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Stimați participanți și oaspeți ai Expoziţiei Internaţionale Specializate 
„INFOINVENT-2015”,

Salut prezenţa Dumneavoastră la cea de-a XIV-a ediție a EIS „INFO-
INVENT”. Misiunea primordială a expoziției, unică în felul său, este de a susține 
și de a promova activitatea inovațională, de a atrage noi investiții în economia 
națională. Ediția curentă își propune să formeze un loc distinct de întâlnire a 
inventatorilor, mediului de cercetare cu oamenii de afaceri, întreprinzătorii, 
interesați să pună în practică rezultatele cercetării și creativității. Astfel, eveni-
mentul din anul curent reunește instituții și întreprinderi, inventatori și antre-
prenori din Republica Moldova, România, Belarus, Lituania, Polonia, Irak etc. De 
asemenea, la ediția din acest an a EIS „INFOINVENT” ne sunt alături Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale, Organizația Europeană de Brevete, 
Federația Internațională a Asociației Inventatorilor și Asociația Mondială a Fe-
meilor Inventatoare și Antreprenoare. 

Expoziția oferă cadrul necesar pentru promovarea rezultatelor muncii 
cercetătorilor și inventatorilor, precum și stabilirea parteneriatelor în vederea 
implementării inovațiilor protejate, produselor și tehnologiilor noi. Pentru vi-
zitatorii interesați, expoziția este un instrument real de informare în domeniul 
proprietății intelectuale. Organizatorii pun la dispoziție diferite manifestări cu 
participarea experţilor naţionali şi internaţionali, titularilor de drepturi de PI, 
reprezentanţilor mediului de afaceri, inventatorilor, pe teme ce vizează promo-
varea obiectelor de proprietate industrială, a produselor şi tehnologiilor noi, 
stimularea activităţii inovaţionale, schimbului de informaţii tehnico-ştiinţi� ce 
şi normativ-legislative etc.

Evenimentul în întregime cuprinde un spectru larg de lucrări. Astfel, la 
standurile informaționale sunt expuse invenții, creații ale tinerilor, proiecte 
inovaționale și de transfer tehnologic, soiuri de plante, design industrial, 
produse și servicii inovative, industrii culturale și creative. 

Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” şi-a recon� rmat statu-
tul de manifestare tehnico-ştiinţi� că de o importanţă majoră la care, pe par-
cursul a celor 13 ediţii au participat peste 1000 de expozanţi prezentând circa 
4000 de invenţii şi cicluri de invenţii din toate domeniile prioritare ale ştiinţei 
şi economiei naţionale. În același timp, expoziția reprezintă o șansă de pro-
movare a inventicii moldovenești la nivel internaţional, ridicând substanțial 
prestigiul științi� c al țării în lume. Sperăm că odată cu intrarea în vigoare la 
1 noiembrie 2015 a Acordului privind validarea brevetelor europene pe terito-
riul Republicii Moldova, va spori interesul inventatorilor și investitorilor străini 
față de EIS ”INFOINVENT”, iar aceasta va da un plus de consistenţă manifestării 
pe plan național, dar și internațional.

Urez tuturor celor care au contribuit la desfăşurarea acestui eveniment 
important pentru țara noastră – partenerilor, participanţilor și vizitatorilor – 
mult succes în activitatea zilnică şi e� cienţă maximă la EIS “INFOINVENT-2015”! 
Să ne revedem cu bine la edițiile viitoare!

Octavian APOSTOL, 
Director General al AGEPI
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Dear guests and participants in the International Specialized Exhibition “INFOINVENT 2015”,

I welcome your presence at the 14th edition of the ISE ”INFOINVENT”. The primary mission of 
the exhibition, unique in its kind, is to support and promote innovation, to attract new investments 
in the national economy. The current edition aims to form a distinct place of meeting of inventors, 
research environment with businessmen, entrepreneurs, interested in implementing the results of 
research and creativity. Thus, this year’s event brings together institutions and enterprises, inventors 
and entrepreneurs from the Republic of Moldova, Romania, Belarus, Lithuania, Poland, Iraq, etc. Also 
at this year’s edition of ISE ”INFOINVENT” we welcome the presence of the World Intellectual Property 
Organization, the European Patent Organization, the International Federation of Inventors` Associa-
tion and the World Women Inventors and Entrepreneurs Association. 

The exhibition provides the necessary framework for promoting the research results of research-
ers and inventors, and establishing partnerships with a view to implementing the protected innova-
tions, new products and technologies. For interested visitors, the exhibition is a veritable instrument 
of information in the � eld of intellectual property. The organizers of the exhibition propose various 
events with the participation of national and international experts,  holders of IP rights, business envi-
ronment representatives, inventors, on subjects aimed at promoting industrial property objects, new 
products and technologies, stimulating innovation, exchange of scienti� c-technical,  legislative and 
regulatory information, etc.

The entire event covers a broad spectrum of works. Thus, the information stands display inven-
tions, young people`s creations, innovation and technology transfer projects, plant varieties, indus-
trial designs, innovative goods and services, as well as creative and cultural industries. 

 The International Specialized Exhibition ”INFOINVENT” has con� rmed its status of scienti� c-tech-
nical event of major importance which, during the 13 editions, was attended by over 1000 exhibitors 
presenting about 4000 inventions and cycles of inventions in all priority areas of national science and 
economy. The exhibition is at the same time an opportunity to promote Moldovan inventions interna-
tionally, substantially raising the country`s scienti� c prestige in the world. We hope that with the entry 
into force on 1 November 2015 of the Agreement on Validation of European Patents in the Republic of 
Moldova the interest of foreign inventors and investors in ISE ”INFOINVENT” will increase and this will 
help enhance the national and international prestige of the event.     

I wish all those who have contributed to this event of great importance for our country – part-
ners, participants and visitors – much success in their daily work and maximum e�  ciency at the ISE 
”INFOINVENT- 2015”! See you again at the future editions!
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Stimaţi participanţi, vizitatori, organizatori ai Expoziţiei „INFOINVENT”!

Descoperirile și invenţiile au marcat enorm evoluţia umanităţii. Astăzi trăim în-
tr-o lume dominată de un ritm alert, când prezentul este deja istorie, ochii omenirii 
privind spre viitor. Vârtejul informaţional, al dezvoltării știinţi� ce, al căutărilor de soluţii 
pentru perfecţionarea vieţii a pus stăpânire pe toate domeniile socio-economice.

Pentru o mai bună înţelegere a importanţei dezvoltării tehnico-știinţi� ce 
este necesar să ne familiarizăm cu acest mediu printr-o cunoaștere sistematiza-
tă. Unul dintre instrumentele e� ciente în acest sens sunt expoziţiile, care oferă 
oportunităţi unice de relevare și promovare a descoperirilor știinţi� ce, de scur-
tare a căii de valori� care și implementare a acestora în cele mai diverse domenii, 
de stabilire a contactelor utile. 

Suntem bucuroși și mândri să găzduim tradiţional pe spaţiile C.I.E. „Mold-
expo” expoziţia „INFOINVENT”, conștientizând faptul că știinţa și invenţiile au ne-
voie mereu de susţinerea societăţii. Venim în ajutorul savanţilor, cercetătorilor, 
inginerilor inventatori, raţionalizatorilor, oferindu-le o platformă e� cientă pentru 
lansări de know-how, schimb de idei, promovare a potenţialului știinţi� c naţional. 
Aici, mai mult ca niciodată, și specialiștii, și oamenii simpli, sunt aproape de rezul-
tatele muncii și realizările savanţilor, cu impact colosal pentru progresul tehnico-
știinţi� c.

Printre multiplele efecte pe care le exercită, forul inventatorilor contribuie 
la efectuarea transferului tehnologic, care in� uenţează bene� c dezvoltarea di-
namică a economiei și permite o largă implicare a tehnologiilor de ultimă oră în 
toate domeniile de activitate. 

Doresc participanţilor perseverenţă în munca lor complicată și, în același 
timp, interesantă și necesară societăţii, noi realizări, aplicarea acestora în practi-
că, iar vizitatorilor – să bene� cieze din plin de rodul noilor invenţii!

Mult succes tuturor!

Arcadie ANDRONIC,

Director general al

C.I.E. „Moldexpo” S.A.

Dear participants, visitors, organizers of the exhibition "Infoinvent"!

The discoveries and inventions have greatly marked the evolution of huma-
nity. Today, we live in a rapidly changing world, when the present means history, 
the human vision looking to the future. The whirlwind of information, scienti� c 
development and search for solutions aiming to improve life have taken over all 
socio-economic � elds. 

For a better understanding of the importance of the scienti� c and techni-
cal development we should familiarize with this environment through systematic 
knowledge. One of the e" ective instruments in this respect are the exhibitions 
that o" er unique opportunities to disclose and promote scienti� c discoveries, 
to shorten the path of their exploitation and implementation in various � elds, to 
establish useful contacts. 

We are pleased and proud to be hosting traditionally the international ex-
hibition “Infoinvent” on the exhibition spaces of CIE "Moldexpo", being aware of 
the fact that science and innovation have always needed the support of society. 
We come to the aid of scientists, researchers, engineers, inventors, rationalizers, 
providing an e" ective platform for the launch of know-how, exchange of ideas, 
promotion of the national scienti� c potential. Here, more than ever, both experts 
and ordinary people, are close to the results of the work and achievements of sci-
entists with huge impact on scienti� c and technological progress. 

Among the multiple e" ects exercised, the Inventor Forum contributes to tech-
nology transfer, which in� uences positively the dynamic development of the eco-
nomy and enables broad involvement of the latest technologies in all areas of activity. 

I wish all participants perseverance in their hard work, but also interesting 
and necessary to society, new achievements, their practical application, and all 
visitors - to bene� t fully from the fruit of new inventions! 

Good luck to all!
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Stimaţi oaspeţi şi participanţi la Expoziţia Internaţională Specializată 

“INFOINVENT-2015”

Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” în acest an a ajuns la cea 
de-a XIV-a ediţie, devenind în timp un eveniment important care are ca scop pre-
zentarea și promovarea celor mai valoroase idei, inovaţii și creaţii.

Misiunea majoră, care coagulează activităţile Agenţiei pentru Inovare și 
Transfer Tehnologic, constă în realizarea practică a rezultatelor din sfera cerceta-
re-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic în Republica Moldova prin susţinerea 
continuă a transferului tehnologic în cadrul parteneriatelor dintre inovatori și oa-
meni de afaceri.

De cele mai multe ori considerăm inovarea ca � ind cea mai importantă 
componentă a creșterii economice durabile pe termen lung. În acest context, îmi 
exprim convingerea că anume inovaţiile vor contribui la promovarea imaginii, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii și prosperare. Sper ca potenţialul lor să devină mai 
atractiv pentru investitorii autohtoni și străini, astfel, prin aport comun economia 
ţării să se dezvolte pe calea inovaţiilor.

De fapt, alegerea de a ne axa sau nu pe o dezvoltare inovaţională este o 
decizie de a urma calea unei ţări dezvoltate sau de a rămâne veșnic o ţară în curs 
de dezvoltare.

Dear guests and participants at the International Specialized Exhibition 

"INFOINVENT 2015"

International Specialized Exhibition "INFOINVENT" this year has reached at 
XIV edition, becoming in time a major event that aims to present and promote 
the most valuable ideas, innovations and creations.

The major mission of the Agency for Innovation and Technology Transfer is 
to achieve practical results in the � eld of research and development, innovation 
and technology transfer in Moldova by the continuing support for technology 
transfer in partnership between innovators and businessmen.

Most times we consider innovation as the most important component of 
long-term sustainable growth. In this context I am convinced that certain innova-
tions will contribute to promoting the image, improving quality of life and devel-
opment. I hope their potential to become more attractive for autochthonous and 
foreign investors, as the common input to develop the economy on the path of 
innovation.

In fact, the choice of whether or not we focus on innovative development is 
a decision to follow by developed countries or to remaining forever a developing 
country.

Roman CHIRCA,

Director general al AITT



Programul Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2015” 

Program of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2015” 

MIERCURI, 25 NOIEMBRIE
1000 – 1800          Program expoziţional
1000 – 1100          Program artistic cu ocazia inaugurării 

EIS „INFOINVENT-2015” 
10 00 – 1600          Activitatea Comisiei de Experţi 

a EIS „INFOINVENT-2015”
1100 – 1300             Inaugurarea festivă a EIS „INFOINVENT-2015”
1200 – 1300           Vizitarea expoziţiei de către conducerea Republicii 

Moldova, reprezentanţii autorităţilor publice cen-
trale, instituțiilor de cercetare și învățământ superior 
din republică, uniunilor de creație, oaspeţii din ţară 
și de peste hotare

1400 – 1530 Forul Femeilor Inovatoare și Antreprenoare din 
Republica Moldova, cu participarea reprezentan-
telor Asociației Femeilor Inovatoare din Republica 
Moldova (AFIRM), altor asociații ale femeilor din 
Moldova, femeilor inventator 

 Localul: Sala de conferințe, Pavilionul central, 
CIE „Moldexpo” S.A.

 Organizator: AGEPI în cooperare cu AFIRM
1600 – 1700           Ședinţa Comisiei de Experţi pentru bilanţul 

aprecierii exponatelor 
 Localul: Sala de conferinţe, Pavilionul central, 

CIE „Moldexpo”  S.A.
 JOI, 26 NOIEMBRIE 
1000 – 1800 Program expoziţional
1000 – 1100 Ședinţa Juriului Internaţional al expoziţiei pentru 

desemnarea laureaţilor expoziţiei 
 Localul: Sala de conferinţe, Pavilionul central, 

CIE „Moldexpo”  S.A.
1100 – 1200 Ședinţa Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur 

și a Trofeului OMPI 
 Localul: Sala de conferinţe, Pavilionul central, 

CIE „Moldexpo”  S.A.
1400 – 1500 Master-class în domeniul  împletitului din $ bre 

vegetale (pănuși)
 Prezintă: Natalia Cangea, meșter popular, cu parti-

ciparea copiilor din cadrul Centrului  de Creaţie și 
Agrement pentru copii, Criuleni

 Localul: Standul Natalia Cangea, Pavilionul central, 
CIE „Moldexpo”  S.A.

1800 – 2100 Masa rotundă cu genericul „Istorii de succes ale 
businessului creativ”

 Organizator: AGEPI; Coorganizatori: Ministerul 
Culturii, JCI Chișinău; Partener: Simpals S.A. 

 Localul: Generator Hub, Centrul de Business „Kent-
ford”, bloc. 2, et. 4, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 202

VINERI, 27 NOIEMBRIE
1000 – 1800 Program expoziţional
1200 – 1400 Bursa invențiilor și a tehnologiilor noi în dome-

niul e$ cienţei energetice și valori$ cării surselor 
regenerabile de energie

 Organizator: AITT
 Localul: Sala de conferinţe, Pavilionul central, 

CIE „Moldexpo”  S.A.
1500 – 1700               Festivitatea de premiere a laureaţilor 

EIS „INFOINVENT-2015” 
 Localul:  Pavilionul central, CIE „Moldexpo” S.A.
1700 – 1800               Cocktail festiv (conform invitațiilor)
 Localul:  Pavilionul central, CIE „Moldexpo” S.A.
SÂMBĂTĂ, 28 NOIEMBRIE
1000 – 1600 Program expoziţional
1100 – 1200 Masa rotundă „Promovarea inovaţiilor și produ-

selor creative cu potenţial de comercializare” 
 Organizator: AGEPI în parteneriat cu  INOBIZ, GEN 

Moldova, MobiasBanca, ODIMM  
 Localul: Sala de conferinţe, Pavilionul central, 

CIE „Moldexpo” S.A.
 1200– 1400  Concurs interactiv în domeniul proprietăţii 

intelectuale pentru elevi „De la idee la produs” 
 Organizator: AGEPI în parteneriat cu  Junior 

Achievement Moldova
 Localul: Pavilionul central, CIE  „Moldexpo”  S.A.
1600 Închiderea ediţiei a XIV-a a EIS  „INFOINVENT”

WEDNESDAY, NOVEMBER 25
1000 – 1800 Exhibition program
1000 – 1100 ISE ”INFOINVENT-2015” Inauguration Concert 
1000 – 1600 Activity of the Expert Committee 

of ISE “INFOINVENT-2015”
1100 – 1300 Festive opening of the ISE ”INFOINVENT-2015”
1200 – 1300 Visit of the exhibition by representatives of the 

Government of the Republic of Moldova, repre-
sentatives of central public authorities, research 
and higher    education institutions of the coun-
try, creative unions, local and foreign guests

1400 – 1530 Innovative and Business Women's Forum of the 
Republic of Moldova, with the participation of the 
representatives of the Innovative Women`s 

                              Association of the Republic of Moldova (AFIRM), 
other women associations of the Republic of 
Moldova, women inventors 
Venue: Conferen-ce Hall of the Central Pavilion, 
IEC ”Moldexpo” 
Organiser: AGEPI in cooperation with AFIRM

1600 – 1700 Meeting of the Expert Committee for evaluation 
of the exhibits 
Venue: Conference Hall of the Central Pavilion, 
IEC ”Moldexpo” 

 THURSDAY, NOVEMBER 26
1000 – 1800 Exhibition program
1000 – 1100 Meeting of the International Jury of the exhibi-

tion for the designation of exhibition laureates                                  
Venue: Conference Hall of the Central Pavilion, 
IEC ”Moldexpo”

1100 – 1200 Meeting of the Committee for awarding the WIPO 
Gold Medal and WIPO Trophy 
Venue: Conference Hall of the Central Pavilion, 
IEC ”Moldexpo”

1400 – 1500 Masterclass in vegetable $ bre weaving (husk)
 Presenter: Natalia Gangea, craftsman, with 

the participation of children from the  Children`s 
Creation and Recreation Centre from Criuleni 
Venue: Exhibition stand Natalia Gangea, 
the Central Pavilion of the IEC „Moldexpo”

1800 – 2100 Round table on “Success Stories of Creative 
Business” 
Organizer: AGEPI; Co-organizers: Ministry of Cul-
ture, JCI Chisinau; 
Partners: Simpals S.A. 

 Venue: Generator Hub, “Kentford” Business Centre, 
block 2, 4th ' oor, 202 Stefan cel Mare si S* nt Blvd.

FRIDAY, NOVEMBER 27
1000 – 1800 Exhibition program
1200 – 1400 Stock of inventions and new technolo-

gies in the $ eld of energy e.  ciency and                                    
exploitation of renewable energy sources

 Organizer: AITT
 Venue: Conference Hall of the Central Pavilion, 

IEC ”Moldexpo”
1500 – 1700              Festive Ceremony of awarding the laureates 

of ISE ”INFOINVENT-2015” 
 Venue: Central Pavilion of IEC ”Moldexpo”
1700 – 1800  Festive Cocktail (invite-only)

Venue: Central Pavilion of IEC ”Moldexpo”                          

SATURDAY, NOVEMBER 28
1000 – 1600 Exhibition program
1100 – 1200 Round Table on “Promoting Innovation and 

Creative Products of Commercial Potential”
 Organizer: AGEPI in partnership with INOBIZ, GEN 

Moldova, MobiasBanca, ODIMM 
 Venue: Conference Hall of the Central Pavilion, 

IEC ”Moldexpo”   
1200 – 1400 Student Interactive Competition in the * eld 

of Intellectual Property “From Idea to Product”    
 Organizer: AGEPI in partnership with Junior 

Achievement Moldova                      
 Venue: Central Pavilion of IEC ”Moldexpo”
1600 Closing of the 14th edition of the ISE „INFOIN VENT”

PROGRAM | PROGRAM  7 
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DISTINCŢII | DISTINCTIONS  8 

Distincţii, diplome, premii ale Expoziţiei Internaţionale Specializate
„INFOINVENT-2015”

Distinctions, Diplomas, Awards of the International Specialized Exhibition
“INFOINVENT-2015”

• Medalia de aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietă-
ţii Intelectuale (OMPI) „Inventator remarcabil” 

• Trofeul OMPI „Întreprindere inovatoare”
• Premiul Guvernului Republicii Moldova „Cel mai do-

tat inventator al anului”
• Premiul Mare al AGEPI  „Invenţia anului”  
• Premiul AGEPI „Cea mai bună invenţie creată de un 

tânăr inventator”
• Premiul AGEPI „Cea mai bună invenţie creată de o 

femeie inventator” 
•  Premiul AGEPI „Cel mai reușit design industrial”
• Premiul AGEPI „Pentru cea mai reprezentativă parti-

cipare la expoziţie” 
• Medalii de aur, argint, bronz acordate de AGEPI
• Premiul Academiei de Știinţe a Moldovei „Cea mai 

bună implementare a unei invenţii”
• Premiul AGEPI și al Ministerului Agriculturii și Indus-

triei Alimentare al Republicii Moldova „Cel mai de 
succes soi de plantă”

• Premiul AITT „Cel mai bun proiect de transfer tehno-
logic al anului”

• Diploma și Premiul AȘM „Cel mai ingenios elev ino-
vator”

• Diploma și Premiul Ministerului Educaţiei al Repu-
blicii Moldova „Cea mai bună creaţie a tinerilor”

• Premiul Camerei de Comerţ și Industrie a Republicii 
Moldova „Produs inovativ de succes al anului”

• Diploma și Premiul Ministerului Economiei  al Repu-
blicii Moldova și ale Organizaţiei pentru Dezvoltarea 
Sectorului IMM „Cea mai inovativă întreprindere din 
sectorul IMM”

• Diplome și premii ale Uniunii Inventatorilor și Raţio-
nalizatorilor „Inovatorul” din Moldova

• Menţiuni ale Saloanelor internaţionale de invenţii, 
produse și noi tehnologii

• Alte distincţii și premii

CONCURSURI 

• Trofeul AGEPI pentru inovare și creativitate: 
 – pentru întreprinderea care deţine cel mai impu-
nător portofoliu de obiecte de proprietate indus-
trială înregistrate 

 – pentru instituţia de cercetare-dezvoltare care de-
ţine cel mai impunător portofoliu de obiecte de 
proprietate industrială înregistrate 

• Concursul jurnalistic republican „Să construim eco-
nomia ţării cu proprietatea intelectuală”

• Gold Medal of the World Intellectual Property 
Organization (WIPO) “Outstanding Inventor” 

• WIPO Trophy “Innovative Enterprise”
• Award of the Republic of Moldova Government 

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

Inventor”
• AGEPI Award “Most Successful Industrial Design”
• AGEPI Award “For the Most Representative Partici-

pation in the Exhibition”
• Gold, silver, bronze medals awarded by AGEPI
• Award of the Academy of Sciences of Moldova “Best 

Implementation of an Invention”
• Award of the AGEPI and  the Ministry of Agriculture 

and Food Industry of the Republic of Moldova “Most 
Successful Plant Variety”

• AITT Award “Best Technology Transfer Project of the 
Year”

• ASM Diploma and Award “Most Ingenious Innova-
tive Pupil”

• Diploma and Award of the Ministry of Education 
“Best Creation of Youth”

• Award of the Chamber of Commerce and Industry 
of the Republic of Moldova “Successful Innovative 
Product of the Year”

• Diploma and Award of the Ministry of Economy of 
the Republic of Moldova and the Organization for 
the SME Sector Development “Most Innovative En-
terprise in the SME Sector”

• Diplomas and awards of the Union of Inventors and 
Rationalizers “Inovatorul” of Moldova

• Mentions of the International Exhibitions of Inven-
tions, New Products and Technologies

• Other distinctions and awards

COMPETITIONS 

• AGEPI Trophy for innovation and creativity: 
 – for the enterprise with the most impressive port-
folio of  registered industrial property objects

 – for the research-development institution with the 
most impressive portfolio of registered industrial 
property objects

• Republican Journalistic Contest “Building Country’s 
Economy with Intellectual Property”
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Comitetul de organizare 
al Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2015”

Organizing Committee 
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2015”

Copreşedinţii Comitetului  | Co-Chairs of the Committee

DUCA Gheorghe  academician, președinte al Academiei de Știinţe a Moldovei (AȘM)

 Academician, President of the Academy of Sciences of Moldova (ASM)   

APOSTOL Octavian  director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)

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

Vicepreşedinţii Comitetului | Vice-Chairmen of the Committee

CHIRCA Roman               director general al Agenţiei pentru Inovare și Transfer Tehnologic a AȘM (AITT)
                                                                Director General of the Agency for Innovation and Technology Transfer of ASM (AITT)

ANDRONIC Arcadie director general al Centrului Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” S.A. 
 Director General of the  International Exhibition Center “MOLDEXPO” SA

Secretarul Comitetului | Secretary of the Committee

ROJNEVSCHI Maria doctor în știinţe, șef Direcție promovare și relații externe, AGEPI 
 Doctor of Science, Head of the Promotion and External Relations Department, AGEPI

Membrii Comitetului | Members of the Committee

BERLINSCHI Emilia șef Secţie expoziţii, Centrul Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” S.A.
 Head of the Exhibition Division, International Exhibition Center “MOLDEXPO” SA

OLARU Tudor vicepreședinte al Camerei de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova
 Vice-President of the Chamber of Commerce and Industry 

of the Republic of Moldova

TIGHINEANU Ion academician, prim-vicepreședinte al AȘM
 Academician, Prime Vice-President of ASM

ŢÎGANAȘ ION                    doctor în știinţe, director general adjunct, AGEPI

                                                             Doctor of Science, Deputy Director General, AGEPI

                                                     Reprezentantul Ministerului Economiei al Republicii Moldova
                                                              Representative of the Ministry of Economy of the Republic of Moldova

                                                     Reprezentantul businessului din Republica Moldova
                                                              Representative of business in the Republic of Moldova
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Juriul internaţional 
al Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2015”

International Jury 
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2015”

Preşedintele de onoare al Juriului  | Honorary Chairman of the Jury

VINCENT Jean-Luc   președinte al Expoziţiei Internaţionale de Invenţii de la Geneva, Elveţia
                                                             Chairman of the International Exhibition of Inventions in Geneva, Switzerland

Preşedintele Juriului  | Chairman of the Jury

DUCA Gheorghe              academician, președinte al AȘM
 Academician, President of ASM 

Vicepreşedinţii Juriului | Vice-Chairmen of the Jury 

TIGHINEANU Ion  academician, prim-vicepreședinte al AȘM
 Academician, Prime Vice-President of ASM  

APOSTOL Octavian director general al AGEPI
                                                            Director General of AGEPI

CHIRCA Roman                   director general al AITT
                                                            Director General of AI T T

Secretarul Juriului  | Secretary of the Jury

LUPAN Aurelia doctor în științe, specialist coordonator, Secţia examinare, Direcția brevete, 
AGEPI

 Doctor of Science, Coordinator Specialist, Patent Law Department, AGEPI 

Membrii Juriului | Members of the Jury 

MUNTEANU Svetlana  doctor în știinţe, director general adjunct, AGEPI 
 Doctor of Science, Deputy Director General, AGEPI

GUȘAN Ala  șef Direcție brevete, AGEPI
 Head of the Patent Law Department, AGEPI

GROPPA Stanislav  academician, Vicepreședinte al AȘM
 Academician, Vice-President of ASM

TODERAȘ Ion  academician, director al Institutului de Zoologie al AȘM 
 Academician, Director of the Institute of Zoology of ASM 

LUPAȘCU Tudor membru corespondent, director al Institutului de Chimie al AȘM
 Corresponding Member, Director of the Institute of Chemistry of ASM

IAȚCHEVICI Vadim șef Secţie Transfer Tehnologic, AITT

 Head of Technology Transfer Department, AITT 

 Reprezentantul Ministerului Economiei al Republicii Moldova

 Representative of the Ministry of Economy of the Republic of Moldova

                                                    Reprezentantul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova
                                                             Representative of the Ministry of Education of the Republic of Moldova

                                                    Reprezentantul businessului din Republica Moldova
                                                             Representative of business in the Republic of Moldova
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                                                    Reprezentantul unui incubator de afaceri         

Representative of  a business incubator

                                                 Reprezentanţi ai saloanelor internaţionale de invenţii, produse și tehnologii noi, 
ai instituţiilor și organizaţiilor de peste hotare participante la EIS „INFOINVENT”, 
desemnaţi de către Comitetul de organizare

                                                             Representatives of international exhibitions of inventions, new products and technol-
ogies, of foreign institutions and organizations participating in the ISE “INFOINVENT”, 
appointed by the Organizing Committee.

