderului casnic și realizată din componente refolosite cu respectarea  funcţiei electrice 
a frigiderului casnic.

Work description: The model is a teaching material, which is an excellent support used by both tea-
chers and students in order to stimulate communication, understanding, awareness, ap-
plication, strengthening an education based on the acquisition of skills and evaluation of 
student performance. The idea of the model was designed based on the electrical compart-
ment of the household refrigerator and made of reused components in compliance with 
the electrical function of the household refrigerator.

Importanța socio-economică sau tehnică: Un produs cu destinaţie didactică util la consolidarea unui 
învăţământ bazat pe dobândirea competenţelor cu caracter de ecologizare economică. 
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INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE, IP, MINISTERUL EDUCAţIEI 
ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA (MD)

3.6      PROCEDEU DE ExTRAGERE A MANOPROTEINELOR DIN SEDIMENTELE LEVURI-
LOR DE BERE / PROCESS FOR ExTRACTING MANNOPROTEINS FROM bREWER'S 
yEAST SEDIMENTS 

Autori:  Alina Beşliu, Natalia Chiseliţa, Oleg Chiseliţa, Nadejda Efremova, Elena Tofan, Ana Lozan

Cerere:  MD a  2021 0004

Descrierea lucrării: Procedeul, conform invenţiei, prevede utilizarea biomasei de levuri din deşeu-
rile industriei de bere (30 g) care se amestecă cu 30 ml soluţie tampon fosfat de sodiu (ra-
port 1:1), apoi se supune autolizei la +37°C sau +45°C timp de 8 ore, cu agitare periodică, 
centrifugarea, prelucrarea sedimentelor cu soluţie 1N NaOH (raport 1:5) la temperatura de 
+80±5°C timp de 2 ore, apoi se efectuează centrifugarea la 3500 rot./min timp de 15 min şi 
supernatantele alcaline obţinute se sedimentează cu alcool etilic 96% în volum 1:2. Proce-
deul permite obţinerea cu 7-16% mai multe manoproteine comparativ cu varianta martor.
Rezultatele au fost obținute în cadrul Proiectului 20.80009.5107.16, finanțat de ANCD.

Work description: The process according to the invention includes the use of brewer's yeast biomass 
(30 g) which is mixed with 30 ml of sodium phosphate buffer (1: 1 ratio) then subjected to 
autolysis at +37°C or +45°C for hours, with periodic stirring, then centrifugation and the 
process of remaining the sediments with 1N NaOH (1:5) ratio solution at +80±5°C for 2 ho-
urs, centrifugation at 3500 rpm. For 15 minutes, the alkaline supernatants obtained were 
sedimented with 96% ethyl alcohol in a volume of 1:2. The process allows obtaining 7-16% 
more mannoproteins compared to the control variant.
The research was carried out within the project 20.80009.5107.16, funded by NARD.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a procedeului elaborat 
constă în utilizarea produselor secundare industriale, obţinute în cantităţi enorme în urma 
procesului de fabricare a berii şi elaborărea preparatelor naturale cu valoare biologică în-
altă, cu implimentare practică în diverse ramuri ale economiei ţării, în special în sectorul 
zootehnic.
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3.7       PROCEDEU DE CULTIVARE A LEVURILOR RHODOTORULA GRACILIS / THE PRO-
CEDURE FOR CUlTIVATION OF RHODOTORUlA GRACIlIS yEASTS

Autori:  Alina Beşliu, Nadejda Efremova, Agafia Usatîi 

Brevet:  MD 4690

Cerere:  MD a 2020 0013

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la nanotehnologii și biotehnologii microbiene, în special la un 
procedeu de stimulare a conţinutului de proteine și aminoacizi esenţiali în biomasa levuri-
lor  Rhodotorula gracilis cu potenţial înalt de aplicare în industria alimentară, farmaceutică, 
cosmetică şi zootehnică. Procedeul conform invenţiei include cultivarea pe mediu YPD timp 
de 72 de ore a tulpinii de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 cu adăugarea nanoparti-
culelor ZnO (<50 nm) în concentraţie de 20-70 mg/L. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în 
creșterea conţinutului de proteine și aminoacizi esenţiali cu 32-89%, comparativ cu contro-
lul și reducerea timpului de cultivare.

Work description: The invention relates to nanotechnologies and microbial biotechnologies, in par-
ticular to a process for stimulating the content of proteins and essential amino acids in the 
biomass of yeast Rhodotorula gracilis with high application potential in the food, pharma-
ceutical, cosmetic and animal husbandry industries. The process according to the invention 
includes culturing on YPD medium for 72 hours the yeast strain Rhodotorula gracilis CNMN-
Y-30 with the addition of ZnO (<50 nm) nanoparticles in a concentration of 20-70 mg/L. The 
technical result of the invention is to increase the content of proteins and essential amino 
acids by 32-89% and reduction of cultivation time.

Importanța socio-economică sau tehnică: Procedeele elaborate de cultivare a levurilor Rhodotoru-
la gracilis cu aplicarea nanoparticulelor ZnO corespunde nivelului mondial de dezvoltare a 
bionanotehnologiilor de importanţă strategică în crearea economiilor performante cu apli-
cări practice în industriile ţării.
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ŞCOALA PROFESIONALĂ NR.6 DIN CHIȘINĂU (MD)

3.8   SEMAFOR ELECTRONIC / THE ElECTRONIC TRAFFIC lIGHT

Autor:  Nicolae Cociu 

Descrierea lucrării: Semaforul electronic reprezintă modelul semaforului  de stradă cu simularea 
exactă a funcţionării prin comutarea culorilor. Poate fi folosit ca material didactic la instrui-
rea copiilor în instituţiile preșcolare la studierea regulilor de circulaţie rutieră.

Fig.1 Schema electrică  principială  a  semaforului electronic

1. Semaforul are două regimuri de funcţionare: De așteptare (LED-uri galbene luminează) și 
în regim obișnuit, normal:
2. Prima direcţie este verde, a doua direcţie este roșie;
3. Prima direcţie clipește verde, a doua direcţie este roșie;
4. Prima direcţie este galbenă, a doua direcţie este roșie și galbenă;
5. Prima direcţie este roșie, a doua direcţie este verde;
6. Prima direcţie este roșie, a doua direcţie clipește verde;
7. Prima direcţie este roșie și galbenă, a doua direcţie este galbenă;
8. Și așa mai departe.
Circuitul de lumină este realizat pe baza microcontrolerului PIC 16F

Work description: The electronic traffic light represents the model of the street traffic light with the 
exact simulation of the operation by switching the colors. It can be used as teaching materi-
al for training children in preschool institutions to study the rules of road traffic.

Importanța socio-economică sau tehnică: Poate fi folosit ca material didactic la instruirea copiilor 
în instituţiile preșcolare la studierea regulilor de circulaţie rutieră.
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3.9   LANSATORUL ELECTROMAGNETIC GAUSS / ElECTROMAGNETIC lAUNCHER 
GAUSS

Autor:  Ion Morari 

Descrierea lucrării: Tunul bobină este un lansator electromagnetic, care oferă câteva avantaje faţă 
de armele feroviare. Barilul unui tun bobină este o serie de bobine de cupru. Aceste bobine 
sunt alimentate secvenţial, înfiinţînd un câmp magnetic care se mişcă în interiorul barilului. 
Acest câmp magnetic atrage un proiectil feromagnetic în partea de jos a barilului. Având 
în vedere că proiectilul pluteşte în barila şi nu atinge niciodată bobinele, aceasta se uzează 
mai puţin. Pistoalele cu bobine au fost testate la viteze supersonice, însă ele nu sunt la fel de 
eficiente ca armele feroviare.

Work description: The coil cannon is an electromagnetic launcher that offers several advantages 
over rail weapons. The barrel of a coil cannon is a series of copper coils. These coils are fed 
sequentially, setting up a magnetic field that moves inside the barrel. This magnetic field 
draws a ferromagnetic projectile to the bottom of the barrel. Since the projectile floats in 
the barrel and never touches the coils, it wears out less. Coil pistols have been tested at su-
personic speeds, but they are not as effective as rail guns.

Importanța socio-economică sau tehnică: Luând în consideraţie construcţia simplă a lansatorului 
idea poate fi utilizată la proiectarea diverselor arme, instalaţii pentru găurire etc.
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UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIţANU” 
DIN REPUBLICA MOLDOVA (MD)

3.10  VEN’SCOPE V.1

Domeniul lucrării: medicină

Autori:  Eugeniu Valic, Vladimir Valic 

Descrierea lucrării: VEN’scope V.1 (Valic Eugeniu Nicolae’s scope) reprezintă un dispozitiv-prototip 
creat în memoria tatălui nostru Valic Eugeniu Nicolae. Acest dispozitiv se conectează la un 
stetoscop, iar sunetele captate sunt amplificate și redate prin difuzorul dispozitivului. De 
asemenea, dispozitivul se poate conecta la un laptop sau boxe pentru un auditoriu mai 
mare. Scopul acestuia este de a facilita procesul didactic al studenţilor în timpul însușirii teh-
nicii de auscultaţie a sunetelor fiziologice dar și diferenţierea sunetelor patologice în diverse 
maladii la pacienţi în timp real.

Work description: VEN’scope V.1 (Valic Eugeniu Nicolae’s scope) is a prototype-device created in 
memoriam of our father Valic Eugeniu Nicolae. This device connects to a stethoscope, the 
captured sounds are amplified and played back through a speaker in device. The device can 
also be connected to a laptop or speakers for a larger audience. Its purpose is to facilitate 
the teaching process of students during the acquisition of the technique of auscultation of 
physiological sounds and the differentiation of pathological sounds in various diseases in 
patients in real time.

Importanța socio-economică sau tehnică: Dispozitivul VEN’scope este destinat studenţilor și 
profesorilor din domeniul medical pentru a însuși tehnica auscultaţiei pacienţilor dar și 
diferenţierea sunetelor patologice în diverse maladii. De asemenea, acest dispozitiv ar pu-
tea fi folosit și în auditorii mari sau în condiţii de studii la distanţă, când nu este posibilă 
auscultaţia în prezenţă fizică a unui singur pacient de către un număr mare de studenţi.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

3.11   ÎMBUNĂTĂŢIREA PĂMÂNTURILOR CU DEȘEURI DE MATERIALE PLASTICE (PET) / 
SOIl STAbIlIzATION WITH PlASTIC WASTE MATERIAlS (PET)

Autori:  Ana-Maria Trîmbiţaș (Urian), Nicoleta Maria Ilieș, Andor Csongor Nagy, Ovidiu Nemeș 

Descrierea lucrării: În prezent, cercetătorii încearcă să găsească soluţii inovative pentru refolosirea 
diferitelor tipuri de deșeuri generate atât de activităţile cotidiene ale populaţiei cât și de 
diferite industrii. Urmărindu-se obţinerea unei creșteri a parametrilor de forfecare ai pămân-
tului, acesta este amestecat cu diferite deșeuri, cum ar fi: bucăţi de cauciuc, fibre de sticle, 
polipropilenă, poliester, polietilenă. Scopul acestei cercetări este de a studia variaţia para-
metrilor de forfecare ai unei argile amestecată cu deșeuri din polietilenă tereftalată. Ameste-
cul a fost supus mai multor teste de laborator, pentru a se investiga efectul pe care deșeurile 
de PET îl au asupra rezistenţei pământului. Rezultatele iniţiale au arătat o îmbunătăţire a 
parametrilor de forfecare ai argilei. Aceasta creștere a parametrilor de forfecare ai argilei 
este proporţională cu cantitatea de deșeuri de materiale plastice adăugate.

Work description: Nowadays, the researchers are trying to find innovative solutions for the reuse 
of different types of wastes generated by living or by different industries. Wastes like tire 
shreds, glass fibers, polypropylene, polyester, polyethylene are mixed with soil in order to 
obtain an increase on the shear parameters. The aim of this research is to observe the va-
riation of the shear parameters for clay mixed with polyethylene terephthalate waste. To 
investigate the effects of polyethylene waste on the strength of the soil, a series of test have 
been performed on the mixture. The initial experimental results show that there is a signi-
ficant improvement on the shear parameters. This increase is depending on the amount of 
waste plastic added to the clay.

Importanța socio-economică sau tehnică: Metode de îmbunătăţire și stabilizare a pământurilor, 
Monitorizarea și protejarea mediului înconjurător



Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21

  278COMPARTIMENTUL III | PART III

3.12  NOI MATERIALE CU PROPRIETĂŢI FONOABSORBANTE OBŢINUTE DIN LÂNĂ DE 
OAIE / INNOVATIVE USE OF SHEEP WOOl FOR ObTAINING NEW MATERIAlS WITH 
SOUND-AbSORbING PROPERTIES

Autori:    Simona Ioana Borlea (Mureşan), Ancuţa-Elena Tiuc, Ovidiu Nemeş 

Descrierea lucrării: În cadrul acestei lucrări s-a urmărit obţinerea unor materiale cu proprietăţi fo-
noabsorbante utilizând ca materie primă lâna de oaie. Tema rezolvă trei dintre principalele 
probleme de mediu: diminuarea poluării sonore, reducerea cantităţii de deșeuri și proteja-
rea resurselor naturale. Au fost realizate 7 materiale prin presarea la cald (60 ÷ 80°C) a lânii şi 
o probă prin presarea la rece a lânii. Conform rezultatelor prin simpla presare la cald a lânii 
se poate obţine un material care poate fi prelucrat şi manipulat. Materialele realizate prin 
presare la cald sunt mai ușor de manevrat şi manipulat în comparaţie cu materialele presate 
la rece. Materialele obţinute prin presare la cald pot fi utilizate sub formă de plăci. Materia-
lele presate la rece pot fi utilizate doar sub formă de sul.

Work description: The aim of this study is to obtain new materials with sound absorbing properties 
using the sheep's wool as raw material. Seven new materials were obtained by hot pressing 
(60 ÷ 80 °C and 0.05 ÷ 6 MPa) of wool fibers and one by cold pressing. Results shown that by 
the simply hot pressing of the wool, a new product is obtained which can be processed and 
easily manipulated. The obtained materials have very good sound absorption properties 
with acoustic absorption coefficient values over 0.7 for the frequency range 800 ÷ 3150 Hz; 
the results prove that the sheep wool has a comparable sound absorption performance to 
that of mineral wool or recycled polyurethane foam. Hot pressed materials have a much 
higher density than cold pressed materials. The density of materials made from hot pressed 
sheep's wool increases with increasing pressure.

Importanța socio-economică sau tehnică: Materialele realizate pot fi folosite pentru obţinerea 
unor panouri decorative cu rol de absorbţie fonică, îmbunătăţirea acusticii, diminuarea şi 
stoparea fenomenului de reverberaţie în hale de producţie universale, săli de sport, amfi-
teatre, piscine acoperite, magazine.
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SEKOLAH KEBANGSAAN SENA, PERLIS (My)

3.13  VESTĂ INTELIGENTĂ DE DISTANŢARE SOCIALĂ / SMART SOCIAl DISTANCING 
VEST

Autori:    Ammar Syahmi Mma, Adam Sufi Mma, Mohd Izzul Fawwaz Mohd Zul Fauzi, Eryssa Nur 
Iman Mohamad Ezral, Ezz Eilman Mohamad Ezral, Sharifah Noraziah Syed Ali, Azizah Hamzah

Descrierea lucrării: Această vestă nu este doar menită să permită purtătorului să fie vizibil și să 
alerteze pe toată lumea că o persoană este prezentă, în special în condiţii de vizibilitate 
scăzută, este, de asemenea, utilă ca reamintire a distanţei dintre oameni și alte persoane, 
astfel încât aceștia să se poată face distanţarea socială corectă. La această vestă va fi fixat 
un SENSOR de proximitate, care va fi echipat cu ALARMĂ ȘI MONITOR, astfel încât atunci 
când acest senzor detectează că distanţa determinată de senzor este peste limită, senzorul 
va funcţiona, iar alarma va suna ca un memento că distanta dintre oameni este prea mică. 

Work description: This vest is not only to allow the wearer to be seen and to alert all that a person is 
present, especially in a low visibility situation, it is also useful as a reminder of the distance 
between humans and other humans so that they can do Social Distancing Properly. With 
this vest, a proximity SENSOR will be attached which will be equipped with an ALARM & 
MONITOR, so that when this sensor detects that the distance determined by the sensor is 
over the limit, the sensor will work, and the alarm will sound as a reminder that the distan-
ce between humans is too close.
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IP LICEUL TEORETIC „UNIVERSUL”, CHIȘINĂU (MD)

3.14  STUDENT SCIENCE ,,BETTy-TOy” 

Autor:    Beatrice Tănas

Descrierea lucrării: Betty-Toy este un produs pe care îl duci în spate care mai  are buzunar mare pen-
tru depozitare bagaje.

Work description: Betty-Toy is a product that you carry in the back, are in-spired that also has a large 
pocket for luggage 

3.15  STUDENT SCIENCE ,,DUAL-HAT”

Autor:   Paula Rubanovici

Descrierea lucrării: Dual-hat este o cușmă vară-iarnă, este Aqua rezistent. Pe margini are un set de 
urechiușe de animale pe magneţi medicinali. 

Work description: Dual-hat is a summer-winter suit, it is Aqua resistant. It has a set of animal ears on 
the edges on medicinal magnets.

3.16  STUDENT SCIENCE ”SCHOOL-BOx”

Autor:    Bogdan Gorceac 

Descrierea lucrării: School-box este un penar cu multe sertare, cu baterie sola-ră, unde se încarcă 
telefonul.

Work description: School-box is a pencil box with many drawers, with solar battery, where the phone 
is charged

3.17  STUDENT SCIENCE ,,APPLE-k”

Autor:    Alina Benghea

Descrierea lucrării: „APPLE-K” este un produs Eco, care este compus din fulgi de ovăz, praf de cocos 
și alune, este săţios și foarte delicios.

Work description: „APPLE-K” it is an Eco product, which is composed of oatmeal, coconut powder 
and hazelnuts, it is filling and very delicious.

3.18  STUDENT SCIENCE „PLLOFy’’

Autor:    Valeria Stamatii 

Descrierea lucrării: „SV perna bagaj, foarte pufoasă, care are o formă rotundă și comodă, în care poţi 
depozita toate lucrurile de strictă necesitate, se reco-mandă în călătorii și camping.

Work description: SV luggage pillow, very fluffy, which has a round and com-fortable shape, in which 
you can store all the things you need, it is recom-mended for travel and camping.
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3.19  STUDENT SCIENCE ,,FULL-LAMP PROJECT 2”

Autor:    Cătălin Bolocan

Descrierea lucrării: Student science ,,FULL-LAMP PROJECT 2” continue cu o nouă modernă invenţie 
accesul la usb și lampă fără fir. Este mai accesibilă în călătorii și camping.

Work description: Full –lamp continues with a new modern invention access to usb and wireless 
lamp is more accessible in traveling and camping.

3.20  STUDENT SCIENCE ,,NUTZ AND ELZA PROJECT 2”

Autor:    Adelina Bivol 

Descrierea lucrării: Student science ,,NUTZ and ELZA Project 2” drept de au-tor AGEPI, pernă ortope-
dică pentru copii de scoală are o noua imagine, prin magneţii medicinali și plante medicina-
le atașate în faţa și spatele pernei.

Work description: Orthopaedic pillow for school children has a new image, about medical magnets 
and herbs attached to the front and back of the pillow. 

3.21  STUDENT SCIENCE DUAL-COAT

Autor:    Adelina Bivol 

Descrierea lucrării: Scurta se transformă în rucsac, are fermoare care permite scurtei să se detașeze 
ușor pentru a se depozita.

Work description: The coat turns into a backpack, has a zipper that allows the shorts to come off 
easily to store.

3.22  STUDENT SCIENCE „IMAk-DAM”

Autor:    Daria Damian 

Descrierea lucrării: ,,IMAK-DAM” bijuteria este personalizată, originală, unică și curativă, are magneţi 
medicinali. 

Work description: Student science IMAK-DAM jewellery is personalized, original, unique and curati-
ve. It has medicinal magnets.



Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21

  282COMPARTIMENTUL III | PART III

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI (MD)

3.23  SISTEM INTELIGENT PENTRU O AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ (AGROBOT 2.0 / 
INTELLIGENT SySTEM FOR INTELLIGENT AGRICULTURE)

Autori:  Ion Axente, Victor Ababii, Viorica Sudacevschi, Silvia Munteanu

Research project: 2SOFT/1.1/64: Cross border cooperation in mechatronics engineering education 
CBCinMEE

Descrierea lucrării: Elaborarea de faţă face parte din domeniul Agricultura Inteligentă, în special 
pentru dezvoltarea sistemelor autonome de monitorizare și protecţie a plantelor prin apli-
carea substanţelor chimice strict pe plantele afectate de dăunători. La baza funcţionării sis-
temului elaborat se află blocul de comandă cu sistemul de deplasare dezvoltat în baza unui 
SBC Raspberry Pi 3 Model B+, și blocul de achiziţie și procesare în timp real a informaţiei 
video dezvoltat în baza unui microprocessor Jetson Nano. Algoritmul pentru procesarea 
imaginilor video se bazează pe modele de Inteligenţă Artificială care implică un process de 
învăţare în rezultatul căreia sunt efectuate operaţii de filtrare și clasificare în scopul identi-
ficării și localizării plantelor afectate de dăunători. Prin aplicarea unui algoritm de orientare 
spaţială mecanismul de aplicare a substanţelor chimice este poziţionat strict pe regiunea 
afectată a plantei. 

Work description: This development is part of the field of Intelligent Agriculture, in particular for the 
development of autonomous plant monitoring and protection systems by applying che-
micals strictly to plants affected by pests. The operation of the developed system is based 
on the control block with the travel process developed on the basis of a SBC Raspberry Pi 
3 Model B +, and the block on the acquisition and real-time processing of video informati-
on developed on the basis of a Jetson Nano microprocessor. The algorithm for processing 
video images is based on Artificial Intelligence models that involve a learning process as a 
result of which filtering and classification operations are performed in order to identify and 
locate plants affected by pests. By applying a spatial orientation algorithm the mechanism 
of application of the chemicals is positioned strictly on the affected region of the plant.

Importanța socio-economică sau tehnică: Aplicarea dispozitivului AgroBot 2.0 – Sistem Inteligent 
pentru o Agricultură Inteligentă va permite de a soluţiona o mulţime de probleme legate 
de asigurarea alimentară și calitatea acestor produse. Din cele mai importante avantaje pot 
fi menţionate:

• Aplicarea sistemelor mecatronice autonome în procesul de monitorizare și îngrijire a plan-
telor;
• Aplicarea sistemelor cognitive în procesul decizional;
• Reducerea cantităţii de substanţe chimice aplicate pentru prelucrarea plantelor și lupta cu 
dăunătorii;
• Sporirea calităţii produselor agricole prin reducerea cantităţii de substanţe chimice utiliza-
te pentru prelucrarea plantelor.  

3.24  MOBILIER TRANSFORMABIL PENTRU COPII / TRANSFORMAblE FURNITURE FOR 
CHIlDREN

Autori:  Ana Bogdevici, Mihail Stamati

Descrierea lucrării: Mobilier transformabil, destinat copiilor de la vârsta sugarului până la vârsta de 
10-12 ani, realizat pentru a prelungi durata de viaţă a produsului și a economisi spaţiu. Ca 
urmare a transformării mobilierului, obţinem un pat, o masă și spaţii de depozitare. Piesele 
de mobilier sunt realizate din materiale ecologice (lemn).

Work description: Transformable furniture, intended for children from the age of infant to the age of 
10-12 years, made in order to prolong the life of the product and save space. As a result of 
the transformation of the furniture, we obtain a bed, a table and storage spaces. The pieces 
of furniture are made of ecological materials (wood).
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Importanța socio-economică sau tehnică: Prelungirea ciclului de viaţă a obiectelor prin transforma-
rea funcţională a acestora.

3.25  ACCESORII DE BUCATARIE PENTRU ORBI / kITCHEN ACCESSORIES FOR blIND

Autori:  Iulia Emelina, Iurii Cebotari, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Set de accesorii de bucătărie care ar facilita orientarea spaţială a persoanelor cu 
deficienţe de vedere. Setul este format dintr-o talger și o tavă portabilă cu semne de orien-
tare volumetrică palpabile, echipate cu locaţii de tacâmuri, care se roteșc pe tavă, pentru a 
facilita orientarea persoanei.

Work description: Set of kitchen accessories that would facilitate the spatial orientation of visually 
impaired people. The set consists of a plate and a portable tray with palpable volumetric 
orientation signs, equipped with cutlery locations, which rotates on the plate, to facilitate 
the person's orientation.

Importanța socio-economică sau tehnică Acordarea posibilităţilor persoanelor cu deficienţe de ve-
dere de a se simţi mai puţin afectaţi în procesul vital de nutriţie.

3.26  JUCĂRIE CINETICĂ PENTRU COPII / kINETIC TOy FOR CHIlDREN

Autori:  Sandu Goriţă, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Jucărie cinetică, realizată din material lemnos (placaj), destinată copiilor de vârstă 
preșcolară în scopuri distractive și educative. Jucăria este asamblată-dezasamblată de copil, 
ceea ce îi perfecţionează abilităţile. Caracterul jucăriei prezentate este inspirat din rasa câi-
nelui Dachshund, care prin forma și construcţia sa imită unele mișcări caracteristice acestei 
rase, iar prin schimbarea câtorva piese se pot realiza o serie de personaje.

Work description: Kinetic toy, made of wood (plywood), intended for preschool children for fun and 
educational purposes. The toy is assembled-disassembled by the child, which perfects his 
skills. The character of the presented toy is inspired by the Dachshund dog breed, which by 
its shape and construction imitates some movements characteristic of this breed, and by 
changing a few pieces a series of characters can be made.

Importanța socio-economică sau tehnică: Dezvoltarea abilităţilor combinatorice practice a copiilor 
de vârsta preșcolară.

3.27  PUNCT INTELIGENT DE COLECTARE A DEȘEURILOR / INTEllIGENT WASTE COl-
lECTION POINT

Autori:  Maxim Jechiu, Mihail Stamati

Descrierea lucrării: Punctul inteligent de colectare a deșeurilor menajere îi motivează în primul rând 
pe oameni să sorteze deșeurile menajere în mai multe categorii - metal, sticlă, plastic, hârtie 
și carton etc. Punctul este dotat cu mijloace tehnice pentru a solicita serviciile pompierilor, 
ambulanţei, poliţiei. De asemenea, pentru a economisi timp, în cazuri excepţionale, există 
un container echipat cu articole necesare pentru acordarea primului ajutor (trusă medicală, 
stingător, defibrilator), etc.

Work description: The intelligent point of collecting household waste primarily motivates people 
to sort household waste into several categories - metal, glass, plastic, paper and cardboard, 
etc. The point is equipped with technical means to request the services of firefighters, am-
bulance, police. Also to save time in exceptional cases there is a container equipped with 
items needed to provide first aid (medical kit, extinguisher, defibrillator)

Importanța socio-economică sau tehnică: Organizarea spaţiilor publice, educaţia ecologică a 
cetăţenilor, accesul la serviciile de urgenţă.
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3.28  FOTOLIU PENTRU COPII / ARMCHAIR FOR CHILDREN

Autori:    Railean Vlada, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Fotoliu pentru copii, asamblat din piese de material lemnos (placaj) prin metoda 
de unire directă, ce exclude sisteme de asamblare ori clei.

Work description: Children's armchair, assembled from pieces of wood material (plywood) by the 
direct joining method, which excludes assembly systems or glue.

Importanța socio-economică sau tehnică: Tehnologia fabricării fotoliului este modernă, asambla-
rea-dezasamblarea rapidă, reduce spaţiul dimensional pentru ambalarea, transportarea și 
păstrarea obiectului. Obiectul este destinat uzului în spaţii locative, grădiniţe de copii, etc.

3.29  ELECTROMOBIL PENTRU PERSOANE CU DISABILITĂŢI /  ElECTRIC CAR FOR PEO-
PlE WITH DISAbIlITIES

Autori:    Mircea Zubcu, Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Automobil electric, destinat persoanelor cu dizabilităţi locomotorii pentru a faci-
lita procedura de îmbarcare-debarcare a șoferului în condiţii urbane. Ideea inovatoare este 
capacitatea cabinei de a se roti pe propria axă la 90 de grade, pentru a permite accesul per-
soanei în interiorul  cabinei și invers de pe trotuar în caz de blocaj la parcare.

Work description: Electric car, designed for people with locomotor disabilities to facilitate the em-
barkation-disembarkation procedure of the driver in urban conditions. The innovative idea 
is the ability of the cab to rotate on its own axis at 90 degrees, to allow access to the person 
inside the cab and vice versa from the sidewalk in case of parking jam.

Importanța socio-economică sau tehnică: Acordarea posibilităţilor de deplasare autonomă în me-
diul urban a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, minimalizarea spaţiilor de parcare, ridi-
carea comodităţii de îmbarcare-debarcare în mijlocul de transport.
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POLITEHNICA UNIVERSITy TIMIȘOARA (RO),  
CORNELIUGROUP ASSOCIATION (RO)

3.30  PUMA AIR By CORNELIU

Autori:  Corneliu Birtok Baneasa, Adina Budiul Berghian, Diana Stoica, Oana Gaianu, Paula Maniu, 
Alin Stoianov

Descrierea lucrării: Puma AIR by CORNELIU este un proiect realizat de studenţii FIH-UPT prin pro-
gramul educaţional Laboratorul Dexter. Scopul este de a transforma o autoturism de stra-
dă într-un autoturism sport pentru a participa la competiţiile specifice. Materializarea pro-
iectului presupune proiectarea în cadrul proiectelor de diploma prin abordarea diferitelor 
modificări necesare: reducerea masei, creșterea rezistenţei, implementarea rollcage-ului, 
îmbunătăţirea eficacităţii frânării, creșterea puterii motorului etc.

Work description: Puma AIR by CORNELIU is a project realized by the FIH-UPT students through the 
educational program Dexter's Laboratory. The goal is to transform a street car into a sports 
car in order to participate at specific competitions. The materialization of the project invol-
ves the design within the student diploma works by approaching the various necessary mo-
difications: reducing weight, increasing body strength, implementing a roll cage, improving 
braking efficiency, increasing engine power etc.
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (RO)

3.31  INCREASE OF WELD STRENGTH By MICRO ALLOyING FOR HSLA STEEL

Autori:  Laurentiu Zgripcea, Teodor Heput

Descrierea lucrării: Pentru reparaţiile speciale ale armurilor din oţel, sudarea standard nu poate asi-
gura rezistenţa necesară în exploatarea normală. Aceasta este o cerinţă de siguranţă și nu 
poate fi minimizată. Ca exemplu reparaţii de vehicule blindate, săpate săpătoare pentru ex-
cavatoare sau utilaje grele purtând plăci. Elementele comune ale acestor clase de oţel sunt 
echivalente cu carbon, care sunt mult mai mari decât clasele obișnuite de oţel. Din acest 
motiv, trebuie luate măsuri speciale de precauţie în timpul sudării și, de asemenea, tehnici 
speciale. Noua idee este de a utiliza un fir rece superaliat, poziţionat în centrul de sudare, 
care se va difuza în timpul sudării în toată secţiunea de îmbinare. Sudarea specială utilizând 
sârmă superaliată și efectul microaliajului de sudură sunt testate la impact, folosind mașina 
Charpy. Eșantionul trebuie să absoarbă energie mai mare și aspectul ruperii trebuie să fie 
rezistent, fără fragilitate.

Work description: For special repairs of steel armors, standard welding cannot assure the strength 
required in normal exploitation. This is a safety requirement and cannot be minimized. As 
example repairs of armored vehicles, digging shovels for excavator or heavy machineries 
wearing plates. The common elements of these steel grades are equivalent carbon which is 
much higher than ordinary steel grades. For this reason, special precaution must be taken 
during welding and special techniques also. The new idea is to use a superalloyed cold wire, 
positioned in the welding center which will diffuse during the welding in the whole joint 
section. Special welding using superalloyed wire and effect of weld microalloying is tested 
at impact, using Charpy machine. The sample must absorb higher energy and aspect of the 
breakage must be resilient, without fragility.

3.32  A NEW DIMENSION IN THE UNDERSTANDING OF HUMAN PERCEPTIONS USING 
VIEW POINT SySTEM AND CAPTIV L7000 PREMIER TECHNOLOGy

Autor:  Popa Mihaela

Descrierea lucrării: Ochelari Hyper-Tracking Eye cu camere stereoscopice în podul nasului permit 
pentru prima dată ca un plan spaţial în care utilizatorul caută să fie determinat cu precizie. 
La aceasta se adaugă imunitatea la lumină remarcabilă, care permite rezultate fiabile chiar 
și în aer liber și în condiţii de iluminare care se schimbă brusc. Puterea corectivă a ochela-
rilor poate fi, de asemenea, adaptată purtătorului, iar ochelarii de urmărire a ochilor pot fi 
purtaţi confortabil cu lentile de contact. Cu timpul de calibrare foarte scurt comparativ cu 
alte opţiuni, ochelarii pot fi adaptaţi rapid la purtător și pregătiţi pentru utilizare. Odată 
calibrate, ochelarii Eye Hyper-Tracking pot fi folosiţi din nou și din nou ore în șir - confortabil 
și discret.

Work description: The heart of View point system is the VPS 16 glasses. These Eye Hyper-Tracking 
glasses with stereoscopic cameras in the nose bridge enable for the first time like spatial 
plane in which the user is looking to be precisely determined. Added to this is the outstan-
ding light immunity, which allows for reliable results even outdoors and under suddenly 
changing lighting conditions. The corrective power of the glasses can also be adapted to 
the wearer, and the eye tracking glasses can be comfortably worn with contact lenses. With 
the very short calibration time compared with other options, the glasses can be quickly 
adapted to the wearer and made ready for use. Once calibrated, the Eye Hyper-Tracking 
glasses can be used again and again for hours at a time – comfortably and unobtrusively.
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3.33  STUDy ON THE RECyCLING METHODS OF USED ENGINE OIL

Autor:  Diana Miruna Armioni

Descrierea lucrării: Studiul prezintă o imagine de ansamblu asupra principalelor tehnologii de re-
ciclare a uleiului de motor uzat, precum și o analiză comparativă a impactului acestor teh-
nologii asupra proprietăţilor uleiului reciclat. Scopul acestei cercetări este de a evidenţia 
importanţa gestionării corecte a acestui tip de deșeuri periculoase.

Work description: The study presents an overview of the main technologies for recycling used en-
gine oil, as well as a comparative analysis of the impact of these technologies on the pro-
perties of recycled oil. The aim of this research is to highlight the importance of proper 
management of this type of hazardous waste.

3.34  CLOS DRESS

Autor:  Corina Albescu

Student project 2020001R/13.08.2020

Descrierea lucrării: Rochia kirtle este versatilă perfectă pentru orice formă de siluetă și înălţime, 
oferindu-ţi libertate de mișcare. Rochia kirtle este realizată din fâșii, precum vălul, iar talia 
este expusă de o curea delicată. Această rochie trei sferturi este închisă în spate cu un nas-
ture tip perlă. Albul și negrul sunt la modă, vă puteţi baza oricând pe combinaţia acestor 
două culori.

Work description: The kirtle dress is a versatile fit with the club perfect for any form of silhouette 
and height, giving you freedom to move. The kirtle dress is made of ships, such as the veil, 
and the waist is exposed by a delicate strap. This three-quarter dress is closed behind with 
a pearl-type button, with a boat neck-neck. White and black never gets fashioned, you can 
always rely on the combination of these two colors.

3.35  REDESIGN OF DOCkING SWINGDOCk LEVERS FOR INCREASING LOAD CAPACI-
Ty IN RESTING POSITION

Autori:  Bogdan Dorel Cioroagă, Vasile George Cioată, Imre Kiss

Descrierea lucrării: Studiul de reproiectare a unei rampe de andocare de tip Swingdock, de capa-
citate 100 kN, în vederea creșterii capacităţii portante în poziţie de repaus.  Necesitatea 
acestui studiu a rezultat dintr-o problemă reală, apărută în timpul exploatării produsului, 
care consta în cedarea elementului de sprijin al ansamblului rampei, fenomen ce ducea la 
distrugerea rampei și era un potenţial generator de accidente grave. În cadrul studiului, am 
propus un prototip pentru testare, am modelat tridimensional acest prototip, am realizat 
o analiză folosind metoda elementului finit în scopul identificării zonelor în care tensiunile 
depășesc valorile admisibile, am reproiectat ansamblul în zonele critice și am validat pe 
cale experimentală soluţia propusă. În urma experimentărilor, am concluzionat că soluţia 
propusă este corespunzătoare, ansamblul de tip rampă de andocare rezistând solicitărilor 
din zonele critice.

Work description: The study of redesigning a Swingdock docking leveller, with a capacity of 100 kN, 
in order to increase the load capacity in the resting position. The need for this study resulted 
from a real problem, which occurs during the operation of the product, which consisted in 
the failure of the support element of the ramp assembly, a phenomenon that led to the 
destruction of the ramp and was a potential generator of dangerous accidents. In the study, 
we proposed a prototype for testing, modelled this prototype in 3D, performed an analysis 
using the finite element method in order to identify areas where stresses exceed allowa-
ble values, we redesigned the ensemble in critical areas and validated experimentally the 
proposed solution. Following the experiments, we concluded that the proposed solution is 
appropriate, the docking leveller assembly being able to support the mechanical stresses 
developed in critical areas as a result of imposed loads.
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3.36  OFF-R0AD PROJECT SUZUkI GRAND VITARA

Autori: Lucian Henţiu, Răzvan Măgduţ, coordinator: Corneliu Birtok Băneasă 

Descrierea lucrării: Proiectul prezintă o metodă de creștere a performanţei autoturismului Suzuki 
Grand Vitara prin implementarea unor soluţii de optimizare a suspensiei, transmisiei și a al-
tor elemente fundamentale de deplasare ale autovehiculului. În vederea deplasării pe teren 
accidentat s-au optimitazat garda la sol, capacitatea de trecere și ecartamentul. Creștere a 
performanţei autoturismului Grand Vitara prin implementarea unor soluţii de îmbunătăţire 
a suspensiei, transmisiei și a altor elemente. Îmbunatăţirea aderenţei s-a realizat utilizând 
anvelopele cu profil tip “Mud-Terain” marca Insa Turbo. Astfel, numele japonez poate fi cu-
noscut și în cele mai neaccesibile zone.

Work description: The project presents a method to increase the performance of the Suzuki Grand 
Vitara by implementing solutions for optimizing the suspension, transmission and other 
fundamental elements of the vehicle. In order to travel on rough terrain, the ground clea-
rance, passage capacity and track gauge have been optimized. Increasing the performance 
of the Grand Vitara car by implementing solutions to improve the suspension, transmission 
and other elements. The improvement of the grip was achieved by using the Insa Turbo 
brand “Mud-Terain” profile tires. Thus, the Japanese name can be known even in the most 
inaccessible areas. 

3.37  ANTIk “ENERGy TREE”

Autori:  Sapta Doru Ioan, Marinut Gabriel Paul, Obrenovici Lavinia Ioana, Golcea Julia Daiana, Stru-
garu Dragos; coordinator Corneliu Birtok Baneasa

Descrierea lucrării: Staţia de încărcare Antik „Energy Tree” este un dispozitiv multifuncţional. Bazat 
pe energie regenerabilă, pentru a rezolva problema cetăţeanului modern, care de multe ori 
când se află în spaţiul public ajunge în situaţia de a fi nevoit să-și încarce dispozitivul mo-
bil, dar nu are sursă de energie. Este fabricat din materiale durabile, indiferent de condiţiile 
meteorologice, cu diverse tehnologii moderne pentru a oferi utilizatorului o experienţă plă-
cută. Antik Energy Tree își propune să crească autonomia dispozitivelor mobile și să ofere 
ergonomie într-un design ecologic.

Work description: The Antik “Energy Tree” charging station is a multi functional device. Based on 
renewable energy in order to fix the problem of the modern citizen who often when is in 
the public space ends up in the situation of having to charge his mobile device, but has no 
power source. It is made of durable materials regardless of weather conditions, with various 
modern technologies to offer its user a pleasant experience. Antik Energy Tree aims to incre-
ase the autonomy of mobile devices, and to provide ergonomics in an Eco-Friendly design.

3.38 ADAPTIVE ExHAUST COVER AIR By CORNELIU

Autori:  Marinut Gabriel Paul, Sapta Doru Ioan, Golcea Julia Daiana, Obrenovici Lavinia Ioana, 
Strugaru Dragos; coordinatori Birtok Baneasa Corneliu, Budiul-Berghian Adina

Descrierea lucrării: Adaptive exhaust cover (AEC) este un dispozitiv pentru motoarele de competiţie 
echipate cu sisteme de evacuare dinamice, în special tipul Air by Corneliu. Implementarea 
AEC previne intrarea în sistemul de evacuare a particulelor solide (praf, nisip, frunze) sau apă 
atunci când motorul este oprit. AEC are o unitate de control inteligentă care îi permite să 
funcţioneze în conformitate cu următorii parametri: temperatura, umiditatea, viteza vântu-
lui, intensitatea luminii etc.

Work description: Adaptive exhaust cover (AEC) is a device for competition engines equipped with 
dynamic exhaust systems, especially the Air by Corneliu type. The implementation of AEC 
prevents the entry into the dynamic exhaust system of solid particles (dust, sand, leaves) or 
water when the engine is stopped. AEC has a smart control unit that allows it to operate ac-
cording to the following parameters: temperature, humidity, wind speed, light intensity etc.
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3.39  RTIL REAL TIME INTUITIVE LAMP

Autor:  Paul Andrei Constantin Macarie

Descrierea lucrării: RTiL real time intuitive lamp este un dispozitiv destinat siguranţei rutiere, sco-
pul principal fiind avertizarea în timp real al participanţilor la trafic asupra evenimentelor și 
condiţiilor de circulaţie (lucrări, blocaje, denivelări, etc.). RTiL, lampa spate intuitivă, comunică 
cu sistemele de siguranţă ale autovehiculului (camere video, ABS, ESP, radar, etc.) sau centrele 
de control trafic (în cazul autostrăzilor) permiţând avertizarea prin afișarea simbolurilor speci-
fice în vederea creșterii siguranţei traficului.

Work description: RTiL real time intuitive lamp is a device designed for road safety, the main purpose 
being the real-time warning of traffic participants on events and traffic conditions (works, con-
gestion, unevenness, etc.). RTiL, the intuitive rear light, communicates with the vehicle's safety 
systems (video cameras, ABS, ESP, radar, etc.) and / or traffic control centers (in the case of hi-
ghways) allowing the warning by displaying specific symbols in order to increase traffic safety.
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CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
ADCOTE SCHOOL SHANGHAI (CN)

3.40  SISTEM UNIVERSAL INTERACTIV INTELIGENT BILINGV PENTRU PĂRINŢI CU 
SUPORT TCM / ONE-STOP INTEllIGENT ASSISTED bIlINGUAl TCM PARENTING 
INTERACTIVE SySTEM

Autor:  Jia Mingxuan

Patent:   CN 202011618538.0

Descrierea lucrării: Acesta este primul sistem interactiv de sănătate pentru copii de pe piaţa aplicaţiilor, 
care combină funcţiile de identificare inteligentă asistată a constituţiei TCM și de identificare a 
imaginii limbii. Pentru prima dată, învăţarea profundă contradictorie a fost adoptată pentru a 
construi modelul de identificare inteligentă a constituţiei MTC pentru copii. Cu.net în calitate 
de mediu de dezvoltare și combinând baza de date Mysql, este dezvoltată aplicaţia Web cu 
arhitectură B/S. Cu ajutorul acestui sistem, părinţii pot avea o idee exactă despre caracteris-
ticile dezvoltării fiziologice și psihologice a copiilor; adopta metode de îngrijire direcţionată 
pe baza rezultatelor identificării constituţiei; și să stăpânească îngrijirea MTC în familie pentru 
bolile comune ale copiilor. 

Work description: This is the first children’s health interactive system in the application market, whi-
ch combines the functions of intelligent assisted TCM constitution identification and tongue 
image identification. For the first time, adversarial deep learning was adopted to construct 
the intelligent identification model of children’s TCM constitution. With.net as the develop-
ment environment, and combining Mysql database, the B/S architecture Web application is 
developed. With the system, parents canhave accurate understanding of the characteristics 
of children’s physiological and psychological development;adopt targeted nursing methods 
according to the results of constitution identification; and master the TCM care in family for 
children’s common diseases

Importanța socio-economică sau tehnică: This system can be installed and applied in smart phones 
and tablet computers with an iOS or Android system, and WeChat, a social media platform can 
be used for science popularization and commercial operation for the system. Moreover, the 
application of Chinese-English bilingual interface is conducive to the international promotion 
of TCM. In January 2020, Shanghai Association of Traditional Medical Engineering will issue 
the "Application Certificate of Results" for this system. In 2020, 2 papers related to this system 
will be published. I applied for one invention patent and obtained two software Copyrights. 
Relevant achievements have won 8 international awards.
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CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
CREATIVE BABy (CN)

3.41 MAȘINĂ DE SCHIMB AL HRĂNII PENTRU CÂINI / DOG FOOD ExCHANGE MACHINE

Autori:  Creative Baby

Patent:   ZL 2020 2 1716414.1

Descrierea lucrării: 
1. Urmând conceptul de bază al unei benzi transportoare, în timpul operării controlerului 
utilizează un motor și senzori ultrasonici pentru a recicla eficient fecalele și a suplimenta hra-
na pentru câini. Mașina este echipată cu un perete despărţitor pentru a preveni răspândirea 
mirosului și a bacteriilor.
2. Prin creșterea gradului de conștientizare a proprietarilor de câini cu privire la curăţarea 
fecalelor, contribuie la protecţia mediului și igiena pe străzi și în parcuri.
3. Prin reciclarea și procesarea centralizată, fecalele pot fi convertite în îngrășăminte agricole, 
creând un model de dezvoltare a agriculturii ecologice cu costuri reduse și foarte eficient.
4. Prin promovarea utilizării îngrășămintelor organice pentru agricultura ecologică, reducând 
în același timp utilizarea îngrășămintelor industriale este posibilă conservarea în mod eficient 
a terenurilor arabile și promovarea dezvoltării durabile a agriculturii ecologice.

Work description: 

1. Following the basic concept of a conveyor belt, operating the controller engages a motor 
and ultrasonic sensors to effectively recycle feces and replenish dog food. The machine is 
equipped with a baffle to prevent the spread of odor and bacteria.
2. By improving dog owners' awareness of feces clean-up, it contributes to environmental 
protection and hygiene in streets and parks.
3. Through centralized recycling and treatment, feces can be converted into agricultural ferti-
lizer, making for a low-cost, high-efficiency green agriculture development model.
4. Promoting the use of organic fertilizers for green agriculture while reducing the use of 
industrial fertilizers can effectively preserve arable land and advance the sustainable develo-
pment of green agriculture.

Importanța socio-economică sau tehnică: Dog food exchange Machine can reduce the pollution 
caused by the feces on the environment. Dog feces can be recycled and disposed in a centra-
lized way, so as to keep streets clean and protect the environment. In addition, it can also be 
converted into agricultural fertilizer.
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3.42  DISPOZITIV DE IRIGARE A GAZONULUI FĂRĂ ȘOFER / DRIVERlESS IRRIGATION 
DEVICE OF lAWN

Autori:  Wang Xijun (Age 13), Chen Ying

Patent:   2020010796027.1

Descrierea lucrării: Este prevăzut cu mecanism de acţionare pentru mărirea razei de monitorizare a 
corpului dispozitivului, precum și un mecanism de curăţare a lentilelor și un mecanism insec-
ticid. Roţile de rulare sunt instalate pe o bază de montare și controlate de un controler integrat 
inteligent, care poate controla traseul de irigare al corpului dispozitivului în funcţie de situaţia 
reală și poate extinde volumul de irigare.

Work description: It is provided with the driving mechanism to increase the monitoring range of devi-
ce body greatly, as well as the lens cleaning mechanism and the insecticidal mechanism. The 
running wheels are installed on the mounting base and controlled by the intelligent integra-
ted controller, which can control the irrigation route of device body according to the actual 
situation and expand the scope of irrigation.

Importanța socio-economică sau tehnică:  After it is put into use, this invention will reduce the man-
power cost, make the irrigation of urban road greening more intelligent and efficient, ensure 
all vegetation can be irrigated in the irrigation area, regulate the irrigation water volume ac-
cording to the actual situation, which will save water resources and will not cause the waste, 
and play an role in the prevention and control of diseases and insect pests of lawn.

3.43  DISPOZITIV ROBOTIZAT PENTRU TEATRUL DE PĂPUȘI CU UMBRE CHINEZESC /  
RObOTIC DEVICE FOR CHINESE SHADOW PUPPETRy

Autori:  Bai Jiaxu (Age 13), Chen Ying

Patent:  ZL 2018 2 0698272.7

Descrierea lucrării: Dispozitivul robotizat pentru teatrul de păpuși cu umbre chinezesc este prevăzut 
pentru prezentarea pieselor de teatru sub formă de dramă de scenă cu ajutorul roboţilor, adi-
că înlocuind actorii umani cu mașini robotizate. Păpușile de pe acest dispozitiv trebuie să se 
miște activ, inclusiv mergând sau alergând înainte și înapoi. Astfel, se adăugă roţi în partea 
inferioară a dispozitivului robotizat, permiţându-i acestuia să mimeze mișcările umane de-
plasându-se înainte sau înapoi. În partea superioară sunt utilizate biele pentru a controla in-
tervalul de mișcare, în timp ce pista de mișcare este proiectată de un senzor fotoelectric în 
partea de jos. Acest model de utilitate are drept scop automatizarea performanţei teatrului de 
păpuși, creând un canal complet nou pentru promovarea culturii tradiţionale.

Work description: The robotic device for Chinese shadow puppetry is to present plays in the form 
of stage drama through robots, that is, replacing human performers with robotic machine. 
Puppets on this device need to move in a lively way, including walking or running back and 
forth. Thus we add wheels to the lower part of the robotic device, enabling it to imitate human 
moves through heading forth or back. For the upper part, the connecting rods are used to 
control the moving range while the moving track is designed by a photoelectric sensor below. 
This utility model aims to automate puppetry performance, creating a brand new channel for 
traditional culture to carry forward.