SANDU Ion  Președinte al Forului Inventatorilor Români, președinte al Comitetului organiza-
toric al Expoziţiei Internaţionale de Invenţii „EUROINVENT”, Iași, România 

 Chairman of the Romanian Inventors Forum, chairman of the  organizing Commit-
tee of the International Exhibition of Inventions “EUROINVENT”, Iasi, Romania 

STANCIU Emil Coordonator al Salonului de Invenţii, Cercetare și Noi Tehnologii „PROINVENT”, 
                                                    Cluj-Napoca, România
 Coordinator  of  the Exhibition of Inventions, Research and New Technologies 

“PROINVENT”  , Cluj-Napoca, Romania    

CIUPAN Cornel Președinte al Filialei Cluj-Napoca a Societăţii Inventatorilor din România
 Chairman of  the Cluj-Napoca  Branch of the Romanian Inventors Society 
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Comisia de experţi 
a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2015”

Commission of Experts 
of the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2015”

Preşedintele Comisiei de experţi | Chairman of the Commission of Experts

MUNTEANU Svetlana  doctor în știinţe, director general adjunct, AGEPI
 Doctor of Science, Deputy Director General, AGEPI

Vicepreşedinţii Comisiei de experţi | Vice-Chairmen of the Commission of Experts

GUȘAN Ala șef Direcție brevete, AGEPI
 Head of the Patent Law Department, AGEPI

GAMANJI Ana  șef Secţie Logistică și Expoziţii, AITT
                                                             Head of  the Logistics and Exhibition  Department, AITT

Secretarul Comisiei de experţi | Secretary of the Commission of Experts

LUPAN Aurelia doctor în științe, specialist coordonator, Direcția brevete, AGEPI
 Doctor of Science, Coordinator Specialist, Patent Law Department, AGEPI  

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts

Compartimentul I: INVENŢII, SOIURI DE PLANTE ŞI DESIGN INDUSTRIAL
Part I: INVENTIONS, PLANT VARIETIES AND INDUSTRIAL DESIGN

Membrii Comisiei de experţi – reprezentanţi ai AGEPI | Members of the Commission of Experts – 
Representatives of  AGEPI

ANDREEV Svetlana  specialist categoria I, Direcția brevete

  Specialist I, Patent Law Department

CAISÎM Natalia  specialist categoria II, Direcția brevete

  Specialist II, Patent Law Department

CERNEI Tatiana  specialist categoria II, Direcția brevete 

  Specialist II, Patent Law Department

COLESNIC Inesa  specialist coordonator, Direcția brevete  

  Coordinator Specialist, Patent Law Department

DUBĂSARU Nina  specialist categoria I, Direcția brevete

  Specialist I, Patent Law Department

JOVMIR Tudor  specialist coordonator, Direcția brevete

 Coordinator Specialist, Patent Law Department

GHIŢU Irina  specialist categoria III, Direcția brevete

  Specialist III, Patent Law Department 

GROSU Petru                         șef Secţie examinare, Direcția brevete 

 Head of the Examination Division, Patent Law Department 
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GROSU Viorel     specialist categoria I, Direcția brevete

 Specialist I, Patent Law Department

IUSTIN Viorel doctor în științe, șef adjunct Direcție brevete
Doctor of Science, Deputy Head of the Patent Law Department

LEVIŢCHI Simion doctor în știinţe, șef Direcție mărci și design industrial 
Doctor of Science, Head of the Trademarks and Industrial Designs 
Department  

LEVIŢCHI Svetlana specialist categoria II, Direcția brevete
Specialist II, Patent Law Department

LUPAN Aurelia doctor în științe, specialist coordonator, Direcția brevete
Doctor of Science, Coordinator Specialist, Patent Law Department

LUPAȘCU Lucian doctor în științe, specialist categoria II, Direcția brevete
Doctor of Science, Specialist II, Patent Law Department

ROTARU Julieta specialist categoria I, Direcția mărci și design industrial
Specialist I, Trademarks and Industrial Designs Department

SĂU Tatiana specialist coordonator, Direcția brevete 
Coordinator Specialist, Patent Law Department 

SPĂTARU Leonid    specialist categoria II, Direcția brevete  
Specialist II, Patent Law Department

ȘAITAN Alexandru șef Secţie desene și modele industriale, Direcția mărci și design industrial
Head of the Industrial Designs Division, Trademarks and Industrial 
Designs Department  

Membrii Comisiei de experţi – Reprezentanţi ai Secţiilor de Ştiinţe ale AŞM | Members of the Commission 
of Experts – Representatives of Science Divisions of the Academy of Sciences of Moldova (ASM)

GULEA Aurelian  academician, coordonator al Secţiei Știinţe Naturale și Exacte  a AȘM
Academician, Coordinator of the Natural and Exact Sciences Department of ASM 

TRONCIU Vasile doctor, coordonator al Secţiei Știinţe Inginerești și Tehnologice a AȘM
Doctor, Coordinator of the Engineering and Technological Sciences 
Department of ASM

TAGADIUC Olga doctor habilitat, coordonator al Secţiei Știinţe Medicale a AȘM
Dr. Hab., Coordinator of the Medical Sciences Department of ASM

GAINA BORIS academician, coordonator al Secţiei Știinţe Agricole a AȘM
Academician, Coordinator of the Agricultural Sciences Department of ASM

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts 

Compartimentul II: PROIECTE INOVAŢIONALE ŞI DE TRANSFER TEHNOLOGIC
Part II: INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER PROJECTS

BADÂR Iurie doctor în știinţe, șef Secţie economie, contabilitate și audit, Direcția 
Management Intern, AGEPI   
Doctor of Science, Head of the Economy, Accounting and Auditing 
Division, Internal Management Department, AGEPI

BODRUG Viorica  

IAŢCHEVICI Vadim 

specialist categoria II, Direcția promovare și relații externe, AGEPI
Specialist II, Promotion and External Relations Department, AGEPI

șef Secţie Transfer Tehnologic, AITT
Head of  the Tehnology Transfer Department, AITT



COMISIA DE EXPERȚI | COMMISION OF EXPERTS  14 

Ex
p

o
zi

ţi
a 

 I
n

te
rn

aţ
io

n
al

ă 
 S

p
ec

ia
li

za
tă

  
IN

FO
IN

V
EN

T 
2

0
1

5
Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts 

Compartimentul III: CREAŢIA TINERILOR
Part III: CREATION OF YOUTH

POPA Ecaterina șef Secţie comunicare și instruire, Direcția promovare și relații externe, AGEPI
                                                    Head of the Communication and  Training Division, Promotion and External 

Relations Department, AGEPI

VERMEIUC Lilia                    specialist coordonator, Direcția drept de autor, AGEPI

                                                     Coordinator Specialist, Copyright  Department, AGEPI

BADÂR Veronica                  specialist categoria III, Direcția mărci și design industrial, AGEPI

                                                     Specialist III, Trademarks and Industrial Designs Department, AGEPI

                                                     Reprezentantul  Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova
                                                              Representative of the Ministry of Education of the Republic of Moldova

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts 

Compartimentul IV: PRODUSE ŞI SERVICII INOVATIVE
Part IV: INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES

MOGOL Natalia șef adjunct Direcție mărci și design industrial, AGEPI

                                                    Deputy Head of the Trademarks and Industrial Designs Department, AGEPI

CHEPTENE Ana                   specialist categoria I, Direcția juridică, AGEPI

                                                             Specialist I, Law Department, AGEPI
MIHAI Adela specialist categoria I, Secţia economie, contabilitate și audit, 

Direcția Management Intern, AGEPI

                                                    Specialist I, Economy, Accounting and Auditing Division, Internal Management 

Department, AGEPI

MORARU Victor                    dr. hab., coordonator al Secţiei de Știinţe Sociale și Economice a AȘM
                                                     Dr. Hab., Coordinator of the  Social and Economical Sciences Department of ASM

                                                     Reprezentantul Ministerului Economiei al Republicii Moldova
                                                             Representative of the Ministry of Economy of the Republic of Moldova
                                                             Reprezentantul businessului din Republica Moldova
                                                     Representative of business in the Republic of Moldova

Membrii Comisiei de experţi | Members of the Commission of Experts 

Compartimentul V: INDUSTRII CULTURALE ŞI CREATIVE
Part V: CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES

ŢÎGANAȘ Ion                          doctor în știinţe, director general adjunct, AGEPI
                                                     Doctor of Science, Deputy Director General, AGEPI

BELEI Olga                               șef Secţie respectarea legislaţiei, Direcția drept de autor, AGEPI
                                                             Head of the Law  Enforcement Division, Copyright  Department, AGEPI

DĂNILĂ Aurelian               doctor, coordonator al Secţiei de Știinţe Umanistice și Arte a AȘM
                                                             Doctor, Coordinator of the Humanities and Arts Department of ASM

STRÎMBEANU Aliona șef Direcţie arte, învăţământ artistic și industrii culturale din cadrul Direcţiei 
Generale a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

                                                             Head of Arts, Artistic Education and Cultural Industries Department within 
the General Directorate of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
a Republicii Moldova 

State Agency on Intellectual Property 
of the Republic of Moldova

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

Tel.: +373 22 40-05-00, 40-05-92, 40-05-93
Fax: +373 22 44-01-19

e-mail: o�  ce@agepi.gov.md 
http://www.agepi.gov.md

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este o instituție publică a� ată în sub-
ordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice 
a proprietății intelectuale.

Prin intermediul AGEPI vă puteți proteja e� cient proprietatea intelectuală (PI):

• mărci de produse și de servicii, invenții, desene și modele industriale, indicații geogra� ce, 
specialități tradiționale garantate, denumiri de origine, soiuri de plante, topogra� i ale circuitelor 
integrate;

• opere literare, artistice, științi� ce, programe pentru calculator, alte obiecte ale dreptului de autor 
și drepturilor conexe.

AGEPI eliberează titluri de protecției a obiectelor de PI, informează și oferă consultații juridice ce țin 
de protecția și realizarea drepturilor de PI, editează Buletinul O� cial de Proprietate Intelectuală (BOPI) și 
revista de proprietate intelectuală ”Intellectus”, promovează și popularizează proprietatea intelectuală, 
organizează atestarea mandatarilor autorizați, cursuri de instruire și perfecționare a specialiștilor în do-
meniu, acordă servicii de prediagnoză a PI și alte servicii aferente.

Serviciile AGEPI sunt prestate conform Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2008, ceea 
ce garantează calitate în conformitate cu standardele internaționale.

* * *
State Agency on Intellectual Property (AGEPI) is a public Institution subordinated to the Gov-

ernment, responsible for promoting and implementing activities in the � eld of legal protection of intel-
lectual property.

Through AGEPI you can e! ectively protect your intellectual property (IP):

• Product and service of trademarks; inventions, industrial designs; geographical indications; 
traditional guaranteed specialties; appellations of origin; plant varieties, topographies of integrated cir-
cuits;

• Literary, artistic, scienti� c works, computer programs and other objects of copyright and re-
lated rights.

AGEPI issues titles of protection of IP objects, informs and provides legal consultations relating to 
the protection and enforcement of IP rights, publishes the O"  cial Bulletin of Intellectual Property (BOPI) 
and the journal of intellectual property “Intellectus”, promotes and popularizes intellectual property, or-
ganizes the attestation of patent attorneys, training and retraining courses for specialists in the � eld, 
provides IP pre-diagnosis services and other related services. 

Agency’s services are provided according to the Quality Management System ISO 9001: 2008, 
which ensures quality according to international standards.
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Academia de Știinţe a Moldovei

Academy of Sciences of Moldova

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

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

e-mail: consiliu@asm.md 
www.asm.md

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) este unica instituţie publică de interes naţional în sfera 
ştiinţei şi inovării, coordonatorul plenipotenţiar al activităţii ştiinţi� ce şi de inovare, consultantul ştiinţi� c 
al autorităţilor publice ale Republicii Moldova.

Istoria AŞM începe la 12 iunie 1946, când a fost în� inţată Baza Moldovenească de Cercetări Ştiinţi� ce, 
reorganizată în 1949 în Filiala Moldovenească a AŞ a URSS. În 1950 aceasta reunea două institute, Grădina 
Botanică, 11 secții și laboratoare autonome. La 2 august 1961 a avut loc sesiunea de fondare a AŞM.
În acelaşi an au fost desemnați, din rândul oamenilor de ştiinţă şi cultură, primii 11 academicieni şi 13 
membri corespondenți ai Academiei de Ştiinţe.

Primul preşedinte al AŞM a fost Iachim Grosul, academician, doctor habilitat în ştiinţe istorice (1961–
1976), � ind urmat de Alexandru Jucenco, academician, doctor habilitat în ştiinţe biologice (1977–1989), 
Andrei Andrieş, academician, doctor habilitat în ştiinţe � zice şi mate-matice (1989–2004) şi Gheorghe 
Duca, academician, doctor habilitat în ştiinţe chimice (din 2004).

În 2004, sub conducerea preşedintelui AŞM academician Gheorghe Duca, a fost elaborat şi aprobat 
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare. Documentul a iniţiat o nouă etapă în revitalizarea şi dezvoltarea 
ştiinţei naţionale.

În prezent, AŞM include 19 instituții de cercetare, în care activează 1466 de cercetători ştiinţi� ci, 
inclusiv 207 doctori habilitaţi şi 663 doctori în ştiinţe. AŞM întruneşte 97 de membri titulari şi 76 mem-
bri de onoare.

O latură deosebită în activitatea forului ştiinţi� c suprem o constituie implicarea în procesul 
educaţional prin crearea Liceului şi Universității Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

La 11 octombrie 2011, la Bruxelles, Comisarul European pentru Cercetare, Inovare şi Ştiinţă, 
dna Máire Geoghegan-Quinn şi academicianul Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiințe a 
Moldovei, au semnat „Memorandumul de asociere a Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program 
Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7)”.

Astfel, Republica Moldova devine prima ţară din cadrul Parteneriatului Estic şi a doua inclusă în 
cadrul Politicii Europene de Vecinătate, care obţine statutul de ţară asociată la PC7. Ca rezultat al aso-
cierii, Republica Moldova obţine drepturi similare celor ale statelor membre ale UE, devenind membru 
al Spaţiului European de Cercetare.
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* * *

Academy of Sciences of Moldova (ASM) is the only public institution of national interest in the 
sphere of science and innovation, the plenipotentiary coordinator of scienti! c and innovation activity 
and scienti! c advisor of the public authorities of the Republic of Moldova.

The history of the Academy of Sciences began on June 12, 1946, when the Moldovan Scienti! c 
Research Basis was founded. It was reorganized in 1949 into the Moldovan Branch of the Academy of Sci-
ences of USSR. In 1950, it included two institutions, Botanical Gardens, 11 departments and autonomous 
laboratories. On August 2, 1961, the Academy of Sciences of Moldova was created. In the same year, the 
! rst 11 academicians and 13 corresponding members of the Academy of Sciences of Moldova were ap-
pointed, being selected among scientists and public ! gures.

The ! rst President of the Academy of Sciences of Moldova was Iachim Grosul, Academician of the 
Academy of Sciences of Moldova, Doctor Habilitate of Historical Sciences (1961–1976). Subsequently, 
other presidents followed: Alexandru Jucenco, Academician of the Academy of Sciences of Moldova, 
Doctor Habilitate of Biological sciences (1977–1989), Andrei Andries, Academician of the Academy of 
Sciences of Moldova, Doctor Habilitate of Physical and Mathematical Sciences (1989–2004) and Gheo-
rghe Duca, Academician of the Academy of Sciences of Moldova, Doctor Habilitate of Chemical Sciences 
(since 2004).

In 2004, under the guidance of the President of ASM, academician Gheorghe Duca, the Code on 
Science and Innovation was drafted and adopted. This historic document marked a new stage in the 
revitalization and development of national science.

Currently, the Academy of Sciences includes 19 research institutions, with over 1466 scienti! c re-
searchers, including 207 doctors habilitate and 663 doctors of science. ASM includes 97 academicians 
and corresponding members and 76 honorary members.

A special aspect in the activity of the superior scienti! c forum is focused on the involvement in the 
educational process through the establishment of the Lyceum and University of the Academy of Sci-
ences of Moldova.

On October 11, 2011, in Brussels, the European Commissioner for Science, Innovation and Research 
Mrs. Maire Geoghegan-Quinn, and Acad. Gheorghe Duca, President of the Academy of Sciences of 
Moldova, have signed the Memorandum of Association of the Republic of Moldova to the EU Seventh 
Framework Programme for Research and Technological Development (FP7).

Thus, the Republic of Moldova has become the ! rst country within the Eastern Partnership and the 
second country included in the European Neighbourhood Policy to be associated to the FP7. As a result 
of the association, Moldova has acquired rights similar to the EU member states, becoming a member of 
the European Research Area.
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Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic

Agency for Innovation and Technology Transfer 

Str. Mioriţa nr. 5,
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

Tel. /Fax: +373 22  88-25-60
e-mail: aitt@aitt.md

www.aitt.md

Activitatea de inovare și transfer tehnologic este una importantă și absolut necesară pentru formarea 
unei economii competitive în societatea modernă, anume ele creează interacțiunea dintre mediul academic 
și cel de afaceri. Transformarea rezultatelor cercetărilor științi� ce în cunoștințe practice prin introducerea în 
circuitul economic a noi produse, servicii sau procese, care corespund necesităților și cerințelor pieții sunt 
„colacul de salvare” al statelor în curs de dezvoltare. Din aceste considerente, dar și pentru a contribui la a� r-
marea Republicii Moldova pe plan internațional, la 29 octombrie 2004, în conformitate cu Codul național cu 
privire la știință și inovare, adoptat în același an, a fost creată Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, 
a cărei misiune este promovarea, coordonarea și stimularea implementării politicilor naționale în domeniul 
inovării și transferului tehnologic.

În activitatea sa, Agenția are câteva atribuții de bază, și anume:

• Monitorizarea procesului de formare și a activității parcurilor științi� co-tehnologice și a incuba-
toarelor de inovare;

• Coordonarea implementării proiectelor de transfer tehnologic � nanțate din bugetul de stat în 
proporție de până la 50 % din costurile totale;

• Promovarea rezultatelor transpunerii în practică a cercetărilor științi� ce prin participarea la 
expozițiile naționale și internaționale.

 În cei 11 ani de activitate s-a reușit contribuirea la implementarea cu succes a peste 200 de proi-
ecte de transfer tehnologic în diferite domenii de activitate, deschiderea în Republica Moldova a 3 parcuri 
științi� co-tehnologice și 7 incubatoare de inovare și, nu în ultimul rând, participarea și organizarea a peste 
100 de evenimente de promovare a inovațiilor.

* * *

In order to coordinate, stimulate and implement the mechanisms of innovation activity and technology 
transfer, the Supreme Council for Science and Technology Development has created the Agency for Innovation 
and Technology Transfer (AITT), which functions in accordance with the statute approved by the Supreme Council.

The Agency performs the following functions:

• Implementation of the state policy in the sphere of innovation and technology transfer;

• Elaboration of suggestions on the improvement of the legislative and juridical framework in the 
sphere of innovation and technology transfer;

• De� ning main directions in the sphere of innovation and technology transfer, in terms of di! erent 

programmes and projects at all levels;

• Participating in establishing partnerships between di! erent organizations in the sphere of science 

and innovation, higher education institutions and production units;

• Determining the volume of � nancial resources for implementing programmes and projects in the 

sphere on innovation and technology transfer, which is to be approved by the Supreme Council;

• Coordinating the process of creating infrastructure in the sphere of innovation and technology 

transfer;

• O! ering specialized assistance in the sphere of innovation and technology transfer;

• Organizing exhibitions on the achievements in the sphere of innovation and technology transfer;

• Performing other functions stipulated by law.
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Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A.

International Exhibition Center “Moldexpo” SA 

Str. Ghioceilor nr. 1, 
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22  81-04-62, 81-04-16
Fax: +373 22  74-74-20 

e-mail: info@moldexpo.md
www.moldexpo.md

Centrul Internaţional de Expoziţii «Moldexpo» - organizator al celor mai mari expoziţii 
internaţionale de diferite pro� luri, cu participarea companiilor autohtone şi străine

  · Membru plenipotenţiar al Asociaţiei Mondiale a Industriei de Expoziţii (UFI)

  · Membru plenipotenţiar al Alianţei Târgurilor din Europa Centrală (CEFA)

  · Membru asociat al Uniunii Expoziţiilor şi Târgurilor din Rusia (UETR) 

"Moldexpo" este un complex expoziţional modern care contribuie prin intermediul manifestărilor 
expoziţionale la realizarea proiectelor naţionale, promovarea mărfurilor autohtone, favorizează extin-
derea relaţiilor economice şi comerciale dintre mai multe ţări.

Complexul este localizat pe un teritoriu cu suprafaţa de 24,2 ha şi dispune de spaţii expoziţionale 
specializate de circa 5000 m.p. pe interior, 10000 m.p. pe exterior, precum şi de infrastructură şi reţele 
edilitare moderne. Anual, în pavilioanele Centrului, se desfăşoară peste 50 de expoziţii, târguri şi alte 
evenimente.

Obiectivele principale ale „Moldexpo”:

 · Organizarea şi desfăşurarea manifestărilor expoziţionale în ţară şi peste hotare

 · Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor, prezentărilor, programelor de afaceri etc.

 · Elaborarea şi realizarea acţiunilor promoţionale

 · Elaborarea, designul, proiectarea şi montarea standurilor expoziţionale

 · Darea în chirie a spaţiilor şi echipamentului expoziţional.

* * *

Международный выставочный центр «Моldехро» - организатор крупнейших междуна-
родных выставок различного профиля с участием отечественных и иностранных компаний

• Полноправный член Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI);

• Полноправный член Центрально-Европейского Выставочного Альянса (СЕFА);

• Ассоциированный член Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ)

«Моldехро» - современный выставочный комплекс Республики Молдова, способствующий 
развитию торговли со всеми странами мира, реализации национальных проектов, расширению 
экономических связей между странами и продвижению отечественных товаров посредством 
выставочно-ярмарочных мероприятий.

Располагает: 5000 кв.м. закрытой и 10000 кв.м. открытой выставочной площади, при общей 
территории комплекса в 24,2 га, с современной инфраструктурой и инженерно-техническим 
оснащением. Ежегодно в павильонах и на территории Центра проводятся свыше 50 выставок, 
ярмарок и других мероприятий.

Главными направлениями деятельности Международного Выставочного Центра «Моldехро» 
являются:

• организация и проведение выставочных мероприятий в стране и за рубежом,

• организация и проведение конференций, семинаров, презентаций, деловых программ и т.д.,

• разработка и реализация рекламных акций,

• разработка, дизайн, проектирование и монтаж выставочных стендов,

• аренда выставочных площадей, оборудования и инвентаря.
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The International Exhibition Center MOLDEXPO is the organizer of the largest internation-
al specialized exhibitions of di� erent pro� les, with the participation of domestic and foreign 
companies.

·        A full member of the Global Association of the Exhibition Industry (UFI) 

·        A full member of the Central European Fair Alliance (CEFA)

·        An associate member of the Russian Union of Exhibitions and Fairs (RUEF)

MOLDEXPO is a modem exhibition complex contributing to the implementation of national projects, 
promotion of domestic goods, development and expansion of economic and trade relations among various 
countries through exhibition events.

The complex is located on a territory with a total area of 24.2 ha and has specialized exhibition spaces 
of about 5,000 sq m indoor and 10000 sq m outdoor, with modem infrastructure and public utility networks.

Annually more than 50 exhibitions, fairs and other events are conducted in the pavilions of the Center.

The main objectives of MOLDEXPO are:

 ·  organizing and conducting exhibition events at home and abroad,

 ·  organizing conferences, seminars, presentations, business programs, etc.,

 ·  development and implementation of promotional actions,

 ·  development, design, projection and installation of exhibition stands,

 ·  rental of exhibition spaces and equipment. 
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Organizația Mondială a Proprietății 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, informații și cooperare în domeniul proprietății intelectuale. În calitate de agenție specializată 
a Națiunilor Unite, OMPI acordă asistență celor 188 de state membre în dezvoltarea unui cadru juridic 

internațional echilibrat în domeniul proprietății intelectuale (PI), întru satisfacerea nevoilor societății 

a� ate în continuă evoluție. Aceasta oferă servicii de consultanță în afaceri pentru obținerea drep-
turilor de proprietate intelectuală în mai multe țări și soluționarea litigiilor; acordă asistență prin 

desfășurarea unor programe de consolidare a capacității pentru a permite țărilor în curs de dez-

voltare să obțină bene� cii de pe urma utilizării proprietății intelectuale; totodată, oferă acces liber la 

informațiile ce țin de domeniul proprietății intelectuale conținute în băncile de date unice. 

Întreprinderile și inovatorii au nevoie de modalități simple și rentabile pentru protecția propri-
ilor invenții, mărci și modele şi desene industriale pe teritoriul mai multor țări. OMPI oferă o gamă 

largă de servicii în domeniul protecţiei proprietății intelectuale la nivel transfrontalier și soluționării 

litigiilor în afara instanțelor 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;

• Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI.

OMPI cooperează cu o� ciile, utilizatorii și alte părți interesate în domeniul proprietății intelectu-

ale întru dezvoltarea instrumentelor, serviciilor, standardelor, bazelor de date și platformelor comune 

aferente domeniului de PI. Această infrastructură tehnică este concepută pentru acordarea asistenței 

instituțiilor de proprietate intelectuală în colaborarea mai e� cientă și asigurarea unor servicii de cali-

tate către utilizatori; pentru oferirea accesului liber la cunoștințele conținute în sistemul de PI pentru 

inovatori și solicitanții de informații la nivel mondial. Aceasta include: 

• Standarde și clasi� cări comune în domeniul proprietății intelectuale;

• Baze de date ce oferă, la nivel mondial, acces gratuit la datele ce țin de proprietatea 

intelectuală și tehnologiile informaționale, 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 188 member states in developing a balanced international intellectual property (IP) 

legal framework to meet society’s evolving needs. It provides business services for obtaining IP rights 

in multiple countries and resolving disputes; it delivers capacity-building programs to help devel-

oping countries bene! t from using IP; and it provides free access to unique knowledge banks of IP 
information.

Businesses and innovators need easy, cost-e" ective ways to protect their inventions, brands and 
designs in multiple countries. WIPO o" ers a range of global services for protecting IP across borders, 
and for resolving IP disputes outside the courts. These include: 

• The PCT International Patent System 

• The Madrid International Trademark System 

• The Hague International Design System 

• The WIPO Arbitration and Mediation Center

WIPO cooperates with IP o#  ces, 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 e" ectively and deliver more e#  cient 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 classi! cations;

• 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 O�  ce
80298 Munich, Germany

www.epo.org
Contact: Customer Services 

e-mail: info@epo.org 

O� ciul European de Brevete (OEB) este o instituţie responsabilă de procesarea cererii unitare 
de brevet european depuse de inventatorii şi companiile particulare, care doresc să obţină protecţia 
invenţiilor pe teritoriul a 42 de ţări ale Europei, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.

În calitate de O� ciu de Brevete din spaţiul european, OEB susţine inovaţia, competitivitatea şi 
progresul economic pe teritoriul Europei prin acordarea serviciilor de înaltă calitate şi e� cienţă, în 
conformitate cu prevederile Convenţiei Brevetului European. 

De asemenea, OEB acordă publicului larg, acces gratuit la bazele de date de brevete pe care le 
administrează. Acestea conțin mai mult de 90 mil. de documente de brevet din întreaga lume, aco-
perind toate domeniile tehnologice, și invenţiile create pe parcursul sec. al XIX-a și până în prezent. 
Totodată, bazele de date respective constituie o sursă de inspirație tehnică și informații pentru inova-
tori, ingineri şi cercetători din întreaga lume, oferind şi informaţii valoroase de ordin juridic, cum ar � , 
de exemplu, durata de  validitate a brevetului.

O� ciul European de Brevete facilitează accesul gratuit la următoarele baze de date pentru 
cercetări documentare în domeniul brevetelor: 

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

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

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

Pentru orice întrebări sau mai multe informații, vă invităm la discuții cu experții O� ciului Euro-
pean de Brevete la standul publicitar OEB.

* * *

The European Patent O�  ce (EPO) provides a uniform application procedure for individual in-
ventors and companies seeking patent protection in up to 42 countries including the Republic of 
Moldova.

As the patent o!  ce for Europe, it supports innovation, competitiveness and economic growth 

across Europe through a commitment to high quality and e!  cient services delivered under the Euro-

pean Patent Convention.

The EPO also makes its patent databases available to the public. These contain more than 90 

million patent documents from around the globe, covering all areas of technology and inventions 

stretching from the 19th century to today. The databases are a source of technical inspiration and 

information for innovators, scientists and engineers the world over, and also contain valuable legal 

information on a patent`s validity. 

The European Patent O!  ce makes available the following free databases for patent research: 

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

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

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

If you have any questions or need more information, we invite you to speak to the EPO specialists 

at the EPO stand.

O# ciul European de Brevete 

European Patent O$  ce
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Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova 

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova 

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

Tel.: +373  22  22-15-52, 23-84-10
Fax: +373  22 24-44-25, 23-84-10

e-mail: camera@chamber.md, expo@chamber.md
http://www.chamber.md

Companii performante → Economie competitivă → Societate dezvoltată! 

Camera de Comerţ și Industrie (CCI) este instituția ce reprezintă interesele mediului de afaceri 
din RM, atât în raport cu statul, cât și cu instituțiile internaționale, concentrându-se pe necesitățile 
membrilor săi, și contribuie la creșterea competitivității întreprinderilor moldovenești, modernizarea 
economiei și dezvoltarea societății, prin furnizarea de suport specializat, într-o manieră profesionistă 
și e� cientă. 

CCI este un pilon important pentru stimularea și dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru 
crearea noilor generaţii de întreprinzători și diseminarea bunelor practici în afaceri, contribuind prin 
activităţile sale la profesionalizarea activităţii întreprinzătorilor, dezvoltarea schimburilor comerciale, 
promovarea și internaţionalizarea companiilor, creșterea competitivităţii și potenţialului de inovare al 
acestora.

Instituția își propune să susţină dezvoltarea unui sector privat competitiv, generator de valoare 
adăugată înaltă, care să aducă bene� cii substanţiale societăţii. Astfel, printre obiectivele CCI se nu-
mără: perfecţionarea mecanismelor de asistenţă și de suport al mediului de afaceri, adaptate la ne-
cesităţile acestuia; facilitarea accesului întreprinderilor la piaţa internă și externă; facilitarea relaţiilor 
comerciale și de afaceri ale întreprinderilor prin intensi� carea și e� cientizarea activităţilor de coope-
rare bilaterală, regională și internaţională; extinderea activităţilor și serviciilor de formare în domeniul 
antreprenoriatului; consolidarea parteneriatului public-privat dintre CCI în calitate de reprezentant al 
mediului de afaceri și structurile administrative de toate nivelurile.

CCI este singura organizație de suport pentru afaceri din Moldova care are acoperire teritorială în 
întreaga țară, prin cele 10 � liale ale sale, situate inclusiv în regiunea transnistreană.

* * *

Performant companies →Competitive economy → Developed society!

The Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova represents the interests 
of Moldovan business, both in relation with the state and international institutions, focusing on the 
needs of its members and contributes to the development of competitiveness of Moldovan companies, 
modernization and development of the society, by providing specialized support in a professional and 
e!  cient manner. 

The CCI is an important mainstay to stimulate entrepreneurship and create new generations of 
entrepreneurs and circulate good practices in business, contributing by its activities to the profession-
alization of entrepreneurial activity, trade development, promotion and internationalization of compa-
nies, increasing competitiveness and innovation potential thereof.

The CCI aims to support the development of a competitive private sector, generator of high added 
value that will bring substantial bene� ts to the society. So, the general objectives of the CCI are: perfec-
tion of mechanisms for assistance and support business community, tailored to its needs; facilitating 
the access to domestic and foreign markets; facilitating trade and business contacts by enhancing and 
streamlining the activities to bilateral, regional and international cooperation; enhancing training ac-
tivities and services in entrepreneurial area; strengthen public-private partnership between the CCI as 
a representative of business community and administrative structures at all levels. 
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Programul ORIZONT 2020 este cel mai amplu program cadru de cercetare şi dezvoltare de până 
acum şi are alocat un buget de aproape 80 de miliarde de euro, pentru o perioadă de şapte ani. Cea mai 
mare parte a mijloacelor � nanciare pentru cercetare ale UE sunt alocate în baza cererilor competitive 
și sunt incluse în 3 piloni: Excelență în Cercetare, Poziția de Lider în Sectorul Industrial și Provocări Soci-
etale. Pe lângă acești piloni de bază, Programul ORIZONT 2020 oferă acces la � nanțare prin Instrumen-
tul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, precum și burse de cercetare prin Acțiunile Marie-Sklodowska 
Curie.

* * *

The Programme HORIZON 2020 is the biggest framework programme for research and develop-
ment with a total budget of 80 billion Euro, for a period of seven years. The biggest parts of � nancial 
support for research in EU are allocated in the basis of competitive requests and are included in three 
pillars: Excellent Science, Industrial Leadership and Societal Challenges. Along with these pillars, HORI-
ZON 2020 o! ers access to � nance through the SME Instrument, as well as scholarships through Marie-
Sklodowska Curie Actions.

Programul Cadru pentru Cercetare şi Inovare ORIZONT 2020 

The Framework Programme for Research and Innovation 
HORIZON 2020
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GEN Moldova 

Misiunea

GEN Moldova este o organizație care îşi propune să dezvolte spiritul antreprenorial în Repub-

lica Moldova. Pentru eradicarea sărăciei, societatea moldovenească are nevoie de dezvoltarea unei 

mentalități antreprenoriale prin formarea unei națiuni de persoane independente economic impli-

cate în îmbunătățirea comunităților și integrarea acestui efort pe arena mondială prin programele: 

înțelegere, sprijin, conexiune, competitivitate, promovare și sărbătorire a antreprenoriatului la nivel 

național și mondial.

Publicul țintă: Proprietari de afaceri, startup-uri, antreprenori sociali, toți cei care vor să devină 

antreprenori, manageri de top, studenți de la facultatea de business, elevi și cei care își aleg viitoarea 

carieră, media, autoritățile locale și centrale, investitori, instituțiile ! nanciare, decidenți.