Importanța socio-economică sau tehnică: Chinese shadow puppetry, an important carrier of Chine-
se traditional culture, is facing shrinking audience volume and market share, along with the 
decreasing number of traditional performers in this field. As a result, the art is on the brink of 
dying out, demanding urgent rescue and protection.All these efforts preserve and present 
traditional culture in a labor-saving way. The live show is also more vivid than playing promo-
tional video.
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VIETNAM NATIONAL UNIVERSITy, HANOI (VN) 
UNIVERSITy OF EDUCATION, HANOI (VN)

3.44   CERCETĂRI PRIVIND EFICACITATEA MODELULUI PROIECTAT DE HIPOxIE-REOxI-
GENARE A ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ȘI ATACULUI DE CORD PENTRU 
DEZVOLTAREA UNUI NOU MEDICAMENT PENTRU TRATAMENTUL ATACULUI DE 
CORD / RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF DESIGNED HyPOxIA-REOxyGENA-
TION MODEl OF STROkE AND HEART ATTACk TO DEVElOP NEW DRUG FOR HEART 
ATTACk

Autori:  1. TRAN TRUNG KIEN, Class 12H1 Chem, Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted 
2. TRAN THI THUY DUONG, Class 9D, Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted
3. DANG VIET HUY, Class 12A7, UEd High School of Education Sciences, University of Educa-
tion
4. NGUYEN THUY DUONG, Class 11A8, UEd High School of Education Sciences, University of 
Education

Descrierea lucrării: Mulţi cercetători s-au concentrat pe căutarea și evaluarea potenţialilor compuși 
pentru a dezvolta noi medicamente pentru tratamentul crizei cardiace. În acest proiect, am 
conceput abordarea care este eficientă și potrivită pentru screeningul compușilor bioactivi 
naturali cu efecte potenţiale. Camera de hipoxie proiectată a fost evaluată prin examinarea 
mitocondriilor și a cardiomiocitelor în modelul de hipoxie/reoxigenare în comparaţie cu cele 
din modelul cu clorură de cobalt. Datele au arătat că echivalent cu modelul de hipoxie/reoxi-
genare indus de clorura de cobalt, celulele expuse la camera de hipoxie proiectată au o rată 
redusă dramatic de supravieţuire a celulelor și o compoziţie a indicatorului mitocondrial în 
comparaţie cu cele din modelul de control (p<0,05). Astfel, camera proiectată funcţionează 
bine și poate fi aplicată în screening-ul potenţialilor compuși naturali utilizaţi pentru a 
îmbunătăţi funcţia cardiacă împotriva leziunilor miocardice. 

Work description: Many researchers have been focused in searching and evaluating the potential 
compounds to develop new drugs for heart attack treatment. 
In this project, we designed the approache which is effectiveness and suitable to screen na-
tural bioactive compounds with potential effects. The designed hypoxia chamber was as-
sessed through examining mitochondria and cardiomyocytes in the hypoxia/reoxygenation 
model compared with those in the Cobalt chloride model. The data showed that equivalent 
to Cobalt chloride induced hypoxia/reoxygenation model, the cells subjected to designed 
hypoxia chamber has a dramatically reduced cell survival rate and composition of mitochon-
drial indicator compared to those in control (p<0.05). Thus, designed chamber works well 
and potentially applied in screening potential natural compounds used to improve cardiac 
function against myocardial HR injuries.

3.45 ELIMINAREA ANTIBIOTICELOR CU NOI MATERIALE NANOCOMPOZITE - UN CAZ 
DE DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI PROTECŢIE A MEDIULUI / ANTIbIOTIC REMOVAl 
TREATMENT WITH NOVEl NANOCOMPOSITE MATERIAlS - A CASE OF SUSTAINA-
blE DEVElOPMENT AND ENVIRONMENTAl PROTECTION

Autori:  1. PHAN HA CHI, Class 11A9, UEd High School of Education Sciences, University of Education
2. VU NGUYEN DIEU QUYNH, Class 10A6, UEd High School of Education Sciences, University 
of Education
3. NGUYEN DUC MINH, Class 10 Physis 1, Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted
4. NGUYEN NHU HIEN, Class 12A3 Chem, HUS High School for Gifted Students, University of 
Science

Descrierea lucrării: Poluarea mediului este una dintre cele mai stringente probleme astăzi, ameninţă 
biodiversitatea, schimbările climatice și multe alte consecinţe pe care oamenii trebuie să le 
suporte. Educarea tinerei generaţii cu privire la protecţia mediului este soluţia pentru prote-
jarea mediului în viitor. Poluarea mediului este o problemă nu doar într-o regiune, ci peste 
tot, în zonele rurale, urbane, muntoase și de coastă, în special în sursele de apă. Eliminarea 
antibioticelor din sol și apele de suprafaţă din mediul natural este una dintre provocările 
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emergente. În plus, a fost demonstrată o creștere a proteinelor animaliere în ţările în curs 
de dezvoltare, care a dus la rezistenţa la antibiotice, reziduuri de antibiotice în produsele 
alimentare. Această lucrare a raportat o investigaţie ușoară a caracteristicilor fizico-chimice 
ale nanomaterialului magnetic Fe/NH2/SiO2 (FNS) fabricat prin metoda de precipitare și 
grefarea simplă cu amino silice și aplicarea acestuia pentru îndepărtarea β-lactam ampici-
linei (AMP) din soluţie. O combinaţie de tehnici diferite, cum ar fi microscopia electronică 
cu scanare (SEM-EDX), TEM, XRD și saturaţia magnetică (SM) au fost utilizate pentru a mo-
nitoriza chimia suprafeţei și proprietăţile fizico-chimice ale FNS. Rezultatele obţinute prin 
metoda de absorbţie UV-Vis, calculul potenţialului zeta au indicat că eficienţa de adsorbţie a 
AMP prin FNS a fost stabilă și dorită în soluţii cu un pH acid și o temperatură optimă de 300C. 
Autorii au sintetizat FNS pe baza ambelor săruri de fier, cum ar fi Fe3+ și Fe2+. După ace-
ea, amoniac apos a fost adăugat în sistem, crescând valoarea pH-ului până la 11. Polimerul 
APTMS a fost apoi cuplat cu oxid de fier pentru a forma Fe/NH2 cu ajutorul unui sonicator. 
Mai mult, amina oxidului de fier a fost conectată cu SiO2 pentru a forma produsul final: FNS. 
AMP este un fel de beta-lactamă din grupa penicilinei A. Structura sa a avut mai mulţi nitro-
atomi în grupări amino, cum ar fi NH2. Procentul de eliminare a AMP la diferite raporturi 
(g/g %) de FNS sintetizat (condiţii: C0: 20 ppm, m FNS: 20 mg, timp: 20-450C, pH = 4 și V: 20 
ml), și (b) curba model Langmuir a izotermei de adsorbţie a AMP (concentraţia a variat între 
20-150 mg/L, timp = 140 min la RT). Temperatura optimă a fost găsită la 300C, iar adsorbţia 
a fost bine urmată de ecuaţia Langmuir. În această lucrare, adsorbţia AMP pe FNS dintr-un 
mediul apos a fost examinată cu un raport diferit de oxid de fier și SiO2 modificat cu amină. 
FNS ar putea fi propus ca un material eficient pentru eliminarea antibioticelor din soluţie, în 
ceea ce privește eficienţa maximă de adsorbţie și ușurinţa de fabricare.

Work description: Environmental pollution is one of the most pressing problems today, it threatens 
biodiversity, climate change and many other consequences that humans have to bear. Edu-
cating the young generation about environmental protection is a solution to protect the 
environment for the future. Environmental pollution is a problem not only in one region, 
but everywhere, in rural, urban, mountainous and coastal areas, especially water sources. 
The decontamination of antibiotics in soil and surface waters from natural environment 
is one of the emerging issues. Furthermore, an increase of animal protein in developing 
countries was demonstrated, led to the antibiotic resistance, antibiotic residues into food 
products. This work reported a facile investigation of the physicochemical characterizati-
ons of magnetic Fe/NH2/SiO2 (FNS) nanomaterial fabricated by the precipitation method 
and simple grafting with amino silica, and its application as removal of β-Lactam Ampicillin 
(AMP) in the solution. To observe the surface chemistry and physicochemical properties of 
FNS, the combination of various techniques, such as scanning electron microscopy tech-
niques (SEM-EDX), TEM, XRD, and magnetic saturation (Ms) value was employed. The results 
obtained by UV-Vis absorption method, zeta potential calculation indicated that the AMP 
adsorption efficiencies by FNS were stable and desired at acidic pH solutions, and optimum 
temperature of 30 °C. The authors synthesized the FNS according to both iron salts such 
as Fe3+ and Fe2+. After that aqua amonia was added in the system, and increasing the pH 
value up to 11. Then, the polymer APTMS was linked with iron oxide to form Fe/NH2 with 
the help of sonicator. Furthemore, the iron oxide amine was connected with Si2O to form 
the final product: FNS. AMP is a kind of beta - lactam, penicillin A group. On its structure 
had several Nitro-atoms in the amine groups such as NH2. The removal percentages of AMP 
on various ratio (w/w %) of synthesized FNS (conditions: C0: 20 ppm, m FNS: 20 mg, time: 
20-45 °C, pH = 4, and V: 20 mL), and (b) Langmuir model curve of AMP adsorption isotherm 
(concentration ranged of 20-150 mg/L, time = 140 min at RT). Optimum temperature was 
to be found at 30 oC, and the adsorption was well-followed by Langmuir equation. In this 
work the AMP adsorption on FNS from aqua environment was examined with different ratio 
of iron oxide and amine modified-SiO2. FNS could be suggested as an effective material 
for antibiotic removal from solution, regarding on the maximum adsorption efficiency, and 
facile fabrication. 
In this work the AMP adsorption on FNS from aqua environment was examined with diffe-
rent ratio of iron oxide and amine modified-SiO2. FNS could be suggested as an effective 
material for antibiotic removal from solution, regarding on the maximum adsorption effici-
ency, and facile fabrication.
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3.46 ESTIMAREA EVALUĂRII EFICIENŢEI ECONOMICE ȘI ECOLOGICE A ADSORBŢIEI 
IONILOR DE METALE GRELE DIN MEDIUL APOS AL MATERIALELOR PE BAZĂ DE 
POLIMERI / ASSESSMENT ON THE VAlUATION OF THE ECONOMICS AND ENVI-
RONMENTAl EFFICIENCy OF HEAVy METAl IONS ADSORTION FROM THE WATER 
ENVIRONMENT OF POlyMER-bASED MATERIAlS

Autori:  1. TRAN HAI ANH, Class 11A11, UEd High School of Education Sciences, University of Education
2. BUI DUC TRAN, Class 11A3, UEd High School of Education Sciences, University of  Education 
3. NGUYEN QUANG ANH, Class 11A2, UEd High School of Education Sciences, University of 
Education

Descrierea lucrării: Astăzi, dezvoltarea puternică a economiei și explozia populaţiei au dus la poluarea 
mediului de viaţă, printre acestea se numără și problema poluării apei cu metale grele. Cele 
mai populare metode de îndepărtare a ionilor de metale grele, cum ar fi precipitarea chimică, 
schimbul de ioni, adsorbţia, filtrarea prin membrană, coagularea sau ozonarea,... Unele mate-
riale adsorbante, cum ar fi cărbunele activat, silicagel, rășina schimbătoare de ioni, zeolitul,... 
nu numai că realizează tratamentul eficient ridicat, dar are și avantaje în ceea ce privește fac-
torii economici și tehnici. Oxizii metalici, cum ar fi Al2O3, CuO, Fe3O4, sunt materiale capabile 
să îndepărteze unele metale grele din mediul apos. Cu toate acestea, deoarece acești oxizi 
de metal există adesea sub formă de particule fine de dimensiuni nanometrice, va fi foarte 
dificilă recuperarea acestora atunci când sunt utilizaţi în medii apoase. Prin urmare, majorita-
tea studiilor din lume sunt orientate spre combinarea sau împerecherea acestor oxizi cu un 
alt polimer pentru a aborda aceste limitări. Am preparat CuO cu poliacrilonitril (PAN) pentru 
a dispersa și localiza reţeaua cristalină de oxid de metal în reţeaua PAN creată prin legături 
chimice, limitând scurgerea CuO la utilizarea materialelor adsorbante în mediul apos. Au fost 
investigate caracteristicile compozitelor PAC (PAN/CuO) și proprietăţile lor de adsorbţie pen-
tru Zn(II) în mediul apos. În această lucrare, utilizăm compozite PAC pentru a adsorbi ionii 
de nichel Ni2+ și pentru a evalua procesul de predare a educaţiei ecologice pentru elevii de 
liceu de la Universitatea de Educaţie, Universitatea Naţională din Hanoi.

În acest proiect, am investigat factorii care afectează adsorbţia Ni(II) a materialelor PAC și am 
concluzionat câteva probleme după cum urmează:
- Timpul până la atingerea echilibrului de adsorbţie este de 100 min, iar pH-ul optim este de 
4. Procesul de adsorbţie a Ni(II) pe materialul PAC este potrivit pentru modelul de adsorbţie 
izotermă Langmuir;
- Procesul de preparare a materialelor nanocompozite PAC a fost introdus într-un mod ușor, 
simplu și ieftin.
Pe scurt, materialele PAC au avantaje pentru îndepărtarea metalelor grele Ni(II) din mediile 
apoase.

Work description: Today, the strong development of the economy and thepopulation explosion has 
polluted the living environment, among them is the problem of heavy metal pollution in wa-
ter. The most popular methods of removing heavy metal ionssuch as chemical precipitation, 
ion exchange, adsorption, membrane filtration,coagulation or ozonation. Some adsorbent 
materials such as activated carbon, silicagel, ion exchange resin, zeolite,... not only achieve 
effective treatmenthigh, but also has advantages in terms of economic and technical factors. 
Metal oxides such as Al2O3, CuO, Fe3O4, are materials capable of removing some heavy me-
tals from the aqueous environment.

However, because these metal oxides often exist in the form of nanometer-sized fine parti-
cles, when used in aqueous environments,will be very difficult to recover. Therefore, most of 
the studies on the world is geared towards combining or pairing these oxides withanother 
polymer to address these limitations. 
We prepared CuO with polyacrylonitrile (PAN) to disperse and localize the metal oxide 
crystal lattice in the PAN network created by chemical bonding, limiting the leaching of CuO 
when using adsorbent materials. aggregates in the aquatic environment. Characterization of 
PAC (PAN/CuO) composites and their adsorption propertiesfor Zn(II) in the aquatic environ-
ment was investigated.In this paper, we use PAC composites to adsorb Ni2+ nickel ions and 
evaluate the process of teaching environmental education for high school students at the 
University of Education, Hanoi National University
In this project, we investigated the factors affecting the adsorption of Ni(II) of PAC materials 
and concluded some issues as follows:
- The time to reach adsorption equilibrium is 100 min and the optimal pH is 4. The adsorption 
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process of Ni(II) on PAC material is suitable for Langmuir isotherm adsorption model;
- The process of preparing PAC nanocomposite materials has been introduced in an easy, sim-
ple and low-cost way.
In summary, PAC materials have advantages for removing heavy metals Ni(II) in addition to 
aqueous media

3.47  CERCETAREA CAPACITĂŢII DE ADSORPŢIE A COLORANTILOR CU TIO2 MODIFICAT 
PRIN TEHNICA FOTOCATALITICĂ DE ADSORBŢIE / RESEARCH OF ADSORPTION 
CAPAbIlITy OF DyES by MODIFIED-TIO2 by ADSORPTION PHOTOCATAlyTIC TECH-
NIqUE

Autori:  1. NGUYEN LINH TRANG,  Class 12A6, Vinschool, Hanoi
2. NGUYEN QUOC HUY, Class 10A1 Chem, HUS High School for Gifted
Students, University of Science

Descrierea lucrării: În primul rând, procesul de oxidare avansat cu ajutorul fotocatalizatorilor s-a dove-
dit a fi o metodă promiţătoare pentru purificarea apelor uzate contaminate cu coloranţi. TIO2, 
un material ieftin și netoxic, a fost propagat pentru a fi utilizat în calitate de fotocatalizator în 
domeniile legate de purificarea apei. A fost raportată o tehnică simplă de îmbunătăţire atât a 
limitei de adsorbţie, cât și a acţiunii fotocatalitice a materialului pe bază de TiO2. Din acel mo-
ment, suprafaţa TiO2 mezoporoasă a fost îmbinată cu agregate carboxilate și particule carbo-
nice la o temperatură ridicată. Apoi, în acel moment, TiO2 mezoporos a fost dopat cu dopanţi 
de azot. Proprietăţile TiO2 integrat au fost descrise utilizând 6 tipuri de investigaţii. Pentru a 
rezuma, putem spune că eficienţa de îndepărtare a 20 ml de albastru de metilen 10 mg/L a fost 
de 90% după 10 minute de iradiere cu lumină vizibilă. După morfologie, prezentăm 2 tipuri de 
TiO2. Primul este intact, iar al doilea este modificat. Dacă privim la figură, suprafaţa intactă este 
formată din grupuri de nano- până la microparticule. Drept rezultat, TiO2 modificat a arătat o 
distribuţie neuniformă a clusterelor de nanostructuri asemănătoare tijelor (140 - 362 nm în 
lăţime și 0,7 - 5,0 μm în lungime) pe suprafaţă. În ceea ce priveşte grupurile funcţionale, am 
descris mai multe structuri ale TiO2 modificat. TiO2 modificat s-a dovedit a fi un adsorbant și 
fotocatalizator eficient pentru îndepărtarea albastrului de metilen din faza apoasă sub lumină 
vizibilă. Mai mult decât atât, capacitatea de adsorbţie a fost atribuită unei suprafeţe mari și 
grupărilor funcţionale, în timp ce activitatea fotocatalitică a fost atribuită speciilor de carbo-
naţi și fazelor eterogene.

Work description: First and foremost, advanced oxidation process using photocatalysts has been pro-
ved to be a promising method for treatment of wastewater contaminated with dyes. TiO2, an 
inexpensive and nontoxic material, has been propagated for use as a photocatalyst in water 
purification-related fields. A simple technique to upgrade both the adsorption limit and pho-
tocatalytic action of TiO2-based material was reported . From that point forward, the mesopo-
rous TiO2 surface was joined with carboxylate gatherings and carbonaceous species at high 
temperature. Then, at that point, the mesoporous TiO2 was doped with nitrogen dopants. 
Properties of the as-integrated TiO2 were described by 6 types of investigation. To wrap things 
up, the removal efficiency for 20 mL of methylene blue 10 mg/L was obtained at 90 % after 10 
minutes of visible light irradiation. In the morphology, we present 2 types of TiO2. The first one 
is pristine and the second one is modified. looking at the figure, The pristine surface was made 
up of clusters of nano- up to micro-scaled particles. As a result the modified TiO2 showed a 
nonuniform distribution of clusters of rod-like nanostructures (140 – 362 nm in width and 
0.7 – 5.0 μm in length) on the surface. When it comes to the functional groups, we depicted 
several structures of modified TiO2. The modified TiO2 showed a capability to be an effective 
adsorbent and a photocatalyst for removal of methylene blue from aqueous phase under vi-
sible light. Moreover, the adsorption ability was attributed to high surface area and functional 
groups, while the photocatalytic activity to carbonate species and heterogeneous phases.
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3.48.  CERCETĂRI PRIVIND SENSORUL MAGNETIC PENTRU DETECTAREA NANOPARTI-
CULELOR DE FIER ÎN FRECVENŢĂ ÎNALTĂ / RESEARCH THE MAGNETIC SENSOR TO 
DETECT IRON NANOPARTIClE IN HIGH FREqUENCy

Autori:  1. NGUYEN THI MINH HAI, Class 11A6, UEd High School of Education Sciences, University of 
Education

2. NGUYEN HA PHAP, Class 12A9, UEd High School of Education Sciences, University of Edu-
cation
3. NGUYEN DUC MINH, Class 10 Physis 1, Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted

Descrierea lucrării: În prezent, materialele amorfe feromagnetice moi sunt utilizate pe scară largă pen-
tru diverse aplicaţii industriale, cum ar fi transformatoare de distribuţie, echipamente electro-
nice de putere şi de condiţionare și senzori magnetici. Un tip de senzor magnetic este senzo-
rul GMI, care are o sensibilitate ridicată, în special în proiectarea senzorilor magnetici de înaltă 
performanţă. Într-un studiu recent pentru optimizarea răspunsului GMI în materiale amorfe, 
ne-am interesat de fire feromagnetice amorfe, care au fost realizate prin metoda filării prin 
topire. Firele amorfe au fost recoapte la 3500C timp de 30 de minute. Senzorul magnetic GMI 
este utilizat pentru a detecta intensitatea slabă a câmpului magnetic generată de sistemul de 
nanoparticule de oxid de fier feromagnetice Fe3O4, amplasat la aproximativ 1 mm distanţă 
de vârful senzorului, în condiţii normale. Acest senzor permite determinarea modificării ∆R 
în funcţie de masa particulelor de Fe

3
O

4
. Rezultatele arată cea mai mare stabilitate și claritate 

atunci când câmpul magnetic de excitaţie este de 2 Oe și frecvenţa este de 300 MHz. Senzorul 
poate detecta câmpuri magnetice slabe în intervalul 19-48 mOe în condiţii normale, cu o pre-
cizie de aproximativ 90%. Acest lucru este de mare importanţă în cercetarea orientată către 
senzorii magnetici GMI cu câmp slab pentru aplicaţii de inginerie, industriale și biomedicale.

Work description: Nowadays, soft ferromagnetic amorphous materials are widely used for various 
industrial applications such as distribution transformers, power electronic and conditioning 
equipment and magnetic sensors. One kind of magnetic sensor is GMI sensor, which has high 
sensitivity and especially in the development of high-performance magnetic sensors. In a 
recent study, in order to optimize the GMI response in amorphous materials, we have inte-
rested in amorphous ferromagnetic wires, that prepared by the melt-spinning method. The 
amorphous wires were annealed at 350oC in 30 minutes. The GMI magnetic sensor is used to 
detect the weak magnetic field strength generated by the Fe3O4 ferromagnetic iron oxide 
nanoparticle system placed about 1 mm far from the sensor tip, under normal conditions. 
This sensor allows to determine the change of ∆R according to the mass of Fe

3
O4 particles. 

The results show the most stability and clarity when the excitation magnetic field is 2 Oe and 
the frequency is 300 MHz. The sensor can detect weak magnetic fields in the range of 19-48 
mOe under normal conditions with an accuracy of about more 90%. This is of great signifi-
cance in the application-oriented research of low field GMI magnetic sensors for engineering, 
industrial and biomedical applications.
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A BETTER LIFE SOLUTIONS SRL (RO)

4.1           ISENTINEL® IA – SISTEMUL INTELIGENT ADAPTATIV DE PROTECŢIE ȘI AVERTI-
ZARE SEISMICĂ / ISENTINEl® IA – INTEllIGENT ADAPTIVE SEISMIC PROTECTION 
AND WARNING SySTEM

Autor:    Dr. ing. Mircea MANOLESCU

Brevet:    RO  123492

Descrierea lucrării: Un sistem inteligent proactiv de protecţie seismica si avertizare timpurie conce-
put ca pe de o parte sa execute acţiuni decisive pentru a împiedica acele urmări previzibile 
și controlabile ale unui cutremur care pun în pericol viaţa oamenilor și integritatea clădirii, 
echipamentelor și patrimoniului iar pe de alta parte să se adapteze condiţiilor funcţionale și 
structurale modificate ale clădirii care apar în timpul deteriorării și distrugerii unei clădiri su-
puse acţiunii unui seism major, pentru a ajuta utilizatorii în luarea unei decizii privind cele mai 
bune reacţii care să le salveze viaţa. Prezentare pe YouTube: https://youtu.be/Mu0u7gJm4vE. 

Work description: An intelligent proactive seismic protection and early warning system designed on 
the one hand to execute decisive actions to prevent those predictable and controllable con-
sequences of an earthquake that endanger people's lives and the integration of the buil-
ding, equipment and heritage and on the other hand to adapt to the modified functional 
and structural conditions of the building that occur during the damage and destruction of a 
building subjected to the action of a major earthquake, to help users make a decision on the 
best reactions to save their lives. Originally designed to save lives and protect property in a 
building with a known geometry, the present invention represents the upper stage of pro-
tection based on decisions made dynamically, adaptively, depending on the new dangers 
and the deformations suffered by the building during the earthquake, ultrafast decisions 
based on collaborating with artificial intelligence to be optimal and give users the highest 
chances of survival. YouTube presentation: https://youtu.be/Mu0u7gJm4vE. 

Importanța socio-economică sau tehnică: DPV Social – salvează viaţa utilizatorilor și conferă 
siguranţă acasă și la locul de munca generând o mai bună calitate a vieţii și productivitate 
superioară – inestimabil. 
DPV Economic: protejează clă-
dirile, instalaţiile, echipamen-
tele și bunurile din clădiri prin 
evitarea incendiilor, exploziilor 
și altor consecinţe păguboase 
consecutive unui cutremur ma-
jor – estimat la miliarde de euro. 
DPV Ecologic – protejează me-
diul prin evitarea scurgerii acci-
dentale în emisari, în sol și răs-
pândirea în aer a substanţelor 
toxice aferente unora dintre procesele de producţie – greu de estimat în bani. 
DPV Cultural – protejează clădirile de patrimoniu, obiectele de patrimoniu și operele de arta 
de la distrugere în caz de cutremur, care chiar daca sunt asigurate pieirea lor ar fi definitivă 
și ireversibilă – inestimabil.

COMPARTIMENTUL IV | PART IV

PRODUSE ŞI SERVICII INOVATIVE 

INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES
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AGENţIA NAţIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ (MD),  
MINISTERUL SĂNĂTĂţII AL REPUBLICII MOLDOVA (MD)

4.2        BIODOZIMETRIA ExPUŞILOR LA RADIAŢII IONIZANTE PRIN METODA MICRO-
NUCLEELOR / bIODOSIMETRy OF ExPOSED TO IONIzING RADIATION by THE 
MICRONUClEUS METHOD

Autori:    Liuba Coreţchi, Ion Bahnarel, Alexandra Cojocari, Mariana Gîncu,  Aurelia Ababii

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor:  Seria OȘ 5379 din 09.062016

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul medicinii, în special la procedee de evaluare a 
procesului mutaţional prin testul micronucleelor în condiţiile acţiunii factorilor stresogeni, 
inclusiv a condiţiilor de radiaţii ionizante sporite. Lucrarea este destinată investigaţiilor cito-
genetice în biodozimetrie și include metodologia pentru determinarea reacţiei celulare la 
acţiunea radiaţiilor ionizante prin determinarea numărului de micronuclee. Aceasta prezin-
tă o metodă expres, care ne permite estimarea în timp real a nivelului expunerii pacientului 
la factori stresogeni, inclusiv la radiaţii ionizante. Metoda poate fi utilizată în screening-ul 
expușilor în caz de accident/incident radiologic/nuclear.