Obiective:

1.  Susținerea antreprenoriatului moldovenesc prin sporirea vizibilității și recunoașterii acestuia 

la nivel global;

2.   Dezvoltarea antreprenoriatului sustenabil şi inovativ și creșterea acestuia la dimensiunea 

globală;

3.  Incluziunea socială a inovatorilor și extinderea mediului creativ în modelarea afacerii, 

răspunzând la nevoile comunității;

4.  Comunicarea despre bunele practici din sfera antreprenorială, aplicarea acestora și celebra-

rea creativității și inovației;

5.   Deschiderea dialogului public-privat pentru:

• dezvoltarea prosperității economice şi mentalității antreprenoriale,

• consolidarea încrederii în comunitatea antreprenorială prin acțiuni sistemice, sistematice și 

consecvente pentru formarea grupurilor de afaceri,

• comunicarea e! cientă cu autoritățile pentru ajustarea politicilor la necesitățile antrepreno-

rilor și, prin urmare, prosperarea societății.
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* * *

Mission:

GEN Moldova - is an organization that aims to develop entrepreneurship in the country. To 

eradicate poverty, Moldovan society needs to develop entrepreneurial mindsets by forming a nation 

of independent persons economically, involved in improving communities and making this e� ort at 

the global level through programs as such understanding, supporting, connecting, competitiveness 

improving, promoting and celebrating entrepreneurship at national and global levels.

Target segment: Business owners, startups, social entrepreneurs, ”would be” entrepreneurs, top 

managers, students of the Faculty of Business, students and those who choose their future career, 

media, local and central authorities, investors, ! nancial institutions, decision makers.

Objectives: 

1. Supporting entrepreneurship by increasing visibility of Moldovan ones and their recognition 

globally;

2.  Developing innovative, scalable and sustainable entrepreneurship;

3.  Social inclusion of environmental innovators and creative business models, responding to 

community needs;

4.  Communicating good practices in entrepreneurship, implementation and celebration of 

creativity and innovation

5.  Opening the public private dialogue on:

• economic prosperity and development of entrepreneurial attitudes ;

• build con! dence in the entrepreneurial community to the systemic, systematic and consist-

ent training of business groups, especially among vulnerable classes;

• e� ective communication with authorities to adjust policies to the needs of entrepreneurs 

and subsequently the welfare of nation.
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Junior Achievement Moldova

Junior Achievement este o asociaţie obştească, a cărei misiune constă în motivarea şi pregătirea 
tinerei generaţii pentru a se a� rma cu succes în economia de piaţă.

Junior Achievement activează în Moldova din anul 1995 şi este membră a reţelei JA Worldwide 
www.ja.org şi a Centrului Regional de la Bruxelles, JA-YE Europa www.ja-ye.org. JA Worldwide este cea 
mai mare și cea mai dinamică organizație orientată spre educația economică și antreprenorială, 
$ ind prezentă în 123 de țări.

De la înregistrarea organizaţiei la programele JA Moldova de formare antreprenorială au partici-
pat peste 190 000 de elevi și circa 1800 de profesori. 

În cadrul programelor de educaţie economică oferite de Junior Achievement, profesorul şi elevul 
învaţă prin acţiune. Prin activitățile de tip ”learning by doing” desfășurate la clasă și interacțiunea 
cu consultanții voluntari din comunitatea de afaceri, tinerii dobândesc competențe esențiale pen-
tru viață, experiențe inedite, oportunitatea de a participa la competițiile internaționale din cadrul 
programelor, apartenența la rețeaua globală educațională și profesională. La ora actuală, oferta 
educațională a organizației conține 19 programe, pentru toate vârstele de la clasa a I-a la a XII-a.

Programele JA de educație economică cultivă o gândire aplicată la realitate, o atitudine pozitivă 
față de viață, spiritul de inițiativă și de implicare în viața comunității. Prin simulări la calculator sau în 
clasă, jocuri de rol, scenarii, analiză de studii de caz, elevii învață experimentând roluri din viața reală: 
consumator, angajat, antreprenor.

 Programele JA Moldova pot �  implementate în una din modalitățile:
- extracurricular (cerc),
- auxiliar la cursurile obligatorii,
- în cadrul orelor de dirigenție,
- ora opțională.
Junior Achievement Moldova oferă:

PROFESORILOR:
• Instruire gratuită anuală (traininguri de formare și perfecționare) profesorilor care sunt 

implicați în cadrul programelor de educație economică și antreprenorială sau celor care vor să se im-
plice în cadrul programelor JA Moldova;

• Schimb de experiență cu partenerii europeni, deplasări în bază de proiect (toate cheltuielile 
sunt suportate de către organizație);

• Suport didactic GRATUIT (manual, caietul elevului, ghidul profesorului, plicul profesorului, 
jocuri, postere);

• Curriculum elaborat de către JA Moldova și avizat de către Ministerul Educației al RM;
• Posibilitatea de a participa în cadrul evenimentelor organizate de către JA Moldova pentru 

elevi, la nivel național și internațional.

ELEVILOR:
• Oportunitatea de a participa la competițiile internaționale din cadrul programelor (simularea 

online - TITAN, Competiția Europeană Compania Anului)
• Apartenența la o rețea globală educațională și profesională;
• Elevii dobândesc competențe esențiale pentru viață, experiențe inedite;
• Suport didactic contra plată la prețul de producere;
• Oportunitatea de a participa la evenimentele naționale dedicate tinerilor din program 

(Competiția Națională Compania Anului, Olimpiada la Economie, Job Shadow Day, Innovation Camp, 
întruniri cu reprezentanții mediului de afaceri).
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* * *

Junior Achievement is a non-governmental organization whose mission is to motivate and pre-

pare the younger generation to assert a successful market economy.

Junior Achievement is activates in Moldova since 1995 and is a member of JA Worldwide www.

ja.org and of the Regional Centre in Brussels, JA-YE Europe www.ja-ye.org. JA Worldwide is the larg-
est and most dynamic organization oriented to economic and entrepreneurial education, being 
present in 123 countries.

From the organization’s registration, over 195,000 students and 1800 teachers attended the JA 

Moldova programs of entrepreneurial training. 

In economical education programs o! ered by Junior Achievement the teacher and the pupils 
learn by actions. By the activities of ”learning by doing” held in class and by the interaction with 
volunteer consultants from business community, young people acquire essential skills for life, experi-
ence unique opportunities to participate in international competitions of the programs, belonging to 
educational and professional global network. In present the organization’s educational o! er contains 
19 programs for all the age levels from 1-12.

JA economic education programs cultivate thinking applied to reality, a positive attitude towards 
life, sense of initiative and involvement in community life. Through computer simulations or in the 
classroom, role play scenarios, doing case studies, students learn experiencing real life roles: consum-
er, employee, entrepreneur.

JA Moldova can be implemented in one of the following ways:
- Extracurricular,
- Auxiliary at compulsory courses,
- During the class at school,
- Optional class.
Junior Achievement Moldova o! ers:

TEACHERS:
• Free annual trainings (trainings of formation and improvement) for teachers who are in-

volved in economic and entrepreneurial education programs or those who want to be involved in JA 
programs Moldova;

• Exchange of experience with European partners in project based travel (all expenses are paid 
by the organization);

• FREE teaching support (books, pupil’s copybook, teacher’s guide, teacher’s envelope, games, 
posters).

• Curriculum developed by JA Moldova and approved by the Ministry of Education of RM;
• The opportunity to participate in the events organized by JA Moldova for pupils nationally 

and internationally.

PUPILS:
• The opportunity to participate in international competitions within the programs (online 

stimulation titan, European Company of the Year Competition) ;
• Belonging to a global educational and professional network;
• Students acquire essential skills for life, unique experiences;
• Support for teachers;
• The opportunity to participate in national events for young people in the program (National 

Company of the Year Competition, Economical contest, Job Shadow Day, innovation camp, Meetings 
with business representatives). 
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Lista exponatelor prezentate
la Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT-2015”

List of Exhibits prezented 
in the International Specialized Exhibition ”INFOINVENT-2015”

COMPARTIMENTUL I: INVENȚII, SOIURI DE PLANTE ȘI DESIGN INDUSTRIAL 
PART I: INVENTIONS, PLANT VARETIES AND INDUSTRIAL DESIGN

SECŢIUNEA A | SECTION A

Biotehnologie, chimie, tehnologii  și produse ecologice 

Biotechnology, Chemistry, Technologies and Ecological Products

CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (PL)

A 1 MATERIALE DE HIDROGEL BIOACTIV DIN BEETOSAN MODIFICAT CU PRODUSE 
APICOLE PENTRU APLICAŢII MEDICALE

Autori: Tyliszczak Bozena, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Bialik-Was Katarzyna, Malina Dagmara

Esenţa invenţiei: Invenţia propusă se referă la prepararea hidrogelului bioactiv utilizând Beetosan -
chitosan derivat din endoschelet de albină. Matricea polimerică obţinută din Beetosan a 
fost modi$ cată cu produse apicole – propolis și polen de albine. Proprietăţile nutriţionale 
și farmacologice, adică imunomodulatoare, antiin& amatorii, antioxidante, antivirale, anti-
bacteriene, antifungice se datorează compoziţiei chimice bogate. Polenul de albine conţine 
mai mult de 250 de diferiţi compuși chimici: glucide (fructoză, glucoză, maltoză), lipide (acid 
palmitic), aminoacizi (fenilalanină, izoleucină, leucină, lizină, metionină, treonină, valină, ala-
nină, prolină, serină, histidină, glicină), minerale, vitamine și enzime (amilaza, peroxidaza). 

Summary of the invention: The proposed invention refers to the preparation of bioactive hydrogel 
using Beetosan - chitosan derived from bee endoskeleton. The obtained polymeric matrix 
from Beetosan was modi$ ed with apiproducts, ie propolis and bee pollen. Nutritional and 
pharmacological properties, i.e. immunomodulatory, anti-in& ammatory, antioxidant, antivi-
ral, antibacterial, antifungal arise primarily from the rich chemical composition. Bee pollen 
contains more than 250 di' erent chemical compounds: carbohydrates (fructose, glucose, 
maltose), lipids (palmitic acid), amino acids (phenylalanine, isoleucine, leucine, lysine, me-
thionine, threonine, valine, alanine, proline, serine, histidine, glycine), minerals, vitamins 
and enzymes (amylase, peroxidase).

A 2 MATRICE POLIMERICE INOVATIVE ÎN CALITATE DE ARMĂTURI DE HIDROXIAPA-
TITE NATURALE

Autori: Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bozena, Bialik-Was Katarzyna, Malina Dagmara, Pluta 
Klaudia, Walczyk Dorota
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Esenţa invenţiei: Matricele polimerice au fost formate folosind � e lumină UV, sau iradierea cu mi-
crounde. Seria de sinteze a fost efectuată în scopul de a obţine materiale de cea mai bună 
� exibilitate. Alternativ, s-au format matrice bazate pe PVP/gelatină/proteină cu utilizarea 
unui reactor cu microunde care permite de a controla temperatura și presiunea, pentru a nu 
conduce la denaturarea proteinei. Inovativitatea acestui studiu este combinaţia de matrice 
polimerice biocompatibile cu proteine � broase, care permite formarea structurilor dimen-
sionale � exibile. 

Summary of the invention: The polymeric matrices were formed employing either UV-light or mi-
crowave irradiation. Series of syntheses were performed in order to achieve materials of 
the best � exibility. Alternatively, matrices based on PVP/gelatin/protein were formed em-
ploying microwave reactor that enables controlling the temperature and pressure, in order 
not to lead to denaturation of protein. Innovativeness of this study is combination of bio-
compatible polymeric matrices with � brous proteins, that allows formation of � exible tree 
dimensional structures.

Importanţa socio-economică: Recently, great attention is devoted towards formation of natural 
polymeric matrices that improve mechanical properties of inorganic phases. Interestingly, 
hard inorganic phase possesses low mechanical properties such as fragility, brittleness and 
lack of � exibility, therefore combination of hydroxyapatites with polymeric matrices that 
contain natural proteins allows attainment of implant materials that may be further applied 
in both orthopedy and dentistry. Moreover implants that contain polymeric phases are sui-
table for tomography and MRI measurements.

A 3 MATERIALE INOVATIVE DE PANSAMENT PE BAZĂ DE CHITOSAN DE GENERAŢIA 
III CARE CONŢIN NANOPARTICULE MAGNETICE 

Autori: Tyliszczak Bozena, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Bialik-Was Katarzyna, Malina Dagmara

Esenţa invenţiei: Invenţia propusă se referă la producerea materialelor de pansament bioactive pe 
bază de chitosan ce conţin nanoparticule magnetice, care nu numai protejează plaga de 
factori externi, dar datorită proprietăţilor sale cooperează cu procesele de vindecare. Atât 
chitina, cât și chitosanul sunt utilizate pe scară largă în cosmetică, biotehnologie și biome-
dicină. Ele sunt frecvent utilizate la producerea materialelor de pansament pe bază de hi-
drogel, pentru că aparţin unui grup de substanţe care accelerează procesul de vindecare 
a plăgii. Interesul mare în aceste polizaharide se datorează proprietăţilor lor, care includ: 
biocompatibilitate, biodegradabilitate, proprietăţi bacteriostatice, non-toxicitate, adsorbţie 
bună, rezistenţă mecanică și bioadeziune foarte bună.

Summary of the invention: The proposed invention refers to the preparation of bioactive wound 
dressings based on chitosan containing magnetic nanoparticles, which not only protects 
the wound from external factors, but also due to its properties cooperate with healing pro-
cesses. Both chitin and chitosan are widely used in cosmetics, biotechnology and biomedi-
cine. They are commonly used in preparation of hydrogel dressings, because they belong to 
a group of substances which accelerate the wound healing process. Great interest in these 
polysaccharides is primarily due to their properties, which include: biocompatibility, biode-
gradability, bacteriostatic properties, non-toxicity, good adsorption, very good mechanical 
strength and bioadhesion.

Importanţa socio-economică: The innovation of this invention is modi� cation of chitosan po-
lymer matrix by introducing magnetic nanoparticles in the colloidal form at the stage of 
synthesis. The syntheses of wound dressings take place under the in� uence of UV radia-
tion. The proposed method for the preparation of dressings is a modern and waste-free 
method classi� ed as “green chemistry”. In the proposed solution, the � nished product 
is sterilized by microwave irradiation. This technology is simple, fast and very e"  cient. 
Magnetic nanoparticles are of great interest for researchers from a wide range of disciplines, 
including magnetic � uids, catalysis, biotechnology/biomedicine, magnetic resonance ima-
ging, data storage and environmental remediation.
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INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM

A 4 11,12-BIS-P-TOLIL-PIRIDAZONIL-DRIM-5(6),8(9)-DIEN-7-ONA CU PROPRIETĂŢI 
ANTIFUNGALE ȘI ANTIBACTERIENE 

Autori: Arîcu Aculina, Mangalagiu Ionel, Ciocârlan Alexandru, Lungu Lidia, Zbancioc Gheorgiţă, 
Vornicu Nicoleta

Brevete:   MD 4370

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la sinteza unui compus nou cu schelet hibrid terpenic și azahete-
rociclic 11,12-bis-p-tolil-piridazonil-drim-5(6),8(9)-dien-7-ona, care poate "  utilizat în calita-
te de compus cu proprietăţi antifungale și antibacteriene. Conform invenţiei, se revendică 
compusul 11,12-bis-p-tolil-piridazonil-drim-5(6),8(9)-dien-7-ona, care manifestă proprietăţi 
antifungale și antibacteriene excelente la valori ale concentraţiei minime inhibitorii (MIC), 
respectiv, 0,005 μg/mL și 0,032 μg/mL. 

Summary of the invention: The invention relates to the synthesis of a new compound with hybrid 
terpenic and azaheterocyclic skeleton 11,12-bis-p-tolyl-pyridazonyl-drim-5(6),8(9)-diene-7-
one, that can be used as antifungal and antibacterial agent. According to the invention, 
11,12-bis-p-tolyl-pyridazonyl-drim-5(6),8(9)-diene-7-one compound is claimed, exhibiting 
excellent antibacterial and antifungal properties at minimum inhibitory concentration 
(MIC) values respectively, 0.005 µg/mL and 0.032 µg/mL.

A 5  CATALIZATOR EFICIENT DE EPOXIDARE HETEROGENĂ A (+)-3-CARENEI

Autori:     Macaev Fliur, Curlat Serghei, Loghina Ludmila

Brevet:     MD  4364

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la un procedeu de epoxidare heterogenă a (+)-3-carenei, în speci-
al a celei de origine naturală, produșii " nali prezentând interes la sinteza substanţelor bio-
logic active. Se propune un procedeu nou pentru reacţia de epoxidare a (+)-3-carenei prin 
utilizarea oxidului de aluminiu sub formă de particule nanodimensionale de 2...4 nm, sursa 
de oxigen " ind peroxidul de hidrogen - soluţia în etilacetat. Avantajul utilizării oxidului de 
aluminiu constă în posibilitatea folosirii repetate a catalizatorului, eliminarea acestuia din 
amestecul de reactive efectuându-se prin " ltrare. Totodată, nici produsul secundar al acestei 
reacţii (apa), nici catalizatorul nu prezintă pericol pentru mediul ambiant.

Summary of the invention: The invention relates to a process for heterogeneous oxidation of 
(+)-3-carene, in particular of natural origin, the " nal products showing interest in the syn-
thesis of biologically active substances. It is proposed a new process for epoxidation reac-
tion of (+)-3-carene using aluminum oxide in the form of nanosized partucles of 2…4 nm, 
the oxygen source is hydrogen peroxide - solution in ethyl acetate. The advantage of using 
aluminum oxide lies in the possibility of repeated use of the catalyst, its removal from the 
reaction mixture taking place by " ltration. Also, neither the by-product of this reaction (wa-
ter), no the catalyst is dangerous for the environment.

A 6 COLORANŢI PENTRU POLIMERII TERMOPLASTICI

Autori: Cocu Maria, Manole Ștefan

Brevete: MD 4279, 4328

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la coloranţii organici, și anume la aplicarea compușilor coordina-
tivi ai vanadiului în calitate de coloranţi pentru polimerii termoplastici. Conform invenţiilor, se 
revendică aplicarea 9-(1’,2’-naftil)-4-metil-7-tiometil-5,6,8-triazano-na-2,4,6,8-tetraenato(-)-
1’,2-diolato(-)-O1’,O2,N5,N8-vanadil(II) și 8-(1’,2’-naftil)-1-fenil-3-metil-6-tiometil-4,5,7-triaza-
nona-1,3,5,7-tetraenato(-)-1,1’-diolato(-)-O1, O1’, N4, N7 - în calitate de coloranţi de culoare 
bordo-cărămizie pentru polimerii termoplastici. 
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Summary of the invention: The invention relates to organic colorants, namely to the use of new 
coordinative compounds of vanadil(II) as a colorant for thermoplastic polymers. According 
to the invention, the use of 9-(1’,2’-naftil)-4-metil-7-tiometil-5,6,8-triazanona-2,4,6,8-tetra-
enato(-)-1’,2-diolato(-)-O1’,O2,N5,N8-vanadil(II) and (8-(1’,2’-naphthyl)-1-fenil-3-methyl-6-thio-
methyl-4,5,7-triazanona-1,3,5,7-tetraenato-1,1’-diolato(-)-O1,O1’,N4,N7-vanadil(II) is claimed 
as claret–brick colorants for thermoplastic polymers.

A 7 PROCEDEU DE ÎNDEPĂRTARE A IONILOR DE FIER (II), MANGAN (II) ȘI A HIDRO-
GENULUI SULFURAT DIN APELE SUBTERANE

Autori: Lupascu Tudor, Ciobanu Mihail, Boţan Victor, Caţer Raisa

Brevet: MD 4288

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la procedeele de puri# care a apelor subterane de hidrogen sul-
furat, ioni de # er (II) și mangan (II). Procedeul include tratarea apei cu peroxid de hidrogen 
în raport de 1,8...4,0 ml la 10 litri de apă a hidrogenului sulfurat până la sulfat-ion la tem-
peratura de 10...15°C, malaxare timp de 10 min, ajustarea ulterioară a valorii pH-ului până 
la 9,45...10,25, cu NaOH cu malaxare timp de 20 min și # ltrarea prin # ltrul cu nisip, fracţia 
0,8...1,3 mm, la viteza de 7 m/oră. Ca rezultat are loc eliminarea din apa subterană a hidroge-
nului sulfurat, ionilor de # er și mangan până la concentraţii mai mici decât concentraţia ma-
ximă admisibilă a acestor poluanţi în apa ce urmează a #  utilizată în calitate de apă potabilă.

Summary of the invention: The invention relates to a process for groundwater treatment from hy-
drogen sul# de, iron (II) and manganese (II) ions. The process, according to the invention, 
comprises water treatment with hydrogen peroxide, at a ratio of 1.8...4.0 ml per 10 liters of 
water, at a temperature of 10...15°C and stirring for 10 min, subsequent adjustment of pH 
to 9.5...10.25 with NaOH with stirring for 20 min, and # ltration through a sand # lter, fraction 
0.8...1.3 mm, at a speed of 7 m/h. As a result removal from groundwater of hydrogen sul# de 
occurs, iron and manganese ions up to concentrations far lower than the maximum permis-
sible concentration of these pollutants in the water to be used as drinking water.

INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM                                                                                       
SRL „ECOSORBENT” 

A 8 INHIBITOR DE COROZIUNE A OŢELULUI ÎN APĂ

Autori: Lupascu Tudor, Rusanovschii Vladimir, Boţan Victor, Boroveţki Oleg

Brevete: MD 1985, 3482, 3602

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la o tehnologie de obţinere a cărbunelui activ (CA) din materie 
primă locală – sâmburi de piersici, prune, caise, coji de nuci, lemn de măr – sunt bazate pe 
revendicările expuse în brevetele 1985, 3482, 3602, titular al cărora este Institutul de Chimie 
al AȘM. În procesul preparării CA pot #  reglate proprietăţile lui prin selectarea corespunză-
toare a materiei prime, a procedeului de activare, variind durata și condiţiile de activare. În 
anul 2014 tehnologia a fost implementată de către SRL „Ecosorbent” la fabrica specializată 
din orașul Ștefan Vodă. Investigaţiile realizate au scos în evidenţă capacităţile sporite ale su-
prafeţei speci# ce, ale volumului sorbtiv al cărbunelui activ obţinut. Tehnologia este e# cien-
tă, autotermă și se bazează pe faptul că procesul de carbonizare a materiei prime este urmat 
în același cuptor static de procesul de activare a mangalului. Gazele obţinute în procesul 
de carbonizare se ard în secţia de activare. Sursele energetice se consumă doar la etapa de 
pornire a procesului de carbonizare.
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Summary of the invention: The invention relates to a technology for producing activated carbon (AC) 
from local raw materials - stone peaches, plums, apricots, nut shells, apple wood – is based on 
patent claims set forth in 1985, 3482, 3602, the owner of which is the Institute of Chemistry of 
the ASM. During the AC preparation, its properties can be adjusted by an appropriate selecti-
on of the raw material and the activation process, varying the duration and the conditions of 
activation. In 2014, this technology was implemented in practice at the specialized factory in 
the Stefan Voda town by “Ecosorbent” LLC.The conducted investigations revealed the enhan-
ced capabilities of the speci� c surface and sorption volume of obtained activated carbons.
The technology is e� ective, autothermal, which is based on the fact that the process of 
carbonizing the raw material is followed in the same static oven by the activation process 
of charcoal. The gases obtained in the carbonization process are burned in the activation 
section. The energetic sources are used only during the starting stage of the process of 
carbonization.

INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM 

A 9 INHIBITOR DE COROZIUNE A OŢELULUI ÎN APĂ 

Autori: Turtă Constantin, Ceapurina Ludmila, Parșutin Vladimir, Șoltoian Nicolae, Cernîșeva Natalia, 
Covali Alexandr 

Brevet: MD 4310 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul protecţiei anticorozive a metalelor în apă și poate 
�  utilizată pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise de conducte din oţel. Conform 
invenţiei, se revendică aplicarea aminoguanizonei acidului α-ketoglutaric în calitate de inhi-
bitor de coroziune a oţelului în apă, în concentraţie de 0,05...1,00 g/l.

Summary of the invention: The invention relates to the � eld of metal anticorrosion protection in 
water and can be used for inhibiting corrosion in closed steel pipeline systems. According 
to the invention, the use of α-ketoglutaric acid aminoguanizone is claimed as an inhibitor of 
steel corrosion in water, in a concentration of 0.05...1.00 g/l.

A 10 INHIBITOR DE COROZIUNE A OŢELULUI ÎN APĂ

Autori: Coropceanu Eduard, Parșutin Vladimir, Șoltoian Nicolae, Cernîșeva Natalia, Covali Alexandr, 
Croitor Lilia, Bulhac Ion, Bologa Olga, Fonari Marina

Brevet: MD 4330

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul protecţiei anticorozive a metalelor în apă și poate 
�  utilizată pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise din conducte de oţel. Conform 
invenţiei, se revendică aplicarea compusului tetraacetat-di-(1,2-ciclo-hexandiondio-Ximă)-
di-aqua-(μ

2
-4,4’-dipiridil)-di-zinc(II) cu formula [Zn

2
(CH

3
COO)

4
(NioxH

2
)

2
(dpy)(H

2
O)

2
], unde 

NioxH
2
−1,2-ciclohexandiondioximă, dpy −4,4-dipiridil, în calitate de inhibitor de coroziune 

a oţelului în apă, în concentraţie de 0,05...1,0 g/l. 

Summary of the invention: The invention relates to the � eld of metal protection against corrosion in 
water and can be used for corrosion inhibition in closed steel pipeline systems. According to 
the invention, the use of tetraacetate-di-(1,2-cyclo-hexanedionedio-Xime)-di-aqua-(μ

2
-4,4’-

dipyridyl)-di-zinc(II) compound of formula [Zn
2
(CH

3
COO)

4
(NioxH

2
)

2
(dpy)(H

2
O)

2
] is claimed, 

where NioxH
2
– 1,2-cyclohexanedionedioxime, dpy – 4,4-dipyridyl, as an inhibitor of steel 

corrosion in water, in a concentration of 0.05...1.0 g/l.
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INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM

A 11 BIS(DIMETILGLIOXIMATO)CLORO(IZONICOTINOILHIDRAZONĂ-2-HIDROXI-1-
NAFTALDEHIDĂ)COBALT(III) ȘI PROCEDEU DE CULTIVARE A MICROALGEI 
PORPHYRIDIUM CRUENTUM CU UTILIZAREA ACESTUIA

Autori: Gusina Liudmila, Rudic Valeriu, Dragancea Diana, Cepoi Liliana, Bulhac Ion, Rudi Liudmila, 
Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Sadovnic Daniela

Brevet: MD 4303 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la chimie și biotehnologie, și anume la sinteza unui nou com-
pus coordinativ al cobaltului(III) și la un procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium 
cruentum cu utilizarea acestuia. Conform invenţiei, se revendică un compus coordinativ −
bis(dimetilglioximato)cloro(izonicotinoilhidrazonă-2-hidroxi-1-naftaldehidă)cobalt(III). 
De asemenea, se revendică un procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum, 
care constă în aceea că se cultivă microalga pe un mediu nutritiv ce conţine, g/L: NaNO

3
- 

5,0; NaCl - 7,0; KCl -7,5; MgSO
4
∙7H

2
O - 1,8; Ca(NO

3
)

2
∙4H

2
O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05; K

2
H-

PO
4
- 0,2; FeCl

3
∙6H

2
O - 0,00027; ZnSO

4
∙5H

2
O - 0,00002; CuSO

4
∙5H

2
O - 0,00005; MnSO

4
∙5H

2
O -

0,0003; H
3
BO

3
 - 0,0006; MoO

3
 - 0,00002; NaVO

3
 - 0,00005; compusul bis(dimetilglioximato) 

cloro(izonicotinoilhidrazonă-2-hidroxi-1-naftaldehidă)cobalt(III) - 0,010...0,014 g/L și apă 
distilată până la 1L, având pH-ul 6,8...7,2; la temperatura de 23…25°C și iluminarea de 
2000...3000 lx/cm2. Rezultatul constă în majorarea conţinutului de lipide și de acid eicosa-
pentaenoic în biomasa absolut uscată de microalgă.

Summary of the invention: The invention relates to chemistry and biotechnology, namely to the 
synthesis of a new coordinative compound of cobalt(III) and a process for the cultivation 
of microalgae Porphyridium cruentum with its use. According to the invention, a new co-
ordinative compound bis(dimethylglyoximato)chloro(isonicotinoylhydrazone-2-hydroxy-
1-naphthaldehyde)cobalt(III) is claimed. It is also claimed a process for the cultivation of 
microalgae Porphyridium cruentum, which consists in the fact that the microalga is culti-
vated on a nutrient medium containing, g/L: NaNO

3
- 5.0; NaCl – 7.0; KCl -7.5; MgSO

4
∙7H

2
O –

1.8; Ca(NO
3
)

2
∙4H

2
O – 0.15; KBr – 0.05; KI – 0.05;  K

2
HPO

4
-  0.2;  FeCl

3
∙6H

2
O – 0.00027;  ZnSO

4
∙5H

2
O –

0.00002; CuSO
4
∙5H

2
O – 0.00005; MnSO

4
∙5H

2
O – 0.0003; H

3
BO

3
 – 0.0006; MoO

3
 – 0.00002; 

NaVO
3
 – 0.00005; the compound bis(dimethylglyoximato)chloro(isonicotinoylhidrazone-2-

hydroxy-1-naphthaldehyde)cobalt(III) - 0.010…0.014 g/L and distilled water up to 1 L, ha-
ving the pH 6.8…7.2; at a temperature of 23…25°C and lighting of 2000…3000 lx/cm2. The 
result is to increase the content of lipids and eicosapentaenoic acid in the absolutely dry 
microalga biomass.

A 12 COMPUȘI NOI CU SCHELET HIBRID TERPENIC ȘI AZAHETEROCICLIC – 
ANTIOXIDANŢI AI BIOMASEI DE CIANOBACTERIE NOSTOC LINCKIA

Autori: Arîcu Aculina, Rudic Valeriu, Cucicova Caleria, Cepoi Liliana, Rudi Liudmila, Secara Elena, 
Valuţa Ana, Barbă Alic, Miscu Vera, Vlad Pavel, Chiriac Tatiana

Brevete: MD 4326 , 4327 

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la 2 compuși noi cu schelet hibrid terpenic și azaheterociclic: N-
(∆8,13-biciclohomofarnesenoilamino)carbazolul(I) și 1-(∆8,13-biciclohomofarnesenoil)-3-ami-
no-1,2,4-triazolul(II). Procedeul de obţinere a acestor compuși noi constă în tratarea acidului 
∆8,13-biciclohomofarnesenic, cu 5 equiv. (COCl)

2
 în benzen absolut, expunerea amestecului 

la temperatura camerei (~ 18ºC) timp de 60 min și re+ uxarea în decurs de 60 min, adăugarea 
la reziduu a 1,5 equiv. N-amino-carbazol, agitarea amestecului reacţional 10 ore la tempera-
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tura camerei și 5 ore la re� ux (I), sau adăugarea a 1,5 equiv. 3-amino-1,2,4-triazol și expune-
rea amestecului reacţional la temperatura camerei (~ 18ºC) timp de 180 min (II) până la $ na-
lizarea reacţiei, mersul reacţiilor $ ind monitorizat prin cromatogra$ e în strat subţire. Ambii 
compuși au fost testaţi cu efect pozitiv la un procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc 
linckia cu utilizarea lor în scopul majorării activităţii antioxidante a extractului etanolic de 
70%, obţinut în baza biomasei lio$ lizate de Nostoc. Rezultatul invenției constă în majorarea 
activităţii antioxidante a biomasei de cianobacterie.

Summary of the invention: The invention relates to 2 new compounds with hybrid terpenic and aza-
heterocyclic scheleton: N-(∆8,13-bicyclohomofarnesenoyl-amino)carbazole(I) and 1-(∆8,13-bi-
cyclohomofarnesenoyl)-3-amino-1,2,4-triazole(II). The process for preparation of said com-
pounds includes treatment of ∆8,13-bicyclohomofarnesenic acid with 5 equiv. of (COCl)

2
 in 

anhydrous benzene, expositon of the resulted mixture at the room temperature ( ~ 18ºC) 
for 60 min and its re� ux for next 60 min, аddition of 1.5 equiv. of N-amino-carbazol to the 
residue, stirring of the reaction mixture for 10 hours at the room temperature and re� ux of 
(I) for addtional 5 hours, or addition of 1.5 equiv. of 3-amino-1,2,4-triazole and exposition of 
reaction mixture (II) at the room temperature ( ~ 18ºC) for 180 min till the end of reaction, 
the reaction being monitored by thin layer chromatography. Both compounds showed a 
pozitive e+ ect in a growing procedure of cyanobacteria Nostoc linckia after their use with 
the aim to increase the antioxidant activity of 70% alcoholic extract, obtained from freeze-
dried Nostoc biomass.The result of invention consists in increasing of antioxidant activity of 
cyanobacteria biomass.

A 13 MEDIU NUTRITIV PENTRU CULTIVAREA TULPINII DE FUNGI FUSARIUM 

GIBBOSUM CNMN FD 12

Autori: Deseatnic-Ciloci Alexandra, Tiurina Janetta, Bologa Olga, Coropceanu Eduard, Clapco Steliana, 
Stratan Maria, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Bivol Cezara, Rudic Valeriu, Bulhac Ion 

Brevet: MD 4234 

Esenţa invenţiei: Invenţia constă în elaborarea unui mediu nutritiv nou pentru cultivarea submersă 
a tulpinii de fungi Fusarium gibbosum CNMN FD 12 - producător de proteaze, xilanaze și 
β-glucozidaze, care suplimentar la componentele mediului proxim, include în calitate de 
stimulator compusul coordinativ al Co(III) cu dioxime și anioni � uoruraţi – [Со(DH)

2
•(Thiо)

2
]

F[PF
6
]•nH

2
O. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în reducerea duratei de cultivare a pro-

ducătorului Fusarium gibbosum CNMN FD 12 cu 24 ore și sporirea biosintezei proteazelor 
neutre cu 56,36…58,92%, cu păstrarea nivelului de activitate a celorlalte componente enzi-
matice ale complexului (proteaze acide, xilanaze, β-glucozidaze) sintetizate de tulpină.

Importanţa socio-economică: Suport știinţi$ c pentru crearea unei ramuri industriale noi cu o impor-
tanţă majoră pentru economia naţională – producerea preparatelor enzimatice. Elaborarea 
corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei, economiei și politicilor ecologice și 
sociale ale ţării. 

Summary of the invention: The essence of invention is elaboration of new nutrient medium for sub-
merged cultivation of fungus strain Fusarium gibbosum CNMN FD 12 – producer of pro-
teases, xylanases and β-glucosidases, which in addition to proximate components of the 
medium contains as stimulator the coordinative compound of Co(III) with dioxime and � uo-
rinated anions [Со(DH)

2
•(Thiо)

2
]F[PF

6
]•nH

2
O. The technical result of the invention consists in 

reducing the cultivation term of the producer Fusarium gibbosum CNMN FD 12 by 24 hours 
and increasing the biosynthesis of neutral proteases by 56.36-58.92%, with maintenance 
of enzymatic activity of other components (acid proteases, xylanases, β-glucosidases) syn-
thesized by the strain.
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INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

A 14 CONCEPTUL PROCESELOR ELECTROCHIMICE ECOLOGIC PURE

Autori: Covaliova Olga, Duca Gheorghe, Covaliov Victor 

Brevete: MD 4153, 4159, 4229 

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la tehnologii electrochimice, modurile optime de electro-
liză ce folosesc curent continuu permit recuperarea e# cientă a ionilor de Cd, Zn, Cu, Ni, Cr în 
prezența agenților de complexare, cum sunt NH

3
, P

2
O

7
4-, la soluțiile cu 0,9...1,25x10-1 mol/l la 

3,5x10-3 mol/l sau mai puțin, cu viteza de 3,5...5,0 kg/h 1m2 de suprafață de electrod dimen-
sional, efectuate la 1000...1300 A/m2, la un cost de energie electrică pentru procesul țintă 
de 0,28...0,36 kW∙h/kg. Se propune utilizarea unui curent pulsat cu valori ale amplitudinii 
reglabile și durata impulsurilor de curent catodic pentru a accelera procesul de regenerare 
de 2...3 ori în comparație cu DC. În această metodă, amplitudinea curentului pulsator este 
de  1500...2500 A/m2, pe durata impulsului catodic – 10...30 secunde în raport cu durata 
impulsurilor curente. Pot #  utilizate în feritizarea deșeurilor, procesele galvano-chimic și fo-
tocatalitic, sunt destinate tratării apelor reziduale multicomponente cu conținut de metale 
grele, ce includ utilizarea efectivă a nămolului cu proprietăți feromagnetice. 

Importanţa socio-economică: Dezvoltarea unui concept bazat pe o combinație electrochimică (fo-
losind electrozi-* ux prin intermediul a trei dimensionale, electrocoagulare, procese de coa-
gulare galvanică, fotocatalitice, tehnici microbiologice permit prelucrarea e# cientă a diferi-
telor tipuri de soluții apoase, cum ar #  soluții de spălare diluate care conțin săruri simple și 
complexe de metale grele, soluții de # er extrem de concentrat, sisteme de apă contaminate 
cu substanțe xenobiotice de natură organică, precum și a apelor reziduale multicompo-
nente cu conținut de metale grele. Această abordare ne permite de a preveni evacuările de 
compuși toxici în mediu și a asigura protecţia mediului prin utilizarea producției industriale. 

Summary of the invention: The cycle of inventions relates to electrochemical technologies, the best 
modes of electrolysis using direct current, allows e+  cient recovery of Cd, Zn, Cu, Ni, Cr ions 
in the presence of complexing agents, such as NH

3
, P

2
O

7
4-, in the solutions with 0.9...1,25x10-1

mol/l t 3.5x10-3 mol/l or less, at a rate of 3.5...5.0 kg/h 1m2 of dimensional electrode surface, 
carried to 1000...1300 A/m2, at a cost of electricity for the target of 0.28...0.36 kW∙h/kg. It is 
proposed the use of a pulsed current values   adjustable amplitude and duration of cathode 
current impulses to accelerate the regeneration process 2...3 times compared to DC. In this 
method, the amplitude of the pulse current is 1500...2500 A/m2, the cathodic pulse duration -
10 to 30 seconds, compared with current pulse duration. They can be used in the fertili-
zation of waste, plating, chemical and photocatalytic processes, are designed for treating 
multi-component wastewater containing heavy metals, including the e: ective use of mud 
with ferromagnetic properties.

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR AL AȘM

A 15 METODĂ DE APRECIERE A VIABILITĂȚII GRÂULUI COMUN DE TOAMNĂ DUPĂ 
IERNARE

Autori: Borovskaia Alla, Botnari Vasile, Gore Andrei, Chintea Pavel, Chirilova Eleonora

Brevet de scurtă durată: MD 694

Esenţa invenţiei: Metoda, conform invenţiei, include recoltarea plantelor până la iniţierea perioa-
dei de regenerare a vegetației de primăvară, spălarea acestora, tăierea rădăcinii, măsurarea 
lungimii lăstarului, învelirea în hârtie de # ltru muiată în apă și expunerea în termostat la 
temperatura de 25°C timp de 24 de ore, apoi măsurarea surplusului de creștere a lăstarului, 
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deoarece cu cât este mai mare adaosul creșterii, cu atât plantele sunt mai viabile. Rezultatul 
constă în simpli� carea și accelerarea determinării viabilităţii grâului comun de toamnă după 
condiţii nefavorabile de iernare.

 Importanţa socio-economică: Aplicarea acestei metode simpli� cate pentru determinarea viabilității 
de cereale după iernare asigură reducerea volumului de lucru și a timpului necesar pentru 
apreciere.

Summary of the invention: The method, according to the invention, includes harvesting of the 
plants before initiation of the spring vegetation regeneration period, washing thereof, cut-
ting of roots, measurement of shoot length, wrapping in � lter paper soaked in water and 
exposure in the thermostat at the temperature of 25°C for 24 hours, followed by measure-
ment of shoot grown excess, because the higher the growth addition the more viable the 
plants. The result consists in simplifying and accelerating the determination of the viability 
of the common winter wheat after unfavorable overwintering conditions.

A 16 PROCEDEU DE TRATARE A SEMINȚELOR DE MORCOV ÎNAINTE DE SEMĂNAT

Autori: Borovskaia Alla, Botnari Vasile, Nedova Irina, Vasilachi Iuliana, Gumaniuc Alexei

Brevet de scurtă durată: MD 830 

Esenţa invenţiei: Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor înainte de semănat 
timp de 15 minute în soluţia apoasă de 0,005% de glicozide furostanolice, extrase din se-
minţe de Hyoscyamus niger L. cu alcool etilic de 70%. Rezultatul constă în sporirea germi-
naţiei seminţelor de morcov în câmp deschis, care asigură răsărirea și creșterea uniformă a 
plantulelor, precum și îmbunătăţirea calităţilor comerciale ale rizocarpilor.

Importanţa socio-economică: Utilizarea glicozidelor furostanolice pentru tratarea semințelor de 
morcov înainte de semănat asigură creșterea recoltei de 6,5...7,0 t/ha.

Summary of the invention: The process, according to the invention, includes soaking of seeds before 
sowing for 15 minutes in 0.005% aqueous solution of furostanol glycosides extracted from 
Hyoscyamus niger L. with 70% ethyl alcohol. The result consists in increasing the carrot seed 
germination in the open � eld, ensuring the uniform springing and growth of seedlings, as 
well as improving the commercial qualities of rhizocarps.

A 17 PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR DE CEAPĂ COMUNĂ ÎNAINTE 
DE SEMĂNAT

Autori: Borovskaia Alla, Poltavcenco Irina, Mașcenco Natalia, Ivanova Raisa, Botnari Vasile

Brevet de scurtă durată: MD 893

Esenţa invenţiei: Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor de ceapă înainte de 
semănat timp de 15 min într-o soluţie apoasă de 0,01% a glicozidei " avonoidice de 5,4-di-
metilchempferol 3-O-β-D-(6´´-α´-L´-ramnopiranozil)-glucopiranozidă (linarozidă), obţinute 
din Linaria vulgaris (Mill.). Rezultatul invenţiei constă în sporirea productivității de ceapă 
comună, conținutului de vitamina C și îmbunătăţirea calităţilor comerciale ale bulbilor.

Importanţa socio-economică: Utilizarea glicozidelor linarozide pentru tratarea semințelor de ceapă 
comună înainte de semănat asigură sporirea recoltei de 23...25%.

Summary of the invention: The process includes the presowing soaking of seeds for 15 min in 
0.01% aqueous solution of " avonoid glycoside of 5.4-dimethylchempferol- 3-O-β-D-(6II-α-
L-rhamnopyranosyl)-glucopyranoside (linaroside), obtained from Linaria vulgaris (Mill.). The 
result of the invention consists in increasing the productivity of common onion, vitamin C 
content and improving the commercial quality of the bulbs.
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A 18 PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR DE CASTRAVEŢI ÎNAINTE DE SEMĂNAT

Autori: Mașcenco Natalia, Gumaniuc Alexei, Borovskaia Alla, Botnari Vasile, Vasilachi Iuliana

Brevet de scurtă durată: MD 901

Esenţa invenţiei: Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor de castraveţi înainte de 
semănat timp de 24 de ore într-o soluţie apoasă de 0,01% a glicozidei $ avonoidice de dehi-
droconiferil alcool-9-O-β-D-glucopiranozidă (verbascozidă), obţinute din planta Verbascum 
densi� orum Bertol. Rezultatul invenţiei constă în sporirea productivităţii culturii de castra-
veţi, stimularea procesului de fructi' care și îmbunătăţirea calităţilor comerciale ale fructelor.

Importanţa socio-economică: Utilizarea glicozidelor verbascozide pentru tratarea semințelor de 
castraveţi înainte de semănat asigură creșterea recoltei de 15…20%.

Summary of the invention: The process, according to the invention, includes soaking of cucumber 
seeds in 0.01% aqueous solution of $ avonoid glycoside of dehydroconiferil alcohol-9-O-β-
D-glucopyranoside (verbascoside) for 24 hours before sowing. The result of the invention 
consists in increasing the cucumber culture productivity, fostering the fruition process and 
improving the commercial qualities of fruits. 

A 19 PROCEDEU DE AMELIORARE A CALITĂŢII MATERIALULUI SĂDITOR AL VIŢEI-DE-VIE

Autori: Veliksar So' a, Toma Simion, Lemanova Natalia, Carpenco Elena, Sceglova Natalia

Brevet de scurtă durată: MD 652 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la viticultură și poate '  utilizată pentru obţinerea materialului 
săditor viabil. Problema pusă se soluţionează prin bacterizarea butașilor viţei-de-vie prin în-
corporarea în sol a suspensiei de microorganisme (Azotobacter chroococcum+Pseudomonas 
� uorescens) și fertilizarea extraradiculară ulterioară a plantelor de 3 ori pe perioadă de vege-
taţie cu soluţie apoasă a complexului de microelemente Microcom-V (0,15%) cu adăugarea 
0,1% a soluţiei de Biosurfactant – ce conţine producătorul microorganismelor tulpinii Pse-
udomonas. Procedeul propus contribuie la intensi' carea proceselor metabolice în butași și 
sporirea creșterii sistemului radicular și lăstarilor, majorarea cantităţii și calităţii materialului 
săditor; micșorarea impactului negativ asupra mediului înconjurător. 

Importanţa socio-economică constă în sporirea viabilităţii plantaţiilor viticole, reducerea poluării 
mediului înconjurător, reducerea dependenţei de producătorii străini ai materialului săditor. 
Procedeul elaborat corespunde direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei, politicilor 
ecologice și sociale ale ţării.

Summary of the invention: The invention relates to viticulture and can be used to obtain a viable 
planting material. The problem posed is solved by bacterization of vine cuttings through 
incorporation of Azotobacter chroococcum+Pseudomonas � uorescenсe microorganisms sus-
pension to the soil and subsequent extraroot fertilization of plants (3 times during growing 
season) with aqueous solution of trace element complex Microcom-V (0.15%) adding 0.1% 
solution of Biosurfactant – containing the producer of Pseudomonas strain microorganis-
ms. The proposed process is helping to intensify metabolic processes in cuttings and incre-
ase the root system and shoots growth, increase the quantity and quality of the planting 
material; reduce the negative impact on the environment.

Socio-economic importance consists in increasing viability of vineyards, reducing the possible pol-
lution of the environment, reducing dependence on foreign manufacturers of planting ma-
terial. The elaboration process corresponds to the priority directions of economic develop-
ment and environmental and social policy of the country.
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INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR AL AȘM
INSTITUTUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE, IAȘI (RO)
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”, IAȘI (RO)
UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ 
„ION IONESCU DE LA BRAD”, IAȘI (RO)

A 20 PROCEDEU DE TRATARE A PLANTELOR DE ARDEI GRAS

Autori: Iurea Dorina, RO; Chintea Pavel, MD; Mangalagiu Ionel, RO; Munteanu Neculai, RO; Istrate 
Mihai, RO; Cotenco Eugenia, MD; Iurea Roxana-Ionela, RO

Brevet de scurtă durată: MD 342

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură și poate $  aplicată la cultivarea plantelor de ardei 
gras. Procedeul, conform invenţiei, include tratarea extraradiculară a plantelor de ardei gras 
înainte și după în& orire și în faza de creștere a fructelor, cu soluţie apoasă de 0,001…0,08% 
de capsicozid oxidat, cu formula chimică C

61
H

97
O

42
, obţinut prin oxidarea lanţului polizaha-

ridic al capsicozidului, cu un consum total al soluţiei de 0,5 L/m2. Rezultatul invenţiei constă 
în optimizarea proceselor $ ziologice și în creșterea productivităţii plantelor. 

 Importanţa socio-economică: Lucrarea este importantă pentru domeniul agriculturii, în ea sunt pre-
zentate rezultatele cercetărilor privind optimizarea proceselor $ ziologice și creșterea produc-
tivităţii plantelor, ceea ce poate stimula fermierii ce se ocupă de cultivarea legumelor.

Summary of the invention: The invention relates to agriculture and can be used for growing sweet pep-
per plants. The process, according to the invention, includes the extraroot treatment of swe-
et pepper plants before and after & owering and in the fruit growth phase with 0.001...0.08% 
aqueous solution of oxidized capsicoside of chemical formula C

61
H

97
O

42
,obtained by oxidati-

on of capsicoside polysaccharide chain, with a total consumption of the solution of 0.5 L/m2.

The result of the invention is to optimize the physiological processes and to increase the 
productivity of plants.

A 21 PROCEDEU DE CULTIVARE A VIŢEI-DE-VIE

Autori: Iurea Dorina, RO; Mangalagiu Ionel, RO; Munteanu Neculai, RO; Mustea Mihai, MD; Chintea 
Pavel, MD; Chirilov Alexandru, MD; Cotenco Eugenia, MD; Iurea Pavel, RO; Iurea Roxana-
Ionela, RO 

Brevet de scurtă durată: MD 235

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, în special la viticultură, și poate $  aplicată pentru 
cultivarea viţei-de-vie. Problema pe care o rezolvă invenţia constă în creșterea producti-
vităţii viţei-de-vie și îmbunătăţirea calităţii boabelor. Procedeul, conform invenţiei, constă 
în tratarea foliară a plantelor de viţă-de-vie înainte de în& orire, după în& orire și în faza de 
creștere a boabelor cu soluţie apoasă de glicozidă steroidică Tomatozid, în concentraţie de 
0,0001…0,005%, cu un consum total de 0,25…0,30 L/plantă. Rezultatul constă în optimi-
zarea proceselor $ ziologice ale plantelor, conducând la majorarea conţinutului de zahăr în 
boabe și a greutăţii strugurilor; ca rezultat sporește productivitatea, îmbunătăţindu-se cali-
tatea produselor obţinute. Tratarea plantelor cu glicozide steroidice asigură o productivitate 
mai înaltă și o calitate sporită a recoltei, în comparaţie cu plantele netratate: se formează un 
număr mai mare de struguri pe butuc, crește masa medie a unui strugure, a 100 boabe, pre-
cum și volumul (mărimea) unui bob, ceea ce asigură o producţie de struguri mai ridicată. Pre-
paratul Tomatozid este un compus natural de origine vegetală, accesibil și ușor de obţinut.

Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în creșterea productivităţii 
viţei-de-vie și îmbunătăţirea calităţii boabelor. Acest produs poate $  aplicat atât la culturile 
convenţionale, dar mai ales la cele ecologice, asigurând biostimularea fără poluare sau alte 
efecte negative asupra mediului, culturii și recoltei.
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Summary of the invention: The invention relates to theagriculture, particularly to viticulture and can 
be used for the cultivation of vine. The problem solved by the invention lies in increasing the 
productivity and improving the quality of grapes. The process, according to the invention, 
comprises the foliar treatment of vine plants before � owering, after � owering and in the 
grape growth stage with aqueous solution of steroid glycoside Tomatoside, in a concentra-
tion of 0.0001…0.005%, with a total consumption of 0.25…0.30 L/plant. The result is the 
optimization of plant physiological processes, leading to the increase of sugar content in 
grapes and of grape weight; resulting in increased productivity, improved quality of obtai-
ned products. Treatment of plants with steroid glycosides ensures a higher productivity and 
a better quality of harvest, compared to untreated plants: forming a larger number of gra-
pes per vine, increasing the average weight of a grape, of 100 berries, and the volume (size) 
of a berry, which ensures a higher grape production. Tomatoside preparation is a natural 
compound of vegetable origin, a! ordable and easy to obtain.

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AŞM
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL AŞM 

A 22 TULPINĂ DE FUNGI MICELIALI FUSARIUM GIBBOSUM CNMN FD 12 – 
SURSĂ DE ENZIME HIDROLITICE

Autori: Deseatnic-Ciloci Alexandra, Tiurina Janetta, Clapco Steliana, Lupașcu Galina, Labliuc Svetlana,
Stratan Maria, Dvornina Elena, Sașco Elena

Brevet: MD 4186

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o tulpină de fungi miceliali - Fusarium gibbosum CNMN FD 12, 
ce are capacitatea de a sintetiza în cantităţi sporite un complex multienzimatic de hidrolaze: 
proteaze acide și neutre, xilanaze și β-glucozidaze ce determină sinergismul înalt de acţiune 
al speciilor de enzime cu diferit pro* l asupra substraturilor, fapt ce contribuie la extinderea 
domeniilor de aplicare și asigură e* cienţa tehnologică a preparatelor enzimatice obţinu-
te din tulpină. Rezultatul tehnic constă în obținerea unui complex enzimatic hidrolitic cu 
spectru larg de acțiune care asigură dezintegrarea simultană a moleculelor de proteină și a 
polizaharidelor structurale vegetale.

Importanţa socio-economică: Suport știinţi* c pentru crearea unei ramuri industriale noi importante 
pentru economia naţională – producerea preparatelor enzimatice. Elaborarea corespunde 
direcţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei, direcţiilor economiei, politicilor ecologice și so-
ciale ale ţării. 

Summary of the invention: The invention relates to a strain of mycelial fungi Fusarium gibbosum 
CNMN FD 12, di! erentiated by the ability to synthesize in increased amount a multi-en-
zymatic complex of hydrolases: acid and neutral proteases, xylanases and β-glucosidases, 
which determines the high synergistic action of enzyme species of di! erent pro* le on sub-
strates, thus contributing to the extension of application * elds and providing the techno-
logical e7  ciency of strain enzymatic preparations. The technical result is the obtaining of a 
hydrolytic enzymatic complex with large spectrum of action, able to perform simultaneous 
decomposition of protein molecules and vegetal structural polysaccharides.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM

A 23 PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI PREPARAT ENZIMATIC HIDROLITIC 
CU ACTIVITATE DE PROFIL β –GLUCOZIDAZICĂ

Autori: Deseatnic-Ciloci Alexandra, Tiurina Janetta, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana, Bivol Cezara, 
Grumeza Maria

Cerere: MD a 2014 0079 
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Esenţa invenţiei: Invenţia constă dintr-un procedeu de obţinere a unui preparat enzimatic complex 
cu nivel înalt al activităţii β-glucozidazelor, care încadrează următoarele etape de realizare:

- cultivarea submersă în sistem discontinuu a tulpinii de micromicete Aspergillus niger 
CNMN FD 10 timp de 7 zile, în condiţii de agitare continuă la temperatura de 28…30ºC, pe 
mediul orientat selectat; cu separarea în continuare prin ! ltrare mecanică și centrifugare a 
lichidului cultural de biomasă;

- acidi! erea ! ltratului de lichid cultural până la valoarea pH-lui 3,0;

- sedimentarea complexului enzimatic din lichidul cultural al producătorului cu alcool etilic 
de 96º, preventiv răcit (-10…-12ºC) la raportul LC:AE 1:2.

Rezultatul tehnic constă în obţinerea preparatului enzimatic parţial puri! cat, cu nivel înalt al 
activităţii β-glucozidazelor, ce depășește prototipul de 5,6…6,3 ori.

Importanţa socio-economică: Suport știinţi! c pentru crearea unei ramuri industriale noi importante 
pentru economia naţională – producerea preparatelor enzimatice. Elaborarea corespunde di-
recţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei, economiei, politicilor ecologice și sociale ale ţării. 

Summary of the invention: The invention consists of a process for producing a complex enzymatic 
preparation with a high level of activity of β-glucosidases, employing the following steps of 
realization:

- Submerged batch cultivation of Aspergillus niger CNMN FD 10 micromycete strain for 7 
days under continuous stirring at a temperature of 28…30°C on the selected growing me-
dium; further separation of the cultural liquid from biomass by mechanical ! ltration and 
centrifugation;

- Acidi! cation of cultural liquid ! ltrate to the pH value 3.0;

- Cold sedimentation (at 4…5°C) of the enzymatic complex from cultural liquid with 96° 
recti! ed ethanol; the ratio of the cultural liquid and ethanol is 1:2.

Technical result of the invention consists in producing a partially puri! ed enzymatic prepa-
ration with high activity of β-glucosidases that increases 5.6…6.3 times the prototype level.

A 24 TULPINĂ DE FUNGI TRICHODERMA KONINGII OUDEMANS CNMN 15 -
PRODUCĂTOARE DE PROTEAZE ACIDE, NEUTRE ȘI ALCALINE

Autori: Deseatnic-Ciloci Alexandra, Tiurina Janetta, Bivol Cezara, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana, 
Dvornina Elena, Stratan Maria 

Brevet: MD 4285

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o tulpină de fungi Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 
15, care în cultură submersă sintetizează complexul enzimatic proteolitic cu activitate înaltă, 
constituit din proteaze acide (pH-ul 3,6), neutre (pH-ul 7,4), alcaline (pH-ul 9,03) cu și în can-
tităţi considerabile de ά-amilaze acidlabile (pH-ul 4,7) și acid stabile (pH-ul 2,5), ce asigură 
hidroliza efectivă a proteinelor și polizaharidelor amidonoase din ţesuturile vegetale și ani-
male și sunt larg utilizate în procesele biotehnologice fermentative din industria alimentară. 

Importanţa socio-economică: Suport știinţi! c pentru crearea unei ramuri industriale noi importante 
pentru economia naţională – producerea preparatelor enzimatice. Elaborarea corespunde di-
recţiilor prioritare de dezvoltare a știinţei, economiei, politicilor ecologice și sociale ale ţării. 

Summary of the invention: The invention relates to a strain of mycelial fungi Trichoderma koningii 
Oudemans CNMN FD 15, which in submerged culture synthesizes the proteolytic enzymatic 
complex with high activity, consisted of acid (pH 3,6), neutral (pH 7,4), alkaline (pH 9,03) 
proteases with and in considerable amounts acid-labile α-amylases (pH 4.7) and acid-stable 
α-amylases (pH 2.5), ensuring the e' ective hydrolysis of proteins and starch polysacchari-
des from plant and animal tissues and are widely used in biotechnological fermentation 
processes in food industry.
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A 25 PROCEDEU DE CULTIVARE A TULPINII DE LEVURI SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

CNMN-Y-20

Autori: Usatîi Aga� a, Chiselița Natalia, Efremova Nadejda, Molodoi Elena, Fulga Ludmila, Borisova 
Tamara

Brevet: MD 4329

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biotehnologii microbiene, în special la un procedeu de cultiva-
re a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, și poate �  utilizată în industria 
microbiologică, alimentară și farmaceutică. Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea 
că se cultivă levurile pe must de bere timp de 24 de ore, la temperatura de 25°C, apoi se 
iradiază cu unde milimetrice cu frecvenţa de 53,3 GHz, emise în regim continuu timp de 20 
min, după care cultura de levuri, cu concentraţia de 2x106 celule/ml, se transferă pe mediul 
nutritiv steril YPD sau Rieder în cantitate de 5% vol. și se cultivă în profunzime în condiţii de 
agitare continuă de 200 r.p.m., la temperatura de 25°C, timp de 120 de ore. Rezultatul tehnic 
al invenției constă în sporirea conținutului de β-glucani cu 17,5…25,7% față de soluția cea 
mai apropiată.

Importanţa socio-economică: Procedeul elaborat de obținere din levuri a β-glucanilor corespunde 
nivelului mondial de dezvoltare a biotehnologiilor microbiene cu importanță strategică în 
crearea economiilor performante cu aplicări practice în industria și agricultura țării. 

Summary of the invention: The invention relates to microbiological biotechnology, in particular to 
a process for cultivation of yeast strain Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, and may be 
used in microbiological, food and pharmaceutical industries. The process, according to the 
invention, consists in that the yeast are cultivated on beer wort for 24 hours, at a tempe-
rature of 25°C, then are irradiated with millimetric waves with the frequency of 53.3 GHz, 
emitted continuously for 20 minutes, after which the yeast culture, with the concentration 
of 2x106 cells/ml, is transferred to a YPD or Rieder sterile nutrient medium in an amount of 
5 vol.% and is cultivated submerged under continuous stirring conditions of 200 rpm, at 
a temperature of 25°C, for 120 hours. Technical results of inventions consist in increase of 
β-glucans biosynthesis by 17.5…25.7% compared to the prototype.

INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL AȘM

A 26 INSTALAŢIE PENTRU INCUBAREA ICRELOR ȘI STOCAREA LARVELOR DE PEȘTI, 
HRĂNIREA ACESTORA CU FURAJE

Autori: Usatîi Marin, Dadu Ana, Toderaș Ion, Crepis Oleg, Usatîi Aga� a, Usatîi Adrian, Șaptefrați 
Nicolae, Chiselița Natalia

Brevete de scurtă durată: MD 717, 895, 903 

Esenţa invenţiei: Complexul prezentat se referă la domeniul pisciculturii și include o instalație de 
incubare a icrelor și stocarea larvelor de pești, un dispozitiv pentru hrănirea peștilor și furajul 
care conţine și asigură o rată de supraviețuire, cu 16,9…24,0% a masei medii a unei larve, cu 
45,2…56,3% a ihtiomasei medii generale, faţă de martor. 

Importanţa socio-economică: Complexul prezentat se referă la domeniul pisciculturii și include o 
instalație, un dispozitiv și furaj pentru peștii � tofagi. 

Summary of the invention: The presented complex relates to the � eld of � shery and includes a � sh 
spawn incubation and larvae storage device, a � sh feeding device and feed that contains 
and provides a survival rate, of 16.9…24.0% of the average larvae weight, 45.2…56.3% of 
the average general ichthyo-mass, compared to the control.
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A 27 TULPINI DE ALGE VERZI SCENEDESMUS QUADRICAUDA ȘI SCENEDESMUS 

APICULATUS - SURSE DE SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE

Autori: Ungureanu Laurenția, Gheorghița Cristina

Cereri: MD a 2014 0127, a 2015 0027

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la două tulpini de alge verzi, Scenedesmus quadricauda și Scenedes-
mus apiculatus - surse de substanțe biologic active (lipide, glucide, proteine, beta-caroten 
și aminoacizi), care ulterior pot #  utilizate în acvacultură, industria alimentară, farmaceutică 
etc. Tulpinile date sunt depozitate în Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene a 
Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM.

Importanţa socio-economică constă în obținerea unor noi tulpini de alge cu un conținut mai bogat 
de substanţe biologic active, care va permite în continuare de a #  folosite în sectorul comer-
cial și industrial pentru a acoperi necesitățile de resurse naturale nevalori# cate.

Summary of the invention: The invention relates to two green algae strains, Scenedesmus quadricau-
da and Scenedesmus apiculatusgreen - sources of biologically active substances (lipids, gluci-
des, proteins, beta-carotenes and amino acids), which then can be used in the aquaculture, 
food and pharmaceutical industries. These strains are deposited in the National Collection 
of Nonpathogenic Microorganisms of the Institute of Microbiology and Biotechnology of 
the ASM.