Work description: The invention relates to the field of medicine, in particular to processes for the 
evaluation of the cytogenetic mutation by micronucleus test under the conditions of stres-
sogenic factors, including increased ionizing radiation conditions. The work is intended for 
cytogenetic investigations in biodozimetry and includes methodology for determining the 
cell reaction to the action of ionizing radiation by determining the number of micronuclei. 
This presents a express method, estimating the level of patient exposure to stressogenic 
factors, including ionizing radiation in real time, useful as a screening test in case of nuclear 
accident/incident.

Importanța socio-economică sau tehnică: Metoda este utilizată în evaluarea pacienţilor expuşi ra-
diaţiilor ionizante în timp real.
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4.3       CONTROLUL, REGLEMENTAREA ȘI REMEDIEREA ExPUNERII LA RADON A 
POPULAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA / CONTROlS, REGUlATIONS AND REMEDIES 
OF THE ExPOSURE OF THE POPUlATION OF THE REPUblIC OF MOlDOVA TO 
RADON

Autori:    Liuba Coreţchi, Ion Bahnarel, Serghei Vîrlan, Ion Apostol 

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: Seria O nr.6928 din 21.06.2021

Descrierea lucrării: Lucrarea se referă la protecţia mediului și a sănătăţii omului de factori stresogeni, 
inclusiv de expunerea la radiaţii ionizante naturale. În lucrare sunt prezentate rezultatele 
cercetărilor efectuate de autori privind evaluarea riscului pentru sănătatea publică, cauzat 
de expunerea la radon (222Rn); estimarea sanitaro-igienică a nivelului iradierii populaţiei 
Republicii Moldova de la sursele naturale de radiaţii ionizante; evaluarea sanitaro-igienică a 
concentraţiilor de 222Rn şi descendenţilor săi în aerul de interior al locuinţelor și în princi-
palele componente ale mediului ambiant (sol, apă); studierea în dinamică a incidenţei mor-
bidităţii prin diferite tipuri de cancer la populaţia ţării, în relaţie cu factorii de risc asociaţi 
radiaţiilor ionizante; reglementarea expunerii la radiaţii a populaţiei de la sursele naturale, 
inclusiv 222Rn și măsurile de remediere.

Work description: The paper deals with the protection of the environment and human health from 
stressors, including natural ionizing radiation. The paper presents the results of research 
conducted by authors on assessing the risk to public health caused by exposure to radon 
(222Rn); sanitary-hygienic estimation of the level of irradiation of the population of the Re-
public of Moldova from natural sources of ionizing radiation; sanitary-hygienic assessment 
of the concentrations of 222Rn and its descendants in the indoor air of the houses and in 
the main components of the environment (soil, water); study in dynamics of the incidence 
of morbidity through different types of cancer in the population of the country, in relation 
to the risk factors associated with ionizing radiation; regulating the radiation exposure of 
the population from natural sources, including 222Rn and remedial measures.

Importanța socio-economică sau tehnică: Materialele expuse în lucrare corespund direcţiilor pri-
oritare de dezvoltare a știinţei, a economie, politicilor ecologice și sociale ale ţării. Astfel în 
baza rezultatelor obţinute a fost elaborat Planul Naţional și Strategia (Hotărâre de Guvern) 
controlului/prevenirii/diminuării expunerii populaţiei Republicii Moldova la radon. A fost 
efectuată cartografierea activităţii radonului și a maladiilor oncologice pe teritoriul ţării, cât 
și coroborarea acestora, au fost identificate localităţile cu risc major de expunere la radon. 
Au fost stabilite nivelul naţional de referinţă a radonului în locuinţe.
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INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII ”D. GHIţU” (MD)

4.4          FOTORECEPTOR DE RADIAŢIE (UV) / UlTRAVIOlET (UV) PHOTODETECTOR

Autori:    Vadim Morari, Veaceslav Ursachi, Emil Rusu, Ion Tighineanu 

Cerere:    MD s 2020 0139 

Descrierea lucrării: Rezultatul invenţiei constă în asigurarea selectivităţii fotoreceptorului la radiaţia 
ultravioletă pentru subdomeniile spectrului optic A, B, C în funcţie de compoziţia stratului 
MgxZn1-xO prin crearea unui gradient al benzii interzise de cel puţin 3*105 eV/cm în regi-
unea activă a detectorului. Invenţia constă în depunerea din soluţii chimice (spin coating 
sau aerosol) pe un suport de Si a unui film de absorbţie Zn1-xMgxO, cu valoarea x=0÷0.8, 
totodată, deasupra filmului de absorbţie fiind depus un film transparent de Zn1-x1Mgx1O 
cu valoarea x, care asigură o bandă energetică mai mare cu cel puţin 0.1 eV faţă de cea a 
filmului de absorbţie.

Work description: The invention consists in ensuring the selectivity of the photoreceptor to ultravi-
olet radiation for the subdomains of the optical spectrum A, B, C depending on the com-
position of the MgxZn1-xO layer by creating a bandgap gradient of at least 3*105 eV/cm in 
the active region of the detector. The invention consists in the deposition of chemical solu-
tions (spin coating or aerosol) on Si support of an absorption film Zn1-xMgxO, with x=0÷0.8, 
above the absorption film being deposited a transparent film of Zn1-xMgxO with x, which 
ensures an energy band at least 0.1 eV higher than that of the absorption film.

Importanța socio-economică sau tehnică: Noutatea invenţiei constă în obţinerea filmelor subţiri 
prin tehnologii mult mai ieftine și simple, cum ar fi din soluţii chimice sol-gel prin pulveriza-
re cu aerosoli sau prin centrifugare pe un suport de Si a unui film de absorbţie cu compoziţia 
Zn1-xMgxO cu valoarea lui x în diapazonul 0 ÷ 0.8, totodată, deasupra filmului de absorbţie 
fiind depus un film transparent de Zn1-x1Mgx1O cu valoarea lui x, ce asigură o bandă ener-
getică mai mare cu cel puţin 0.1 eV faţă de cea a filmului de absorbţie. Această structură a 
fotoreceptorului păstrează de asemenea fotosensibilitatea înaltă la radiaţia optică.

4.5         TEHNOLOGIE DE CREȘTERE ORIENTATĂ A FILMELOR MONOCRISTALINE DIN 
MATERIAL ANIZOTROP (DE ExEMPLU BI ȘI ALIAJE BI-SB) ÎNTR-UN CÂMP ELEC-
TRIC PUTERNIC / ORIENTED GROWTH TECHNOlOGy OF SINGlE CRySTAl FIlMS 
FROM ANISOTROPIC MATERIAlS (bI AND bI-Sb AllOyS) IN A STRONG ElECTRIC 
FIElD

Autori:    Leonid Konopko, Albina Nikolaeva, Ana Kobylianskaya, Gheorghe Para

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la domeniul știinţei materialelor și la nanotehnologie și, mai 
precis, la posibilităţile de obţinere a filmelor monocristaline cu parametrii specificaţi. Obiec-
tivul invenţiei este de a dezvolta o tehnologie pentru recristalizarea unui film cu scopul final 
de a obţine orientarea necesară a axei cristalografice principale C3 a filmului. Metoda constă 
în faptul că un fascicul laser focalizat topește o mică zonă a unui film de bismut policristalin 
în mișcare pe un substrat de sticlă în interiorul unui condensator format dintr-o placă de 
sticlă cu un strat conductiv semitransparent aplicat și o placă de cupru; în condensator se 
creează un câmp electric puternic. Porţiunea topită a filmului din interiorul condensatorului 
este cristalizată de un flux de aer cu direcţia axei cristalografice principale C3 a filmului de-a 
lungul câmpului electric.

Work description: The invention relates to the field of materials science and nanotechnology, and 
more precisely to the possibilities of obtaining a single crystal films with specified parame-
ters. The objective of the invention is to develop a technology for recrystallization of the film 
with the ultimate goal of obtaining the required orientation of the main crystallographic 
axis C3 of the film. The method consists in the fact that a focused laser beam melts a small 
area of a moving polycrystalline bismuth film on a glass substrate inside a capacitor con-
sisting of a glass plate with a semitransparent conductive layer applied and a copper plate; 
a strong electric field is created in the capacitor. The melted portion of the film inside the 
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capacitor is crystallized by an air flow with the direction of the main crystallographic axis C3 
of the film along the electric field.

Importanța socio-economică sau tehnică: Tehnologia de recristalizare dezvoltată într-un câmp 
electric puternic este componenta principală și necesară pentru crearea convertoarelor de 
energie termoelectrică anizotropă pe bază de filme monocristale de aliaje semimetalice (Bi, 
Bi-Sb), deoarece eficienţa termoelectrică a acestor dispozitive depinde în mod direct de 
orientarea axei cristalografice principale C3 în raport cu gradientul de temperatură. Utiliza-
rea tehnologiei dezvoltate va face posibilă fabricarea unor senzori de flux de căldură foarte 
sensibili cu o constantă de timp scurtă (τ  < 10-5 sec). Simplitatea tehnologiei de fabricaţie 
a acestor convertoare ne permite să oferim tehnologia de recristalizare dezvoltată într-un 
câmp electric puternic pentru implementare la întreprinderi specializate din Moldova. 

4.6        SISTEM FUZZy CONTROLAT PENTRU TERAPIA HIPOTERMICĂ A CREIERULUI / 
FUzzy CONTROllED SySTEM FOR HyPOTHERMIC bRAIN THERAPy

Autori:    Victor Cojocaru, Teodor Fedorisin, Rihart Galus

Descrierea lucrării: Hipotermia în scopuri terapeutice medicale poate fi implementată folosind me-
tode invazive, dacă transferul de căldură este direcţionat de un cateter introdus în vena 
femurală. Este o metodă eficientă; cu toate acestea, necesită camere special concepute și 
îngrijirea pacientului de către un specialist. Există metode non-invazive care implică aplicaţii 
de apă / gheaţă în zona necesară. Este o metodă ieftină; cu toate acestea, temperatura sân-
gelui în zona necesară este scăpată de sub control. Din aceste motive, este necesar un dis-
pozitiv mobil cu elemente care pot forma zone de răcire controlate cu elemente Peltier. 
Pentru a reduce timpul de intervenţie (care este un factor major în atacurile cerebrale), aces-
te dispozitive ar trebui să fie mobile pentru a fi plasate în ambulanţe. Cu toate progresele 
în neurologia contemporană, problema tratamentului AVC cerebral nu este încă rezolvată 
satisfăcător. Tratamentul poate avea succes pentru majoritatea pacienţilor numai în etapele 
iniţiale ale traumei. O mare parte a pacienţilor este transportată la clinici prea târziu, când 
trauma ischemică este deja extinsă. Prin urmare, obiectivele prioritare pentru acest dispozi-
tiv sunt echiparea medicilor din spitalele de urgenţă cu tehnologia și echipamentele nece-
sare pentru a furniza ajutorul cât mai repede posibil.

Work description: Hypothermia for medical therapeutic purposes can be implemented using invasi-
ve methods, if the transfer of heat is directed by a catheter inserted into the femoral vein. It 
is an efficient method; however, it requires specially designed rooms and patient care by a 
specialist. There are non-invasive methods involving water/ice applications in the required 
zone. It is a cheap method; however, the blood temperature in the required area is out of 
control. For these reasons, a mobile device with elements that can form controlled cooling 
zones with Peltier elements is required. To reduce the intervention time (which is a major 
factor in brain attacks), these devices should be mobile to be placed in ambulances. With all 
the advances in contemporary neurology, the problem of the treatment of cerebral stroke is 
still not satisfactory solved. Treatment can be successful for most patients only at the initial 
stages of trauma. A large part of patients is transported to clinics too late, when ischemic 
trauma is already extended. Therefore, the priority objectives for this device are to equip 
the doctors from the emergency hospitals with the technology and equipment required to 
deliver the aid as fast as possible.

Importanța socio-economică sau tehnică: • Construirea și testarea unui dipozitiv de hipotermie 
utilizat în scopuri medicale pentru răcirea controlată a unor ţesute in zona craniului. 

• Pentru obţinerea unui dispozitiv mobil să fie utilizate elemente de racire de mici dimensi-
uni de tip Peltier ceia ce permite formarea suprafetelor de racire independent dirijate pen-
tru a obtine o arie de temperaturi neuniforme.
• Dirijarea dispozitivelor de racire sa fie efectuata prin algoritmi fuzzy logic care permit diri-
jarea inteligenta a temperaturii. 
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UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAţI (RO) 

4.7          OBŢINEREA UNUI COLORANT NATURAL LICHID, PE BAZĂ DE NITROZOHEMO-
GLOBINĂ (I) / ObTAINING A NATURAl lIqUID DyE bASED ON NITROzOHEMO-
GlObIN (I)

Autori:    Maricica Stoica, Cristian Vasile Dima, Petru Alexe

Cerere:   RO A/01103/13.02.2018

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la obţinerea unui colorant natural, lichid, pe bază de nitrozo-
hemoglobină (NOHb) printr-o reacţie de nitrozare controlată a hemoglobinei din sânge (re-
coltat pe sare gemă ca anticoagulant alimentar și natural) cu acid ascorbic și nitrit de sodiu 
și utilizarea acestuia la obţinerea bradt-ului, în vederea reducerii la minimum a nivelului de 
nitrit rezidual și a formării culorii caracteristice dată de nitrozohemoglobină. NOHb, astfel 
obţinută, oferă o culoare roz-roșu similară culorii produselor din carne cu nitrit convenţional 
și poate fi utilizată drept colorant pentru produsele din carne.

Work description: The invention relates to the production of a natural, liquid dye based on nitro-
zohemoglobin (NOHb) by a controlled nitrosation reaction of hemoglobin in the blood 
(harvested on rock salt as a food and natural anticoagulant) with ascorbic acid and sodium 
nitrite and its use. when obtaining fir, in order to minimize the level of residual nitrite and 
the formation of the characteristic color given by nitrozohemoglobin. NOHb, thus obtained, 
has a pink-red color similar to the color of meat products with conventional nitrite and can 
be used as a dye for meat products.

Importanța socio-economică sau tehnică: Obiectul prezentei invenţii îl constituie obţinerea unui 
colorant natural, lichid, pe bază de nitrozohemoglobină (NOHb) printr-o reacţie de nitrozare 
controlată a hemoglobinei din sânge (recoltat pe sare gemă ca anticoagulant alimentar și 
natural) cu acid ascorbic și nitrit de sodiu și utilizarea acestuia pentru obţinerea bradt-ului, 
în vederea producerii de preparate din carne cu un conţinut ultraredus de nitrit și cu culoare 
similară cu preparatele clasice.

4.8           OBŢINEREA UNUI COLORANT NATURAL LICHID, PE BAZĂ DE NITROZOHEMO-
GLOBINĂ (II) / ObTAINING A NATURAl lIqUID DyE bASED ON NITROzOHEMO-
GlObIN (II)

Autori:    Cristian Vasile Dima, Maricica Stoica, Petru Alexe

Cerere:   RO A/01104/13.02.2018

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la obţinerea unui colorant natural lichid, pe bază de nitrozohe-
moglobină (NOHb) printr-o reacţie de nitrozare controlată a hemoglobinei din sânge (re-
coltat pe EDTA - acid etilendiaminotetraacetic - ca anticoagulant) cu acid ascorbic și nitrit 
de sodiu și utilizarea acestuia la obţinerea bradt-ului, în vederea reducerii la minimum a 
nivelului de nitrit rezidual și a formării culorii caracteristice dată de nitrozohemoglobină. 
NOHb, astfel obţinută, oferă o culoare roz-roșu similară culorii produselor din carne cu nitrit 
convenţional și poate fi utilizată drept colorant pentru produsele din carne.

Work description: The invention relates to the production of a liquid natural dye, based on nitroso-
hemoglobin (NOHb) by a controlled nitrosation reaction of hemoglobin in the blood (har-
vested on EDTA - ethylenediaminetetraacetic acid - as an anticoagulant) with ascorbic acid 
and sodium nitrite. obtaining the fir tree, in order to minimize the level of residual nitrite 
and the formation of the characteristic color given by nitrozohemoglobin. NOHb, thus ob-
tained, has a pink-red color similar to the color of meat products with conventional nitrite 
and can be used as a dye for meat products.

Importanța socio-economică sau tehnică: Obiectul prezentei invenţii îl constituie obţinerea unui 
colorant natural lichid, pe bază de nitrozohemoglobină (NOHb) printr-o reacţie de nitrozare 
controlată a hemoglobinei din sânge (recoltat pe EDTA - acid etilendiaminotetraacetic - ca 
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anticoagulant),  cu acid ascorbic și nitrit de sodiu și utilizarea acestuia pentru obţinerea 
bradt-ului, în vederea producerii de preparate din carne cu un conţinut ultraredus de nitrit 
și cu culoare similară cu preparatele clasice.

4.9           PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI COLORANT SUB FORMĂ DE PULBERE, 
PE BAZĂ DE CARBOxIHEMOGLOBINĂ (COHB), PENTRU UTILIZAREA LA 
OBŢINEREA PREPARATELOR COMUNE DIN CARNE / PROCESS FOR THE PRODUC-
TION OF A CARbOxyHEMOGlObIN (COHb) POWDERED DyE FOR USE IN THE PRO-
DUCTION OF COMMON MEAT PREPARATIONS

Autori:    Petru Alexe, Maricica Stoica, Cristian Vasile Dima

Cerere:   RO A/01105/13.02.2018

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la realizarea unui procedeu de obţinere a unui colorant sub 
formă de pulbere, pe bază de carboxihemoglobină (COHb), pentru utilizarea la obţinerea 
preparatelor comune din carne. Procedeul se referă la obţinerea colorantului (pulberea 
de carboxihemoglobină), prin complexarea cu monoxid de carbon (CO) a hemoglobinei 
(Hb) dintr-un concentrat eritrocitar, după separarea plasmei din sânge și reconstituirea 
concentraţiei iniţiale de eritrocite prin adăugarea de soluţie de clorură de sodiu izotonă. 
Concentratul a fost obţinut prin centrifugare din sânge de origine animală, recoltat aseptic 
pe EDTA - acid etilendiaminotetracetic - ca anticoagulant. Soluţia astfel obţinută a fost us-
cată prin liofilizare.

Work description: The invention relates to the preparation of a process for obtaining a powdered 
dye, based on carboxyhemoglobin (COHb), for use in obtaining common meat preparati-
ons. The procedure involves obtaining the dye (carboxyhemoglobin powder) by comple-
xing hemoglobin (Hb) with carbon monoxide (CO) from an erythrocyte concentrate, after 
separating the plasma from the blood and reconstituting the initial erythrocyte concentra-
tion by adding chloride solution. isotonic sodium. The concentrate was obtained by centri-
fugation from animal blood, aseptically harvested on EDTA - ethylenediaminetetraacetic 
acid - as an anticoagulant. The solution thus obtained was dried by lyophilization.

Importanța socio-economică sau tehnică: Obiectul prezentei invenţii este realizarea unui pro-
cedeu de obţinere a unui colorant sub formă de pulbere, pe bază de carboxihemoglobi-
nă, pentru utilizarea la obţinerea preparatelor comune din carne. Procedeul se referă la 
obţinerea colorantului (pulberea de carboxihemoglobină), prin complexarea cu monoxid 
de carbon (CO) a Hb dintr-un concentrat eritrocitar, după separarea plasmei din sânge și re-
constituirea concentraţiei iniţiale de eritrocite prin adăugarea de soluţie de clorură de sodiu 
izotonă. Pulberea (liofilizată) poate fi utilizată la obţinerea bradt-ului, în vederea producerii 
de preparate din carne cu nivel zero de NaNO2 și cu o culoare similară preparatelor clasice 
obţinute cu NaNO2 convenţional.

4.10 PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI COLORANT SUB FORMĂ DE PULBERE, 
PE BAZĂ DE NITROZOHEMOGLOBINĂ (NOHB), PENTRU UTILIZAREA LA 
OBŢINEREA PREPARATELOR COMUNE DIN CARNE / PROCESS FOR THE PRO-
DUCTION OF A NITROzOHEMOGlObIN (NOHb), POWDERED DyE FOR USE IN THE 
PRODUCTION OF COMMON MEAT PREPARATIONS

Autori:    Petru Alexe, Maricica Stoica, Cristian Vasile Dima

Cerere:   RO A/01102/13.02.2018

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la realizarea unui procedeu de obţinere a unui colorant sub 
formă de pulbere, pe bază de nitrozohemoglobină (NOHb), pentru utilizarea la obţinerea 
preparatelor comune din carne. Procedeul se referă la obţinerea colorantului (pulberea de 
nitrozohemoglobină), printr-o nitrozare controlată a concentratului eritrocitar, după sepa-
rarea plasmei din sânge și reconstituirea concentraţiei iniţiale de eritrocite prin adăugarea 
de soluţie de clorură de sodiu izotonă. Concentratul a fost obţinut prin centrifugare din 
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sânge de origine animală, recoltat aseptic pe EDTA - acid etilendiaminotetracetic - ca an-
ticoagulant. Nitrozarea s-a realizat prin înlocuirea plasmei cu o soluţie de clorură de sodiu 
izotonă și acţiunea controlată a nitritului de sodiu, la pH bine determinat, corectat de acidul 
ascorbic. Soluţia nitrozată a fost uscată prin liofilizare.

Work description: The invention relates to the preparation of a process for obtaining a powdered 
dye, based on nitrozohemoglobin (NOHb), for use in obtaining common meat preparations. 
The procedure involves obtaining the dye (nitrozohemoglobin powder) by a controlled ni-
trosation of the erythrocyte concentrate, after separation of the plasma from the blood and 
reconstitution of the initial erythrocyte concentration by the addition of isotonic sodium 
chloride solution. The concentrate was obtained by centrifugation from animal blood, asep-
tically harvested on EDTA - ethylenediaminetetraacetic acid - as an anticoagulant. Nitroge-
nation was performed by replacing the plasma with a solution of isotonic sodium chloride 
and the controlled action of sodium nitrite, at a well-determined pH, corrected by ascorbic 
acid. The nitrous solution was dried by lyophilization.

Importanța socio-economică sau tehnică: Obiectul prezentei invenţii este realizarea unui procedeu 
de obţinere a unui colorant sub formă de pulbere, pe bază de nitrozohemoglobină. Proce-
deul se referă la obţinerea colorantului (pulberea de nitrozohemoglobină), printr-o nitroza-
re controlată a concentratului eritrocitar, după separarea plasmei din sânge și reconstituirea 
concentraţiei iniţiale de eritrocite prin adăugarea de soluţie de clorură de sodiu izotonă. 
Pulberea (liofilizată) obţinută poate fi utilizată la obţinerea bradt-ului, în vederea producerii 
de preparate comune din carne cu un conţinut cât mai redus de nitrit de sodiu rezidual și cu 
o culoare similară preparatelor clasice, obţinute cu nitrit de sodiu convenţional.

4.11      PROCEDEU PENTRU DECONTAMINAREA SPAŢIULUI ENDODONTIC ȘI A CELUI 
CU MICROORGANISME PARODONTALE PATOGENE / PROCESS FOR DECONTAMI-
NATION OF THE ENDODONTIC SPACE AND THAT WITH PERIODONTAl PATHOGE-
NIC MICRO-ORGANISMS

Autori:   Kamel Earar, Anamaria Zaharescu, Oleg Solomon, Gabi Topor 

Descrierea lucrării: Invenţia se referă la un procedeu pentru decontaminarea spaţiului endodontic și 
a celui cu microorganisme parodontale patogene, care folosește coasistarea a două sisteme 
neconvenţionale de tratament: injectare de apă oxigenată 5%, stabilizată chimic și activată 
cu clorură de cetilpiridinium 0,02%, timp de 25...30 sec, asistată de terapia fotodinamică 
antimicrobiană CW-2W continuu, sau Pulse-1,5 W alternativ, în direcţie corono-apicală cir-
cumferenţial (cu laser de tip DENMAT – SOL), timp de 5...8 min, procedura repetându-se 
consecutiv de trei ori, la interval de 30 sec.

Work description: The invention relates to a process for decontamination of the endodontic space 
and that with pathogenic periodontal microorganisms, which uses the coexistence of two 
unconventional treatment systems: injection of 5% hydrogen peroxide, chemically stabili-
zed and antimicrobial laser photo-dynamic therapy type DENMAT - SOL.