A 28 PROCEDEU DE DEPARAZITARE ȘI ALIMENTARE SUPLIMENTARĂ A CERVIDELOR

Autori: Toderaș Ion, Rusu Ștefan, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Savin Anatolie, Chihai Oleg, 
Gherasim Elena, Pruteanu Mihail, Naforniţa Nicolae

Cerere: MD s 2015 0048

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul ocrotirii faunei cinegetice, în particular a populaţiilor 
de cervide, și poate #  utilizată pe larg pentru deparazitarea acestora atât în natură, cât și 
din grădini zoologice. Procedeul de deparazitare și hrănire suplimentară a cervidelor, care 
include utilizarea preparatului de deparazitare ce conţine albendazol, constă în aceea că în 
calitate de preparat de deparazitare se utilizează pulbere de Brovalzen, amestecată în hrana 
suplimentară care include Premix (Milki Lanci), Șrot de porumb și Șrot de grâu. Rezultatul 
invenţiei constă în aceea că se efectuează deparazitarea animalelor în condiţii naturale și 
compensarea de# citului, în această perioadă, de vitamine, oligoelemente, minerale concen-
trate asimilabile, ce va permite păstrarea efectivelor populaţiilor speciilor de cervide sănă-
toase și potenţialul lor de reproducere în natură. De asemenea, acest procedeu permite a 
folosi e# cient și econom atât hrana, premixul, cât și preparatul antiparazitar.

Summary of the invention: The invention refers to the protection of cynegetic fauna, in particular 
that of cervids, and can be used for their disinfestation, both in nature and in zoological gar-
dens. The method for disinfestation and additional feeding of cervids, which includes the 
use of albendazole-containing disinfestation medicine, consists in using Brovalzen powder 
as disinfestation medicine, mixed in the supplementary food which includes Premix (Milki 
Lanci), corn groats, and wheat groats. The result of the invention is that the disinfestation of 
animals can be achieved in natural conditions and that the vitamin, oligoelement, and mi-
neral de# ciency occuring in this period is compensated, allowing to maintain the numbers 
of deer species and their potential of reproduction in nature. Additionally, this method al-
lows both the foodstu*  and the antiparasitic medicine to be used e+  ciently and sparingly.

A 29 PROCEDEU DE EVALUARE A GRADULUI DE POLUARE A MEDIULUI AMBIANT 
CU METALE GRELE

Autori: Toderaș Ion, Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion

Cerere: MD s 2015 0033
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul ecologiei aplicative și protecţiei mediului ambiant. 
Procedeul de evaluare a gradului de poluare a mediului ambiant cu metale grele prin in-
termediul unui produs apicol bioindicator (polenul), re� ectă adecvat gradul de poluare a 
mediului, simpli� că substanţial metodele de evaluare și reduce la minimum costul acestora. 
De asemenea, această invenţie prevede o scară obiectivă de gradaţie a poluării mediului cu 
metale grele și o comparaţie corectă a conţinutului acestora în produsul apicol bioindicator 
cu concentraţiile maxime admisibile conform standardelor Uniunii Europene. Concentraţia 
metalelor grele în polen este în strânsă legătură corelativă cu concentraţia acestora în � ora 
plantelor melifere și celelalte componente ale mediului.

Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic al invenţiei constă în evaluarea indirectă și obiectivă 
a gradului de poluare a mediului ambiant cu metale grele, utilizând pentru aceasta polenul 
proaspăt în calitate de bioindicator și, ca rezultat, calitatea mediului ambiant se clasi� că, 
după conţinutul de metale grele, în categoriile: nepoluat, slab poluat, mijlociu poluat și pu-
ternic poluat. Importanța acestei lucrări este că simpli� că substanţial procedurile metodi-
ce de evaluare și reduce la minim costurile acestora, la fel, face accesibilă aplicarea largă a 
procedeului de evaluare a gradului de poluare a mediului ambiant cu metale grele, de către 
multiple persoane interesate: ecologiști, apicultori, agricultori-cultivatori etc.

Summary of the invention: The invention relates to � eld of applications ecology and environmen-
tal protection. The present invention provide a method for evaluating the degree of envi-
ronmental pollution with heavy metals through a bioindicator bee product (pollen), that 
adequately re� ects the degree of environmental pollution, substantially simpli� es the eva-
luation methods and minimizes their cost. Also, this invention provides an objective scale 
gradation of environmental pollution with heavy metals and fair comparison of their con-
tent in the bioindicator bee product with maximum allowable concentrations according to 
EU standards. The concentration of heavy metals in pollen is in closely related correlation 
with their concentration in honey-bearing plant � ora and other environmental compo-
nents.

A 30 TULPINI DE BACTERII BACILLUS THURINGIENSIS – BIOINSECTICIDE PENTRU 
COMBATEREA COLEOPTERELOR ȘI LEPIDOPTERELOR

Autori: Munteanu Natalia, Toderaș Ion, Moldovan Anna, Malevanciuc Nadejda, Toderaș Lidia, Bacal 
Svetlana, Railean Nadejda

Brevete: MD 4196, 4304

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenții se referă la biotehnologie, în special la metodele biologice de 
combatere a insectelor, și pot �  utilizate pentru combaterea coleopterelor și lepidopterelor 
dăunătoare culturilor agricole și vegetației forestiere. Tulpinile de bacterii Bacillus thuringi-
ensis CNMN-BB-03 și CNMN-BB-04 sunt tulpini noi, izolate din mediul natural, producătoare 
de proteine cu efecte insecticide care manifestă activitate insecticidă pronunțată asupra 
dăunătorilor și pot �  utilizate pentru producerea bioinsecticidelor. Tulpinile de bacterii 
CNMN-BB-03 și CNMN-BB-04 sunt depozitate în Colecția Națională de Microorganisme Ne-
patogene.

Importanţa socio-economică: Microorganismele entomopatogene reprezintă componentul-cheie 
al Managementului Integrat al Dăunătorilor. Crearea planurilor naționale de acțiune privind 
reducerea riscurilor utilizării pesticidelor și aplicarea metodelor ecologice sunt prerogative 
stipulate de legislația europeană (Directiva 2009/128/CE, Regulamentul CE nr. 834/2007). 
Astfel, Republica Moldova urmează să dezvolte un sistem de agricultură durabilă, asigu-
rând securitatea alimentară, conservarea biodiversității și sporirea competitivității pe plan 
internațional. Tulpinile prezentate permit producerea bioinsecticidelor în țară, reducând 
costul � nal al produsului, � ind evitate riscurile ecologice asociate cu introducerea organis-
melor noi în ecosisteme. Inovația se aliniază la Strategia naţională de dezvoltare agricolă și 
rurală 2014-2020 și direcțiile prioritare ale programului Orizont 2020.

Summary of the invention: The cycle of inventions relates to biotechnology, particularly to biolo-
gical methods of insect control and can be used to control coleopteran and lepidopteran 
pests of agricultural crops and forest vegetation. New bacterial strains of Bacillus thuringi-



 SECŢIUNEA A | SECTION A  46 

Ex
p

oz
iţ

ia
  

In
te

rn
aţ

io
n

al
ă 

 S
p

ec
ia

li
za

tă
  

IN
FO

IN
V

EN
T 

20
15

ensis, CNMN-BB-03 and CNMN-BB-04 were isolated from the natural environment. Strains 
produce proteins with high insecticidal activity and can be used for producing bioinsectici-
des. Bacterial strains CNMN-BB-03 and CNMN-BB-04 are stored in the National Collection of 
Nonpathogenic Microorganisms.

A 31 PROCEDEU DE HRĂNIRE A FAMILIILOR DE ALBINE APIS MELLIFERA 

Autori: Toderaș Ion, Cebotari Valentina, Gulea Aurelian, Buzu Ion, Toderici Valeriu, Bulimteru Ion, 
Gliga Olesea, Railean Nadejda, Silitrari Andrei

Brevet de scurtă durată: MD 850

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la apicultură, în particular la un procedeu de hrănire a familiilor 
de albine Apis mellifera, în perioada de% citară de cules, cu un amestec nutritiv de sirop și 
supliment bioactiv din compusul organic coordinativ (Co+Bi). Rezultatul tehnic al invenţiei 
constă în creșterea rezistenţei familiilor de albine la boli și sporirea productivităţii lor de 
păstură, miere, ceară.

Importanţa socio-economică: Produsul este organic și implementarea acestuia asigură securitatea 
ecologică și alimentară în conformitate cu cerințele UE în domeniu. Asigură creșterea cantității 
și calității produselor apicole în conformitate cu standardele Comunității Europene. 

Summary of the invention: The invention relates to beekeeping, in particular to a process for feeding 
bee colonies Apis mellifera, in poor harvesting period, with a nutritional mixture of syrup 
and bioactive supplement from the organic coordinative compound (Co+Bi). The technical 
rezult of the invention is to increase the resistance of bee colonies Apis mellifera to deseases 
and increase their maiden wax, honey, wax productivity.

SVS COLLEGE OF ENGINEERING (IN)

A 32 BANANA LEAF TECHNOLOGY - O TEHNOLOGIE NOUĂ, ECO-PRIETENOASĂ DE 
CONSERVARE A FRUNZELOR VERZI DE BANAN TIMP DE 1 AN, FĂRĂ SUBSTANŢE 
CHIMICE, PENTRU A ÎNLOCUI PLASTICUL

Autor:  Tenith Adithyaa

Cerere: IN 1892/CHE/2014

Esenţa invenţiei: Prin această tehnologie putem înlocui produsele similare din plastic și hârtie, re-
ducând până la 59% produsele din plastic, 38% produsele din hârtie și anual salvând 30 de 
milioane de copaci.

Summary of the invention: This technology preserves the leaves for up to 1 year with its green color 
and 3 years without its green color. This technology which patent-pending increases the 
Crushability, durability, Stretch ability, Resistant to extreme Temperature, creates Banana 
leaf pathogenic free, convenient to make any utensils. I spend 5 years to invent this. By 
preserving leafs we can manufacture Eco friendly plates, cups, wraps thus we can replace 
similar products made of plastic and paper. By this technology we can reduce up to 59 % of 
plastic, 38 % of paper products & annually it will save 30 million trees.

Importanţa socio-economică: My tech solved the most challenging environment problems which 

we face today. If my research succeed, to replace plastic (a toxic material but unavoidable) & 
paper (a harmful indispensable biodegradable material) by preserving leaves (a biodegra-
dable material thrown away as waste daily) by my tech then 59% of plastic and 18% paper 
worldwide will be Swapped. Utensils like disposable plates we use today are environmen-
tal hazard; we can make those utensils without harming environment by my technology. 
Doing this research for last 4 years. The banana leaf products will be a perfect alternative 
preference and rate of pollution, deforestation, global warming will be minimized. This te-
chnology will solve local problem in the following countries India, China, Philippines, Brazil, 
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Indonesia, Colombia, Uganda, Costa Rica, Guatemala, etc. because these country are the lar-
gest producer and exports of leaves including banana where 90% of gross production goes 
waste annually due to lack of preservation technology besides unplanned production and 
faulty marketing strategy. From these processed leaves I have made utensil (applications) 
like Eco friendly plates, cups, packaging materials, warps, cone for ice creams & popcorn, 
envelops for postal & drugs, bowls, box, containers and as writin.

TORONTO INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION & ADVANCED SKILLS (TISIAS), (CA) 
CANDYLIPZ LLC. 

A 33 XTREME LIP-SHAPER® SYSTEM: INSTANT NATURAL LIP 
ENLARGEMENT DEVICE

Autor: Thienna Ho, Ph.D.

Brevete: US 13/586,758, EP 002369892, JP 2013-029409, CN 2013306223476, KR 2013-63197

Esenţa invenţiei: Candy Lipz plumpers pentru mărirea buzelor, folosind o metodă veche chinezească 
de 3500 de ani, cunoscută ca metodă de tip aspirație ce încorporează o tehnologie avansată 
de creare a unui efect plin de volum. Această tehnologie exclusivă permite modelarea, con-
turarea și mărirea buzelor instantaneu și frumos. Candy Lipz creează uluitoarele buze lobate 
sau dublu lobate în doar 2 minute de la aplicare cu un efect de 2 ore.

Summary of the invention: CandyLipz lip plumper creates fuller lips by using a 3,500-year-old Chi-
nese ‘cupping’ method known as air suction with a built-in advanced lip-shaper technology. 
This exclusive lip-shaper technology allows the CandyLipz lip plumper to shape, contour, 
and enhance the appearance of lips instantly and beautifully. The lip-shaper creates single-
lobed and double-lobed lips; works on the upper or lower lip together or separately. It has 
been engineered to raise the arches of the Cupid’s bow and creates the pouty lips look and 
lifting the corners of the mouth, taking 2 minutes to apply on lips and the look lasts for 2 
hours.

Importanţa socio-economică: It is one of the important aspects of life for all women to look bea-
utiful regardless of time and age. As women age, they become desperate with increasing 
wrinkles, skins, and most of all, the shrunken lips. For that very reason, CandyLipz lip shaper 
technology was invented to restore the appearance of people’s aging lips. The invention 
safely and e* ectively sustains your natural beauty with the pouty lips you’ve always wanted. 
The society’s increasing focus and emphasis on physical appearance is inevitable and we are 
always in need for innovative methods that serves for the best interest of all women.

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”, IASI (RO)

A 34 METODĂ DE DETERMINARE A INTERVALULUI NORMAL DE VARIAŢIE 
A CONŢINUTULUI DE UMIDITATE ECHILIBRAT

Autori: Sandu I., Luca C., Sandu I.C.A., Hayashi M., Sandu I.G., Vasilache V., Sandu A.V.

Brevet: RO 123644 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o metodă de determinare a intervalului normal de variaţie a 
conţinutului de umiditate echilibrat în probele de lemn, pentru a determina unele carac-
teristici arheometrice implicate în autenti< carea și în studii de compatibilitate sau de com-
patibilizare referitoare la anumite tratamente, în plasarea lemnului nou sau în intervenţii 
în prezentarea activă și restaurarea lemnului vechi. Conform invenţiei, metoda constă în 
efectuarea analizei gravimetrice a unui eșantion exsicat în exsicatoare, la un conţinut de 
umiditate de peste 99%, până la obţinerea unei mase constante, corespunzătoare punctului 
de saturaţie a higroscopicităţii materialului, < ind apoi deshidratat din nou, la o umiditate 
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atmosferică reziduală mai mică de 10%, până la obţinerea unei mase constante care cores-
punde limitei de separare între higroscopicitatea materialului reversibil și ireversibil, valorile 
cuprinse între cele două curbe de hidratare și deshidratare reprezentând limitele normale 
de variaţie a conţinutului de umiditate echilibrat în ceea ce privește higroscopicitatea re-
versibilă.

Summary of the invention: The invention relates to a method for determining the normal range 
of variation of equilibrium moisture content in wooden samples, in order to determine 
some archaeometric characteristics involved in the authentication and in compatibility or 
compatibilization studies referring to certain treatments, in the new wood placement or in 
interventions in active presentation and restoration of old wood. According to the inven-
tion, the method consists in performing the gravimetric analysis of a sample exsiccated in 
exsiccators, at a moisture content of over 99%, up to a constant mass, corresponding to 
the saturation point of the material hygroscopicity, being then dehydrated again, at a resi-
dual atmospheric humidity of less than 10%, up to a constant mass corresponding to the 
separation limit between the reversible and irreversible material hygroscopicity, the values 
comprised between the two hydration and dehydration curves representing the normal 
range of variation of the equilibrium moisture content in terms of reversible hygroscopicity.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

A 35 MICROALGA CIANOFITĂ CYLINDROSPERMUM LICHENIFORME (BORY) KÜTZ. – 
UN NOU MATERIAL BIOTEHNOLOGIC

Autori: Tro! m A., Șalaru V., Zosim L., Șalaru V.

Brevet: MD 4334 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o tulpină de algă Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz., 
care este un nou material biotehnologic ce poate !  utilizat în industria microbiologică 
pentru obţinerea glucidel or, ca sursă de substanţe biologic active și în calitate de stimu-
latori biologici la creșterea plantelor, fapt ce se datorează particularităţilor biochimice ale 
tulpinii, în special, sintezei unor substanţe biochimice de o valoare deosebită: proteine – 
30,52…38,40%; lipide – 19,34...20,90%; glucide – 28,84...30,57%.

Importanţa socio-economică constă în faptul că tulpina Cylindrospermum licheniforme poate !  uti-
lizată în domeniul ! totehniei în calitate de stimulator biologic la creșterea plantelor și în 
sporirea productivităţii lor, de asemenea, ca sursă de substanţe biologic active. 

Summary of the invention: The invention relates to a strain of alga Cylindrospermum licheniforme 
(Bory) Kutz., which is a new biotechnological material that can be used in microbiological 
industry to obtain glucides as a source of biologically active substances and as biological sti-
mulants to plant growth, which is due to the biochemical particularities of the strain, in par-
ticular the synthesis of biochemical substances of a special value: proteins – 30.52...38.40%; 
lipids – 19.34…20.90%; glucides – 28.84…30.57%.

A 36 PROCEDEU DE ELIMINARE A NITRAȚILOR ȘI NITRIȚILOR DIN APĂ

Autori: Guţanu Vasile, Bulicanu Vladimir

Brevet: MD 4318 

Esenţa invenţiei: Procedeul constă în ! ltrarea apei, care conţine nitraţi/nitriţi, printr-o coloană care 
conţine un strat de cadmiu, un sorbent cu proprietăţi de sorbţie selectivă și un polimer car-
boxilic reticulat, care capturează selectiv ionii de cadmiu și crom. Sorbentul utilizat este bre-
vetat și reprezintă un polimer ionic reticulat comercial care conţine grupe puternic bazice, 
modi! cat cu compuși de Cr(III). Polimerul este permis pentru utilizare în industria alimenta-
ră și permite puri! carea apei în & ux cu o hidrodinamică bună, poate funcţiona ciclic timp de 
câţiva ani, este ușor de efectuat. Compoziţia chimică a apei puri! cate practic nu se schimbă.
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Importanţa socio-economică: Excesul de nitraţi și, îndeosebi, de nitriţii în ape și produse alimentare 
este dăunător pentru sănătatea oamenilor și a animalelor. Problema contaminării apei, a 
produselor alimentare cu nitraţi și nitriţi este actuală nu doar pentru Moldova, ci și pentru 
toate ţările cu o economie preponderent agrară și cele cu o agricultură avansată. Implemen-
tarea în practică a procedeului propus ar contribui esenţial la reducerea impactului acestei 
probleme. 

Summary of the invention: The process consists in the ! ltration of water, which contains nitrates/
nitrites, through a column containing a layer of cadmium, a selective sorbent and a cross-
linked carboxylic polymer which captures cadmium and chromium ions. The used sorbent 
is patented by us, is a commercial cross-linked ionic polymer, containing strongly basic gro-
ups, modi! ed with Cr(III) compounds. The polymer is allowed for use in the food industry. 
The process enables the water puri! cation in # ow, has a good hydrodynamics and can ope-
rate for several years, may be made easily. The chemical composition of the puri! ed water 
practically does not change.

A 37 METODE DE OBȚINERE A SORBENTULUI SELECTIV ȘI DE PURIFICARE A APEI

Autori: Guţanu Vasile, Cojocaru Ludmila

Brevete: MD 3295, 4241

Esenţa invenţiei: Procedeul constă în ! ltrarea apei care conţine hidrogen sulfurat printr-o coloană 
cu un sorbent cu proprietăţi de sorbţie selectivă. Sorbentul utilizat este brevetat și repre-
zintă un polimer ionic reticulat comercial, care conţine grupe puternic bazice, modi! cat cu 
compuși de Bi(III). Polimerul este permis pentru utilizare în industria alimentară. Procedeul 
permite puri! carea apei în # ux cu o hidrodinamică bună, nu produce contaminarea apei cu 
particule ultra! ne de sulf și a aerului cu hidrogen sulfurat, nu depinde de condiţiile meteo-
rologice, poate funcţiona ciclic timp de câţiva ani, este ușor de efectuat. Compoziţia chimică 
a apei puri! cate practic nu se schimbă.

Importanţa socio-economică: Multe surse de ape din Moldova conţin un exces de hidrogen sulfurat. 
Această apă are un miros și gust neplăcut și nu poate !  utilizată în industria alimentară și în 
gospodăria casnică la prepararea hranei. Ea mai provoacă coroziunea metalului și a beto-
nului. Metodele cunoscute de puri! care a apei (biologice, catalitice, aerare) au unele deza-
vantaje. Nu puri! că complet apa, depind de condiţiile meteorologice, produc contaminarea 
secundară a apei cu particule ultra! ne de sulf, eliminarea cărora este di! cilă, tehnologia - 
greu de realizat. Procedeul propus exclude aceste dezavantaje.

Summary of the invention: The process consists in the ! ltration of water containing hydrogen suk! -
des through a column with a sorbent with selective soption properties. The used sorbent is 
patented by us and it is a commercial crosslinked ionic polymer containing strongly basic 
groups, modi! ed with compounds of Bi(III). The polymer is allowed for use in the food in-
dustry. The process enables the # ow puri! cation of water with a good hydrodynamics, does 
not cause contamination of water with ultra-! ne particles of sulfur and of air with hydrogen 
sul! de, does not depend on weather conditions, can operate cyclically for several years, is 
easily carried out. The composition of the water practically does not change.

A 38 DISPOZITIV PENTRU IONIZAREA GAZELOR

Autori: Crăciun Alexandru, Podubni Octavian, Crăciun Maxim, Albert Boris 

Brevet de scurtă durată: MD 754 

Esenţa invenţiei: Graţie ionizării intense cu utilizarea câmpului electric a gazelor de eșapament are 
loc neutralizarea CO

x
, NO

x, 
SO

x
.

Importanţa socio-economică: Reducerea emisiilor nocive în atmosferă, mediul ambiant, contribuie 
la ocrotirea sănătății omului.
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Summary of the invention: Due to intense ionization, using the electric � eld of exhaust gases, the 
neutralization of CO

x
, NO

x ,
 SO

x
 takes place.

A 39 MEDIU NUTRITIV PENTRU CULTIVAREA ALGEI ANABAENOPSIS SP.

Autori: Dobrojan S., Șalaru V., Stratulat I., Șalaru V., Semeniuc E.

Brevet: MD 4359

Esenţa invenţiei: Mediul nutritiv este de origine naturală și se utilizează pentru cultivarea algei Ana-
baenopsis sp. Noul mediu nutritiv este obţinut în urma combinării dozate a solului (cer-
noziom), nisipului și lutului cu apă distilată și asigură obţinerea unor cantităţi majore de 
biomasă a algei Anabaenopsis sp. care poate �  valori� cată și aplicată în agricultură (ca bio-
fertilizator) și biotehnologie (ca sursă de proteine, glucide, vitamine și alte substanţe biolo-
gic active). 

Importanţa socio-economică este argumentată de următoarele avantaje: 1) obţinerea biomasei al-
gei Anabaenopsis sp. prin utilizarea resurselor de sol și subsol care permit creșterea semni-
� cativă și rapidă la aplicare în calitate de biofertilizator; 2) utilizarea resurselor naturale ca 
sursă nutritivă pentru cultivarea algei Anabaenopsis sp. și obţinerea biomasei algale care 
nu conţine substanțe chimice sintetizate, este ecologică și posedă un conţinut biochimic 
bogat; 3) obţinerea unei cantităţi înalte de biomasă a algei Anabaenopsis sp. într-un timp 
redus (în 6 zile – 3,27 g/l biomasă algală); 4) majorarea vitezei de creștere a biomasei algei 
Anabaenopsis sp. (atingând 0,617 g/l/zi) și acomodarea rapidă a celulelor algale la mediu 
nutritiv natural. Importanţa tehnică: elaborarea unui nou mediu nutritiv utilizat pentru cul-
tivarea algei Anabaenopsis sp.

Summary of the invention: The developed nutrient medium is of natural origin and is used for the 
cultivation of alga Anabaenopsis sp. The new nutrient medium is obtained as a result of 
dosed combination of soil (chernozem), sand and distilled water and ensures the obtaining 
of major quantities of Anabaenopsis sp. alga biomass. The obtained biomass can be used in 
agriculture (as biofertilizer) and biotechnology (as source of proteins, glucides, vitamins and 
other biological active substances).

A 40 PROCEDEU DE CULTIVARE A TOMATELOR

Autori: Șalaru V., Șalaru V., Dobrojan S., Stratulat I., Tro� m A., Semeniuc E., Donţu N.

Brevet: MD 4361

Esenţa invenţiei: Procedeul propus prevede aplicarea biomasei vii a algei Cylindrospermum licheni-
forme (CNMN-CB-15) în doză de 3…5 kg/ha pe sol în calitate de biofertilizant odată cu plan-
tarea răsadului de tomate. Aplicarea practică a procedeului contribuie la majorarea produc-
tivităţii tomatelor de 1,71 ori faţă de loturile unde nu se aplică biofertilizantul (în loturile cu 
administrare de algă obţinem 5,88 kg/m2, iar în varianta fără de algă 3,42 kg/m2 de roșii) și 
îmbunătăţirea calităţilor gustative și a componenţei chimice a roșiilor. 

Importanţa socio-economică este argumentată de: 1) cantitatea înaltă de roșii obţinute; 2) gustul 
bun al roșiilor; 3) conţinutul redus de nitraţi din roșii; 4) obţinerea produselor ecologice. 
Importanţa tehnică este argumentată de următoarele: 1) tehnologia propusă este ecolo-
gică; 2) alga aplicată contribuie la depoluarea și � xarea biologică a azotului (în cantităţi de 
10…50 kg/ha) în solul utilizat la cultivarea tomatelor.

Summary of the invention: The proposed process provides for the application of live biomass of Cy-
lindrospermumlicheniforme  (CNMN-CB-15) alga in a dose of 3…5kg/ha on the soil as a 
biofertilizer with the planting of tomato seedling. The practical application of this process 
helps to increase the productivity of tomatoes by 1.71 times in comparation with other lots 
where the biofertilizer is not aplied (in experimental lots with alga administration can be 
obtained 5.88 kg/m2, and without alga only 3.42 kg/m2 of tomatoes) and to improve the 
gustative qualities and the chemical composition of tomatoes.
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A 41 TEHNOLOGIE DE OBŢINERE A MIXOXANTOFILEI DIN BIOMASĂ DE SPIRULINA 
PLATENSIS

Autori: Bulimaga Valentina, Rudic Valeriu, Pisova Maria, Dencicov Lidia, Gonţa Maria, Duca Gheorghe

Brevet: MD 4360 

Esenţa invenţiei: A fost elaborată o tehnologie nouă de obținere a pigmentului natural de mixoxan-
to# lă din biomasă de Spirulina platensis, care posedă capacitate antioxidantă și de inhibare 
a procesului de formare a nitrozaminelor. Tehnologia propusă este prietenoasă mediului, 
# ind utilizat etanolul în calitate de solvent. Mixoxanto# la poate #  folosită în calitate de co-
lorant alimentar și în industria cosmetică, în calitate de colorant cu proprietăţi antioxidante 
și fotoprotectoare. 

Summary of the invention: New technology for obtaining of natural pigment from Spirulina platensis 
biomass – myxoxanthophyll, possessing antioxidant capacity and inhibitory e& ect on pro-
cess of nitrosamines production, was developed. The proposed technology is environmen-
tal friendly, using ethanol as solvent. Myxoxanthophyll can be used as food colorant, as well 
in the cosmetics industry, as a dye with antioxidant and photoprotective properties. 

A 42 PROCEDEU DE CULTIVARE A MICROALGEI SPIRULINA PLATENSIS 

CU UTILIZAREA COMPUSULUI DE MOLIBDEN

Autori: Floquet Sebastian, FR; Cadot Emmanuel, FR; Hijazi Akram, FR, Gulea Aurelian, MD; Ţapcov 
Victor, MD; Bulimaga Valentina, MD; Zosim Liliana, MD; Rudic Valeriu, MD

Brevet: MD 4319

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la chimie, și anume, la sinteza unui compus coordinativ nou din clasa 
polioxotiometalaţilor și poate găsi aplicare în biotehnologie în calitate de reglator al conţinu-
tului de polizaharide acide și sulfatate la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis - sursă de 
forme medicamentoase antimicrobiene, utilizate în industria # cobiotehnologică, farmaceu-
tică și apicultură. Procedeul de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis include inocula-
rea spirulinei pe un mediu nutritiv, ce conţine următoarele componente, g/L: NaHCO

3 
- 16,80, 

K
2
HPO

4
×3H

2
O - 0,50, NaNO

3
 - 2,50, NaCl - 1,00, K

2
SO

4
 - 0,50, CaCl

2
•6H

2
O - 0,04, MgSO

4
•7H

2
O -

0,20, H
3
BO

3
 - 0,00286, MnCl

2
•4H

2
O - 0,00181, CuSO

4
•5H

2
O - 0,000015, FeSO

4 
- 0,01, EDTA - 0,08, 

sursă de molibden-hidratul de bis[(iminodiacetato)-oxotiomolibdatului(V)] de tetrafenilfosfo-
niu și apă, cultivarea ei la iluminarea de 3…4,8 mii lucși, la temperatura de 35±1°C, caracterizat 
prin aceea că în calitate de sursă de molibden, în a 2-a zi de cultivare, la mediu se adaugă 
compusul coordinativ în concentraţie de 20…30 mg/L. Rezultatul tehnic obţinut constă în 
majorarea la Spirulina platensis a ponderii polizaharidelor acide și sulfatate în fracţia de glucide 
totale de 1,38…1,43 și 1,76…2 ori, respectiv, comparativ cu soluţia cea mai apropiată.

Importanța socio-economică: Invenția extinde arsenalul de reglatori ai conţinutului de polizaharide 
acide și sulfatate la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis - sursă de forme medicamen-
toase antimicrobiene, utilizate în industria # cobiotehnologică, farmaceutică și apicultură.

Summary of the invention: This invention relates to chemistry, namely the synthesis of a new coor-
dination compound from the polyoxothiometalate class that may # nd application in biote-
chnology as a regulator of acidic and sulphated polysaccharides’ content in the cultivation 
of Spirulina platensis – the source of antimicrobial forms used in the phycobiotechnological 
and pharmaceutical industries and beekeeping. The process of cultivating Spirulina pla-
tensis includes the inoculation of spirulina on a nutrient medium containing the following 
components, g/L: NaHCO

3 
- 16.80, K

2
HPO

4
•3H

2
O - 0.50, NaNO

3 
- 2.50, NaCl - 1.00, K

2
SO

4
 - 0.50, 

CaCl
2
•6H

2
O - 0.04, MgSO

4
•7H

2
O - 0.20, H

3
BO

3
 - 0.00286, MnCl

2
•4H

2
O - 0.00181, CuSO

4
•5H

2
O - 

0.000015, FeSO
4 
- 0.01, EDTA - 0.08, source of molybdenum - hydrate of bis[(iminodiacetato)

oxothiomolybdate(V)] of tetraphenylphosphonium, and water, the cultivation at 3…4.8 
thousands lx illumination at 35±1°C, characterized by the addition of the coordination com-
pound as the source of molybdenum at the second day of cultivation at a concentration 
20…30 mg/L. The achieved technical result consists in the increase of acid and sulphated 
polysaccharides’ part in the carbohydrate fraction of Spirulina platensis by 1.38…1.43 and 
1.76…2 times, respectively, compared with the nearest solution.
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A 43 INHIBITOR AL PROLIFERĂRII CELULELOR MELANOMULUI UMAN

Autori: Gulea Aurelian, MD; Lipkowski Andrzej, PL; Garbuz Olga, MD; Matalinska Joanna, PL; Ţapcov 
Victor, MD

Brevet: MD 4349

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la chimie, și anume la sinteza compusului organic din clasa tio-
amidelor și poate găsi aplicare în medicină în calitate de preparat citostatic, la pro% laxia 
și tratarea cancerului melanomului uman. Esenţa invenţiei constă în aceea, că în calitate 
de inhibitor al proliferării celulelor MeW-164 ale cancerului melanomului uman se propune 
N-(3-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamidă [sau N-(3-metoxifenil)-tio-
semicarbazona 2-formilpiridină]. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în stabilirea la com-
pusul revendicat a activităţii anticanceroase, care depășește de 15…8,8 ori concentraţia de 
inhibare semimaximă (IC50) a doxorubicinei (prototipului).

Importanța socio-economică: Invenția extinde arsenalul de inhibitori ai multiplicării celulelor MeW-
164 ale cancerului melanomului uman cu activitate biologică înaltă.

Summary of the invention: This invention relates to chemistry, namely the synthesis of organic com-
pounds from thioamide class that may % nd application in medicine as a cytostatic preparati-
on in the human melanoma cancer prophylaxis and treatment. The essence of the invention 
consists in the fact, that N-(3-methoxyphenyl)-2-(pyridin-2-ylmethylene)hydrazinecarbothio-
amide [or 2-formylpyridine N-(3-methoxyphenyl)-thiosemicarbazone] is proposed as an in-
hibitor of the human melanoma cancer MeW-164 cells proliferation. The achieved technical 
result consists in determining the anticancer activity of the claimed compound that exceeds 
by 15…8.8 times the half-maximal inhibition concentration (IC50) of doxorubicin (prototype).

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
CENTRUL ȘTIINŢIFIC „CHIMIE APLICATĂ ȘI ECOLOGICĂ”

A 44 PROCEDEU DE STABILIZARE A PRODUSELOR DE LA DISTILARE A ALCOOLULUI 

ȘI DISPOZITIV DE REALIZARE A ACESTUIA

Autori: Covaliov Victor, Gaină Boris, Covaliova Olga, Duca Gheorghe, Stiţiuc Mihail, Nenno Vladimir, 
Sturza Rodica

Brevet: MD 4283

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria vinicolă și de distilare a alcoolului, și anume la un 
procedeu de stabilizare a distilatelor alcoolice ce conţin compuși aldehidici. Procedeul, con-
form invenţiei, include reducerea compușilor aldehidici cu hidrogen generat electrochimic 
la degajarea acestuia pe un electrod poros în spaţiul catodic al unui electrolizor cu diafrag-
mă la densitatea curentului de 0,1...0,5 A/dm3 și viteza liniară a ' uxului de 0,01...0,05 m/s cu 
tratarea ulterioară a distilatului alcoolic într-un cavitator electrodinamic la magneto' uidi-
zarea particulelor feromagnetice sferice magnetizate în câmp electromagnetic la aplicarea 
inducţiei magnetice de 0,03...0,05 Tesla. Rezultatul – asigurarea e% cienței de curățare a dis-
tilatului alcoolic datorită eliminării totale a aldehidelor din alcoolul primar, caracteristicile 
organoleptice îmbunătățite și calitatea sporită a băuturilor alcoolice. 

Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în simpli% carea tehnologi-
ei și majorarea e% cacităţii tratării producţiei alcoolice cu îmbunătăţirea indicatorilor calita-
tivi, a proprietăţilor antioxidante și organoleptice la cheltuieli mai mici. 

Summary of the invention: The invention relates to the wine-making and alcohol distillation indus-
try, namely to a process for stabilization of alcoholic distillates containing aldehyde compo-
unds. The process, according to the invention, comprises the reduction of aldehyde com-
pounds with electrochemically generated hydrogen upon its release on a porous electrode 
in the cathode space of a diaphragm electrolyzer at the current density of 0.1…0.5 A/dm3 
and the linear ' ow rate of 0.01…0.05 m/s with subsequent treatment of alcoholic distillate 
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in an electrodynamic cavitator upon magnetic liquefaction of spherical magnetized ferro-
magnetic particles in an electromagnetic � eld upon application of a magnetic induction of 
0.03...0.05 Tesla. The result - ensuring the e� ectiveness of cleaning overhead cognac spirit 
of acetaldehyde, while fully ensuring their removal due to their reduction to the primary 
alcohol, improved organoleptic characteristics and quality of alcoholic beverages.

A 45 PROCEDEU MODIFICAT ȘI BIOREACTOR PENTRU PRODUCEREA BIOCHIMICĂ 
A CIANCOBALAMINEI (VITAMINA B

12
) DIN DEȘEURI AGROINDUSTRIALE

Autori: Covaliov Victor, Bobeică Valentin, Covaliova Olga, Nenno Vladimir, Porubin Diana, 
Ungureanu Dumitru, Duca Gheorghe 

Brevete: MD 4192, 4156 

Esenţa invenţiei: Aplicarea combinată a unor soluții tehnologice noi, precum: stimularea chimică a 
metanogenezei, adaosul de compuși predecesori ai biosintezei vitaminei B

12
, recircularea 

CO
2
 și suplimentarea acestuia cu H

2
, a condus la îmbogățirea sedimentelor epurării fermen-

tativ-anaerobe a borhotului postdistilare alcoolică cu vitamina B
12

 de 1,5…2 ori. Ca rezultat, 
a fost atinsă sporirea calității concentratului furajer vitaminizat, concomitent cu intensi� ca-
rea producerii biometanului, astfel, mărind e� cienţa ecologo-economică a epurării anaero-
be a borhotului. O parte a cobalaminei se adsoarbe pe particulele sedimentului în procesul 
de formare a lui, iar o parte rămasă în soluție se supune epurării avansate prin sorbție pe 
sorbentul mineral – diatomită. Produsul format poate �  utilizat în calitate de adaos furajer 
pentru animale și păsări.

Abordarea tehnologică propusă bazată pe aplicarea în comun a trei modi� cări: 
- intensi� carea și direcţionarea proceselor de fermentare prin stimularea chimică a activității 
microorganismelor anaerobe de 2…2,5 ori;
- reutilizarea dioxidului de carbon și suplimentarea acestuia cu hidrogen exogen, și 
- suplimentarea exogenă a substratului cu predecesori ai biosintezei vitaminei B

12
 în forme 

asimilabile.

Importanţa socio-economică: Vitamina B
12

 are un rol important la formarea sângelui și sinteza unor 
aminoacizi esențiali, premixurile vitaminizate din furaje contribuie la prevenirea și vindecarea 
anemiei maligne la animale, sporirea adaosului de masă. Adaosurile nutritive vitamino-pro-
teice se aplică în raţia de hrană a � arelor, vitelor, păsărilor în calitate de preparate pro� lactice 
antianemice, dar și în cazurile anemiei pernicioase (boala Addison-Biermer), altor dereglări 
ale formării sângelui, sistemului nervos ș.a. Insu� cienţa conţinutului de vitamina B

12
 în hrana 

păsărilor reduce conţinutul de vitamină în gălbenușul ouălor și, ca urmare, acestea pierd capa-
citatea de reproducere a speciei. Adaosul de 10…15 mg/kg de vitamina B

12
 în hrană sporește 

dezvoltarea porcinelor cu 10…15%, producţia de ouă a găinilor, ieșirea din ouă a puilor crește 
cu 20%. Există mai multe căi de obținere a unor asemenea adaosuri, toate bazate pe capa-
citatea microorganismelor metanogene de a produce ciancobalamina, deoarece metodele 
cunoscute de sinteză includ zeci de etape, tehnologic greu de realizat la scară industrială. De 
aceea, la momentul dat, vitamina B

12
 se obţine exclusiv prin metode biotehnologice. Procede-

ul și instalația-pilot se realizează la întreprinderea B.T. EST & CO SRL (Chișinău).

Summary of the invention: The combined application of a series of new approaches, including che-
mical stimulation of methanogenesis, addition precursor compounds of vitamin B

12
 biosyn-

thesis, recirculation of CO
2
 and addition of H

2
, have led to the 1.5…2 times enrichment with 

vitamin B
12

 of the sludge resulted from anaerobic-digestive treatment of post-distillery vi-
nasse. As a result, the quality improvement of vitaminized forage concentrate was reached, 
at the same time with the intensi� cation of biomethane production, thus enhancing the 
ecologico-economic e+  ciency of the vinasse anaerobic treatment. A part of cobalamine is 
adsorbed on the particles of the forming sludge, whereas the remaining part is subjected 
to the advanced adsorption treatment on the mineral adsorbent – diatomite. The product 
formed can be used as a forage additive for cattle and poultry in agriculture. 

The proposed technological approach based on joint implementation of three changes:
- 2…2.5 time intensi� cation and redirection of fermentation processes by chemical stimula-
tion of activity of the anaerobic microorganisms;
- reuse of carbon dioxide and its supplementation with exogenous hydrogen; and

- exogenous supplementation of substrate with precursors of vitamin B
12

 biosynthesis in 
assimilable forms.
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A 46 ENERGETICĂ BAZATĂ PE BIOHIDROGEN MOLECULAR CU UTILIZAREA 
DEȘEURILOR AGROINDUSTRIALE

Autori: Covaliov Victor, Covaliova Olga, Bobeică Valentin, Nenno Vladimir, Ungureanu Dumitru, 
Ioneț Ion, Duca Gheorghe 

Brevete: MD 4204, 4217

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnologii noi și bioreactor de producere a biohidrogenului 
molecular ca agent energetic ecologic pur și regenerabil, în special la realizările autorilor 
privind intensi$ carea și reducerea consumurilor materiale și energetice pentru obţinerea 
biohidrogenului în procesul puri$ cării deșeurilor agroindustriale lichide prin metoda fer-
mentării anaerobe, utilizând procedeul original de redirecţionare cu ajutorul unor microsti-
mulenţi $ tochimici ai metanogenezei spre formarea hidrogenului, optimizarea funcţională 
și energetică a bioreactorului și utilizarea unor procedee ecologico-economice de puri$ care 
a biohidrogenului. Rezultatul tehnic constă în majorarea e$ cienței procesului biochimic de 
obținere a hidrogenului, ca rezultat al aplicării stimulatorilor biochimici, ceea ce permite 
atingerea randamentului de hidrogen până la 70%. Reactorul cu design original permite 
înlăturarea completă a gazelor poluante de Н

2
 și atingerea conținutului speci$ c de energie 

de 120 kJ/g. Ca materii prime pentru procesul elaborat sunt utilizate deșeuri agricole, în 
special, de la procesele de vini$ cație. 

Importanţa socio-economică: Procedeele propuse de intensi$ care a producerii biohidrogenului din 
deșeuri lichide agroindustriale se deosebesc de alte abordări, atât prin e$ ciența ecologico-
economică, cât și prin contribuţia la creșterea conţinutului de hidrogen în biogazul rezultat 
în procesul fermentării anaerobe. 

Summary of the invention: The invention relates to new technologies and bioreactor for the pro-
duction of biomolecular hydrogen as an eco-friendlyamd regenerable energy agent, speci-
$ cally, the author’s achievements related to the biohydrogen production intensi$ cation and 
decreasing of material and energy consumption for the agroindustrial wastes treatment 
by anaerobic fermentation. The original process proposed involves the re-directioning of 
methanogenesis towards the formation of hydrogen, using certain phytochemical microsti-
mulators, fumctional and energetic optimization of bioreactor and application of ecologi-
cal-economic processes for biohydrogen puri$ cation. The achieved technical result consists 
in an increase on the application of developed biochemical stimulators, which allows of re-
aching the biohydrogen yield up to 70%. The reactor of the original design makes it possible 
to completely remove the admixture gases of Н

2
 and thus reach the 120 kJ/g speci$ c energy 

contents of energy bearer. As raw materials for the developed process are used various by-
products and wastes from the agricultural processing, speci$ cally, the post-distillery grains.

A 47 REACTOARE ELECTROCHIMICE PENTRU PRODUCEREA HIDROGENULUI

Autori:  Covaliova Olga, Covaliov Victor, Ivanov Mihail, Drovosekov Andrei

Brevete: MD 4087, 4153, 4206, 4207

Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la tehnologia electrochimică, și anume la o serie de reactoare 
multifuncționale pentru producerea hidrogenului cu randament înalt în condițiile de eco-
nomisire a energiei. În reactoarele propuse sunt utilizate sisteme originale, ce includ elec-
trozii tridimensionali de tip � ow-through confecționate din metale expandate acoperite cu 
aliaje Ni-Mo, Ni-W și Ni-Re, ce înlocuiesc Pt și Pd. Aceasta permite obținerea suprafeței cu ca-
racteristici nanostructurale și atingerea supratensiunii mici la emiterea hidrogenului. Elec-
trogeneratorii compacţi ai hidrogenului sunt dotați cu sistemul de separare selectivă a oxi-
genului într-un câmp magnetic. Aceste principii permit reducerea consumului de energie 
pentru proces și intensi$ carea proceselor de energetică bazată pe hidrogen. Reactoarele 
sunt destinate aplicării industriale și activităţilor domestice (gospodărești), și pot $  încorpo-
rate în sistemele de ardere internă. 

Importanţa socio-economică: The invention expand the possibility is studied of using the three-
dimensional voluminous-porous electrodes made of the carbonic-$ brous materials and 



 SECŢIUNEA A | SECTION A  55 

Ex
p

oz
iţ

ia
  

In
te

rn
aţ

io
n

al
ă 

 S
p

ec
ia

li
za

tă
  

IN
FO

IN
V

EN
T 

20
15

foamy metals, which surface is covered with Ni-Re alloy, for hydrogen electrochemical ge-
neration. Electrode surface modi� cation makes it possible to obtain high reactive surface 
with low overvoltage of hydrogen evolution. The design is given of the developed com-
pact electrochemical reactors for hydrogen power engineering. The method is described of 
oxygen-hydrogen mixture separation in the water electrolysis processes. 
Result - reduced energy consumption for the production of pure hydrogen by 50…60% 
due to low electrochemical overvoltage its isolation and the high surface area electrodes. 

Summary of the invention: The invention relates to electrochemical technology, namely to a se-
ries of multi-functional hydrogen production reactors with high yield under energy-saving 
conditions. Original systems are applied in the proposed reactors, among them the ! ow-
through porous 3D-electrodes made of expanded metals with the Ni-Mo, Ni-W and Ni-Re 
– substituting Pt and Pd. This allows of obtaining a surface with nano-structural characte-
ristics and reaching the low overvoltage upon hydrogen emission. The compact electro-
generators of hydrogen are equipped with the system of hydrogen selective separation 
from oxygen in a magnetic � eld. These principles allow of reducing energy consumption 
for the process and intensifying the hydrogen power engineering processes. The reactors 
are intended for the industrial and domestic uses, speci� cally, they can be build up into the 
internal combustion systems.

A 48 FITO-CATALIZATORI NOI PENTRU INTENSIFICAREA PROCESULUI 
DE PRODUCERE A BIOMETANULUI ȘI HIDROGENULUI MOLECULAR

Autori: Covaliov Victor, Bobeică Valentin, Covaliova Olga, Duca Gheorghe, Nenno Vladimir, 
Ungureanu Dumitru, Ioneț Ion, Sliusarenco Valentin 

Brevete: MD 4217, 4244, 4362, 4358 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă tehnologii noi pentru puri� carea apelor uzate din industria agro-
industrială cu metoda biochimică anaerobă cu regim intensiv și obținerea biogazului cu pu-
terea calorică aproape de cea a gazului natural – până la 8000 ccal/m3, pentru producerea 
energiei electrice și termice. Sunt prezentate compoziții noi de adaosuri biologic active cu 
structura izoprenoidă pentru stimularea proceselor biochimice. Introducerea adaosurilor 
propuse în procesul biochimic permite obținerea randamentului înalt al biometanului – de 
la 58…60% până la 90…94%, accelerarea de 2…2,5 ori a procesului de fermentare anaero-
bă, precum și îmbunătățirea gradului de epurare a apelor reziduale cu 10…20%, referitor la 
valorile CCO și BCO. Proiectul a câștigat Premiul Naţional Energy Globe, oferit de Ambasada 
Austriei la București la Categoria: Ecologie, Protecția mediului ambiant. 

Importanţa socio-economică: Acest proiect este câștigătorul prestigiosului Concurs Internațional 
Energy Globe 2015 (Austria), la care au participat 1500 de proiecte din 170 de ţări. Premiul 
Energy Globe este decernat pentru proiecte ce vizează conservarea resurselor naturale, dar 
și utilizarea energiilor regenerabile sau a surselor cu emisie zero. 

La Concurs ciclul de invenţii a fost prezentat în cadrul proiectului Producerea biogazului din 
biomasa deșeurilor agroindustriale și se axează pe elaborarea tehnologiilor intensive eco-
logice și a reactorului integrat pentru producerea biogazului prin valori� carea deșeurilor 
agroindustriale. 

Summary of the invention: Phyto-catalytical intensi� cation of high caloricity biogas production from 
agricultural waste biomass. This invention relates to chemistry, namely the new compositi-
ons of natural biologically active additives of isoprenoid structure as stimulants for bioche-
mical processes are presented. Introduction of the proposed additives makes it possible to 
obtain the high yield of biomethane – up to 90…94%, to reach 2…2.5 time increase in the 
e+  ciency of anaerobic fermentation and enhance the degree of waste waters treatment by 
10…20%, with regard to BOD and COD values. Betulin and squalene favor the intensi� cati-
on of anaerobic fermentation of the organic distillery grains. This design is the winner of the 
prestigious international competition of the World ENERGY GLOBE AWARD-2015 (Austria).
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

A 49 PROCEDEU DE OBȚINERE A POLIFENOLILOR DIN TESCOVINĂ DE STRUGURI

Autori: Ghendov-Moșanu Aliona, Sturza Andrei, Patraș Antoanela 

Brevet de scurtă durată: MD 825

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la industria farmaceutică și alimentară și poate #  utilizată pentru 
obținerea polifenolilor din tescovină de struguri. Procedeul, conform invenției, constă în 
aceea că tescovina umedă se tratează cu curent electric alternativ cu tensiunea de 90…260 V
și intensitatea de 300…866,6 V/cm2, care produce 900 de impulsuri electrice cu durata de 
900 µs, timp de 15 min, apoi polifenolii din tescovină se extrag cu o soluție apoasă de etanol 
de 20…80%, la temperatura de 25…65°C, timp de 16…60 min, după care soluția de extract 
se # ltrează, se elimină alcoolul etilic prin evaporare pe rotavapor cu obținerea unui extract 
de polifenoli sub formă de pastă. 

Importanţa socio-economică: În Republica Moldova industria de viticultură și de vini# cație este 
bine dezvoltată. La prelucrarea unei tone de struguri se obține circa 70% vin materie primă 
și restul produse agricole secundare (tescovină, semințe de struguri etc.). Actualmente, în 
țara noastră nu există întreprinderi unde ar #  aplicată o tehnologie complexă de valori# care 
a produselor vinicole secundare. De aceea, implementarea tehnologiilor e# ciente de valori-
# care și tratare a produselor vinicole secundare, cu consum redus de energie și materie pri-
mă este importantă. Procedeul propus de obținere a polifenolilor din tescovină de struguri 
scade numărul de etape în obținerea extractului, durata procesului tehnologic și reduce 
pierderile de polifenoli din tescovina de struguri cu activitate antiradicalică înaltă.

Summary of the invention: The invention relates to the pharmaceutical and food industry and can 
be used for producing polyphenols from grape pomace. According to the invention, the 
process consists in that the wet grape pomace is treated with electric alternating current 
with the voltage of 90…260 V and the intensity of 300…866.6 V/cm2 , generating 900 elec-
tric pulses with a duration of 900 µs, for 15 min, then the polyphenols from pomace are 
extracted with 20…80% aqueous ethanol solution, at a temperature 25…65°C, for 15…60 
min, after which the extract solution is # ltered, is removed the ethyl alcohol from the extract 
by distillation in a rotary evaporator to produce a polyphenol extract in the form of paste.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

A 50 BETON REZISTENT LA ABRAZIUNE, EFICIENT ENERGETIC, OBȚINUT DIN DEȘEURI 
RECICLATE DE STICLĂ ȘI BETON, ȘI METODĂ DE REALIZARE A ACESTUIA

Autori: Corbu Ofelia, Puskas Attila 

Brevet: PCT/IB 2015/052977 

Esenţa invenţiei: Betonul rezistent la abraziune, e# cient energetic, obținut din deșeuri reciclate de 
sticlă este un material de construcție cu o gamă largă de aplicații posibile în infrastructura 
rutieră, lucrări civile și alte lucrări similare, unde caracteristicile îmbunătățite ale compoziției 
propuse pot reprezenta un avantaj. Compoziția de beton e# cient energetic este produsă din 
deșeuri din beton ca agregate reciclate – înlocuind parțial agregatele naturale și deșeurile 
de sticlă pentru a reduce cantitatea de ciment. Datorită compoziției sale, cantitatea de 
energie încorporată în amestec este redusă față de betoanele rutiere obișnuite, în timp ce 
caracteristicile betonului întărit se îmbunătățesc (abraziune, rezistență la cicluri de îngheț-
dezgheț și la căldură ciclic, oboseală). Acest beton poate #  folosit în obținerea unui număr 
mare de clase de beton utilizate în infrastructura rutieră, lucrări civile și alte lucrări simila-
re. La sfârșitul duratei sale de viață betonul obținut din compoziția propusă poate #  ușor 
reciclat și refolosit pentru noi compoziții de beton, îmbunătățind, de asemenea, e# ciența 
energetică a acestuia. Noutatea invenției constă în combinarea deșeurilor reciclate de sticlă 
și beton pentru obținerea unui material nou, cu e# ciență energetică ridicată.
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Importanţa socio-economică: Plecând de la logoul UTC-N Performanță prin colaborare și echilibru în 
diversitate, contribuim la creșterea bunăstării cetăţenilor și mediului socio-economic, gene-
rând și transferând cunoștinţe prin cercetare știinţi$ că și inovare, precum și creând valoare 
adăugată în context internaţional printr-o specializare inteligentă, care să aducă elemente 
de complementaritate și abordări de nișă în spaţiul naţional/internaţional al cercetării știin-
ţi$ ce. Prin tema de cercetare știinţi$ că avansată, a betonului ecologic, prezentăm elemente 
de inovare sustenabilă cu aplicabilitate imediată în mediul socio-economic, ţinând cont de 
mediul înconjurător prin găsirea resurselor alternative, fără a compromite posibilitatea de 
satisfacere a nevoilor generaţiilor viitoare.

Summary of the invention: Energy-e&  cient, abrasion-resistant concrete obtained from re-
cycled waste glass and concrete is a construction material with a wide range of 
possible application in road infrastructure, civil works and same, where the impro-
ved characteristics of the proposed composition represent an advantage. The ener-
gy-e&  cient concrete mix is produced using waste concrete as recycled aggregates -
partially substituting natural aggregates, and using glass waste for reducing the cement 
ratio. Due to its composition the embedded energy in the mix is decreased with respect to 
the regular road concretes, while the obtained characteristics of the hardened concrete is 
improved (abrasion, increase freeze-thaw and cyclic heat resistance, fatique, etc.). It can be 
used in obtaining a wide variety of strengths classes used in road infrastructure, civil works 
and same. At the end of its lifetime the concrete obtained using the proposed mix can be 
easily recycled and reused for further concrete compositions, improving also in this way 
its energy e&  ciency. Novelty of the invention is based on the combination of the recycled 
waste used for a new, energy-e&  cient, eco-friendly material.

A 51 BETON SUSTENABIL CU DEȘEURI DE STICLĂ RECICLATĂ, AGREGATE RECICLATE 
ȘI APE UZATE TRATATE ȘI METODĂ DE PREPARARE A ACESTUIA

Autori: Puskas Attila, Corbu Ofelia 

Brevet: PCT/IB 2015/053043 

Esenţa invenţiei: Betonul sustenabil cu deșeuri de sticlă reciclată, agregate reciclate și ape uzate tra-
tate este un material de construcție pentru lucrări de construcții cu potențial pentru înlo-
cuirea compoziției de beton obișnuite (C8/10 la C40/50), datorită avantajelor compoziției 
față de compozițiile de beton obișnuite. Betonul sustenabil are în compoziție agregate din 
deșeuri de beton, praf de sticlă și nisip de sticlă obținute din deșeuri de sticlă curățate și ape 
uzate tratate, conținutul de deșeuri $ ind de cel puțin 10% din compoziție, chiar și în cazul 
claselor de beton de rezistență mare. Materiile prime obținute din procesele de reciclare 
corespunzătoare au ca scop nu doar reducerea de conținut neregenerabil, ci și prezentarea 
unor alternative practice pentru reutilizarea deșeurilor, și, de asemenea, îmbunătățirea ca-
racteristicilor folosind materii prime reciclate (inclusiv pentru clase de rezistență înalte). În 
comparație cu betonul obișnuit, compoziția propusă are cantitate redusă de energie încor-
porată, precum și amprentă de carbon redusă. Cerințele standard față de clasele de beton 
obișnuite sunt realizate. Compoziția propusă oferă posibilitatea reciclării la sfârșitul duratei 
sale de viață, devenind resursă de calitate pentru agregate reciclate.

Importanţa socio-economică: Plecând de la logoul UTC-N Performanță prin colaborare și echilibru în 
diversitate, contribuim la creșterea bunăstării cetăţenilor și mediului socio-economic gene-
rând și transferând cunoștinţe prin cercetare știinţi$ că și inovare, precum și creând valoare 
adăugată în contextul internaţional printr-o specializare inteligentă, care să aducă elemente 
de complementaritate și abordări de nișă în spaţiul naţional/internaţional al cercetării știin-
ţi$ ce. Prin tema de cercetare știinţi$ că avansată, a betonului ecologic, prezentăm elemente 
de inovare sustenabilă cu aplicabilitate imediată în mediul socio-economic, ţinând seama 
de mediul înconjurător prin găsirea resurselor alternative, fără a compromite posibilitatea 
de satisfacere a nevoilor generaţiilor viitoare.

Summary of the invention: Sustainable concrete with recycled waste glass, recycled aggregates and 
treated waste waters is a construction material for construction works with potential for 
replacing regular concrete compositions (C8/10 to C40/50) due to the advantages of the 
composition shown towards the regular concrete compositions. In the preparation of the 
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sustainable concrete recycled aggregates obtained from concrete waste, glass powder and 
glass sand obtained from cleaned glass waste and treated wastewater are used, the waste 
content being at least 10% from the composition even for high strength class concretes. The 
prime materials obtained from proper recycling processes are aiming not only to reduce 
the nonrenewable content of the mix and to show alternative for waste reuse but also to 
improve its characteristics using recycled prime materials, even for high strength concrete 
classes. In comparison to the regular concrete the proposed composition shows reduced 
quantity of embedded energy and reduced carbon footprint as well. Standard requirements 
against corresponding strength class concrete are ful� lled. It o� ers also the possibility to be 
recycled at the end of its lifetime, becoming quality resource for recycled aggregates.
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SECŢIUNEA B | SECTION B

Materiale, echipamente și tehnologii industriale, mecanică, 
energie, electricitate, electronică

Materials, equipment and industrial technology, mechanics, energy, 

electricity, electronics

INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL AȘM

B 1 ABSORBER PENTRU COLECTORUL SOLAR

Autor: Berzan Vladimir

Brevet de scurtă durată: MD 908 

Esenţa invenţiei: Absorberul radiaţiei solare este confecţionat din jgheaburi cilindrice sau cu pro" -
lul din linie frântă. Include trei jgheaburi montate cu suprafeţele convexe în interior și cu 
suprafeţele concave în exterior. Absorberul prezintă o construcție cu trei nervuri longitu-
dinale orientate una faţă de alta sub unghiurile de 120º și canalul de circulaţie a agentului 
termic încălzit, care în secţiunea transversală are forma unui triunghi echilateral curbiliniar 
sau cu laturi drepte. Orientarea spaţială a nervurilor (aripioarelor) longitudinale ale ele-
mentului absorbant formează " gura răsturnată a simbolului Y. În elementul absorbant, 
două jgheaburi cu suprafeţele concave orientate spre soare asigură absorbţia radiaţiei so-
lare, iar al treilea jgheab este în umbra jgheaburilor ce absorb radiaţia solară. 

Importanţa socio-economică: Efectul invenției corespunde prevederilor Strategiei energetice a RM 
până în anul 2030. Absorberele realizate în baza soluţiei propuse asigură o sporire de pes-
te 46% a capacităţii de absorbţie a radiaţiei solare pe parcursul zilei în comparaţie cu ab-
sorberele utilizate în colectorii solari termici plani. Posibilitatea confecţionării absorberelor 
din benzi subţiri de metal prin îndoirea porţiunilor laterale sub un unghi de 30° simpli" că 
tehnologia de confecţionare, cu asigurarea unui bun raport dintre suprafaţa de absorbţie a 
radiaţiei solare și volumul agentului termic încălzit. Totalitatea semnelor indicate ale solu-
ţiei tehnice propuse de realizare constructivă a absorberului asigură rezolvarea problemei 
privind ridicarea uniformităţii de absorbţie a radiaţiei solare pe parcursul zilei fără urmărirea 
soarelui.

Summary of the invention: The solar radiation absorber is made of cylindrical troughs or of pro" le 
of broken line. It includes three chutes " tted with convex surfaces inside and concave sur-
faces outside. The absorber presents itself like a construction having three longitudinal ribs 
facing each other at angles of 120°, and the channel of circulation of heated thermal agent 
which has in transversal cross-section the shape of an equilateral curvilinear or of right sides 
triangle. Space orientation of the guides (the " ns) of longitudinal absorbing element forms 
the inverted symbol Y. In the absorbing element the two troughs of concave surfaces facing 
the sun provides solar radiation absorption and the third trough is in the shadow of the 
absorbing solar radiation ones.

B 2 APARAT ELECTRONIC DE SUDARE

Autori: Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir, Ermurachi Iurie I.  

Esenţa invenţiei: În baza brevetului de invenție de scurtă durată MD 841, a fost elaborat aparatul 
electronic de sudare, care se caracterizează prin indici reduși de masă și volum. Schema 
funcțională include un număr mic de componente semiconductoare pasive și feromagneti-
ce. Aparatul conţine un redresor de curent alternativ în curent continuu și convertorul DC/
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DC. Convertorul DC/DC constructiv este amplasat în corpul � xatorului electrodului. Conver-
torul DC/DC lucrează la frecvență înaltă (133 kHz), datorită unei topologii noi de realizare 
a convertorului cu puterea de cca 7 kW. Comutația cheilor electronice ale convertorului se 
produce la trecerea curentului și tensiunii prin zero. Aceasta micșorează esențial șocurile de 
curent și supratensiune pe cheile invertorului. 

Importanţa socio-economică: Este propus un produs nou cu indici ridicați de exploatare și e� ciență 
energetică. Realizarea constructivă a invertorului a condus la micșorarea masei și volumului 
aparatului de sudare, ceea ce permite îmbunătățirea condițiilor de muncă. Încorporarea in-
vertorului în � xatorul electrodului diminuează masa conductoarelor de legare cu sursa de 
alimentare, micșorează pierderile de energie în aceste conductoare și ridică randamentul 
aparatului. Rezultatul constă în micșorarea masei, de cel puțin 4 ori, sporirea indicatorilor 
de e� ciență energetică, de exemplu, a randamentului de la (90…92)% până la (96…98)%, 
densitatea de putere de cca 20 kW/dm3.

Summary of the invention: The electronic welding apparatus is characterized by low weight and 
volume � gures. The functional scheme includes a small number of passive semiconductors 
and ferromagnetic components. The device consists of an alternating current to direct cur-
rent recti� er and DC/DC converter. The constructive DC/DC converter is placed in the body 
of the electrode � xture. This became possible due to the fact that DC/DC converter operates 
at high frequency (133 kHz) due to a new converter obtaining topology with the power of 
about 7 kW. The switching of electronic keys of the converter occurs at zero current and 
voltage. This essentially reduces the current and over-voltage shocks on the inverter keys. 
As a result the switching energy losses decrease and yield increases.