Importanța socio-economică sau tehnică: Eficienţă sporită la un cost scăzut.
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UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR FONDULUI  
INTERNAţIONAL PENTRU DEZVOLTARE AGRICOLĂ (UCIP IFAD);  
AGENţIA NAţIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ DIN MOLDOVA (ACSA) (MD); 
GRĂDINA BOTANICĂ NAţIONALĂ (INSTITUT) „ALEXANDRU CIUBOTARU” (MD)

4.12         BUNELE PRACTICI DE UTILIZARE A TERENURILOR DEGRADATE ÎN CULTIVAREA 
CULTURILOR CU POTENŢIAL DE BIOMASĂ ENERGETICĂ: GHID PRACTIC PEN-
TRU PRODUCĂTORII AGRICOLI”. CHIŞINĂU: S. N., 2021 (TIPOGR. "BONS OFFI-
CES"). 80 P. / „GOOD lAND USE PRACTICES IN CUlTIVATING HIGH POTENTIAl 
ENERGy CROPS: A PRACTICAl GUIDE FOR AGRICUlTURAl PRODUCERS”

Autori:    Dr. Victor Țîţei, Dr. Ion Roşca 

ISBN 978-9975-87-778-7

Descrierea lucrării: În prezentul ghid sunt redate procesele de degradare a solului, tipurile şi catego-
riile terenurilor degradate pentru reabilitare şi fondarea plantaţiilor energetice, sunt prezen-
tate rezultatele cercetărilor privind particularităţile agrobiologice, elementele tehnologice 
de cultivare a 45 specii de plante anuale, bienale şi perene din familiile botanice Asteraceae, 
Brassicaceae, Fabaceae, Hydrophylaceae, Malvaceae, Papaveraceae, Poaceae, Polygona-
ceae, Rosaceae, Salicaceae cu potenţial de producere a biomasei energetice, amplasarea 
culturilor energetice în dependenţă de tipul şi categoria terenului degradat, sortimentul de 
specii şi schemele de însămânţare sau plantare, pregătirea terenului şi necesarul de tehni-
că agricolă specifică, lucrări de întreţinere a plantaţiilor, tehnologii de recoltare a culturilor 
erbacee şi lemnoase pentru biomasă energetică, procedee de valorificare a biomasei ener-
getice în biocombustibili solizi (baloţi, tocătură, peleţi şi brichete), biocombustibili lichizi 
(bioetanol şi biodiesel), biocombustibil gazos (biometan). Fondarea plantaţiilor industri-
ale cu culturile propuse pot contribui la diminuarea intensităţii proceselor de degradare 
a terenurilor şi ameliorarea progresivă a acestora, obţinerea de biomasă energetică într-o 
zonă deficitară în lemn de foc, fortificarea bazei melifere, ameliorarea aspectului peisagistic, 
deschiderea de noi locuri de muncă şi îmbunătaţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor din 
zonele rurale. Publicaţia este recomandată fermierilor, producătorilor de biocombustibili, 
personalului ştiinţifico-didactic, studenţilor şi masteranzilor.

Acest ghid practic a fost elaborat cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dez-
voltare Agricolă (IFAD), în cadrul contractului „Elaborarea şi editarea publicaţiilor în vederea 
promovării rezilienţei sectorului agricol la schimbările climatice şi organizarea instruirilor 
în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor agricole şi în domeniul zootehnic”, imple-
mentat de Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), în cadrul Programului Rural de 
Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), implementat de Unitatea Consolidată 
pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD). Suport financiar la realizarea activită-
ţilor de cercetare din partea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, proiect nr. 
20.80009.5107.02. 

Work description: This guide describes the soil degradation processes, the types and categories of 
degraded lands for rehabilitation and creation of plantations of energy crops, the results of 
the research on agrobiological features, technological elements of the cultivation of 45 spe-
cies of annual, biennial and perennial plants from the botanical families Asteraceae, Brassi-
caceae, Fabaceae, Hydrophylaceae, Malvaceae, Papaveraceae, Poaceae, Polygonaceae, Ro-
saceae and Salicaceae, which possess high potential of energy biomass production, as well 
as the location of energy crops depending on the type and category of degraded land, the 
assortment of species and various sowing or planting schemes, land preparation and speci-
fic agricultural equipment needed for it, plant care techniques, technologies for harvesting 
herbaceous and woody crops for energy biomass, methods of processing the biomass into 
solid biofuels (bales, biomass chips, pellets and briquettes), liquid biofuels (bioethanol and 
biodiesel) and gaseous biofuel (biomethane). The creation of industrial plantations with the 
suggested crops can contribute to diminishing the intensity of land degradation processes 
and its progressive recovery, will produce energy biomass in an area deficient in firewood 
sources, offering the possibility of using these crops as honey plants, improving the land-



Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21

  307COMPARTIMENTUL IV | PART IV

scape, creating new jobs and improving the living conditions of rural residents. The publi-
cation is recommended to farmers, biofuel producers, scientific and teaching staff, students 
and master’s degree students. This guide has been elaborated with the financial support of 
International Fund for Agricultural Development (IFAD), according to the contract „Elabo-
ration and printing of publications to promote the resilience of the agricultural sector to 
climate change and the organization of trainings in the field of ecological rehabilitation of 
agricultural lands and in the zootechnical field” implemented by the National Agency for 
Rural Development (ACSA), within the programme Inclusive Rural Economic and Climate 
Resilience Programme (IFAD VI), implemented by the Consolidated IFAD Programme Imple-
mentation Unit (CPIU IFAD). Financial support for carrying out research activities was offe-
red by the National Agency for Research and Development, project no. 20.80009.5107.02. 

Importanța socio-economică sau tehnică: „Bunele practici de utilizare a terenurilor degradate în 
cultivarea culturilor cu potenţial de biomasă energetic” are ca scop valorificarea, cu ajutorul 
culturilor energetice, a terenurilor agricole afectate de fenomene de degradare în diferite 
stadii, care şi-au pierdut parţial sau total capacitatea de producţie pentru folosinţe agricole 
tradiţionale. În principal, prin fondarea plantaţiilor energetice se urmăresc următoarele de-
ziderate: stăvilirea proceselor de degradare, ameliorarea progresivă a stării terenurilor afec-
tate de degradare; protejarea terenurilor şi punerea lor în valoare prin culturi energetice 
erbacee şi lemnoase cu potenţial melifer, medicinal şi fixare biologică a azotului; obţinerea 
de biomasă industrială şi valorificarea ei la producerea energiei termice şi electrice, a bio-
carburanţilor pentru transport; stoparea tăierilor ilicite a pădurilor şi fâşiilor de protecţie 
forestiere; diminuarea importului şi consumului de resurse energetice fosile; deschiderea 
de noi locuri de muncă şi ridicarea nivelului de trai în spaţiul rural. Fondarea plantaţiilor 
energetice pe terenurile degradate vor contribui la: refacerea echilibrului hidrologic, ameli-
orarea proprietăţilor fizice şi chimice ale solului, atenuarea fenomenelor climatice extreme, 
reducerea poluării, ecranarea acustică, conservarea diversităţii biologice, asigurarea de hra-
nă şi refugiu pentru animalele şi păsările sălbatice, reconstrucţia ecologică şi peisagistică a 
teritoriulu. Precum şi realizarea obiectivelor din legislaţia și documentele normative: Legea 
Republicii Moldova Nr. 10 din 26-02-2016 privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile. Monitorul Oficial Nr. 69-77 art. 117 din 25-03-2016; Strategia naţională de dez-
voltare „Moldova 2030” aprobată prin HG nr. 377/2020 
Programul de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resur-
selor de sol pentru anii 2021-2025 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia 
pentru anii 2021-2023 aprobat prin HG nr. 864/2020; Programul naţional de dezvoltare a 
apiculturii în Republica Moldova pentru anii 2021-2025 şi a Planului de acţiuni privind im-
plementarea acestuia pentru anii 2021-2022 aprobat prin HG nr. 768/2020

4.13         ÎNIERBAREA TERENURILOR AGRICOLE CA METODĂ DE CONSERVARE A APEI 
ŞI PROTEJARE A SOLULUI: GHID PRACTIC PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI”. 
CHIŞINĂU: S. N., 2021 (TIPOGR. "BONS OFFICES"). 60P. /  “GRASSING OF AGRI-
CUlTURAl lAND AS A METHOD OF WATER CONSERVATION AND SOIl PROTECTI-
ON: A PRACTICAl GUIDE FOR AGRICUlTURAl PRODUCERS”

Autori:    Dr. Eugeniu Revenco,  Dr. Victor Țîţei

ISBN 978-9975-87-760-2 

Descrierea lucrării: În contextul schimbărilor climatice, prezentul ghid propune fermierilor soluţii 
practice de implementare prin înierbare a procedeelor tehnologice privind conservarea 
umidităţii solului, crearea învelişurilor de ierburi protectoare pe terenurile agricole cu cul-
turi de câmp, plantaţiile multianuale de pomi fructiferi şi viţă de vie, precum şi tehnologiei 
de însămânţare şi întreţinere a învelişului de ierburi pe terenuri publice în scopuri antierozi-
onale şi de ameliorare a structurii solului. În lucrare sunt prezentate consecinţele eroziunii, 
salinizării şi poluării solului, precum şi aridizării climei asupra terenurilor agricole, metode 
de combatere, resursele de apă şi conservarea umidităţii solului prin înierbarea terenurilor. 
Sunt propuse 24 specii de plante erbacee perene din familiile botanice Asteraceae, Brassi-
caceae, Fabaceae, Poaceae cu potenţial de protejare a solului şi conservare a umidităţii pe 
terenurile agricole şi în plantaţiile multianuale, procedee de selectare a terenului şi secvenţe 
tehnologice de pregătire în dependenţă de expoziţia terenului şi tipul de degradare, teh-
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nologii şi mijloace tehnice de însămânţare şi întreţinere a învelişului de ierburi, lucrări de 
înierbare şi întreţinere a învelişului ierbos la obiectele antierozionale. Publicaţia este reco-
mandată fermierilor, procesatorilor de biomasă vegetală în scopuri energetice, personalului 
ştiinţifico-didactic, studenţilor şi masteranzilor. 

Acest ghid practic a fost elaborat cu suportul financiar al Fondului Internaţional pentru Dezvol-
tare Agricolă (IFAD), în cadrul contractului „Elaborarea şi editarea publicaţiilor în vederea promo-
vării rezilienţei sectorului agricol la schimbările climatice şi organizarea instruirilor în domeniul 
reabilitării ecologice a terenurilor agricole şi în domeniul zootehnic”, implementat de Agenţia 
Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Cli-
matică Incluzivă (IFAD VI), implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Progra-
melor IFAD (UCIP IFAD). Suport financiar la realizarea activităţilor de cercetare a fost acordat de 
către Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare, proiect nr. 20.80009.5107.02. 

Work description: In the context of climate change, this Guide proposes to farmers practical solutions 
for the implementation of technological processes for soil moisture conservation by using 
cover crops, the creation of protective herbaceous covers on agricultural land with annual 
crops, perennial plantations of fruit trees and grapevine, besides it describes the technology 
of sowing and maintenance of the herbaceous cover on public lands for anti-erosion and soil 
structure improvement purposes. The guide presents the consequences of soil erosion, sa-
linization, pollution and climate aridization on agricultural land, as well as control methods, 
techniques of conservation of water resources and soil moisture by planting herbaceous co-
ver crops. It describes 24 species of perennial herbaceous plants of the botanical families As-
teraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Poaceae with high potential for soil protection and moistu-
re conservation on agricultural lands and in perennial plantations, land selection procedures 
and soil preparation methods depending on the land exposure and the type of degradation, 
technologies and technical means of sowing and maintenance of the herbaceous cover, gras-
sing techniques and maintenance of the herbaceous cover for anti-erosion purposes. The pu-
blication is recommended to farmers, entrepreneurs dealing with plant biomass processing 
for energy purposes, scientific and teaching staff, students and master’s degree students.
This practical guide has been elaborated with the financial support of International Fund 
for Agricultural Development (IFAD), according to the contract „Elaboration and printing of 
publications to promote the resilience of the agricultural sector to climate change and the 
organization of trainings in the field of ecological rehabilitation of agricultural lands and in 
the zootechnical field” implemented by the National Agency for Rural Development (ACSA), 
within the programme Inclusive Rural Economic and Climate Resilience Programme (IFAD 
VI), implemented by the Consolidated IFAD Programme Implementation Unit (CPIU IFAD). 
Financial support for carrying out research activities was offered by the National Agency for 
Research and Development, project no. 20.80009.5107.02. 
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Importanța socio-economică sau tehnică: Tema înierbării este abordată ca o măsură deosebit de 
importantă la nivel global şi regional, dar cu regret, neglijată în ţara noastră, ţinând cont de 
aceea că tendinţa degradării solurilor ia amploare, iar insuficienţa asigurării cu apă de cali-
tate, inclusiv pentru irigare, pune în pericol durabilitatea economică şi sănătatea populaţiei: 
pajiştile sunt în delăsare, iar gradul redus de împădurire a teritoriului nu asigură funcţiile 
ecoprotective. Este important să conştientizăm că implementarea plantelor protectoare şi 
a ierburilor perene în peisajele agricole este unul dintre cei mai eficienţi factori de formare, 
îmbunătăţire şi menţinere a calităţii solului. Un astfel de sistem reduce semnificativ costul 
întreţinerii solului şi cel al produselor agricole obţinute, contribuie la securitatea şi siguranţa 
alimentară şi ecologică a ţării. În publicaţie se oferă caracteristica unor specii de plante, pre-
ponderent reprezentante ale florei spontane, care, fiind puse în valoare, ar putea contribui 
la creşterea gradului de protejare a apei şi solului, precum ar fi atractive şi ca surse furajere, 
melifere, la amenajarea landşafturilor, dar şi la producerea de biomasă energetică. Precum şi 
realizarea obiectivelor din legislaţia și documentele normative  în vigoare: Legea Republicii 
Moldova Nr. 10 din 26-02-2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. 
Monitorul Oficial Nr. 69-77 art. 117 din 25-03-2016
Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2030” aprobată prin HG nr. 377/2020; 
Programul de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resur-
selor de sol pentru anii 2021-2025 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia 
pentru anii 2021-2023 aprobat prin HG nr. 864/2020; Programul naţional de dezvoltare a 
apiculturii în Republica Moldova pentru anii 2021-2025 şi a Planului de acţiuni privind im-
plementarea acestuia pentru anii 2021-2022 aprobat prin HG nr. 768/2020. 
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UNIVERSITI MALAySIA PERLIS (My)

4.14   DEZVOLTAREA AGREGATULUI UŞOR DOLOMITIC (AUD) ÎN CALITATE DE ÎNLO-
CUIRE PARŢIALĂ A AGREGATULUI MARE DIN BETON / DEVElOPMENT OF DO-
lOMITE lIGHTWEIGHT AGGREGATE (DlA) AS PARTIAl REPlACEMENT COARSE 
AGGREGATE IN CONCRETE

Autori: Rafiza Bt Abd Razak, Abdul Rasdan Bin Abdul Rahim, Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, 
Andrei Victor Sandu, Zarina Bt Ya-hya, Ahmad Faizal Bin Mansor, Muhammad Faheem Mohd 
Ta-hir, Muhammad Basharudien Bin Zakaria, Mohd Akhmal B Has-san

Descrierea lucrării: Invenţia are drept obiectiv:

• Determinarea conţinutului procentual optimal de agregat dolomitic în funcţie de 
proprietăţile fizice ale agregatului dolomitic
• Studierea proprietăţilor mecanice ale agregatului dolomitic pe baza încer-cării agregatului 
la strivire și a încercării agregatului la lovire
• Aplicarea conţinutului procentual optimal de agregat dolomitic artificial din beton la în-
cercarea la rezistenţă la compresiune.

Work description: The invention has the objective to: 

• To determine the optimum percentage of dolomite aggregate on the physical properties 
of dolomite aggregate
• To investigate the mechanical properties of dolomite aggregate based on aggregate crus-
hing test and aggregate impact test
• To apply the optimum percentage of dolomite artificial aggregate in the concrete towards 
the compressive strength test.

Importanța socio-economică sau tehnică: Eficienţă sporită la un cost scăzut. Material ecologic. Am-
prentă redusă de carbon. 
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VIETNAM NATIONAL UNIVERSITy (VN)

4.15 ANALIZĂ FINANCIARĂ COMPLETĂ A SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI DE PRODUSE 
AGRICOLE / COMPlETE FINANCIAl ANAlySIS IN AGRICUlTURE MATERIAl JOINT 
STOCk COMPANy

Autori:    Hoang Phương Linh, Pham Duong Bao Ngoc, Nguyen Đuc Manh, Nguyen Phuong Thao, 
Phan Phuong Thanh, Phan The Hung

Descrierea lucrării: Analiza financiară joacă un rol deosebit de important în managementul financiar 
corporativ, ajută utilizatorii de informaţii să evalueze corect situaţia financiară a unei între-
prinderi, să înţeleagă potenţialul acesteia și să determine cu exactitate poziţia sa financiară. 
Performanţa afacerii, precum și perspectivele și riscurile afacerii. Recunoscând importanţa 
analizei financiare corporative, întreaga echipă a selectat un subiect de cercetare pentru 
proiectul „Îmbunătăţirea analizei financiare în Societatea pe Acţiuni Produse Agricole” pen-
tru a contribui la succesul proiectului. Parte a îndeplinirii cerinţelor de prac-tică de mai sus.

Work description: Financial analysis plays a particularly important role in corporate financial mana-
gement, it helps information users to properly assess the financial status of an enterprise, 
grasp its potential, and accurately deter-mine its financial position. Business performance 
as well as prospects and risks of the business. Recognizing the importance of corporate 
financial analy-sis, the whole team chose the research topic for the project as "Improving fi-
nancial analysis at Agricultural Materials Joint Stock Company" to contribute to the success 
of the project. Part of meeting the above requirements of practi-ce.

Importanța socio-economică sau tehnică: In the current context of globalization, Vietnam's eco-
nomy is increasingly integrating deeply into the world economy, so businesses must also 
increasingly improve their production and business efficiency and potential. Financial 
strength and scale of produc-tion. Only in this way, can enterprises stand firm in the mar-
ket and be able to compete with other businesses, while having to accumulate capital to 
expand production and business, and at the same time ensure to improve the material and 
spiritual life of employees. And fulfill obligations to the State. This re-quires each business to 
be aware of and improve more and more the financial analysis to ensure full, accurate, and 
timely provision of information on the fi-nancial situation of the business to the users. Used 
to make sound and effective decisions.
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INVENTION PRESENTED By TISIAS-CANADA (CA) 
CLEAN LIVING SCIENCE (KR)

4.16  CURĂŢITOR CU LAME – „SSEUkSSAk” (SET DIN 3 PIESE) MĂTURĂ DIN SILI-CON 
MULTIFUNCŢIONALĂ / blADE ClEANER – “SSEUkSSAk” (3-PIECE SET) THE MUl-
TI-PURPOSE SIlICONE bROOM

Autori:    Oh Moonseob, Oh Joomee, Lee Yaesoon

Descrierea lucrării: Acesta este primul aparat de curăţat cu 3 lame proiectat vreodată. Doar un sin-
gur curăţitor cu trei lame, acesta poate îndeplini funcţiile oricăror instrumente de curăţare 
existente, cum ar fi mături, răzuitoare, ștergă-toare de parbriz, mopuri și perii. Produsul este 
prezentat în două dimensiuni: mare și mic. Așadar, poate fi folosit într-o gamă largă de lo-
curi, inclusiv zone joase și înalte, înguste și adânc curbate pentru o curăţare ușoară. Fărașul 
spe-cial pentru gunoi este proiectat împreună, astfel încât murdăria să poată fi aruncată 
direct într-un mic coș de gunoi sau într-o pungă mare. Spre deosebire de maşinile de mătu-
rat convenţionale sau măturile, Sseukssak poate mătura cu ușurinţă podelele, spăla toalete 
curate, parbrizele mașinilor și poate ajunge în multe spaţii înguste din jurul canapelelor sau 
ferestrelor înalte, oglinzilor din cafenele, precum și părul animalelor de companie și părul 
uman. Prin proiecta-rea fiecărui component pentru lamele verticale, laterale și orizontale, 
produsul poate fi curăţat cu ușurinţă în 3 moduri pentru o reutilizare convenabilă. 

Work description: This is the first 3-WAY BLADE cleaner ever developed. With just one cleaner using 
three blades, it can perform the functions of any existing cleaning tools such as brooms, 
scrapers, window wipers, mops, and brushes. The product comprises of two sizes: large and 
small. So, it can be used in a wide range of places including low and high-ends, narrow and 
deeply cornered areas for easy cleaning. The special dustpan is developed together so that 
contaminants can be put directly into a small trash bin or a volume bag. Unlike the conven-
tional sweepers or brooms, Sseukssak can easily sweep floors, wash clean toilets, car wind-
shields and reach many narrow spaces around sofas or high windows, mirrors in cafes, and 
pet fur and human hair. By developing each component for the vertical, side, and horizontal 
blades, the product can be easily cleaned in 3 ways for a convenient re-use.

Importanța socio-economică sau tehnică: Produsul poate fi curăţat cu ușurinţă în 3 moduri pentru 
o reutilizare convenabilă. Ușor de utilizat. Doar câteva mișcări pentru a mătura podelele 
100%.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (MD)

4.17    TABELUL DISTANŢELOR ÎNTRE TULBURĂRILE PSIHICE ȘI DE COMPORTAMENT 
ÎN EPILEPSIE / TAblE OF DISTANCES bETWEEN MENTAl AND bEHAVIORAl DI-
SOR-DERS IN EPIlEPSy

Autori:    Gheorghe Căpăţână, Alexandru Popov, Mariana Butnaru

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: Seria OȘ nr. 6807/01.02.2021

Descrierea lucrării: Evaluarea distanţelor dintre tulburările psihice și de comportament în epilepsie 
(TPCE) cu ajutorul unor spaţii metrice elaborate în acest scop (premieră).

Work description: Assessing the distances between mental and behavioral disorders in epilepsy 
(MBDE) using metric spaces developed for this pur-pose (for the first time).

Importanța socio-economică sau tehnică: Rezultatele cercetării au fost precedate de:

 165 remisiuni TPCE obţinute;
 Implementarea în practică medicală la:

o Instituţia Sanitară Medicală, Spitalul Clinic Public de Psihiatrie;
o Centrul Clinic Republican „Constructorul”;

 Publicarea:
o http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2013
o https://www.cadetinova.ro/index.php/ro/organizare/catalog/catalog-inova-21, p. 71-86;

Obiectivele Inovaţiei sunt:
 Înţelegerea mai bună a mecanismelor TPCE și remisiunilor obţinute;
 Dezvoltarea sistemelor suport inteligente pentru TPCE;
 Pregătirea și perfecţionarea specialiștilor în medicină și informatică.
 Demararea a 3 programe de doctorat.

Utilizatorii inovaţiei pot fi:
• Centrele comunitare de sănătate mintală; 
• Spitalele de psihiatrie;
• Medicii psihiatri;
• Medicii de familie;
• Cercetătorii știinţifici; 
• Studenții;
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI (MD)

4.18  ÎMBRĂCĂMINTE MEDICALĂ ADAPTIVĂ / ADAPTIVE MEDICAl ClOTHES

Autori:    Victoria Danila, Stela Balan, Dorina Rotaru, Antonela Curteza

Descrierea lucrării: Produsele vestimentare adaptabile din punct de vedere medical pentru copii 
(prematuri, bebeluși, copii mici și sugari) au ca scop ingrijirea și oferirea unui ajutor medi-
cal inofensiv. Hainele sunt concepute cu grijă pentru a se adapta la tratamentele medicale, 
pentru a asigura pansamente sigure și confortabile. Elementele constructiv-compozitiona-
le sunt caracterizate prin funcţionalitate și ajustări corespunzătoare cerinţelor pacienţilor 
investigaţi.

Work description: Medically adaptable clothing for children (premature babies, infants, toddlers 
and infants) aims to care for and provide harmless medical care. The clothes are carefully 
designed to adapt to medical treatments, to ensure safe and comfortable dressings. The 
constructive-compositional elements are characterized by functionality and adjustments 
corresponding to the requirements of the investigated patients.

Importanța socio-economică sau tehnică: Produsele adaptate pentru diverse proceduri și in-
vestigatii medicale au un impact considerabil asupra sănătăţii pacientului contribuind la 
însănătoșirea mai rapidă a acestora. Modul de îmbrăcare și dezbrăcare este bazat pe proce-
deul de ușurare a acordării îngrijirii medicale și conectării la aparatele medicale.

4.19  GHID DE PROMOVARE A REPUBLICII MOLDOVA PENTRU COPIII CU VÂRSTA 
DE 7 ANI / PROMOTION GUIDE OF THE REPUblIC OF MOlDOVA FOR CHIlDREN 
AGED 7 yEARS

Autori:    Andrei Stamatin, Viorica Cazac

Descrierea lucrării: Ediţia de carte reprezintă un ghid ilustrativ pentru copii elaborat în vederea pro-
movării Republicii Moldova axat pe flora și fauna ţării, tradiţiilor culturale, atracţiile turistice, 
descrierea și promovarea acestora. Aspectul vizual este elaborat într-o manieră atrăgătoare, 
cu ilustraţii stilizate în culori blânde, ce în combinaţie cu textul ediţiei permite asimilarea 
informaţiei mai ușor, stimulează imaginaţia și activităţile cognitive copiilor. 

Work description: The book edition is an illustrative guide for children developed to promote the Re-
public of Moldova with reference to the country's flora and fauna, cultural traditions, tourist 
attractions, their description and promotion. The visual aspect is elaborated in an attracti-
ve way, with stylized illustrations in soft colors, which in combination with the text of the 
edition allows the assimilation of information more easily, stimulates the imagination and 
cognitive activities of children.