B 3  CARCASĂ PENTRU SERĂ

Autori: Burciu Vitalie, Berzan Vladimir, Șit Mihail, Anisimov Vladimir, Burciu Andrei 

Brevet de scurtă durată: MD 876 

Esenţa invenţiei: Soluția tehnică propusă se referă la agricultură și propune construcția carcasei se-
rei utilizate la creșterea plantelor, cu un consum redus de energie. Ideea constă în regla-
rea înălțimii serei în funcție de înălțimea plantelor. Include stâlpi verticali montați rigid pe 
fundații, acoperiș și pereți. În partea de sus a stâlpilor sunt montate rigid dispozitive de 
coborâre-ridicare a acoperișului, executate cu cupluri elicoidale. La părțile orientate spre sol 
ale dispozitivelor sunt � xate plăci orizontale racordate cu acoperișul, pereții au capacități de 
pliere pentru schimbarea poziției acoperișului. 

Importanţa socio-economică: Corespunde prevederilor Strategiei energetice a RM până în anul 
2030. Realizarea constructivă a serei permite economisirea energiei necesare pentru 
menținerea  regimului termic, cu un consum redus de energie. Totodată, proprietatea de a 
regla poziția pe verticală a acoperișului serei permite crearea condițiilor comode de lucru 
pentru agricultori la diferite faze de dezvoltare a plantelor, prelucrarea solului, lupta cu bu-
ruienile, strângerea roadei, chiar dacă înălțimea plantelor este mică.

Summary of the invention: The proposed technical solution covers the agriculture and proposes the 
construction of greenhouse framework used for growing plants with low energy consump-
tion. The idea is to adjust the height range in ratio with the current height of the plants from 
the greenhouse. It includes the creation of rigidly mounted to vertical pillars, roof and walls. 
At the top of the poles are rigidly mounted devices descent-lifting roof made with helical 
couples. On the soil-faced sides of the devices are � xed horizontal plates connected to the 
roof, the walls have folding capabilities for changing the position of the roof.

B 4 CARCASĂ PENTRU SERĂ

Autori: Burciu Vitalie, Berzan Vladimir, Șit Mihail, Anisimov Vladimir, Burciu Andrei 

Brevet de scurtă durată: MD 877 
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Esenţa invenţiei: Soluția tehnică propusă se referă la domeniul agriculturii și are ca scop construcția 
carcasei serei utilizate la creșterea plantelor, cu un consum redus de energie. Ideea constă 
în reglarea înălțimii amplasării acoperișului serei în funcție de înălțimea plantelor. Regla-
rea se face de un sistem telescopic utilizat în realizarea constructivă a stâlpilor de suport ai 
acoperișului. Pereții laterali sunt � exibili. 

Importanţa socio-economică: Corespunde prevederilor Strategiei energetice a RM până în anul 
2030. Realizarea constructivă permite economisirea energiei necesare pentru menținerea 
regimului termic, cu un consum redus de energie. Totodată, proprietatea de a regla poziția 
pe verticală a acoperișului serei permite crearea condițiilor de lucru pentru agricultori la 
diferite faze de dezvoltare a plantelor, prelucrarea solului, lupta cu buruienile, colectarea 
roadei, chiar dacă înălțimea plantelor este mică, precum și utilizarea în acest scop a sisteme-
lor de acționare electrică automatizată.

Summary of the invention: The proposed technical solution concerns to agriculture and has as a 
goal the construction of greenhouse framework used for plantation of vegetables with low 
power consumption. The idea is to adjust the height range of the roof of the greenhouse 
to the height of the plants inside. Adjusting the system is possible using the constructive 
telescopic columns which support the roof. The side walls are � exible.

B 5 CONVERTOR DE TENSIUNE DE CURENT CONTINUU ÎN TENSIUNE DE CURENT 
CONTINUU

Autori: Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir, Moraru Larisa, Ermurachi Iurie Iu.  

Brevet de scurtă durată: MD 841 

Esenţa invenţiei: În convertorul de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu (DC/
DC) se utilizează un număr mai mic de elemente semiconductoare pasive și feromagneti-
ce. Convertorul DC/DC conţine o sursă de curent continuu, la ieșirea căreia se conectează 
în paralel un condensator de # ltrare, două condensatoare de frecvenţă conectate în serie, 
două chei electronice conectate în serie, iar între nodurile de conexiune a condensatoarelor 
de frecvenţă și a cheilor electronice este conectată înfășurarea primară a transformatorului 
de frecvenţă înaltă, a cărui miez feromagnetic este executat cu un între# er minim. În para-
lel cu înfășurarea primară este conectat un condensator de comutaţie. La ieșirea înfășurării 
secundare a transformatorului de frecvenţă înaltă este conectată o bobină de inductanţă 
pentru stocare în ciclu a energiei și un condensator de # ltrare, conectat printr-un element 
semiconductor, în paralel cu condensatorul de # ltrare se conectează sarcina. 

Importanţa socio-economică: Efectul invenției corespunde prevederilor Strategiei energetice a RM 
până în anul 2030, # ind determinată de necesitatea sporirii e# cienței energetice, inclusiv a 
surselor de alimentare cu curent continuu, inclusiv în instalațiile tehnologice cu impulsuri 
de curent de amplitudine mare. Aplicabilitatea este determinată de faptul că convertorul 
DC/DC are o topologie simplă, include un număr redus de componente electronice indus-
triale și se confecţionează în baza tehnologiilor existente. Rezultatul constă în micșorarea 
masei, cel puțin de 1,5 ori, sporirea indicatorilor de e# ciență energetică, de exemplu, a ran-
damentului de la (90…96)% până la (98…99)%,  densitatea de putere de 20…30 kW/dm3.

Summary of the invention: In the direct current voltage to direct current voltage converter (DC/DC) 
is used a smaller number of passive semiconductor and ferromagnetic elements. The DC/
DC converter comprises a direct current source, with the # ltering capacitor connected in 
parallel to the output, two frequency capacitors connected in series, two electronic keys 
connected in series but between the connecting nodes of the frequency capacitors and 
of electronic keys the primary winding of high frequency transformer is connected, whose 
ferromagnetic core is made with a minimum gap. In parallel with the primary winding is 
connected a switching capacitor. To store the energy in cycle an inductive coil is connected 
to the output of the secondary winding of the high-frequency transformer and a # ltering 
capacitor, connected through a semiconductor element, in parallel with the # ltering capa-
citor the load is connected.
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B 6 REGULATOR DE FAZĂ TRIFAZAT CU TRANSFORMATOR

Autori: Calinin Lev, Zaițev Dmitrii, Tîrșu Mihai, Golub Irina  

Cerere: MD a 2014 0030  

Esenţa invenţiei: Soluția se referă la domeniul electrotehnic și este destinată dirijării " uxurilor 
de putere activă în ramurile reţelelor electrice de transport și de distribuţie. Prezintă o 
instalație trifazată cu trei înfășurări a transformatorului ce include două sisteme trifazate 
de înfășurări primare și secundare de lucru, sistemul trifazat de înfășurări de reglare cu 
contacte mobile legate la pământ al mecanismului de comutare sub sarcină, care include 
un comutator trifazat dublu cu două poziţii, care efectuează schimbarea direcţiei de regla-
re a unghiului decalajului de fază, la care în prima poziţie a comutatorului indicat începu-
turile înfășurărilor primare ale % ecărei faze sunt conectate prin contacte corespunzătoare 
la începuturile înfășurărilor secundare ce întârzie în succesiune de fază, iar punctul comun 
de conectare a % ecărei astfel de perechi de înfășurări este conectat la capătul înfășurării 
fazei a treia, diferite după notare de primele două; în a doua poziţie a comutatorului du-
blu punctele de conectare a începuturilor înfășurărilor primare și secundare similare sunt 
inversate reciproc cu locurile.

Importanţa socio-economică: Corespunde prevederilor Strategiei energetice a RM până în anul 
2030 privind soluționarea problemei aderării sistemului electroenergetic național la ENTSO-
E. Amplasarea blocului de comandă în circuitul conductorului neutru al transformatorului, 
de asemenea, contribuie la diminuarea puterii instalate a cheilor de comutație utilizate în 
această instalație. Se diminuează indicatorii de masă și gabarit cu 1,73 ori în comparație cu 
cea mai apropiată soluție și se majorează domeniul de reglare a unghiului decalajului de 
fază de la 60 de grade electrice până la 120 de grade electrice.

Summary of the invention: The solution relates to the electro-technical branch and is dedicated 
to the control of active power " ows in the spheres of transport and distribution electric 
networks. It appears like a three-phase system with three windings of the transformer, inclu-
ding a pair of three-phase systems of primary and secondary operating windings, the three-
phase winding system for adjusting with movable contacts connected to the ground of the 
switch mechanism under load, which includes a double three-phase with two positions, 
which performs the change of direction of angle adjustment phase shifting, in which in the 
% rst position of the indicated switch the beginnings of primary windings of each phase are 
connected by appropriate contacts to the beginnings of secondary  windings, which delays 
in the succession of phase, and the common point of connection of each pair of windings 
is connected to the winding end of the third phase, other by notation from the % rst two; in 
the second position of the double switch the points of connection of the beginning of the 
primary and secondary similar windings are replaced to each other.

B 7 MICROINVERTOR PENTRU PANOURI FOTOVOLTAICE

Autori: Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir, Moraru Larisa  

Brevet de scurtă durată: MD 842 

Esenţa invenţiei: Microinvertorul asigură racordarea surselor de energie regenerabilă la rețeaua de 
curent alternativ centralizată, de exemplu, pentru modulele fotovoltaice. Microinvertorul 
conţine o sursă de curent continuu, la ieșirea căreia se conectează în paralel un condensa-
tor de % ltrare, două condensatoare de frecvenţă conectate în serie, două chei electronice 
conectate în serie. Între nodul comun de conexiune a condensatoarelor de frecvenţă co-
nectate în serie și nodul comun de conexiune a cheilor electronice este conectată bobina 
primară a transformatorului de frecvenţă înaltă, al cărui miez feromagnetic este executat 
cu un între% er minim. La ieșirea bobinei secundare a transformatorului este conectată o 
inductanţă de acumulare a energiei și un condensator de % ltrare, conectat prin două chei 
electronice. În paralel cu condensatorul de % ltrare, prin inductanţa de % ltrare se conectează 
reţeaua de curent alternativ.
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Importanţa socio-economică: Corespunde prevederilor Strategiei energetice a RM până în anul 
2030, � ind determinată de necesitatea promovării politicilor de sporire a cotei energiei 
în balanța energetică a țării, produse în baza surselor de energie regenerabilă, precum și 
de sporirea e� cienței energetice. Microinvertorul are o topologie simplă, include un nu-
măr redus de componente electronice industriale, se confecţionează în baza tehnologiilor 
existente. Rezultatul constă în micșorarea masei, cel puțin de 2 ori, sporirea indicatorilor 
de e� ciență energetică, de exemplu, a randamentului de la (85…90)% până la (97…98)%, 
densitatea de putere de 11 kW/dm3.

Summary of the invention: Microinverter provides the interconnection of renewable ener-
gy sources to the alternating current power grid, for example photovoltaic modules.
Microinverter comprises a direct current source, to the output of which is connected in 
parallel the � ltering capacitor, two frequency capacitors connected in series, two electro-
nic keys also connected in series. Between the common node of connection of frequency 
capacitors connected in series and the common connection node of electronic keys is 
connected the primary coil of the electronic high frequency transformer, whose ferromag-
netic core is made with a minimum gap. To the output of the secondary winding of the 
transformer is connected the energy storage inductive coil and a � ltering capacitor, con-
nected by two electronic keys. In parallel with the � ltering capacitor, through the � ltering 
inductance is connected the alternating current network.

B 8 POMPĂ DE CĂLDURĂ CU TUB DE VÂRTEJURI

Autori: Șit Mihail, Ioișer Anatolii, Șit Boris, Yosher Albert

Brevet: MD 4208

Esenţa invenţiei: Soluția propusă se referă la instalaţia cu pompă de căldură utilizată în industrie și 
agricultură. Schema de realizare a pompei de căldură asigură generarea frigului la două 
nivele de temperatură. Instalaţia include un compresor, răcitoare de gaz pentru sistemul 
de încălzire și aprovizionare cu apă caldă, două evaporatoare, supape de reglare a presiunii 
după compresor și după evaporator, tubul de vârtejuri. Inovația este determinată de legă-
turile mutuale ale tubului de vârtejuri cu elementele funcționale ale pompei de căldură.

Importanţa socio-economică: Soluția propusă corespunde prevederilor Strategiei energetice a RM 
până în anul 2030. Pompa asigură producerea simultană: a căldurii pentru încălzirea apei 
menajere, încălzire, precum și a frigului la două nivele de temperatură, care diferă esențial 
după valoarea lor. Aceasta permite o utilizare complexă a pompei, atât în scopul de clima-
tizare și formare a mediului de păstrare a producției, cât și pentru prelucrarea criogenică 
a produselor alimentare (temperatura de cca minus 50…70ºC). La prelucrarea producției 
alimentare criogenice în acest caz se exclude necesitatea în utilizarea unor instalații crioge-
nice specializate.

Summary of the invention: The proposed solution refers to the heat pump installation used in indus-
try and agriculture. The proposed scheme of the embodiment of the heat pump provides 
two levels to generate refrigeration temperature. The installation includes a compressor, 
gas coolers for the heating system and hot water supply, two evaporators, pressure regula-
ting valves behind the compressor and behind the evaporator, a vortex tube. Innovation is 
determined by the vortex tube mutual ties with the functional elements of the heat pump.

INSTITUTUL DE FIZICĂ  APLICATĂ AL AȘM 

B 9 ALIAJ PE BAZĂ DE NICHEL

Autori: Parșutin Vladimir, Paramonov Anatolii, Covali Alexandr, Cernîșeva Natalia, Aga� i Vasile

Brevet: MD 4269

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la metalurgia aliajelor, și anume la un aliaj pe bază de nichel. 
Aliajul, conform invenţiei, conţine reniu și zirconiu, totodată, suplimentar conţine paladiu. 
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Aliajul obţinut cu rezistenţă înaltă la coroziune, durabilitate și stabilitate dimensională sem-
ni� cativă și cu o prelucrabilitate bună poate �  utilizat în instalaţiile din industria chimică și la 
fabricarea pieselor cu destinaţie importantă în diferite domenii ale tehnicii.

Importanţa socio-economică: Aliajul are o rezistență înaltă la coroziune în medii neutre, bazice și 
acide, o su� cientă durabilitate și stabilitate dimensională la temperatura camerei și la tem-
peraturi ridicate, asigurând posibilitatea fabricării semifabricatelor în formă de bare, sârmă, 
plăci, benzi, foițe. 

Summary of the invention: The invention relates to the alloy metallurgy, namely to a nickel-based 
alloy. The alloy of the invention contains rhenium and zirconium, in addition also contains 
palladium. The obtained alloy with high corrosion resistance, considerable dimensional du-
rability and stability and also good technological e# ectiveness (workability) can be used in 
the installations applied in chemical industry and also as constructional parts of responsible 
assignment in di# erent areas of new equipment.

B 10 INHIBITOR DE COROZIUNE A OŢELULUI ÎN APĂ

Autori: Parșutin Vladimir, Șoltoian Nicolae, Covali Alexandr, Cernîșeva Natalia, Bologa Olga, Verejan 
Ana, Bulhac Ion

Brevet: MD 4313

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul protecţiei anticorozive a metalelor în apă și poa-
te �  utilizată pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise de conducte din oţel. Con-
form invenţiei, se revendică aplicarea clorurii de (dihidrazida acidului semicarbaziddiacetic) 
nichel(II) trihidrat în calitate de inhibitor de coroziune a oţelului în apă. 

Importanţa socio-economică: Utilizarea inhibitorului propus permite reducerea de până la 5,7 ori a  
vitezei de coroziune a sistemelor închise de conducte din oțel, prin care se pompează apa. 

Summary of the invention: The invention relates to the � eld of metal protection against corrosion 
in water and can be used for inhibiting corrosion in closed systems of steel pipelines. Accor-
ding to the invention, the use of (semicarbazidediacetic acid dihydrazide) nickel(II) trihydra-
te chloride is claimed as an inhibitor of steel corrosion in water.

B 11 MOTOR  ELECTROSTATIC

Autori: Șchileov Vladimir, Bologa Mircea, Cojevnicov Igor

Brevet de scurtă durată: MD 650        

Esenţa invenţiei constă în perfecţionarea construcţiei motorului electrostatic, care va permite func-
ţionarea de la o simplă sursă de tensiune înaltă. Motorul electrostatic include un corp di-
electric, în interiorul căruia sunt amplasaţi coaxial un stator și un rotor, instalat în rulmenţi. 
Rotorul este executat din material dielectric, pe care sunt instalaţi electrozi în formă de plăci 
metalice, longitudinal lui, cu pas egal, iar pe perimetrul interior al statorului sunt instalaţi 
electrozi cu un număr de două ori mai mare decât electrozii rotorului, longitudinal stato-
rului, cu pas egal, care sunt conectaţi peste unul la același pol al sursei de tensiune înaltă. 
Totodată electrozii statorului sunt executaţi cu adâncituri și dotaţi cu proeminenţe ascuţite. 
Raportul dintre dimensiunea transversală a electrozilor statorului și dimensiunea transver-
sală a electrozilor rotorului este în intervalul 1,1÷1,8. Proeminenţele ascuţite sunt executate 
în formă de ace sau lame.

Importanţa socio-economică: Invenția poate �  utilizată la crearea dispozitivelor pentru refularea 
agenților termici gazoși și lichizi în sistemele de răcire și termostatare a aparatajului și utila-
jului de tensiune înaltă.

Summary of the invention: The invention relates to electrical engineering, in particular to small-si-
zed electric motors and can be used in automation and instrument engineering. The elec-
trostatic engine includes a dielectric housing, inside which are located coaxially with clea-
rance a stator and a rotor. The rotor is made of dielectric material, on which are mounted 
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electrodes in the form of metal plates, longitudinal to it, with the same pitch, and on the 
inner perimeter of the stator are mounted electrodes with a number twice greater than the 
electrodes of the rotor, longitudinal to the stator, with the same pitch, which are connected 
over one to the like poles of the high voltage source. At the same time, the electrodes of 
the stator are made with an undercutting and are equipped with pointed projections .The 
ratio between the transverse size of the electrodes of the stator and the transverse size of 
the electrodes of the rotor is in the range 1.1÷1.8. The pointed projections are made in the 
form of needles or blades. 

B 12 PROCEDEU DE ACTIVARE ELECTROCHIMICĂ A SUPRAFEŢEI   ALIAJELOR DURE 
CU CONŢINUT DE WOLFRAM PENTRU LIPIRE LA TEMPERATURĂ JOASĂ 
(VARIANTE)

Autori: Parșutin Vladimir, Paramonov Anatolii, Covali Alexandr, Aga" i Vasile

Brevet de scurtă durată: MD 416

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la activarea aliajelor, și anume la un procedeu de activare electro-
chimică a suprafeţei aliajelor dure cu conţinut de wolfram pentru lipire la temperatură joasă. 
Rezultatul tehnic al utilizării procedeului este curăţarea suprafeţei aliajului dur de straturile 
de oxizi și impurităţi, identi" carea structurii aliajului dur, ca rezultat se îmbunătăţește ade-
renţa acoperirii electrolitice la aliajul dur. Totodată, datorită folosirii soluţiilor apoase neutre 
ale sărurilor anorganice ale metalelor alcaline, datorită lipsei bazei alcaline în electrolit și 
substanţelor, care duc la formarea amoniacului, se îmbunătăţesc semni" cativ condiţiile de 
lucru. 

Importanţa socio-economică: Procedeul electrochimic de activare a suprafeței aliajelor dure cu 
conținut de wolfram înainte de a aplica pe ea acoperiri electrolitice, asigură acoperirii o 
aderență bună cu aliajul dur și, în felul acesta, asigură durabilitatea îmbinării la lipirea ulte-
rioară.

Summary of the invention: The invention relates to the activation of alloys, namely, to a method 
for electro-chemical activation of the surface of the tungsten-containing hard alloys for 
soldering. Technical result of application of method is cleaning of a surface of an alloy of 
oxidic layers and pollution, identi" cation of structure of an alloy thanks to what stickiness 
of electrodeposited coating with a " rm alloy improves. At the same time, thanks to neutral 
water solutions of inorganic salts working conditions because of absence in the electrolyte 
of alkali and substances containing ammonia considerably improve. 

B 13 PROCEDEU DE ALUMINIZARE A PRODUSELOR DIN OŢEL DIN MATERIAL 
NEMAGNETIC ȘI METALE COLORATE

Autori: Goncearuc Valeriu, Paramonov Anatolii, Bologa Mircea, Șchileov Vladimir, Grosu Feodor, 
Policarpov Albert, Covali Alexandr

Brevet de scurtă durată:  MD 856

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul metalurgiei, în special la tratarea chimică și termi-
că a metalelor și poate "  utilizată pentru aluminizarea produselor din oţel din material ne-
magnetic și metale colorate. Procedeul de aluminizare a produselor din oţel din material 
nemagnetic și metale colorate include prepararea și amplasarea într-o ţeavă din material 
nemagnetic conductor, cu capetele ermetizate cu ajutorul unor garnituri de cauciuc, a unui 
amestec format din pulbere de aluminiu sau oxid de aluminiu și bucăţi de sârmă din materi-
al feromagnetic moale, amplasarea coaxială cu interstiţiu în ţeavă, prin garnituri, a produsu-
lui de formă cilindrică de prelucrat, amplasarea ţevii în cavitatea unui inductor.

Summary of the invention: The invention relates to the " eld of metallurgy, in particular to the chemi-
cothermal treatment of metals and can be used for aluminizing products from nonmagne-
tic steels and nonferrous metals. The process for aluminizing steel products from nonmag-
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netic materials and nonferrous metals includes the preparation and placement in a pipe of 
conductive nonmagnetic material, with the ends sealed with the help of rubber seals, of a 
mixture of aluminum powder or aluminum oxide and pieces of wire of ferromagnetic soft 
material, coaxial placement with a clearance in the pipe, through the seals, of the work pie-
ce of cylindrical shape, pipe placement in the cavity of an inductor.

B 14 PROCEDEU DE DEPUNERE A ACOPERIRII GALVANICE DE CROM

Autori:  Gologan Viorel, Bobanova Janna, Ivașcu Sergiu, Croitoru Dumitru

Brevet de scurtă durată:  MD 714

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la galvanotehnică, și anume la un procedeu de depunere a acope-
ririi galvanice de crom. Procedeul, conform invenţiei, include depunerea acoperirii de crom 
din electrolitul tetracromat, care conţine, g/l: CrO

3
 − 350...400, H

2
SO

4
 − 2,5...2,7, NaOH −

40...60, zahăr − 1, cu utilizarea unei surse de curent trifazat și a unui dispozitiv inductiv-
capacitiv, conectat în serie între polii negativi ai sursei de curent trifazat și băii galvanice. 
Totodată, dispozitivul este format din două blocuri − capacitiv și inductiv, conectate paralel 
între ele, blocul inductiv având inductanţa în limitele 0,1 µH...10,0 H, iar blocul capacitiv 
având capacitatea sumară în limitele 0,01...0,10 F.

Importanţa socio-economică: Procedeul de depunere a acoperirilor de crom din electrolitul tetra-
cromic cu utilizarea dispozitivului inductiv-capacitiv permite majorarea rezistenței la uzură. 
Procesul de depunere din electrolitul tetracromic din punct de vedere ecologic este favo-
rabil.

Summary of the invention: The invention relates to electroplating, namely to a process for chromium 
electroplating. The process, according to the invention, includes the chromium electropla-
ting from the tetrachromate electrolyte, containing, g/l: CrO

3
 − 350...400, H

2
SO

4
 − 2.5...2.7, 

NaOH − 40...60, sugar − 1, using a three-phase current source and an inductive-capacitive 
device, connected in series between the negative poles of the three-phase current source 
and the electroplating bath. At the same time, the device consists of two units − capacitive 
and inductive, interconnected in parallel, the inductive unit having the inductance within 
the limits 0.1 µH...10.0 H, and the capacitive unit having the total capacity within the limits 
0.01...0.10 F.

B 15 PROCEDEU DE OBŢINERE A ACOPERIRII MULTISTRAT PRIN METODA ALIERII 
CU SCÂNTEI ELECTRICE

Autori: Parșutin Vladimir, Paramonov Anatolii, Covali Alexandr, Aga' i Vasile, Cernîșeva Natalia

Brevet de scurtă durată: MD 685

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul de prelucrare a metalelor, și anume la un procedeu 
de obţinere a acoperirii multistrat prin metoda alierii cu scântei electrice și poate '  utilizată 
în industria construcţiilor de mașini pentru mărirea rezistenţei la coroziune a pieselor de 
mașini, sculelor și utilajului tehnologic. Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea că pe 
un suport se aplică pe rând câteva straturi alternante ale aliajului de carbură de wolfram 
sau de carbură de titan și ale cobaltului cu energia în impuls de 0,02…0,3 J, la frecvenţa de 
200…1500 Hz, totodată, se efectuează deformarea plastică super' cială a ' ecărui strat.

Importanţa socio-economică: Utilizarea tehnologiei alierii cu scântei electrice duce la mărirea re-
zistenţei la uzare a pieselor de mașini de 2…3 ori; restabilirea dimensiunilor de ajustare a 
suprafeţelor uzate ale pieselor; mărirea rezistenţei sculelor de așchiere a metalelor și utila-
jului tehnologic de 2…5 ori. Procedeul elaborat permite nu numai de a mări semni' cativ 
rezistenţa la coroziune a acoperirilor (obţinute prin metoda alierii prin scântei electrice) 
datorită micșorării rugozităţii și măririi continuităţii lor, dar și de a mări perioada de lucru a 
conjugărilor în frecare.
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Summary of the invention: The invention relates to the metalworking � eld, namely to a process for 
producing a multilayer coating by the electrospark alloying method and can be used in 
mechanical engineering to increase the corrosion resistance of parts of machines, tools and 
production tooling. The process, according to the invention, consists in that onto a substra-
te are applied by turns several alternating tungsten carbide or titanium carbide alloy and 
cobalt layers with a pulse energy of 0.02…0.3 J at a frequency of 200…1500 Hz, at the same 
time is carried out the surface plastic deformation of each layer. 

B 16 PROCEDEU DE PRELUCRARE TERMOCHIMICĂ A PIESELOR DIN OŢEL

Autori: Parșutin Vladimir, Paramonov Anatolii, Pasincovschi Emil, Covali Alexandr, Cernîșeva  Natalia

Brevet de scurtă durată: MD 614

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de prelucrare termochimică a pieselor din oţel și 
poate �  folosită în industria construcţiilor de mașini și în construcţia aparatelor pentru mă-
rirea rezistenţei la coroziune a pieselor de mașini, sculelor și utilajului tehnologic. Rezultatul 
tehnic al aplicării procedeului constă în mărirea rezistenţei la coroziune a pieselor datorită 
creării pe suprafaţa stratului de nitruri a stratului de fosfaţi insolubili de � er, mangan și zinc 
și formării pe ele a unei pelicule de pasivizare subţiri.

Importanţa socio-economică: Procedeul propus de prelucrare termochimică mărește rezistența la 
coroziune a pieselor datorită creării pe suprafața stratului de nitruri a stratului de fosfați 
insolubili de � er, mangan și zinc și formării pe ele a unei pelicule de pasivizare subțiri și 
continue.

Summary of the invention: The invention relates to a process for chemicothermal treatment of ste-
el products and can be used in mechanical engineering and instrument engineering for 
increasing the corrosion resistance of machine parts, tools and tooling. Technical result of 
application of the elaborated method is increase of corrosion resistance of parts, thanks to 
simultaneous creation on a surface of a nitride layer and a layer of insoluble ferrous pho-
sphates, manganese and zinc and to forming on them the thin continuous passivating � lm.

B 17 PROCEDEU DE PREPARARE A ELECTROLITULUI APOS DE GLUCONAT PENTRU 
DEPUNEREA ACOPERIRILOR NANOCRISTALINE DE CO-W

Autori: Belevschi Stanislav, MD; Dicusar Alexandr, MD; Shuliman Anna, RU; Bobanova Jana, MD; 
Iușcenco Serghei, MD; Borţoi Tudor, MD

Brevet: MD 4331

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la electrochimie, în particular la un procedeu de preparare a 
electrolitului apos de gluconat pentru depunerea acoperirilor nanocristaline de Co-W cu 
proprietăţi de duri� care, rezistență la uzură, magnetice și catalitice. Procedeul de prepara-
re a electrolitului apos de gluconat pentru depunerea acoperirilor nanocristaline de Co-W 
include dizolvarea în apă cu obţinerea concentraţiilor de clorură de sodiu de 0,51 mol/l și 
gluconat de sodiu de 0,55 mol/l, dizolvarea în soluţia obţinută a acidului boric de 0,65 mol/l 
și wolframatului de sodiu de 0,05 mol/l, apoi adăugarea în soluţia obţinută a sulfatului de 
cobalt de 0,053 mol/l și aducerea pH-ului soluţiei până la 4…8 prin adăugarea hidroxidului 
de sodiu sau a acidului sulfuric, după care soluţia obţinută se supune stagnării timp de cel 
puţin 3 zile.

Importanţa socio-economică: Invenția corespunde direcţiei strategice nr. 1 a activităţii din sfera ști-
inţei și inovării. Procedeul permite de a obţine un electrolit de o categorie ecologică predo-
minant neutră și care corespunde Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the 
Council of 18 September 2000 on end-of life vehicle” și „Directive 2002/95/EC of the European 
Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain ha-
zardous substances in electrical and electronic equipment. Totodată, procedeul permite de a 
obţine depuneri de Co-W nanocristaline cu o rezistenţă la coroziune sporită în medii agre-
sive și temperaturi înalte, cu o duritate sporită și o rezistență la uzură la nivelul depunerilor 
galvanice de crom și cu însușiri magnetice și catalitice.
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Summary of the invention: The invention relates to electrochemistry, in particular to a process for 
preparing an aqueous gluconate electrolyte for deposition of nanocrystalline Co-W coa-
tings with reinforcing, wear-resistant, magnetic and catalytic properties. The process for 
preparing an aqueous gluconate electrolyte for deposition of nanocrystalline Co-W coa-
tings comprises dissolution in water to give concentrations of sodium chloride of 0.51 
mole/l and sodium gluconate of 0.55 mole/l, dissolution in the resulting solution of boric 
acid of 0.65 mole/l and of sodium wolframate of 0.05 mole/l, then addition to the resulting 
solution of cobalt sulphate of 0.053 mole/l and bringing the solution pH to 4…8 by adding 
sodium hydroxide or sulfuric acid, afterwards the resulting solution is subjected to stagna-
tion for at least 3 days.

B 18 PROCEDEU DE TRATAMENT ANTICOROZIV AL OŢELULUI

Autori: Parșutin Vladimir, Paramonov Anatolii, Pasincovschi Emil, Covali Alexandr, Cernîșeva Natalia, 
Șoltoian Nicolae

Brevet de scurtă durată: MD 561 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la procedeele electrice și termochimice de prelucrare a pieselor 
din oţel și poate &  folosită în industria constructoare de mașini și în construcţia aparatelor 
pentru mărirea rezistenţei la coroziune a pieselor de mașini, sculelor și utilajului tehnologic. 
Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea că se efectuează alierea prin scântei electrice 
a suprafeţei piesei din oţel, strat cu strat, cu durata impulsurilor de 10…2500 μs și frecvenţa 
de 1500…25 Hz corespunzător, cu obţinerea unei acoperiri, apoi se efectuează tratamentul 
termochimic anodic al acoperirii obţinute timp de 1…5 min într-un electrolit. Procedeul 
elaborat permite mărirea semni& cativă a rezistenţei la coroziune a acoperirilor obţinute.