Importanța socio-economică sau tehnică: Impactul socio-cultural al ediţiei de carte se manifestă 
prin promovarea valorilor patrimoniului cultural și turistic al ţării. Eficienţa sistemului de 
fabricare a produsului face ediţia de carte accesibilă pentru orice cetăţean.
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (RO) 

4.20  METHODS TO DETERMINE THE PREVENTIVE MAINTENANCE CyCLES OF ROL-
LING MILLS

Autor:  Adina Budiul Berghian

Descrierea lucrării: Acest studiu prezintă două modele matematice de întreţinere preventivă care iau 
în considerare factorii stochastici care influenţează ratele de eșec și durata de viaţă a unei 
entităţi. Modelele sunt hibride, astfel încât să combine reducerea timpului de funcţionare 
adecvat cu Rata de eșec. Punctul de pornire constă în ideea că întreţinerea preventivă se 
face cu imperfecţiuni: nu se reduce doar funcţionarea corectă, ci se mărește probabilitatea 
de defectare a entităţii, cu cât numărul de întreţinere este crescut. Ținta acestui studiu este 
de a determina graficul optim al activităţilor de întreţinere planificate fie pentru a reduce 
costurile aferente, fie pentru a menţine fiabilitatea peste un nivel minim prescris.

Work description: This survey presents two mathematical models of preventive maintenance that 
take into account stochastic factors which influence the failure rates and working life of an 
entity. The models are hybrid so that they combine the reduction of proper operation time 
with failure rate. The starty point consists in idea that preventive maintenance is done with 
imperfections: it is not reduced the proper operation only but it is increased the probability 
of entity failure as much as the number of maintenance is increased. The target of this sur-
vey is to determine the optimal graphic of planned maintenance activities either to reduce 
the related costs or to maintain the reliability above a prescribed  minimum level.

4.21  RESEARCH ON THE INFLUENCE OF MOULDING-CASTING TECHNOLOGy ON THE 
qUALITy OF CASTINGS

Autori:  Josan Ana, Pinca Bretotean Camelia, Raţiu Sorin, Ardelean Erika, Ardelean Marius

Descrierea lucrării: Calitatea pieselor turnate are un rol deosebit în turnătorii din România. În acest 
context, asigurarea calităţii este obiectivul general al turnătorilor. Lucrarea prezintă analiza 
critică efectuată asupra tehnologiei de turnare-turnare de tip mecanism de ridicare. Aceas-
tă turnare este un subset al mecanismului de ridicare și rotire a bolţii cuptorului. Turnarea 
analizată este de dimensiuni medii, cu greutatea de 114 kg. Tehnologia actuală de turnare-
turnare implică turnarea în trei piese de matriţă care duc la apariţia defectelor (decentrarea 
miezului, deplasarea matriţei inferioare și a matriţei medii și apariţia bavurilor în zonă se-
parată. Astfel, pentru a reduce procentul de defecte înregistrat în practica industrială este 
necesar pentru schimbarea tehnologiei de turnare-turnare. Astfel, pentru a reduce procen-
tul de defecte înregistrate în practica industrială este necesară schimbarea tehnologiei de 
turnare-turnare. Acest lucru necesită utilizarea a două piese de turnare, redimensionarea 
nucleul și cutia de bază și dimensionarea reţelei de alergători. Adoptarea acestor schimbări 
în practica industrială are implicaţii directe asupra costurilor de turnare și a costurilor de 
turnătorie implicite.

Work description: The quality of castings has a particularly role in the Romanian foundries. In this 
context, quality assurance is the overall objective of the foundries. The paper presents the 
critical analysis performed on moulding-casting technology of the type Lifting mechanism. 
This casting is a subset of the lifting and rotating mechanism of the furnace vault. The cas-
ting analysed is a medium size, with weight of 114 kg. The current moulding-casting te-
chnology involves moulding into three mould-parts leading to the occurrence of defects 
(decentering of the core, displacement of the lower mould and the middle mould and oc-
currence of burrs in area separated. Thus, to reduce the percentage of defects registered in 
industrial practice is necessary to change the moulding-casting technology. Thus, to reduce 
the percentage of defects registered in industrial practice is necessary to change the mo-
ulding-casting technology. This requires the use of two mould-parts, re-dimensioning of 
the core and the core box and dimensioning of the runner network. The adoption of these 
changes in industrial practice has direct implications on the cost of casting and foundry 
costs default.
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4.22  ExPERIMENTAL DETERMINATION OF FILTRATION EFFICIENCy FOR POROUS 
CERAMIC CABIN FILTER PROTOTyPE

Autori:  Robert Bucevschi, Ana Virginia Socalici, Adina Budiul-Berghian, Corneliu Birtok Baneasa

Descrierea lucrării: Acest proiect prezintă rezultatele obţinute în urma analizei experimentale a 
eficienţei filtrării pentru două prototipuri de filtre de cabină ceramice complete. Inovaţia 
prezentată de aceste concepte este utilizarea exclusivă ca mediu de filtrare a unei combinaţii 
de materiale ceramice poroase. Proiectul prezintă, de asemenea, influenţa granulării mediu-
lui de filtrare ceramic asupra căderii de presiune și a eficienţei filtrării. Analiza prezentată 
face parte din procesul de dezvoltare desfășurat în cadrul cercetării doctorale susţinute de 
autor.

Work description: This project presents the results obtained from the experimental analysis of the 
filtration efficiency for two prototypes of full ceramic cabin filters. The innovation presented 
by these concepts is the exclusive use as a filtration medium of a combination of porous 
ceramic materials. The project also presents the influence of the granulation of the ceramic 
filtration medium on the pressure drop and the filtration efficiency. The analysis presented 
is part of the development process carried out within the doctoral research supported by 
the author.

4.23  ExPERIMENTS ON THE WEAR OF BALL MILL ARMOR

Autor:  Teodor Vasiu

Descrierea lucrării: Studiul analizează comportamentul la uzură al materialelor de execuţie a armurii 
într-o moară cu bile experimentale Ø700 × 700 în funcţie de parametrii regimului mecanic 
și, de asemenea, de uzura căptușelii metalice a unei mori industriale.

Work description: The study analyzes the wear behavior of armor execution materials in an experi-
mental ball mill Ø700 × 700 depending on the parameters of the mechanical regime and 
also the wear of the metal lining of an industrial mill.
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S.C. ECHITRON S.R.L. (RO)

4.24  NEW NATURE-INSPIRED CyCLOIDAL PROPELLER FOR LOW-REyNOLDS-NUM-
BER HOVERING FLIGHT

Autori:  Francisc Bereczky, Ioan Silea

Descrierea lucrării: A fost proiectat și testat un nou tip de elice cicloidale cu lamă pivotantă, cu as-
pectul aripilor damselfly, care pot echipa aeronavele cu capacitate verticală de decolare și 
aterizare. Această elice apare ca o soluţie alternativă pentru vehiculele aeriene planetare 
alimentate electric capabile să funcţioneze în atmosfera rarefiată a lui Marte.

Work description: A new type of pivoting-blade cycloidal propeller having the appearance of dam-
selfly wings, which can equip aircraft with vertical take-off and landing capability was desig-
ned and tested. This propeller is emerging as an alternative solution for electrically powered 
Planetary Aerial Vehicles capable of operating in the rarefied atmosphere of Mars.
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POLITEHNICA UNIVERSITy TIMIȘOARA, FACULTy OF ENGINEERING HUNEDOARA 
(RO);  
BABEȘ-BOLyAI UNIVERSITy CLUJ, FACULTy OF CHEMISTRy AND CHEMICAL 
ENGINEERING (RO)

4.25  INCLUZIUNI NEMETALICE ÎN OŢELURI DESTINATE INDUSTRIEI AUTO / NON-ME-
TAllIC INClUSIONS IN STEElS INTENDED FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRy

Autori:  Poenaru Iulia Olivia, Postelnicu Georgiana Andreea, Ana Virginia Socalici, Adina Budiul-
Berghian, Corneliu Birtok Baneasa

Descrierea lucrării: Performanţele remarcabile în dezvoltarea oţelurilor microaliate cu titan, vanadiu 
sau niobiu sunt determinate de compoziţia chimică, puritatea avansată și micile adăugări 
de elemente de aliere pentru a termina granularea și pentru a îmbunătăţi proprietăţile me-
canice, dar și prin tehnologiile moderne de laminare și tratamente termice. . În acest studiu 
știinţific, sunt prezentate rezultatele cercetărilor industriale privind microaliajarea titanului 
oţelurilor destinate fabricării ţevilor cu pereţi groși pentru industria auto.

Work description: Outstanding performance in development of microalloyed steels with titanium, 
vanadium or niobium are determinated by the chemical composition, advanced purity and 
small additions of alloying elements in order to finish the granulation and to improve the 
mechanical properties, but also by modern laminations technologies and heat treatments. 
In this scientific study, are presented the results of the industrial researches regarding the 
titanium microalloying of steels that are destinated to manufacturing  of thick-walled pipes 
for the automotive industry.
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SRL „PRINTLAB” (MD)

4.26  IMPRIMARE 3D / 3D PRINTING

Autori:  Victor Ungureanu, Ștefan Cebotaru

Descrierea lucrării: Imprimarea 3D permite crearea de structuri și părţi complexe, care nu pot fi pro-
duse prin metode convenţionale de producţie. Se prestează servicii de imprimare 3D a pie-
selor pentru tehnica industrială în Moldova având capacităţi mari de producere având o 
gamă largă de materiale din plastic pentru imprimare de la cele mai dure la cele mai bune 
materiale prelucrabile.

Work description: 3D printing allows the creation of complex structures and parts, which cannot be 
produced by conventional production methods. 3D printing services for parts for industrial 
equipment are provided in Moldova with large production capacities with a wide range of 
plastic materials for printing from the hardest to the best workable materials.

Importanța socio-economică sau tehnică: Baza fundamentală a serviciilor prestate este imprimarea 
industrială. Tehnica și capacităţile deţinute oferă producerea pieselor din plastic la un preţ 
redus în cantităţi mici și mijlocii faţă de metodele de producere clasice (injectare, frezare). 
De asemenea este posibilă efectuarea prototipurilor funcţionale într-un timp foarte scurt.

4.27  PROIECTARE 3D / 3D DESIGN

Autori:  Victor Ungureanu, Ștefan Cebotaru

Descrierea lucrării: Proiectarea 3D este realizarea modelelor digitale în format 3D. Aceasta este re-
alizată de către un specialist sau mai mulţi, folosind anumite softuri pentru proiectare, pe 
calculator. Modelele proiectate se construiesc astfel ca să aibă specificaţii maxim admisibile 
pentru imprimarea acestora din plastic, folosind imprimanta 3D.

Work description: 3D design is the creation of digital models in 3D format. This is realized by one or 
more specialists, using certain software for design, on the computer. The designed models 
are built to have the maximum allowable specifications for their plastic printing, using the 
3D printer.

Importanța socio-economică sau tehnică: Capacităţile deţinute pentru proiectarea modelelor 
3D oferă realizarea calitativă a produselor efectuate. Pot fi proiectate atât piese folosite în 
industrie cât și dispozitive complet funcţionale. De asemenea se realizează proiecte după 
schiţele clientului sau pot fi formulate propriile schiţe pentru a proiecta modelul compatibil 
cu cerinţele clientului. 

4.28  SCANARE 3D / 3D SCANNING

Autori:  Victor Ungureanu, Ștefan Cebotaru

Descrierea lucrării: Scanarea 3D permite transformarea obiectul real ce urmează a fi printat într-un 
model digital, ce poate fi apoi modificat într-un program de 3D design. Pentru a fi posibilă 
realizarea scanării 3D este necesară utilizarea unui scanner special care folosește ultimele 
tehnologii pentru a colecta date despre caracteristicile unui obiect.

Work description: 3D scanning allows you to transform the real object to be printed into a digital 
model, which can then be modified into a 3D design program. To be able to perform 3D 
scanning, it is necessary to use a special scanner that uses the latest technologies to collect 
data about the characteristics of an object.

Importanța socio-economică sau tehnică: Cu ajutorul scanării 3D pot fi efectuate lucrări de modi-
ficare a unui obiect fără de a decurge la necesitatea de a proiecta modelul de la zero. Sca-
narea 3D este eficientă în cazul în care este nevoie de a copia un obiect real care nu poate fi 
obţinut prin alte metode, având o precizie foarte înaltă de asemănare. 
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COLEGIUL TEHNOLOGIC DIN CHIȘINĂU (MD) 

5.1       MASCA DE PROTECŢIE CA OBIECT DE CREAŢIE / FACE MASk AS AN ObJECT OF CREATION

Autori:     Anjelica Șereujeva, Maria Manole, Vera Colesnic, Maria Bunescu

Descrierea lucrării: Pe timpul pandemiei Covid-19, măștile de protecţie au devenit o necesitate coti-
diană și un accesoriu care pe lângă funcţiei de protecţie mai poate pune în evidenţă perso-
nalitatea purtătorului. În lucrare masca a fost abordată ca obiect de creaţie. Au fost cerceta-
te și selectate construcţiile măștilor textile, pachetul materialelor necesare (pentru a proteja 
mediul de poluare s-a optat și pentru reutilizarea elasticului de la măștile medicinale). Sunt 
prezentate două produse cu design și stil diferit, orientate pentru diferite grupe de vârste.

Work description: During the covid-19 pandemic, protective masks became a daily necessity and an 
accessory that, in addition to the protective function, can also highlight the wearer's perso-
nality. In the work, the mask was researched as an object of creation. The constructions of 
the textile masks, the necessary materials were explored and selected (in order to protect 
the pollution environment, the elastic from the medical masks was used). Two products 
oriented for different age groups with different design and style are presented. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Din punct de vedere social produsul abordat în cadrul 
lucrării servește promovării portului produselor de protecţie individuală, o necesitate strin-
gentă pe timp de pandemie. Reutilizarea materialelor contribuie la protecţia mediului de 
poluare și reduce costul final a produsului. Designul original și tehnicele diverse utilizate 
atrag atenţia purtătorilor din grupe de vârste diferite.

5.2     PUNGI ECO CU DIMENSIUNE REGLABILĂ / ECO-FRIENDly bAGS WITH ADJUSTA-
blE SIzE

Autori:     Maria Manole, Veronica Dintiu, Anjelica Șereujeva

Descrierea lucrării: Una dintre cele mai importante schimbări pentru o viaţă fără atât de mult plastic 
și boli provocate de acesta e trecerea la o pungă reutilizabilă. Pungile care se propun sunt 
reutilizabile din materiale textile naturale, având posibilitatea de reglare a dimensiuni pe 
direcţia orizontală și verticală oferind spaţiu mai mare pentru depozitare. Consumatorii vor 
avea posibilitatea să regleze și lungimea mânerelor. Totodată, s-au amplasat și buzunare 
pentru depozitarea obiectelor mici, iar după utilizare punga eco poate fi spălată și păstrată 
în husa care, de asemenea face parte din produs.

Work description: One of the most important changes for a life without so much plastic and diseases 
caused by it, is the transition to a reusable bag. The proposed bags are reusable, from natu-
ral textiles with the possibility of adjusting the size in the horizontal and vertical direction, 
providing more space for storage. Consumers will also be able to adjust the length of the 
handles.  At the same time, pockets were placed for storing small products and after use, 
the eco bag can be washed and kept in the cover which is also part of the product.

Importanța socio-economică sau tehnică: Pungile compostabile ecologice reprezintă alternativa 
perfectă pentru punga de plastic. Deoarece sunt fabricate din materiale textile naturale, 
nu există gaze toxice care să fie eliberate în aer și în alimentele consumatorului. Asigură în 
procesul de utilizare trăinicie și permite mărirea și micșorarea dimensiunilor în dependenţă 
de necesităţi.  Pungile eco cu dimensiuni reglabile au posibilitatea de reglare și a mânere-
lor, astfel încât vor fi comode la purtare peste umăr și în mână. Pungile eco cu dimensiuni 
reglabile au un aspect plăcut, fiind brodate manual.

COMPARTIMENTUL V |  PART V

 INDUSTRII CREATIVE

 CREATIVE NDUSTRIES
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GRĂDINA BOTANICĂ NAţIONALĂ (INSTITUT) „ALEXANDRU CIUBOTARU” (MD)

5.3  MONOGRAFIA „FLORA BASARABIEI” VOLUMUL III, REDACTOR PRINCIPAL 
ACAD. ANDREI NEGRU, REDACTOR DE VOLUM DR. VEACESLAV GHENDOV 
(CHIȘINĂU: UNIVERSUL, 2020. – 624 P. ISBN 97-9975-47-057-5; ISBN 978-9975-
47-192-3.) / MONOGRAPH „THE FlORA OF bESSARAbIA” VOlUME III, MAIN 
EDITOR ACAD. ANDREI NEGRU, VOlUME EDITOR DR. VEACESlAV GHENDOV 
(CHISINAU: UNIVERSUl, 2020. – 624 P. ISbN 97-9975-47-057-5; ISbN 978-9975-47-
192-3.)

Colectiv de autori:   Andrei Negru, Valentina Cantemir, V. Chirtoacă, V. Ghendov, Gh. Gînju, Stela 
Gînju, Olga Ioniţa,  A. Istrati, Tatiana Izverscaia, P. Pînzaru, Galina Şabanova, Ana Ştefîrţă, 
Elena Tofan-Dorofeev

Descrierea lucrării: Lucrarea monografică „Flora Basarabiei”, volumul III include caracterizarea ge-
nerală a familiilor, genurilor şi speciilor de plante vasculare (442 de specii, 140 de genuri,  
21 de familii din filumul Magnoliophyta), înregistrate în flora spontană a Basarabiei şi terito-
riilor limitrofe. Speciile, cuprinse în volum, sunt însoţite de sinonimie, descrieri detaliate ale 
caracterelor morfologice, biologice şi ecologice, cu indicarea ariilor de răspândire pe Terra, 
domeniilor de utilizare, iar pentru speciile rare se indică şi gradul lor de periclitate. 

Work description: The monographic work “Flora of Bessarabia”, volume III includes the general cha-
racterization of families, genera and species of vascular plants (442 species, 140 genera, 21 
families of the Magnoliophyta phylum), recorded in the spontaneous flora of Bessarabia 
and neighbouring territories. The species, included in the volume, are accompanied by sy-
nonyms, detailed descriptions of morphological, biological and ecological characters, as 
well as their general distribution and areas of use. The conservation status of rare species 
is also indicated. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Monografia “Flora Basarabiei” în 6 volume (vol. III) va 
servi ca fundament ştiinţific şi informaţional pentru elevi şi studenţi, profesori în scopul rea-
lizării programelor de instruire, educaţie şi conservare a diversităţii floristice; la perfectarea 
legislaţiei cu privire la conservarea plantelor rare; la elaborarea Cadastrului lumii vegetale, 
completarea şi îmbogăţirea colecţiilor in vivo ale Grădinii Botanice, la desfăşurarea activită-
ţilor de educare şi informare a populaţiei privind conservarea şi protecţia mediului. 
Potenţialii beneficiari: instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi postuniversi-
tar, Ministerul Mediului, instituţiile ştiinţifice şi organizaţiile neguvernamentale preocupate 
de problema Conservării Biodiversităţii.

5.4   PLANTELE RARE DE STÂNCĂRII DIN REPUBLICA MOLDOVA. ISBN 978-9975-46-
442-0 / RARE PlANTS IN ROCky REGIONS OF THE REPUblIC OF MOlDOVA.ISbN 
978-9975-46-442-0

Autor:  Pavel Pînzaru

Descrierea lucrării: În lucrare sunt prezentaţi 142 taxoni (specii, varietăţi, forme) de plante vasculare 
rare din zona stâncăriilor din Republica Moldova, dintre care 60 specii sunt incluse în Cartea 
Roșie a Republicii Moldova (2015), iar 54 dintre acestea vegetează numai în habitatele de 
stâncării. Speciile Odontarrhena obtusifolia (Steven ex DC.) C.A. Mey. și Schivereckia doer-
fleri (Wittst.) Bornm. sunt evidenţiate prima dată în flora R. Moldova. Aceste rezultate sunt 
obţinute pe baza investigaţiilor floristice efectuate de autor în decursul a trei decenii de 
activitate. Pentru fiecare taxon este indicată: prima sursă bibliografică în care acesta a fost 
descris, bazionimul și sinonimele citate în publicaţiile anterioare referitoare la flora R. Mol-
dova, familia botanică, statut sozologic, o descriere morfologică succintă, particularităţile 
biologice și ecologice, răspândirea în zona cercetată (harta cu punctele de distribuţie), răs-
pândirea generală, prezenţa în cultură / colecţii botanice, prezenţa în ariile protejate pe te-
ritoriul R. Moldova, factorii limitativi, măsurile de protecţie, precum și sursele bibliografice 
în care este citată prezenţa taxonului în R. Moldova (între anii 1754-2019).
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Work description: This paper presents 141 taxa (species, varieties, forms) of rare vascular plants oc-
curring in the rocky regions of the Republic of Moldova. Among them, there are 60 species 
that have been included in the Red Book of the Republic of Moldova (2015) and 53 of them 
occur only in rocky habitats. Tha species Odontarrhena obtusifolia (Steven ex DC.) C.A. Mey. 
and Schivereckia doerfleri (Wittst.) Bornm. Are highlighted for the first time in the flora of 
the Republic of Moldova.These results have been obtained based on the floristic research 
carried out by the author during three decades of activity. The name of each taxon is fol-
lowed by information including: the first bibliographic source in which it was described, 
the basionym and the synonyms mentioned in previous publications regarding the flora of 
the Republic of Moldova, the botanical family, the sozological status, a brief morphological 
description, the biological and ecological peculiarities, the distribution in the researched 
area (a map with distribution points), the general distribution, the cultivation / the presence 
in botanical collections, the presence in protected areas in the territory of Moldova, limiting 
factors, protection measures, as well as bibliographic sources in which the presence of this 
taxon in Moldova has been mentioned (between 1754 and 2018). This paper is intended 
primarily for botanists, biology, geography and environmental education teachers, docto-
ral students, students, pupils and all persons interested in nature protection in our country.

Importanța socio-economică sau tehnică: Conservarea biodiversităţii. Habitatele de stâncării 
sunt folosite la extragerea calcarului și pun în pericol existenţa lumii vegetale și animale 
din aceste habitate. Inventarierea florei și evidenţierea speciilor rare vin să argumenteze 
necesitatea creării unei Reţele de arii ocrotite care să contribuie la conservarea întregii 
biodiversităţi. Materialele expuse în această lucrare sunt folosite la descrierea monografiei 
„Flora Basarabiei” în 6 volume, vor fi utilizate la pregătirea unei noi ediţii a Cărţii Roșii din Re-
publica Moldova. Lucrarea este destinată biologilor botaniști, profesorilor de biologie, de 
geografie și conservarea mediului, doctoranzilor, studenţilor, elevilor și tuturor persoanelor 
interesate de ocrotirea naturii în ţara noastră. 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (TITULAR DE DREPTURI A 
UNIVERSITĂţII DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR” CA REZULTAT A FUZIUNII PRIN 
ABSORBţIE) (MD)

5.5.   CERCETĂRI PRIVIND FLOAREA-SOARELUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA / STUDIES 
OF SUNFlOWER IN THE REPUblIC OF MOlDOVA 

Autor:  Maria Duca

Descrierea lucrării: Lucrarea  propune o trecere în revistă a rezultatelor cercetării știinţifice din ţara 
noastră, bazată pe cele mai relevante lucrări care au contribuit la crearea și dezvoltarea ra-
murii de utilizare a florii-soarelui la scară industrială, ramură cu un randament economic pe 
potriva așteptărilor savanţilor, oamenilor de afaceri și consumatorilor. Primul capitol pune 
în evidenţă istoriografia introducerii florii-soarelui în cultură și se bazează pe analiza mai 
multor documente din diverse arhive. Celelalte capitole reprezintă o sinteză bibliografică 
selectivă, bazată pe analiza celor mai importante lucrări știinţifice (monografii, culegeri, arti-
cole publicate in reviste naţionale și internaţionale, comunicări la conferinţe și simpozioane, 
recomandări practice).

Work description: The presented work is a review of the results of the scientific research in our coun-
try, based on the most relevant works that have contributed to the development of the 
branch of use of the sunflower, branch with an economic return corresponding to the ex-
pectations of the scientists, businessmen, consumers. The first chapter highlights the histo-
riography of the introduction of sunflower in culture and is based on the analysis of docu-
ments from various archives. Other chapters include selective bibliography based on the 
analysis of the most relevant scientific works (monographs, collections, articles published in 
journals, conferences and symposiums proceedings, practical recommendations).

Importanța socio-economică sau tehnică: Lucrarea include descrierea celor mai actuale cercetări în 
domeniul florii-soarelui și metodologiilor moderne aplicabile în studiul complex al acestei 
culturi strategice pentru Republica Moldova, precum și în programele de ameliorare (în spe-
cial screening-ul materialului iniţial de ameliorare) și crearea noilor hibrizi înalt productivi, 
cu rezistenţă sporită la factorii biotici și abiotici și este utilă pentru specialiștii ce realizează 
cercetări în domeniu, în alegerea unor noi teme de cercetare și aplicarea de tehnici moder-
ne de investigare, ce asigură obţinerea rapidă și la costuri reduse a unor hibrizi competitivi 
pe piaţa mondială. Rezultatele corespund direcţiei strategice - Agricultură durabilă, securi-
tate alimentară şi siguranţa alimentelor.

5.6   ASPECTE DE SEMNALIZARE ȘI ExPRESIE GENICĂ LA PLANTE / ASPECTS OF SIG-
NAlING AND GENE ExPRESSION IN PlANTS

Autori:  Angela Port, Maria Duca

Descrierea lucrării: Monografia este consacrată rezultatelor recente privind procesele de semnaliza-
re și expresie genică la plante, a căror cunoaștere este necesară pentru  realizarea proiecte-
lor de cercetare în domeniul geneticii funcţionale, asociată reglării productivităţii plantelor 
agricole și capacităţii de adaptare și rezistenţă a acestora la diferiţi factori de mediu. Lucra-
rea conţine cinci capitole, însumând cazuri concrete de studiu privind gene, factori de tran-
scripţie și alte componente moleculare, implicate în reglarea gametogenezei masculine, 
proces fiziologic de o sensibilitate maximă faţă de varii semnale interne și externe, datorită 
cărui fapt prezintă o semnificaţie dublă, una fundamentală gnoseologică și alta aplicativă 
pentru ameliorarea varietăţilor valoroase economic. 
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Work description: The monograph provides recent results on signaling and gene expression in 
plants, whose knowledging is necessary for research projects in the field of functional ge-
netics, associated with regulating the productivity of agricultural plants and their ability to 
adapt and resistance to various environmental factors. The monograph contains five chap-
ters, summarizing case studies on genes, transcription factors and other molecular com-
ponents involved in regulating male gametogenesis, a physiological process of maximum 
sensitivity to various internal and external signals, due to which it has a double meaning, 
one gnoseological fundamental and another applicative for the improvement of economi-
cally valuable varieties.

Importanța socio-economică sau tehnică: Potenţialii beneficiari ai rezultatelor investigaţiilor ex-
puse în monografie sunt cercetătorii din domeniul biologie și agricultură, care pot utiliza 
informaţiile teoretico-experimentale furnizate de reţelele moleculare elaborate pe plante 
model (A. thaliana) și de cultură (H. annuus), în calitate de platforme de date primare ce pot 
fi transpuse în studiul plantelor în diferite sisteme agricole. Lucrarea constituie un materi-
al ştiinţifico-didactic relevant pentru pregătirea profesională a masteranzilor la disciplinele 
genomică, genetică și fiziologie moleculară, bioinformatică la programul de studii superi-
oare Biologie moleculară și alte programe de studii cu profil biologic și agricol. Rezultatele 
corespund direcţiei strategice - Agricultură durabilă, securitate alimentară şi siguranţa ali-
mentelor.

5.7  LUPOAIA FLORII-SOARELUI (OROBANCHE CUMANA WALLR)  / SUNFlOWER 
bROOMRAPE (ORObANCHE CUMANA WAllR) 

Autori: Steliana Clapco, Maria Duca

Descrierea lucrării: Lucrarea  prezintă o sinteză a rezultatelor obţinute în cadrul Centrului de Gene-
tică Funcţională din cadrul USM și datelor din literatura de specialitate privind încadrarea 
sistematică și descrierea parazitului Orobanche cumana Wallr., răspândirea în lume, statutul 
actual al patogenului în Republica Moldova și în lume, date cu privire la diversitatea feno-
tipică și genetică, condiţiile de mediu ce favorizează dezvoltarea parazitului, impactul eco-
nomic al acestuia, evoluţia raselor, metodele de combatere, mecanismele de interacţiune 
gazdă-patogen, sursele genetice de rezistenţa specifică a plantei gazdă la parazit, progre-
sele cercetării în domeniul biologiei parazitului. Lucrarea este destinată cercetătorilor în do-
meniu, amelioratorilor, producătorilor de seminţe de floarea-soarelui, studenţilor.

Work description: The present work represents a synthesis of the results obtained within the Center 
for Functional Genetics from USM and data from the literature related to the systematic 
classification and description of the parasite Orobanche cumana, worldwide distribution, 
current status of the pathogen in the Republic of Moldova and in the world, description of 
phenotypic and genetic diversity, environmental conditions favoring the development of 
the parasite, its economic impact, evolution of races, methods of parasite control, host-pa-
thogen interaction mechanisms, genetic sources of specific resistance to parasite, research 
advances in the field. The work present interest for researchers in the field, breeders, produ-
cers of sunflower seeds, students.

Importanța socio-economică sau tehnică: Lucrarea include descrierea cercetărilor actuale cu re-
ferire la parazitul lupoaia specific florii-soarelui și metodologiilor moderne de screening 
a germoplasmei de floarea-soarelui pentru programele de ameliorare. Totodată, conţine 
informaţii privind distribuţia și agresivitatea patogenului pe teritoriul Republicii Moldova, 
utile producătorilor de floarea-soarelui pentru zonarea hibrizilor și evitarea pierderilor eco-
nomice cauzate de parazit. Monografia contribuie la dezvoltarea cercetărilor în domeniu, 
familiarizarea cercetătorilor și studenţilor cu biologia și impactul patogenului, furnizarea 
de informaţii utile amelioratorilor și producătorilor de seminţe de floarea-soarelui, în vede-
rea eficientizării programelor de ameliorare, diminuarea riscurilor și pierderilor economice. 
Rezultatele corespund direcţiei strategice - Agricultură durabilă, securitate alimentară şi 
siguranţa alimentelor.
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5.8   LUPOAIA OROBANCHE CUMANA WALLR: ATLAS / SUNFLOWER BROOMRAPE 
(OROBANCHE CUMANA WALLR): ATLAS 

Autori:    Maria Duca, Steliana Clapco, Rodica Martea, Olesea Tabără

Descrierea lucrării: Prezenta lucrare, însumează date succinte privind statutul actual al patogenului 
Orobanche cumana în Republica Moldova, impactul economic al acestuia, evoluţia rase-
lor, progresele cercetării în domeniul biologiei și geneticii parazitului, relaţia gazdă–pato-
gen, precum și strategia de control și management al infestării cu lupoaie, și este unică ca 
concepţie și conţinut, fiind utilă pentru cercetătorii din domeniu, studenţi, amelioratori, 
producători de seminţe de floarea-soarelui. Atlasul se înscrie în seria intereselor știinţifice și 
practice privind lupoaia și reprezintă o parte integrantă a activităţii de cercetare și disemi-
nare a studiilor realizate în cadrul Centrului de Genetică Funcţională a Universităţii de Stat 
din Moldova.

Work description: The present work is a brief summary of data on the current status of the pathogen 
Orobanche cumana in the Republic of Moldova, its economic impact, race evolution, resear-
ch advances in parasite biology and genetics, the host-pathogen relationship, the broomra-
pe control and management strategy, and is unique as design and content, being useful for 
researchers in the field, students, breeders, producers of sunflower seeds. The atlas is a part 
of the series of scientific and practical interests on broomrape and an integral part of the 
research and dissemination of studies conducted at the Center for Functional Genetics of 
the Moldova State University.

Importanța socio-economică sau tehnică: Atlasul prezintă o incursiune succintă în cercetările ac-
tuale cu referire la parazitul florii-soarelui Orobanche cumana, distribuţia și agresivitatea 
patogenului în lume și pe teritoriul Republicii Moldova, mecanismele de interacţiune pa-
razit-plantă gazdă, metodele moderne de screening a germoplasmei de floarea-soarelui, 
metode de combatere și control etc. Lucrarea reprezintă un ghid orientativ ce oferă referinţe 
la principalele cercetări în domeniu, hărţi privind distribuţia raselor de lupoaie pe teritoriul 
Moldovei, recomandări pentru producători, care contribuie la zonarea hibrizilor de floarea-
soarelui, crearea genotipurilor rezistente și, respectiv, evitarea pierderilor economice cau-
zate de parazit. Rezultatele corespund direcţiei strategice - Agricultură durabilă, securitate 
alimentară şi siguranţa alimentelor.
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (MD)

5.9   A FI PROFESOR DE ISTORIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. CU PRILEJUL CONFERIRII 
ÎNALTULUI TITLU DE DOCTOR HONORIS CAUSA DE CĂTRE UNIVERSITATEA DE 
STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI / TO bE A HISTORy TEACHER IN THE REPUblIC 
OF MOlDOVA. ON THE OCCASION OF CONFERRING THE HIGH TITlE OF DOCTOR 
HONORIS CAUSA by THE STATE UNIVERSITy "AlECU RUSSO" FROM bAlTI

Autor:  Anatol Petrencu

Descrierea lucrării: Monografia se referă la activitatea didactică și știinţifică a autorului cărţii; sunt de-
monstrate condiţiile de muncă ale cercetătorului trecutului nu prea îndepărtat al R. Moldo-
va (teme legate de cel de-al Doilea Război Mondial, de represiunile regimului comunist de 
ocupaţie (deportări, foamete organizată etc.), de recuperarea memoriei supravieţuitorilor 
acelor evenimente. În cartea prezentată este expusă munca profesorului universitar cu 
studenţii, masteranzii, doctoranzii (în cadrul școlii doctorale), precum și activităţi legate de 
propagarea cunoștinţelor istorice (la posturile TV, Radio, presa periodică, la întâlnirile cu ele-
vii, profesorii din licee etc.) Este publicată bibliografia autorului pentru perioada 2014-2020.

Work description: The monograph refers to the didactic and scientific activity of the author of the 
book; the working conditions of the researcher of the not too distant past of the Republic 
of Moldova are demonstrated (themes related to the Second World War, the repressions of 
the communist occupation regime (deportations, organized famines, etc.), the recovery of 
the memory of the survivors of those events. the presented book is exposed the work of the 
university professor with students, master students, doctoral students (within the doctoral 
school), as well as activities related to the propagation of historical knowledge (on TV, Radio, 
periodical, meetings with students, high school teachers, etc.). published the author's bibli-
ography for the period 2014-2020.

Importanța socio-economică sau tehnică: Importanţa monografiei constă în prezentarea condiţiilor 
de muncă a cercetătorului trecutului, în problemele abordate, inclusiv combaterea erorilor 
sau falsurilor promovate cu bună știinţă despre istoria poporului nostru; este arătată acti-
vitatea tinerilor studioși, dornici să cunoască și să contribuie la studierea trecutului. Cartea 
prezentată corespunde întrutotul direcţiei prioritare a statelor (Republicii Moldova și Româ-
niei): este vorba de pregătirea cadrelor pentru educaţie în toate instituţiile de învăţământ, 
precum și în cercetare.

5.10     POLIMERI, COMPUȘI METALICI ȘI MATERIALE NOI / POlyMERS, METAl COMPO-
UDS AND NEW MATERIAlS

Autor:   Vasile Guţanu

Cambridge Scholars Publishing, Uk, 2020. 

ISBN (10):1-5276-4308-0; USBN (13):978-1-5275-4308-9).

Descrierea lucrării: Monografie. Sunt expuse rezultatele cercetărilor proceselor de modificare a poli-
merilor ionici reticulaţi cu compuși metalici in formă de particule ultrafine. Compozitele sunt 
pecursori pentru obţinerea sorbenţilor și catalizatorilor cu proprietași selective. Compozitele 
au fost cercetate cu utilizarea metodelor fizice cum ar fi Spectroscopia Mossbauer, FTIR, SEM 
EDX, Masspectrometrie, Termogravitometrie. Sunt expuse rezultatele cercetarilor aplicative. 
Au fost elaborate și brevetate procedee de eliminare din ape a hidrogenului silfurat, nitraţilor, 
nitriţilor, iodurilor, purificarea aerului de hidrogen sulfurat,de vapori de iod molecular. 

Work description: Monograph. The results of a study of the processes of modification of cross-linked io-
nic polymers with metal compounds in the form of ultrafinefine particles are presented. Com-
posites are precursors for obtaining sorbents and catalysts with selective properties. The com-
posites were studied using physical methods such as Mössbauer spectroscopy, FTIR, SEM EDX, 
Mass spectrometry, Thermogravitometry The results of applied research are presented. The 
processes of water purification from hydrogen sulfide, nitrates, nitrites, iodides, air purification 
from hydrogen sulfide and molecular iodine vapors have been developed and patented.
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5.11     REPERELE CONSTITUIRII UNEI METODOLOGII INTERDISCIPLINARE ÎN DREPT / 
THE bENCHMARkS TOWARDS THE ESTAblISHMENT OF AN INTERDISCIPlINARy 
METHODOlOGy IN THE FIElD OF lAW

Autor: Rodica Ciobanu

Descrierea lucrării: Supuse multiplelor provocări, societăţile actuale sunt în interconexiune, fapt ce de-
termină standarde de competitivitate, dar și metodologii adecvate necesare atât cadrului teo-
retic al dreptului, cât și celui aplicativ. Lucrarea pune în valoare interconexiunile dintre sferele 
vieţii, domeniile cunoașterii știinţifice, public și privat, local și global, care impun formule noi 
de abordare știinţifică, caracterizate de viziuni critice și argumentate, capabile de a oferi soluţii 
pertinente problemelor persoanelor, statului, dreptului și societăţii. În acest context, mono-
grafia, argumentează relevanţa fortificării cadrului metodologic interdisciplinar al dreptului 
pentru o creștere calitativă a dimensiunii aplicative, dar și oferă un instrument adecvat pentru 
cercetarea știinţifică juridică actuală.

Work description: Subject to many challenges, today's societies are interconnected, leading to stan-
dards of competitiveness, but also to suitable methodologies necessary for both the theore-
tical framework of law and its application. This work highlights the interconnections among 
spheres of life, areas of scientific knowledge, public and private, local and global, imposing 
new formulas of scientific approach, characterized by critical and reasoned visions, able to 
offer relevant solutions to the problems of people, state, law, and society. In this context, the 
study argues in favor of strengthening the interdisciplinary methodological framework of law 
in order to increase the quality of the applied dimension but also proposes a suitable tool for 
current legal scientific research.

Importanța socio-economică sau tehnică: Prioritatea: Provocări sociale, Direcţia strategică: Valorifica-
rea capitalului uman și social. Importanţa socială e argumentată de caracterul complex al ari-
ei problematice a cercetării (abordarea integrată a persoanei, statului și dreptului). Urmărind 
etapizat, contradicţii ale practicii juridice sunt oferite soluţii contextului socio-juridic naţional. 
Lucrarea analizează probleme actuale precum: criza dreptului, drepturile omului, discrepanţa 
teorie-practică, supra reglementarea, nihilismul juridic, ș.a. Din punct de vedere economic, 
se oferă o metodologie adecvată pentru valorificare în centre de cercetare știinţifică, contri-
buind la eficientizarea utilizării resurselor: umane, financiare, materiale și informaţionale,la 
soluţionarea problemelor, precum și ca suport solid pentru școlile doctorale cu profil juridic. 

5.12    CONTExTUL MULTIDIMENSIONAL ACTUAL AL GUVERNĂRII ȘI DREPTURILOR 
OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA / THE CURRENT MUlTIDIMENSIONAl CONTExT 
OF GOVERNANCE AND HUMAN RIGHTS IN REPUblIC OF MOlDOVA 

Autori: Rodica Ciobanu (coordonator), Elena Aramă, Ion Guceac, Andrei Negru, Veronica Mocanu, 
Rodica Iordanov, Oleg Pantea, Ianuș Erhan, Oxana Chisari-Lungu, Svetlana Slusarenco, Natalia 
Crăciun, Cristina Josan, Irina Punga

Descrierea lucrării: Lucrarea este o exegeză a unei probleme teoretico-practice de semnificaţie 
internaţională, dacă nu chiar mondială, ce preocupă astăzi atât exponenţii guvernării, cât și 
cele mai performante capacităţi savante din diverse state. Lucrarea conţine cercetări știinţifice 
interdisciplinare asupra problemelor actuale ale guvernării și drepturilor omului în Republica 
Moldova, abordate în contextul necesităţilor de modernizare a mecanismelor de guvernare 
axate pe protecţia drepturilor omului. În lucrare se realizează analiza multidimensională a 
specificului contextului social și juridic actual al Republicii Moldova, operându-se generalizări 
asupra problemelor cu referire la protecţia drepturilor omului în context naţional.

Work description: The paper deals with the theoretical-practical problem of international importance, 
even global, that concerns nowadays both the government representatives and the most suc-
cessful scientific abilities in different countries. The work contains interdisciplinary scientific 
research on the current problems of governance and human rights in the Republic of Moldo-
va, approached in the context of the need to modernize governance mechanisms focused on 
the protection of human rights. This paper provides a multidimensional analysis of the specific 
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social and legal context of the Republic of Moldova, making some generalizations on the pro-
blems related to the protection of human rights in the national context.

Importanța socio-economică sau tehnică: Prioritatea: Provocări sociale, Direcţia strategică: Inovaţii 
sociale, educaţionale şi culturale pentru integrare şi adaptare. Lucrarea se prezintă ca o cer-
cetare interdisciplinară, ce conturează conceptul și fundamentele guvernării și ale drepturilor 
omului în contextul social-juridic al RM. Studiul evidenţiază cu multă atenţie ideile principale, 
argumentele de bază și concluziile de rigoare în vederea iniţierii modernizării guvernării axate 
pe protecţia drepturilor omului. Graţie analizei știinţifice meticuloase, lucrarea constituie un 
adevărat ghid pentru cititorul interesat să pătrundă în multitudinea și complexitatea materiei 
știinţifico-practice prezentate și care oferă unităţi de măsură ale calităţii guvernării, dimensiu-
nile modernizării guvernării axate pe respectarea drepturilor omului.

5.13    IMAGOLOGIA LITERARĂ: ȘCOLI, DIRECŢII, METODE / lITERARy IMAGOlOGy: 
SCHOOlS, DIRECTIONS, METHODS

Autor:     Elisaveta IOVU

Descrierea lucrării: Lucrarea este despre imagologia literară, o disciplină relativ nouă, dar care se bucu-
ră de o răspândire largă pe plan internaţional. Imagologia literară este prezentată în contextul 
celorlalte tipuri de imagologii: istorică, etnopsihologică, socială, antropologică. Ceea ce ne-a 
interesat în mod deosebit și a constituit obiectul preocupării noastre a fost instrumentarul 
metodologic și teoretic, setul de instrumente de analiză a textului literar din perspectiva ima-
gologiei literare. De asemenea propunem un algoritm de analiză a tuturor textelor imagoti-
pice care analizează personajul Celălalt/ Străinul din operele literare, cu aplicaţie asupra unui 
corpus de texte din creaţia lui Mircea Eliade.

Work description: The paper is about literary imagologyy, a relatively new discipline, but which enjoys 
a wide international spread. This is presented in the context of other types of imagology: his-
torical, ethnopsychological, social, anthropological. What particularly interested us and was 
the object of our concern was the methodological and theoretical tools, the set of tools for 
analyzing the literary text from the perspective of literary imagology. Also we propose an al-
gorithm for analyzing all imagotypical texts that analyze the character The Other/ Stranger in 
literary works, with application on a corpus of texts from the creation of Mircea Eliade. 

Importanța socio-economică sau tehnică: Imagologia literară își are rolul său în știinţa internaţională. 
Aceasta  aduce un suflu nou în cercetarea textului literar, propunând o formulă cumulativă de 
procedee și tehnici menite a înţelege textul în globalitatea lui. Datorită faptului că imagologia 
literară are un bogat instrumentar împrumutat de la cele mai diverse discipline socioumane, 
aceasta va contribui esenţial la producerea unei analize de ansamblu a textelor literare. Do-
meniul de aplicare a imagologiei literare îl depășește pe cel al literaturii, sincronizându-se cu 
preocupările studiilor culturale.

5.14 CREAREA ȘI CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ÎN RSSM. 
STUDIU, DOCUMENTE ȘI MATERIALE / CREATING AND CONSOlIDATING THE HI-
GHER EDUCATION SySTEM IN THE MSSR.  STUDy, DOCUMENTS AND MATERIAlS

Autor:  Liliana Rotaru  

 Chisinau: Lexon-Prim, 2021. ISBN 978-9975-3502-6-6.

Descrierea lucrării: Volumul Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior în RSSM este prefaţat 
de un studiu analitic consistent, care reflectă procesul de devenire a școlii superioare de tip 
sovietic în RSSM în perioadele 1940-1941 și 1944-1946/1947 și de constituire a intelectualităţii 
sovietice moldovenești. Partea cea mai consistentă a volumului este alcătuită din 334 de docu-
mente și materiale inedite, identificate și selectate de autor din fondurile ANRM și a ASOPRM. 
Volumul pune în circuitul academic analize și documente care pot iniţia noi direcţii de cerceta-
re în știinţa istorică, dar și în sociologie, psihologie sau studii interdisciplinare.
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Work description: The book Creating and Consolidating the Higher Education System in the MSSR is pre-
ferred by a consistent analytical study, which reflects the process of becoming the Soviet-type 
high school in the MSSR in the periods 1940-1941 and 1944-1946 / 1947 and the establishment 
of the Moldovan Soviet intellectuals. The most consistent part of the volume consists of 334 
unpublished documents and materials, identified and selected by the author from the funds 
of ANRM and ASOPRM. The volume puts in the academic circuit analyzes and documents that 
can initiate new research directions in historical science, but also in sociology, psychology or 
interdisciplinary studies.

Importanța socio-economică sau tehnică: Lucrarea se încadrează în direcţia strategică de dezvol-
tare a știinţei Patrimoniul material și imaterial, pune în circuitul știinţific documente de pa-
trimoniu arhivistic  și poate constitui drept suport teoretico-știinţific și informaţional pentru 
elaborarea/îmbunătăţirea politicilor naţionale în domeniul educaţiei superioare și al știinţei 
și pentru facilitarea apropierii universităţilor de pe ambele maluri ale Nistrului și reformării 
învăţământului universitar din Republica Moldova. 

5.15   CALEIDOSCOPUL LECTURII: PRINCIPALELE DIRECŢII ALE TEORIEI LECTURII DIN 
SECOLUL AL xx-LEA / kAlEIDOSCOPE OF READING: THE MAIN DIRECTIONS OF 
READING THEORy IN THE TWENTIETH CENTURy

Autor:   Diana Dementieva

Descrierea lucrării: Lucrarea reprezintă o panoramă a principalelor direcţii ale teoriei lecturii din se-
colul al XX-lea. La nivelul discursului metateoretic se delimitează între Teorii ale lecturii și Te-
orii ale receptării, totodată, se demonstrează irelevanţa acestor două grupuri de metodolo-
gii pentru lectura eficientă a operei literare, dar și pentru studiul actului de lectură, dat fiind 
unidirecţionalitatea lor. În premieră, se propune un model sincretic de lectură care își ajustea-
ză termeni ai dialogismului, sociocritici, teoriei intertextualităţii, dar și din eșafodajul Teoriilor 
lecturii și Teoriilor receptării. În partea a treia se înaintează un algoritm de lectură sincretică și 
se demonstrează aplicabilitatea lui în baza romanului Numele trandafirului de Umberto Eco. 

Work description: The paper is an overview of the main directions of reading theory in the twentieth 
century. At the level of metatheoretical discourse, the difference between reading theories 
and reception theories is established, at the same time the irrelevance of these two groups 
of methodologies for the efficient reading of the literary work is demonstrated, but also for 
the study of the reading act, given their unidirectionality. Thus, a syncretic model of reading 
is proposed, that adjusts terms of dialogism, sociocriticism, intertextuality theory, but also 
from the scaffolding of Reading Theories and Reception Theories. In the third part, a syncretic 
reading algorithm is proposed and the possibility of its application is demonstrated based on 
the novel The Name of the Rose (Umberto Eco).

Importanța socio-economică sau tehnică: Constituind o bază de instrumente terminologice și meto-
dologice actualizate, definite și clarificate, lucrarea este utilă oricărui cercetător știinţific, critic, 
istoric literar, cadru didactic universitar. În domeniul pedagogiei, prin adaptarea la metodo-
logia specifică știinţei educaţiei, se va facilita procesului de formare a competenţei de lectură 
la elevi, care în calitatea lor de lectori în formare reprezintă o nouă colectivitate de cititori. 
Prin propunerea teoretică a modelului de lectură sincretică, îmbrăcată metaforic în expresia 
„Caleidoscopul lecturii”, se asigură continuitatea studiului teoretico-literar și se aliniază cerce-
tarea din R. Moldova la tendinţele din Occident. Având un caracter interdisciplinar, lucrarea 
atenţionează cu privire la un șir de probleme de soluţionat în domeniul știinţei literaturii, ast-
fel deschide noi posibilităţi de cercetare. 
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BIANCA BANDALAC, LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU”, CHIȘINĂU (MD)

5.16 UN GÂND DE VARĂ / A SUMMER THOUGHT

Autor:   Bianca Bandalac, 12 ani, clasa a 7-a D. 

Descrierea lucrării: Un gând de vară- lucrare realizată în tehnica acril; Reprezintă un suflet frumos a unei 
fete, care aflându-se într-un spaţiu vital își adâncește gândurile, meditând asupra universului, 
a destinului umanităţii. Culorile contrastante din lucrare redau emoţiile pozitive inhibate în 
lăuntricul său, iar dungile albe, redate cu o plasticitate vibrantă semnifică gândurile agitate pe 
timp de vacanţă. Bineînţeles, la fel ca orice copil are multe gânduri, idei, dar nu știe cu care să 
înceapă. În acele momente trebuie încurajată căci fiecare gând de vară devine realitate. Jocul 
de culori aprinse transmite un mesaj clar în ceea ce privește gândul de vară – va fi o vară minu-
nată, plină de aventuri. 

Work description: A summer thought-work done in acrylic technique; It represents a beautiful soul of 
a girl, who being in a vital space deepens her thoughts, meditating on the universe, on the 
destiny of humanity. The contrasting colors in the work convey the positive emotions inhibited 
in its inner, and the white stripes, rendered with a vibrant plasticity signify the hectic thoughts 
during the holiday. Of course, like any child has many thoughts, ideas, but does not know 
which one to start with. In those moments she should be encouraged because every thought 
of summer becomes reality. The game of bright colors sends a clear message regarding the 
thought of summer – it will be a wonderful summer, full of adventures.

5.17   PORTRET / PORTRAIT

Autor:   Bianca Bandalac, 12 ani, clasa a 7-a D. 

Descrierea lucrării: Portret. Tehnica mixtă. Precum observaţi sunt pasionată de redarea portretelor. Nu 
sunt lucrări dedicate cuiva. E o lucrare grafică în care domină roșul, fiind aplicat chiar și pe faţa 
fetei. Diversitatea petelor grafice exprimă trăsăturile unei personalităţi încrezute în sine, opti-
miste, binevoitoare. 

Work description: Portrait. Mixed technique. As you can see, I'm passionate about playing portraits. 
They're not works dedicated to someone. It's a graphic work in which red dominates, being 
applied even to the face of the girl. The diversity of graphic spots expresses the features of a 
self-confident, optimistic, benevolent personality.
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA (RO) 
CORNELIUGROUP ASSOCIATION (RO)

5.18  PROGRAM EDUCAŢIONAL LABORATORUL LUI DExTER / EDUCATIONAl PRO-
GRAM DExTER’S lAbORATORy

Autori:  Corneliu Birtok Băneasă, Adina Berghian Budiul, Diana Stoica, Oana Gaianu

Descrierea lucrării: Proiecte creative, materiale didactice, standuri experimentale privind ingineria au-
tovehiculelor concepute și realizate de elevi, studenţi, tineri talentaţi, destinate studiului de 
laborator. Ideea este transpunerea cunoștinţelor teoretice în aplicaţii practice prin crearea de 
proiecte personalizate, destinate studiului principiilor de funcţionare a componetelor, meca-
nismelor și a sistemelor autovehiculelor rutiere.

Work description: Creative projects, teaching materials, experimental stands for the construction of 
road vehicles designed and made by students, teenagers, students for the laboratory study. 
The idea is to transform the theoretical knowledge into practical applications through the 
creation of personalized projects destined to the study of the functioning principles of the 
componets, mecanism and the systems of vehicles.
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CHINA ASSOCIATION OF INVENTIONS (CN), 
BEIJING INSTITUTE OF ECONOMIC AND MANAGEMENT (CN)

5.19  TEHNOLOGIA DE TĂIERE A HÂRTIEI PENTRU PRELUCRAREA METALELOR GRELE / 
HARD METAlWORkING PAPER-CUT

Autori:   Wu Gaichao, Wang Hui

Application/patent/certificate number: ZL 201620082178.X

Descrierea lucrării: Tehnologia de tăiere a hârtiei pentru prelucrarea metalelor grele integrează per-
fect abilităţile tradiţionale, cum ar fi tehnologia de fabricare a bijuteriilor și de tăiere a hâr-
tiei pentru prelucrarea metalelor, încorporează pe deplin elementele excelente ale culturii 
tradiţionale chinezești și utilizează materiale metalice precum aurul, argintul și cuprul pen-
tru a crea lucrări cu „farmec deplin și grosime de aproximativ 0,5 mm”, ceea ce explică spiritul 
artizanal al „excelenţei și concentrării pe inovaţie”.

Work description: Metalworking hard paper-cut technology organically integrates traditional skills 
such as metalworking jewelry making and paper-cut technology, fully absorbs excellent tra-
ditional Chinese cultural elements, and uses metal materials such as gold, silver and copper 
to create works with "full charm and thickness of about 0.5mm", which explains the craft-
sman spirit of "excellence and focus on innovation".

Importanța socio-economică sau tehnică: The hard work of paper cutting series of metalworking 
industry has inherited and carried forward the fine traditional Chinese culture, absorbed the 
near and shallow changes in three-dimensional carving and landscape painting, and inte-
grated the occupation spirit training and occupation skill enhancement. This has demons-
trated the prevailing trend of "honorable labor, valuable skills and great creation" proposed 
by General Secretary Xi Jinping. At the same time, this series of works is easy to make and 
the cost is controllable. It is used to beautify life and is suitable for desk placement, hanging 
or giving to relatives and friends.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI (MD)

5.20  VITRALIU NR.1/ STAINEDGlASS NR.1

Autor:  Ina Apetrii, 21 ani, studentă la UTM, specialitatea Arhitectura, grupa Arh-191.

Descrierea lucrării: Vitraliul nr.1 este o încercare de a arăta cum elementele funcţionale ale unei clădiri 
pot deveni și decorul acesteia prin exemplul concret al unui vitraliu artistic, elaborat de mine, 
înscris în contextul unui fragment de faţadă. Am reprezentat continuitatea acestor două ele-
mente prin multiple linii plastice, ce repetă contururile divizărilor de pe sticlă și continuă pe 
elementele faţadei.

Work description: Stained glass nr. 1 is an attempt to show how the functional elements of a building 
can become its decoration through the specific example of an artistic stained glass window, 
created by me, inscribed in the context of a fragment of the facade. I represented theconti-
nuity of these two elements through multiple curved lines, which repeat the contours of the 
divisions on the glass and continue on the elements of the facade.
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 5.21  CHIȘINĂU

Autor:  Ina Apetrii, 21 ani, studentă la UTM, specialitatea Arhitectura, grupa Arh-191. 

Descrierea lucrării: Chișinău este o compoziţie bazată pe unele din obiectivele principale ale orașului 
Chișinău: Sala cu Orgă, Clădirea Primăriei, Teatrul Mihai Eminescu și scuarul acestuia. A fost 
realizată într-o gamă caldă, care face aluzie la vechimea acestor clădiri, la statutul de clasic al 
arhitecturii moldovenești.  

Workdescription: Chisinau is a composition based on some of the main objectives of the city of Chisi-
nau: the Organ Hall, the City Hall Building, the Mihai Eminescu Theater and its Square. It was 
made in a range of warm colors, which alludes to the antiquity of these buildings, to their 
status of a classic of Moldovan architecture.

 5.22  COMPOZIŢIE ARHITECTURALĂ/ ARHITECTURAl COMPOSITION

Autor:  Ina Apetrii 21 ani, studentă la UTM, specialitatea Arhitectura, grupa Arh-191. 

Descrierea lucrării: Compoziţie arhitecturală este un diptic inspirat din arhitectura rusă,  anume clădi-
rile din lemn, realizat in tehnica acril pe pânză.  

Work description: Architectural composition is a diptych inspired by Russian architecture, namely wo-
oden buildings, made in acrylic on canvas.
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5.23  ARMONIA SIMBOLURILOR/ HARMONy OF SyMbOlS

Autor:  Valentin Babeica, student, 22 ani, UTM, specialitatea Arhitectura, grupa Arh-192.

Descrierea lucrării: „Armonia simbolurilor” compoziţia dată este de tip centralizat, drept repere sunt 
utilizate elemente arhitecturale ale construcţiilor cu faima internaţională și valoarea estetică 
imensă în arhitectură, la fel sunt prezente fragmente a sculpturilor. Atât sculptura cât și arhi-
tectura reprezentată în lucrare redau faima capacităţilor umane.

Work description: ”Harmony of ancient symbols” the work is based on the centralized composition, as 
landmarks are used architectural elements of the constructions with international fame and 
immense aesthetic value in architecture, as are fragments of sculptures. Both the sculpture 
and the architecture represented in the work give back the fame of human capacities.

5.24  SIMBIOZA FORMELOR ARHITECTURALE / SyMbIOSIS OF ARCHITECTURAl FORMS

Autor:   Andreia Chilari

Descrierea lucrării: „Simbioza formelor arhitecturale” este o compoziţie arhitecturală ce prezintă o 
lucrare realizata în tehnica creion simplu. Lucrarea dată a fost inspirată de clădirile istorice 
din mun. Chișinău.

Work description: ”The Symbiosis of architectural forms” is an architectural composition which repre-
sents a work made in the simple pencil technique. The work was inspired by a building which 
can be named a historical monument of mun.Chișinău.
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 5.25  INTERSECŢIA LUMINII ȘI CULORII / THE INTERSECTION OF lIGHT AND COlOR

Autor:  Andreia Chilari 

Descrierea lucrării: „Intersecţia luminii și culorii” reprezintă un vitraliu realizat în tehnica guaș. Lucrarea 
îmbină în sine o simbioză dintre culoare și lumină, care se răspândește pe întreaga lucrare. 

Work description: “The intersection of light and colours” represents a stained glass and is performed 
in gouache technique. The work represents a symbiosis between light and the colour, which 
spread throughout the painting. 

 5.26 SINGULARITATE / SINGUlARITy 

Autor:  Andreia Chilari 

Descrierea lucrării: „Singularitatea” este un diptic realizat în tehnica ulei. Lucrarea dată este inspirată 
de arhitectura rusă, fiind realizată în culori pastelate. 

Work description: ”Singularity” is a diptych performed in oil technique. The work is inspired by Russian 
architecture and is made in pastel colours.



Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21

  337COMPARTIMENTUL V | PART V

 5.27 FĂRĂ SCĂPARE/ NO ESCAPE

Autor:   Daniela Ciobănică

Descrierea lucrării: Lucrarea triptică „Fără scăpare” elaborată de mine în tehnica acril, este formată din 
îmbinarea culorilor reci și calde. Culoarea rece fiind formată din nuanţe de albastru iar cea 
caldă din acaju închis, cărămiziu, roz mountbatten şi roz pal. Compoziţia centrală transmite 
privitorului o stare de liniște profundă și libertate spirituală. Această compoziţie este pusă în 
valoare de către celelalte două tablouri situate în partea dreaptă și stângă a acesteia.

Work description: The triptych work "No Escape" developed by me in acrylic technique, consists of 
combining cold and warm colors. The cold color is formed by shades of blue, and the warm 
one of dark mahogany, brick, mountbatten pink and pale pink. The central composition 
transmits to the viewer a state of deep peace and spiritual freedom. This composition is hi-
ghlighted by the other two paintings located on the right and left side of it.

 5.28 ÎN LUMINĂ/ IN THE lIGHT

Autor:  Daniela Ciobănică 

Descrierea lucrării: Compoziţia „În lumină” efectuată în tehnica acril reflectă însăși denumirea acesteia, 
deoarece culorile aplicate sunt calde și formează un joc între lumină și umbră. Datorită culorilor 
calde, precum portocaliul, ocru, cărămiziu și a petelor de roz pal  are loc amplificarea luminii, 
căldurii și a stării de fericire în ochii privitorului. Prin intermediul petelor mai întunecate se pun 
în evidenţă momentele interesante formate de aceste construcţii și atmosferă plăcută.

Work description: The composition”In the light” made in the acrylic technique, reflects its own name, 
because the applied colours are warm and form a play between light and shadow. Due to the 
warm colours, such as orange, ochre, brick and pale pink spots, there is an amplification of 
light, warmth and happiness in the eyes of the viewer. Through the darker spots, are highli-
ghted the interesting moments formed by these constructions and the pleasant atmosphere.
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5.29 VALORILE CHIȘINĂULUI ÎN GRI / THE VAlUES OF CHISINAU IN GRAy

Autor:  Andrei Ciugureanu 

Descrierea lucrării: În lucrarea dată este reprezentată arhitectura orașului Chișinău care reprezintă 
în sine nestemata sa valoare și cuprinde istoria, arta și viziunea poporului nostru. În centrul 
compoziţional se regăsește catedrala, prin care am încercat să redau importanţa sa ca fiind 
una primordială pentru un popor credincios, la fel și alte bijuterii arhitecturale care au o 
funcţie importantă. Este reprezentată grafic în tehnica creion.

Work description: In this work is represented the architecture of Chisinau, which represents in itself 
its gem and includes the history, art and vision of our people. In the compositional center 
there is the cathedral, through which I tried to restore its importance as a primordial one for 
a faithful people, as well as other architectural jewels that have an important function. It is 
represented graphically in the pencil technique.

 

5.30 NATURĂ STATICĂ CU LALELE / STATIC NATURE WITH TUlIPS

Autor:   Mariana Hadji- Bandalac, lector universitar.

Descrierea lucrării: Natură statică cu lalele. Tehnica vopselelor de ulei pe pânză realizată într-o ma-
nieră impresionistă, gama contrastantă, exprimând totodată armonia coloristică a emoţiilor.

Work description: Static nature with tulips. The technique of oil paints on canvas made in an impre-
ssionistic manner, contrasting range, while expressing the colour harmony of emotions.
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5.31 ABSTRACŢIE 10 / AbSTRACTION 10

Autor:  Hadji- Bandalac Mariana, lector universitar

Descrierea lucrării: Abstracţie 10. Abstracţia dată reprezintă un diptic prin care aduc o ruptură în 
reprezentarea lumii exterioare. Conţinutul lucrării este expresia directă a emoţiilor pictura-
le, unde orice formă sau pată de culoare cu referinţă la lumea exterioară mi-a permis reda-
rea simultană a stării interioare personale. Formele se pierd în culoarea care trece de mar-
ginile abstract reprezentate. În același timp, tentele păstoase sunt abundente spre centrul 
compoziţiei, păstrând un ritm plastic și calitatea culorilor cromatice. Limbajul acestei imagini 
artistice transmite multiple semnificaţii vizuale, ce necesită a fi decodificate de către specta-
tor. Tehnica vopselelor de ulei pe pînză. 

Work description: This abstraction represents a diptych through which I bring a rupture in the repre-
sentation of the external world. The content of the work is the direct expression of pictorial 
emotions, where any shape or stain of colour with reference to the external world allowed 
me to simultaneously render my personal inner state. The shapes are lost in the colour that 
goes beyond the abstractly represented edges. At the same time, the pasty shades are abun-
dant towards the center of the composition, keeping a plastic rhythm and the quality of the 
chromatic colours. The language of this artistic image transmits multiple visual meanings, 
which need to be decoded by the viewer. The technique of oil paints on canvas is used.  
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5.32 NATURĂ STATICĂ CU FLORI. STUDIU ÎN ACUARELĂ / STIll lIFE WITH FlOWERS. 
WATERCOlOR STUDy   

Autor:   Diana Ostahi 

Descrierea lucrării: Natura statică a fost realizată în tehnica vopselelor de ulei pe pânză. Compoziţia 
este alcătuită din obiecte de uz casnic, elemente geometrice și arhitecturale. Am folosit gama 
caldă de culori pentru a reda lucrării o atmosferă de început de toamnă.

Work description: Still life was realized in the oil paint on canvas technique. The composition consists 
of household items, geometric and architectural elements. We used the warm range of colo-
urs to give the work a beginning of autumn atmosphere.

5.33 NATURĂ STATICĂ / STIll lIFE

Autor:   Diana Ostahi

Descrierea lucrării: Natură statică cu flori. Studiu în tehnica acuarelei pe ud. Reprezintă un joc de con-
traste cromatice având un efect pozitiv în redarea plasticităţii formelor, suprafeţelor, florilor etc.

Work description: Still life with flowers. Study in wet on wet technique. It represents a game of chroma-
tic contrasts having a positive effect in restoring the plasticity of shapes, surfaces, flowers, etc.
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5.34 ABSTRACŢIE / AbSTRACTION

Autor:   Veronica Popova 

Descrierea lucrării: Abstracţia - în această lucrare care emană lumină, culoare și contrast oricine poate 
citi starea mea emoţională, caracterul, viciile și virtuţile, calităţile și defectele mele. Formele 
abstracte descriu starea mea de spirit din acel moment când am creat această lucrare.

Work description: Abstraction - in this work that exudes light, colour and contrast anyone can read my 
emotional state, character, vices and virtues, qualities and flaws. Abstract forms describe my 
mood from that moment when I created this work.

5.35 COMPOZIŢIE ARHITECTURALĂ / ARHITECTURAl COMPOzITION

Autor:   Veronica Popova 

Descrierea lucrării: Compoziţia arhitecturală- este o combinaţie de forme și volume arhitecturale, la 
baza acestei lucrări au stat schiţele monumentelor istorice ale orașului Chișinău care sunt 
niște valori naţionale pentru poporul nostru.

Work description: Architectural composition - is a combination of forms and architectural volumes, at 
the basis of this work were the sketches of the historical monuments of the city of Chisinau, 
which are some national values for our people.



Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

21

  342COMPARTIMENTUL V | PART V

5.36 NATURĂ STATICĂ / STILL LIFE

Autor:  Veronica Popova 

Descrierea lucrării: Natura statică este o compoziţie picturală, stilizată, realizată în gama caldă și linii 
calde care îmi descriu dispoziţia.

Work description: Still life is a pictorial composition, stylized, made with warm colours and warm lines 
that describe my mood.

5.37 PORTRET ARTISTIC / ARTISTIC PORTRAIT

Autor:  Veronica Popova 

Descrierea lucrării: Portret artistic este o combinaţie de plasticitate anatomică a portretului și forme 
arhitecturale rigide. Nu a fost ideea iniţială să mă redau personal, dar mă recunosc în acest 
portret, probabil intuitiv creionul și mâna a modelat caracterul feţei mele.

Work description: Artistic portrait is a combination of anatomical plasticity of the portrait and rigid 
architectural forms. It wasn't the initial idea to represent myself, but I recognize my persona-
lity in this portrait, probably intuitively the pencil and hand shaped my character.
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5.38 VITRALIU PRIMĂVĂRATIC / SPRING STAINED GlASS

Autor:   Vili Ursu 

Descrierea lucrării: „Vitraliu primăvăratic” reprezintă o compoziţie decorativă executată în tehnica 
guașului. Prin această lucrare am încercat să unesc toate stările și emoţiile primăvăratice: bu-
curia, fineţea, feminitatea, renașterea, trezirea spiritualităţii etc. Linia-culoarea este precisă, 
aproape grafică, în același timp pastelate, plastice, combinându-le divers. Gamele cromatice 
înrudite evidenţiază intersecţia formelor care sunt delimitate prin contururi fixe. Armonia 
culorilor de primăvară mă inspiră la maxim fiind nestatornice în acţiuni și sentimente.

Work description: ”Spring stained glass” is a decorative composition made in the gouache technique. 
Through this work, I tried to unite all the spring states and emotions: joy, finesse, feminini-
ty, rebirth, awakening of spirituality, etc. The line-colour is precise, almost graphic, at the 
same time pastel, plastic, combining them diversely. Related chromatic ranges highlight the 
intersection of shapes that are delimited by fixed contours. The harmony of spring colours 
inspires me to the fullest, being uncontrollable in actions and feelings.
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 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIţANU” 
DIN REPUBLICA MOLDOVA (MD)

5.39   ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL: EPIDEMIOLOGIE, FACTORI DE RISC, 
PREVENŢIE / STROkE: EPIDEMIOlOGy, RISk FACTORS, PREVENTION 

Autori:   Sub redacţia prof. univ., dr. hab. șt. med., academicianului AȘM  Stanislav Groppa 

Colectivul de autori: Vladimir Bernic, dr. șt. med.; Natalia Ciobanu, cercetător știinţific; Mihail  Cioca-
nu, dr. hab. șt. med.; Svetlana Cojocaru, dr. hab. inform.; Constantin Gaindric, dr. hab. inform.; 
Alexandru Gasnaș, dr. șt. med.; Daniela Efremova, cercetător știinţific; Grigore Friptuleac,  
dr. hab. șt. med.; Galina Magariu, dr. inform.; Tatiana Verlan, cercetător știinţific; Elena Zamșa, 
cercetător știinţific; Eremei Zota, dr. șt. med.

Descrierea lucrării: Această monografie abordează aspectele epidemiologice ale accidentul vascular 
cerebral (AVC) la nivel mondial și în Republica Moldova, specificul și diversitatea factorilor de 
risc de AVC în populaţia sănătoasă a ţării noastre (rezultate obţinute în urma screening-ului 
populaţiei) și particularităţile factorilor de risc la pacienţii care au avut un accident vascular 
cerebral. Un compartiment important este descrierea sindromului metabolic ca factor de 
risc pentru AVC, impactul acestuia asupra evoluţiei AVC și prezentarea rezultatelor obţinute. 
De asemenea, sunt abordate caracteristicile socio-igiene ale factorilor de risc în geneza ac-
cidentului vascular cerebral și importanţa sistemelor informaţionale ca instrumente de pre-
venire a acestei suferinţe.

Work description: This monograph approaches the epidemiological aspects of stroke worldwide and 
in the Republic of Moldova, the specificity and diversity of stroke risk factors in the healthy 
population of our country (results obtained from population screening) and the features of 
risk factors in patients who suffered a stroke. An important compartment is the description 
of the metabolic syndrome as a risk factor for stroke, its impact on the evolution of stroke 
and the presentation of the obtained results. The socio-hygienic features of risk factors in 
stroke etiology and the importance of information systems as tools to prevent this condition 
are also addressed.

Importanța socio-economică sau tehnică: Lucrarea tratează cele mai importante aspecte teoretice 
precum și practice în domeniul bolilor cerebrovasculare. În carte sunt expuse într-un mod 
riguros rezultatele propriilor studii cu privire la prevalenţa factorilor de risc pentru AVC în 
populaţia Republicii Moldova. Lucrarea abordează problema prevenţiei și conștientizării 
AVC ca fiind o soluţie de bază în combatera acestuia. Nivelul ştiinţific al lucrării prezentate 
este înalt, în deplină concordanţă cu complexitatea şi importanţa problemei abordate. Pe 
lângă dorinţa de a pune la îndemâna cititorului un material ştiinţific util, lucrarea de faţă mai 
are scopul de a îmbogăţi literatura știinţifică medicală din Republica Moldova, care necesită 
a fi suplinită cu asemenea informaţii valoroase. Monografia este destinată neurologilor, en-
docrinologilor, medicilor de familie și celor de alte specialităţi pentru o mai bună cunoaștere 
și conștientizare a imperativului global și a problemei naţionale care este AVC.
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Lista participanţilor  
la Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT 2021”

List of participants  
in the International Specialized Exhibition “INFOINVENT 2021”

Australia
1. Synergistic Traffic Consultancy Pty. Ltd.

Belarus
2. Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine

Belgia
3. Katholieke Universiteit Leuven 

Canada
4. Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills

China
5. Adcote School Shanghai

6. Beijing Institute of Economic and Management

7. Beijing Times Beauty Technology Co., Ltd.

8. Beijing Zhongke Lifeng Technology Co., Ltd.

9. Central South University

10. China Association of Inventions 

11. Creative Baby

12. Hunan Agricultural University

13. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

14. Science Skyline Tech Co., Ltd.

15. Suzhou Zigang Jewelry Co., Ltd (diamond cutting) 

16. Tianjin Kuntai machinery Manufacturing Co., LTD

Coreea 
17. Clean Living Science
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Croația
18. Stipan ORČIĆ, persoană fizică

Grecia
19. International Hellenic University

Malaysia
20. Sekolah Kebangsaan Sena, Perlis

21. University Malaysia Perlis (UniMAP)

Philippines
22. Manuel Roxas Senior High School

Portugalia
23. CCPI, Military Academy (Portuguese Army), Lisbon

24. CERIS and NOVA School of Science and Technology, Lisbon

Republica Moldova
25. Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală din Moldova (ACSA)

26. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

27. Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras” 

28. BANDALAC Bianca, persoană fizică

29. Centrul de Creaţie Tehnică pentru copii și adolescenţi „Politehnic” 

30. Colegiul Tehnologic din Chișinău

31. Institutul de Chimie

32. Institutul de Energetică

33. Institutul de Fitotehnie Porumbeni

34. Institutul de Fizică Aplicată

35. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

36. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor

37. Institutul de Geologie și Seismologie

38. Institutul de Horticultura

39. Institutul de Inginerie Electronica și Nanotehnologii „D. Ghiţu”

40. Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”

41. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

42. Institutul Știinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară

43. Institutul Știinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, IP
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44. IP Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

45. IP Liceul Teoretic „Universul”, Chișinău

46. SRL „PRINTLAB”

47. Școala Profesională nr.6 din Chișinău

48. Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului  Internaţional 
pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD)

49. Universitatea de Stat din Moldova

50. Universitatea Agrară de Stat din Moldova

51. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

52. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica 
Moldova

53. Universitatea Tehnică a Moldovei

România
54. A BETTER LIFE SOLUTIONS SRL

55. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

56. ARGHIRESCU Marius, persoană fizică, București

57. Asociaţia „Societatea Inventatorilor din Banat”, Timișoara 

58. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj 

59. Centrul Universitar Nord din Baia Mare

60. CorneliuGroup Association

61. Forumul Inventatorilor Români

62. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 
Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”

63. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”

64. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Con-
densată

65. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalaţii Destinate 
Agriculturii și Industriei Alimentare-INMA

66. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Tehnologii Izotopice și Mole-
culare (INCDTIM), Cluj-Napoca

67. Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei, Măgurele

68. IUROAEA Gheorghe, persoană fizică

69. SC „ECO LIVING PROJECT” SRL

70. SC Echitron SRL

71. SC „BEESPEED” SRL
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72. SC Aquatim SRL

73. SC Glomad SRL

74. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

75. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

76. Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” București

77. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu”

78. Universitatea Politehnica București

79. Universitatea Politehnica Timișoara

80. Universitatea Tehnică din  Cluj-Napoca

Serbia
81. University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

Ucraina
82. Center for Hydrometeorology and Monitoring of Environment of Black and Azov 

Seas 

83. Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea

Vietnam
84. Vietnam National University, Hanoi

WIIPA
85. YOUNG-AN Mineral Tech Co., Ltd
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OFICIUL DE STAT PENTRU INVENţII ŞI MĂRCI  
DIN ROMÂNIA (OSIM) 

 ROMANIAN STATE OFFICE FOR INVENTIONS  
AND TRADEMARKS (OSIM)

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

Tel.: +40 21/306-08-00, 306-08-01
Fax: +40 21/312-38-19 
e-mail: office@osim.ro 

Web: www.osim.ro
 

        Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) îşi desfăşoară activitatea ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, având autoritate unică pe teritoriul României în asigura-
rea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu şi cu preve-
derile 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 ti-
tlurilor 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 pro-
tection 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 semi-
conductor products; 

3. edits and publishes the Official Bulletin of Industrial Property of Romania focused on sec-
tions: 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 na-

tional register.

mailto:office@osim.ro
http://www.osim.ro
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