Importanţa socio-economică: Utilizarea tehnologiei alierii cu scântei electrice conduce la mărirea 
rezistenţei la uzare a pieselor de mașini de 2…3 ori; restabilirea dimensiunilor de ajustare a 
suprafeţelor uzate ale pieselor; mărirea rezistenţei sculelor de așchiere a metalelor și utilaju-
lui tehnologic de 2…5 ori. Procedeul elaborat permite mărirea semni& cativă a rezistenţei la 
coroziune a acoperirilor obţinute prin aliere cu scântei electrice datorită măririi continuităţii 
lor și diminuării considerabile a coroziunii porilor existenţi.

Summary of the invention: The invention relates to electrical and thermochemical processes for 
machining of steel products and can be used in mechanical engineering and instrument 
engineering for improving the corrosion resistance of machine parts, tools and production 
tooling. The process, according to the invention, consists in that it is carried out the layer-
by-layer electric-spark alloying of the steel part surface with a pulse duration of 10…2500 
µs, a frequency of 1500…25 Hz correspondingly, with the obtaining of a coating, then it is 
carried out the anodic thermochemical machining of the obtained coating for 1…5 min in 
an electrolyte. The process developed enables a signi& cant increase in corrosion resistance 
of coatings obtained. 

B 19 REACTOR ȘI PROCEDEU DE OBŢINERE A HIDROGENULUI

Autori: Goncearuc Valeriu, Paramonov Anatolii, Bologa Mircea, Șchileov Vladimir, Policarpov Albert, 
Covali Alexandr

Brevet de scurtă durată: MD 885

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul industriei chimice, și anume la obţinerea hidroge-
nului, și poate &  utilizată în energetica hidrogenului. Procedeul de obţinere a hidrogenului 
constă în aceea că se formează un câmp magnetic rotativ de 25…32 mT în corpul reactorului 
cu răcirea lui, se debitează continuu în spaţiul dintre electrozii imobili, conectaţi la sursa de 
alimentare cu tensiunea de 40…90 V, particulele de aluminiu cu dimensiuni de 102…106 
nm și vapori de apă, se produc descărcările electrice între particulele mobile și electrozi.

Summary of the invention: The invention relates to the & eld of chemical industry, namely to hydro-
gen production, and can be used in hydrogen power engineering. The process for produ-
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cing hydrogen consists in that is formed a rotating magnetic � eld of 25…32 mT in the body 
of the reactor with its cooling, are continuously fed into the gap between the immobile 
electrodes, connected to the power supply with the voltage of 40…90 V, the aluminum 
particles with dimensions of 102…106 nm and water vapors, are produced the electrical 
discharges between the mobile particles and the electrodes.

INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМ. Л.Я. КАРПОВА (RU)

B 20 INSTALAȚIE PENTRU MICROFILTRAREA MEDIILOR TEHNOLOGICE APOASE

Autori: Smolyanskii A.S., RU; Goremîchin V.V.; MD; Șveț V.K., MD; Crupnic V.V., MD

Model de utilitate:  RU 144132 

Esenţa modelului de utilitate: Micro� ltrarea se realizează cu ajutorul elementelor de � ltrare de for-
mă cilindrică pe baza polietilenei modi� cate de radiație, care conține o cavitate internă coa-
xială pentru acumularea � ltratului, ce este izolată de mediile apoase ne� ltrate cu un capăt al 
plăcii de polietilenă, iar de celălalt capăt cu un adaptor de polietilenă, care conține în partea 
exterioară un � r de montare la capac a camerei de lucru. Instalația conține un sistem de con-
ducte cu valve electromagnetice, senzori de temperatură și presiune, unitatea de control cu 
microprocesor, care permit în regim autonom să se efectueze curățirea cartușelor de � ltrare 
cu un contracurent. Avantajele: creșterea resurselor cartușelor, mentenabilitatea. Invenția 
poate �  utilizată în viața cotidiană, în medicină, industrie pentru înlăturarea impurităților 
mecanice, suspensiilor, mirosului, culorii din mediile apoase.

Importanţa socio-economică: Problema de puri� care a apei și mediilor tehnologice apoase devine 
foarte actuală în legătură cu degradarea mediului și lipsa tot mai mare a apei curate. Sunt 
necesare noi soluții tehnologice pentru a răspunde necesităților gospodăriilor țărănești și 
anumitor grupuri de consumatori. Instalația de micro� ltrare propusă poate �  utilizată: pen-
tru o curățire suplimentară a apei din sistemele centralizate de alimentare cu apă direct la 
intrare în spitale, grădinițe, școli; ca un prim pas al sistemelor de � ltrare a apelor poluate de 
suprafață și apelor reziduale. Instalația MF-01 este de producție autohtonă și va permite 
crearea a 10 locuri de muncă în compania spin-o�  IFA, AȘM – MoldInnotech SRL.

Summary of the utility model: Micro� ltration is performed with cylindrical � ltering elements from 
radiation-modi� ed polyethylene, with an internal coaxial cavity to collect the � ltrate; they 
are isolated from the untreated liquid by a polyethylene plate from one end and by a pol-
yethylene adapter with a thread to fasten it to the working chamber lid from the other. The 
installation has pipes with electromagnetic vents, temperature and pressure sensors, and a 
microcontroller, which permits automatic cartridges cleaning by counter-& ow. Advantages: 
more ample reserves of cartridges; easy usage. The installation can be used in households, 
in medicine and industry for removing mechanical admixtures, suspensions, odor, colour.

INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM
NIU „BELGU” (RU)

B 21 STRUCTURĂ FOTOVOLTAICĂ CU O JONCŢIUNE

Autori: Zahvalinskii Vasilii, RU; Piliuk Evghenii, RU; Șerban Dormidont, MD; Simașchevici Alexei, MD; 
Bruc Leonid, MD

Brevet: MD 4339 
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la structurile fotovoltaice cu semiconductori, care se folosesc pen-
tru conversiunea radiaţiei solare în energie electrică, utilizată în condiţii terestre și spaţiale. 
Structura fotovoltaică cu o joncţiune conţine un strat de nSiC, un substrat din siliciu mo-
nocristalin (100) de tipul p și electrozi metalici. Stratul de carbură de siliciu este amorf cu 
grosimea de 6...20 nm, depus prin dispersie magnetronică nereactivă în argon dintr-o ţintă 
solidă de SiC pe suprafaţa substratului monocristalin de pSi. Electrodul frontal este fabricat 
din argint sau cupru în formă de grilă și este amplasat nemijlocit pe stratul a-SiC. Electrodul 
din spate de argint sau cupru este amplasat pe siliciu.

Importanţa socio-economică: Actualmente, energetica Moldovei este asigurată din importul (97%) 
de resurse de combustibil, inclusiv al energiei electrice. O alternativă ar putea !  utilizarea 
așa-numitei energii verzi, adică producția de energie electrică din surse regenerabile de 
energie. Soluția propusă corespunde prevederilor Strategiei energetice a RM până în anul 
2030.

Summary of the invention: The invention relates to photovoltaic semiconductor structures which 
are used for solar radiation conversion into electrical energy, used in terrestrial and space 
conditions. The photovoltaic junction structure contain a layer of nSiC, a single-crystalline 
(100) p-type silicon substrate and p-type metal electrodes. The layer of amorphous silicon 
carbide with a thickness of 6...20 nm, is deposited by non-reactive magnetron dispersion in 
argon from a target of single-crystalline SiC on the surface of the pSi substrate. The frontal 
electrode was fabricated from silver or copper in the form of a grid and is located directly 
on the a-SiC layer. The back electrode of silver or copper is placed on the silicon substrate.

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII 
„D. GHIȚU” AL AȘM

B 22 DISPOZITIV HIPOTERMIC PENTU NEUROLOGIE

Autor: Cojocaru Victor

Esenţa invenţiei: Sistemul este format din 2 canale identice care sunt comandate de la un microcon-
troler care decide modul de lucru al subsistemului. Pentru o măsurare precisă a temperaturii 
creierului este necesar să se instaleze senzorii în regiunea mai puţin afectată de factori ex-
terni. Temperatura în ureche este cel mai aproape de cea a creierului și senzorii de tempera-
tură sunt plasaţi acolo. Senzorii sunt conectaţi la pinii de intrare ADC a două microcontrole-
re. Microcontrolerele sunt conectate la un al treilea microcontroler master prin intermediul 
interfeţei UART. Microcontrolerul master este legat la un PC prin interfaţa USB pentru co-
nectarea la interfaţa gra! că și la un web host. Unul din pinii de ieșire la microcontroler este 
conectat la un modul responsabil de controlul elementelor Peltier prin semnale PWM.

Importanţa socio-economică: Aparatul elaborat va !  o noutate absolută pe teritoriul Republicii Mol-
dova. Dispozitivele vor avea un impact considerabil asupra metodelor de tratament al paci-
enţilor cu diferite patologii și vor contribui la elaborarea unor tehnologii noi de tratament. 
Implementarea dispozitivelor de producţie autohtonă are avantaje în aspectul instruirii per-
sonalului, deservire rapidă și reparaţii operative. 

Impactul știinţi! c: realizarea noilor terapii de hipotermie neinvazivă, formarea specialiștilor 
în domeniul ingineriei biomedicale cu aplicaţii în medicina inovativă; intensi! carea activită-
ţilor de colaborare la nivel regional și european. 

Impactul socio-economic: reducerea timpului de intervenţie va micșora cazurile complica-
te, va îmbunătăţi tratamentul pacienţilor și va urgenta revenirea acestora la viaţa normală.

Summary of the invention: The system is made of 2 identical arms which are commanded from a 
microcontroller who decides the working mode of the subsystem. For a precise temperatu-
re measurement of the brain it is necessary to install the sensors in region less a$ ected by 
the external factors. The ear temperature is the closest to that of the brain.The temperature 
sensors are connected to ADC input pins of two microcontrollers. The microcontrollers are 
connected to a third master microcontroller via the UART interface. The master microcon-
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troller is linked to a PC via USB interface for graphical interface and in future for a web host. 
Some output pins from both microcontroler were connected to a module responsible for 
controlling Peltier elements via PWM signals.

B 23 GENERATOR TERMOELECTRIC ANIZOTROP

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

Brevet: MD 4333

Esenţa invenţiei: A fost proiectat și construit modelul experimental al generatorului termoelectric 
anizotrop, ce funcţionează datorită gradientului de temperatură creat de căldura corpului 
uman, care poate %  utilizat în dispozitive auditive în calitate de sursă de alimentare. Gene-
ratorul termoelectric anizotrop pe bază de % re semimetalice în izolaţie de sticlă diferă de 
modelele generatoarelor anizotrope cunoscute prin miniatură, parametri tehnici sporiţi și 
lipsa totală a elementelor de comutare, existenţa cărora complică procesul tehnologic de 
fabricare și micșorează semni% cativ % abilitatea produsului.

Importanţa socio-economică: Modelul generatorului termoelectric anizotrop propus diferă consi-
derabil de cele pe bază de termoelemente anizotrope de tip inelar sau sub formă de spirală, 
precum și de cele pe bază de Bi

2
Te

3
 și Te, prin faptul că posedă anizotropia forţei termoe-

lectromotoare sporită. Lungimea semni% cativă a % relor monocristaline în izolaţie de sticlă 
(până la zeci de metri), rezistenţa mecanică și stabilitatea faţă de mediul ambiant, * exibili-
tatea, elasticitatea și simplitatea procesului de fabricaţie industrială, precum și producerea 
fără deșeuri, deschid perspective mari pentru utilizare practică în convertoarele termoelec-
trice anizotrope de energie. Pentru Republica Moldova este deosebit de relevant, deoarece 
în calitate de sursă de căldură pentru generatoarele termoelectrice pot %  utilizate sursele de 
energie neconvenţională.

Summary of the invention: It was designed and construct an experimental model of anisotropic 
thermoelectric generator, which operates due to the temperature gradient created by the 
human body heat, which can be used as a power supply in the hearing aid. Anisotropic ther-
moelectric generator based on semimetal wires in glass insulation di+ er from known aniso-
tropic models by miniature, enhanced technical parameters and total absence of switching 
elements, the existence of which signi% cantly reduces both the manufacturing process and 
product reliability.

B 24 METODĂ DE  TRANSMITERE A TREI SEMNALE PRIN LINIA DE COMUNICAŢIE 
CU PATRU FIRE

Autori: Penin Alexandru, Sidorenko Anatolie, Donu So% a

Cerere: MD s 2015 0082

Esenţa invenţiei constă în faptul că valorile curenţilor de intrare și de ieșire a liniei de comunicaţie, 
ce corespund valorilor caracteristice ale conductibilităţilor, formează două sisteme de coor-
donate proiective. În acest scop sunt utilizaţi curenţii de polarizare (deplasare) cu valori ne-
cesare. Coordonatele proiective ale punctelor faţă de sistemul lor de coordinate sunt egale 
între ele. Măsurând curenţii de intrare, pot %  restabilite coordonatele proiective ale punctu-
lui și calculate valorile conductibilităţii informaţionale sau a semnalelor.

Importanţa socio-economică: Invenția se referă la metodele de transmitere a trei semnale și poate 
%  folosită la interfețele de comunicaţie în momentul transmiterii informaţiei, la  măsurarea 
valorilor a trei termistoare sau tensorezistori.

Summary of the invention lies in the fact that the current values at the input and output of the line 
corresponding to characteristic conductivity values form two projective coordinate syste-
ms. For this purpose, bias currents of required values are used. The projective coordinates of 
the points with respect to their systems of coordinates are equal. By measuring the currents 
at the input, it is possible to restore the projective coordinates of the point and calculate the 
information conductivities or signals.
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B 25 SISTEM ENERGETIC ÎN BAZA MAȘINII STIRLING

Autori: Sainsus Iurii, Conev Alexei, Russev Iurii, Sidorenko Anatolie

Brevet de scurtă durată:  MD 900

Cereri: MD s 2015 0084, s 2015 0087, s 2015 0094, s 2015 0099, a 2014 0127

Esenţa invenţiei: Sistemul prezentat este la etapa de implementare industrială la întreprinderea SA 
ASPA, Orhei. După # nalizarea lucrărilor sistemul va furniza energie electrică cu puterea mini-
mă de 1 kW și puterea termică de 7…9 kW. În sistem mai există un controler pentru conec-
tarea bateriilor solare pe timp de vară. Astfel, sistemul va furniza în regim non-stop energie 
electrică într-o gospodărie sătească.

Importanța social-economică: Sistemul se integrează totalmente în Strategia energetică a Republi-
cii Moldova până în anul 2030, în care este preconizat ca 20% din energia electrică folosită 
în ţară să # e produsă din surse netradiţionale. Acest sistem permite utilizarea deșeurilor ce 
rămân după prelucrarea grâului, ) orii-soarelui, porumbului etc. De asemenea, acest sistem 
poate #  implementat la orice sobă, generând concomitent apă # erbinte din sistemul de 
răcire al mașinii Stirling și energie electrică, produsă de generatorul electric conectat la ace-
eași mașină.

Summary of the invention: This system is at the stage of industrial implementation at the JSC ASPA 
enterprise in Orhei. After the completion of the works, the system will supply electric energy 
with a minimum capacity of 1 kW and a thermal capacity of 7…9 kW. The system also com-
prises a controller for connecting solar batteries in summer. Thus, the system will continuo-
usly supply electric energy to rural households throughout the year.

INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO”, INSTITUŢIE PUBLICĂ

B 26 COMPLEX DE UTILAJE PENTRU CONDIȚIONAREA ȘI PROCESAREA BIOMASEI 
ÎN SCOPURI ENERGETICE

Autori: Hăbășescu Ion, Cerempei Valerian, Golomoz Anatolie, Balaban Nicolae, Raicov Victor, 
Munteanu Ion, Savca Radu

Brevete de scurtă durată: MD 802, 846, 820, 699

Esenţa invenţiei: Este propus un complex de utilaje pentru condiţionarea și procesarea biomasei în 
scopuri energetice (extractor de tulpini pentru secerătoarea cu rotor, tocător pentru baloţi 
de paie cu umiditate sporită  și presă pentru brichetarea biomasei). Acest ciclu de invenţii se 
referă la utilajele de recoltare și prelucrare a biomasei, utilizate în scopuri energetice pentru 
producerea biocombustibililor. 

Efectul tocătorului constă în debitarea și mărunţirea uniformă a paielor prin folosirea în con-
strucţia lui a transportorului de alimentare, rotorului cu cuţite # xate, barierelor în formă de 
semicerc și sitei cu placă zimţată, fapt ce exclude înfundarea organului de lucru, contribuind 
la sporirea productivităţii și calităţii masei tocate. Rezultatul tehnic al invenţiei constă în 
obţinerea unui proces stabil de tocare a baloţilor de paie, inclusiv celor cu umiditate sporită 
(până la 30 %), cu o calitate înaltă de mărunţire. 

Efectul extractorului de tulpini pentru secerătoarea cu rotor constă în excluderea acumulării 
resturilor vegetale pe marginea tăieturilor pentru trecerea # ecărui disc al secerătorii, prin 
urmare în evitarea înfundării extractorului. 

Efectul presei pentru brichetarea biomasei constă în reducerea cheltuielilor de exploatare 
a utilajului, întrucât în procesul de lucru se uzează doar pistonul de presare și bucșele co-
nice care pot #  ușor schimbate fără înlocuirea ansamblurilor respective, care sunt mult mai 
costisitoare.

Importanţa socio-economică: Biomasa din agricultură constituie o sursă importantă de energie și 
tot mai mulţi întreprinzători manifestă interes pentru producerea combustibililor solizi din 
ea. Aceasta va reduce importul surselor primare de energie, va permite majorarea securităţii 
energetice a ţării, precum și crearea locurilor noi de muncă în spaţiul rural.
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Implementarea invenţiilor pe scară largă în economia naţională va avea următorul impact 
socio-economic: 

- utilizarea a doar 50% din resturile vegetale, obţinute din culturi de câmp, cultivate pe su-
prafeţele actuale, în scopul producerii și comercializării peletelor și brichetelor, va aduce 
producătorilor autohtoni anual un pro' t minim de 35 mil. euro;

- îmbunătăţirea condiţiilor de trai în localităţile rurale, munca în agricultură devenind mai 
atractivă, soluţionând problema cadrelor;

- micșorarea impactului negativ al importului resurselor energetice asupra economiei na-
ţionale;

- utilizarea raţională a solurilor cu o productivitate scăzută pentru cultivarea plantelor energetice.

Summary of the invention: It is proposed a set of equipment for biomass conditioning and proces-
sing for energetic purposes (stalk extractor of the rotary harvester, shredder for straw bales 
of increased humidity and biomass briquetting press).

This cycle of inventions relates to equipments of harvesting and processing of biomass, 
used for energetic purposes for biofuel production.

The essence of invention to shredder consists in the uniform cutting and shredding of straw 
by using in its construction a feed conveyor,  a rotor with ' xed knifes, barriers in the form 
of semicircle and a sieve with cogged board, which excludes clogging of work, increasing 
productivity and quality of shredded mass. The technical result of the invention consists in 
obtaining a stable process for shredding straw bales, including those with high humidity 
(up to 30%) with a high quality of shredding. 

The e* ect of the stalk extractor for the rotary harvester is the exclusion of scrap vegetable 
accumulation on the cuts for passage of each disc of harvesters therefore to avoid the clo-
gging of extractor.

The e* ect of the biomass briquetting press is to reduce the operating costs of the machine, 
because the work wears only the plunger pressing and tapered sleeves that can be easily 
changed without replacing the respective assemblies, which are more costly.

B  27 DISPOZITIV DE STABILIZARE A RAMPEI LA MAȘINILE DE STROPIT

Autori: Hăbășescu Ion, Cerempei Valerian, Vasilevschi Sergiu, Prisacari Valeriu, Țiganu Ignat

Brevet de scurtă durată: MD 769

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la construcţia de mașini agricole, și anume la mașinile de stropit 
cu rampă, dotate cu dispozitive de stabilizare a rampei. Problema tehnică pe care o rezol-
vă invenţia este diminuarea amplitudinii, duratei oscilaţiilor rampei și tensiunilor în timpul 
efectuării lucrărilor de câmp, simpli' carea construcţiei dispozitivului de stabilizare a rampei, 
majorarea durabilităţii și a ' abilităţii lui, precum și a calităţii tratării plantelor. Avantajul con-
strucţiei propuse a dispozitivului de stabilizare a rampei este că amplitudinea de abatere a 
rampei și durata de diminuare a oscilaţiilor rampei sunt mai mici în comparaţie cu construc-
ţiile cunoscute.

Importanţa socio-economică: Mașina de stropit cu rampă, destinată combaterii bolilor, dăunătorilor 
și buruienilor la culturile de câmp și legumicole, dotată cu dispozitivul de stabilizare a ram-
pei se deosebește prin:

- productivitate înaltă – 12...21 ha/h;

- calitate de tratare înaltă;

- ' abilitate sporită;

- preţ redus (20% mai mic în comparaţie cu mașinile similare);

- cheltuieli reduse de exploatare.

Summary of the invention: The invention relates to agricultural machinery industry, namely to 
boom sprayers, equipped with boom stabilization devices. The technical problem solved by 
the invention is to reduce the amplitude, duration of ramp oscillations and tensions during 
the works of the ' eld, simplifying the construction of ramp stabilization device, increasing 
his durability and reliability, and the quality of treatment plants. 

The advantage of the proposed construction of the sprayer boom stabilization device is 
that the magnitude of the deviation of the ramp and duration of the ramp oscillations are 
smaller compared to known designs.
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INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, 
URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-INCERC”, 
SUCURSALA BUCUREȘTI (RO)

B 28 ANVELOPĂ CU REZISTENŢĂ TERMICĂ REGLABILĂ ȘI EFECT PARIETODINAMIC 
PE EVACUAREA AERULUI

Autori: Constantinescu Dan, Petran Horia, Petcu Cristian

Brevet: RO 125612 

Esenţa invenţiei: Invenția reprezintă un sistem de anvelopă format dintr-un element de construc-
ţie tristrat (perete vertical exterior, strat de aer ventilat și panou interior), echipament de 
ventilare mecanică dublu % ux cu recuperarea căldurii din aerul evacuat, ventilator pentru 
intensi& carea circulaţiei aerului în perete, grile, canale și clapete de ventilare, prin interme-
diul căruia se asigură o rezistență termică echivalentă ridicată în sezonul rece, respectiv o 
rezistenţă termică echivalentă în timpul nopții în sezonul cald.

Importanţa socio-economică constă în creșterea performanţei energetice a clădirilor noi construite 
sau a celor existente, realizarea de clădiri cu un consum de energie aproape egal cu zero.

Summary of the invention: The object of invention consist in a building envelope system composed 
by a 3-layer building element (opaque vertical external wall, ventilated air layer and internal 
panel), balanced mechanical ventilation device with heat recovery from the removed air, 
fan for air circulation inte& ciation within the wall, air grills, air ducts and % aps, which ensures 
high equivalent thermal resistance in winter and low equivalent thermal resistance during 
cool nights in summer.

B 29 PANOU STRATIFICAT FONOIZOLANT ȘI FONOABSORBANT  (POSTER)

Autor: Zaharia Marta Cristina 

Brevet: RO 122864 

Esenţa invenţiei: Posterul descrie invenţia care se referă la un panou strati& cat fonoizolant și fonoab-
sorbant destinat amplasării în lungul arterelor de tra& c rutier și/sau feroviar, pe margini-
le acestora, pentru a constitui ecrane (bariere) acustice, în vederea protejării de zgomotul 
vehiculelor a zonelor locuite, a% ate în vecinătăţi. Problema pe care o rezolvă invenţia este 
realizarea unui panou strati& cat fonoizolant și fonoabsorbant, care să permită, concomitent, 
datorită formei și tipului materialelor, creșterea procentului de izolare și absorbţie a sunete-
lor prin suprapunerea mai multor materiale fonoizolatoare și fonoabsorbante.

Importanţa socio-economică constă în diminuarea zgomotului recepţionat de populaţia ce locu-
iește în clădirile amplasate pe laturile sau în vecinătatea unor artere de tra& c zgomotoase.

Summary of the invention: The poster describes the invention which relates to a sound-absorbing 
and sound-insulating layered panel which is intended to location along artery tra*  c road 
and/or rail, on its edges, to form noise screens (barriers) in order to protect from the vehicle 
noise, the populated areas under neighborhoods. The problem solved by the invention is 
to create a layered sound-insulating and sound-absorbing panel, allowing simultaneously, 
due to the shape and type of materials, increasing the percentage of insulation and sound 
absorption by overlapping multiple sound-insulating and sound-proo& ng materials.
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INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, 
URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-INCERC”, 
SUCURSALA IAȘI (RO)

B 30 ANVELOPĂ DE CLADIRE  ECO-EFICIENTĂ ENERGETIC

Autor:  Constantin Miron    

Cerere: RO a 2010  01301 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o anvelopă de clădire eco-e# cientă energetic, realizată cu mo-
dule cu apă, în sistem integrat, cu rol multiplu de convertor de energie solară, de acumula-
tor termic și de autoprotecţie la foc, utilizată pentru clădiri al căror consum de energie este 
asigurat în majoritate din surse regenerabile, prin energia produsă de însăși anvelopa.

Importanţa socio-economică: Prin aplicarea invenţiei, anvelopa clădirii îndeplinește rolul polifunc-
ţional, de structură de închidere termo-fonoizolatoare, de protecţie faţă de exterior, de 
convertor-generator de energie pentru încălzirea și răcirea spaţiilor interioare, de suport al 
agentului termic acumulator − purtător de energie și de autoprotecţie la foc. În acest  mod, 
sistemul brevetat concură la dezvoltarea unui fond de clădiri construite în acord cu strategia 
de e# ciență energetică  și de dezvoltare sustenabilă.

Summary of the invention: The invention consists in an energetic eco-e(  cient building envelope, 
achieved with water modules in an integrated system, with a multiple role as solar energy 
convertor, thermal accumulator and self-protection against # re, used for buildings whose 
energy consumption is ensured mostly from renewable sources, through the energy produ-
ced by the envelope itself.

B 31 SISTEM  DE  CONSTRUCȚIE  PENTRU CLĂDIRI CIVILE ȘI INDUSTRIALE

Autor: Constantin Miron 

Cerere: RO a 2010  01302 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un sistem constructiv pentru clădiri civile și industriale cu auto-
nomie energetică ridicată, al cărei consum energetic să # e acoperit în majoritate de energia 
produsă din surse regenerabile de însăși anvelopa clădirii, prin conversia energiei solare și 
de solul de fundare, prin captarea energiei geotermale. Sistemul  realizat cu o structură me-
talică de rezistenţă, din elemente tubulare și închideri − pereţi care încorporează elemente 
cu apă, masive termic, asigură acumularea energiei, încălzirea și răcirea clădirii și care, prin 
dispozitive de tip fuzibil termic, pot elibera o cantitate mare de apă, pentru protecţia rapidă 
și e# cientă în cazul apariției unui incendiu.

Importanţa socio-economică: Prin folosirea sistemului de construcţie, conform invenţiei, se poa-
te asigura acumularea și cedarea energiei termice necesare funcţionării unei clădiri pen-
tru încălzire-răcire prin intermediul apei existente în interiorul structurii și pereţilor clădirii, 
concomitent cu posibilitatea anihilării oricărei surse de incendiu prin eliberarea locală sau 
generală a apei. În acest  mod, sistemul brevetat concură la dezvoltarea unui fond de clădiri 
construite în acord cu strategia de e# ciență energetică și de dezvoltare sustenabilă.

Summary of the invention: The invention consists in a constructive system for civilian and industrial 
buildings with high energy autonomy, whose energy consumption is ensured mostly from 
renewable sources, through the energy produced by the envelope itself by converting solar 
energy and by the foundation soil, as a result of capturing geo-thermal energy. This system 
is made of a metallic load-bearing structure, with tubular elements and closings – walls that 
incorporate thermally massive water elements, ensuring the accumulation of energy, the 
heating and cooling of the building and that, by means of thermally fusible devices, can 
release a large quantity of water, for the rapid and e(  cient protection in case of # re.
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B 32 SOLUȚII TERMOTEHNICE PERFORMANTE PENTRU PROTEJAREA SPAȚIILOR 

VITRATE

Autori: Pruteanu Marian, Ciobanu Adrian Alexandru

Cerere: RO a 2011 00026

Esenţa invenţiei Soluțiile termotehnice performante pentru protejarea spațiilor vitrate, conform 
invenției, prezintă o serie de avantaje în raport cu soluțiile clasice de protejare a spațiilor 
vitrate (rulouri interioare/exterioare, jaluzele etc.). Un prim-avantaj al acestor soluții per-
formante îl reprezintă rezistența termică superioară, comparativ cu sistemele clasice de 
protecție a spațiilor vitrate, având în componență un strat din izolație termică performantă, 
de tipul Vacuum Insulation Panels sau produse pe bază de aerogel (ex. Spaceloft sau Thermal 
Wrap). 

Importanţa socio-economică: Cerințele actuale în ceea ce privește reducerea consumului de ener-
gie, implicit în sectorul construcțiilor, conduc la conceperea, cercetarea și utilizarea unor 
materiale, sisteme inovatoare cu proprietăți termice superioare celor utilizate în prezent. 
Inovația prezentată poate &  o soluție viabilă de îmbunătățire a performanțelor termice ale 
spațiilor vitrate, necesare în realizarea clădirilor cu consum foarte mic de energie, energo-
pozitive sau a caselor pasive.

Summary of the invention: The performance thermotechnical solutions for protection of glazed spa-
ces presents a number of advantages over classical solutions for protection of glazed spa-
ces. (interior/exterior rollers, blinds, etc.). An important advantage is the superior thermal 
resistance that they have compared with conventional protection systems, comprising a 
layer of high thermal performance insulation as Vacuum Insulation Panels or aerogel-based 
products (e.g. Spaceloft or Thermal Wrap).

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, 
URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-INCERC”, 
SUCURSALA IAȘI (RO)
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”, IAȘI (RO)

B 33 SISTEM DE GRILE PENTRU DIRIJAREA ȘI REGLAREA DEBITULUI DE AER 

LA INTERIORUL UNEI FAŢADE VENTILATE

Autori:  Cherecheș Monica, Cherecheș Nelu-Cristian

Cerere: RO a 2011 01278 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un sistem de grile, în care & ecare grilă este alcătuită din două 
jaluzele reglabile independent, dispuse orizontal la interiorul canalului unei faţade ventila-
te. Grilele sunt amplasate orizontal la & ecare nivel, precum și între etajele clădirii. Sistemul, 
împreună cu cele două straturi vitrate, separă mediul exterior de cel interior, care are tempe-
ratura de confort dorită. Fiecare jaluzea poate &  reglată independent sau împreună, manual 
sau automat cu un motor electric. Cele două jaluzele au dimensiuni diferite, iar dispunerea 
lor în canalul faţadei ventilate se face astfel, încât să se asigure dirijarea aerului.

Importanţa socio-economică constă în perfecţionarea și dezvoltarea unor concepte durabile care 
îmbunătăţesc calitatea aerului interior, asigură iluminarea naturală și conservă energia pen-
tru încălzirea și răcirea spaţiilor, având ca efect confortul termic și vizual al ocupanților. Rea-
lizarea clădirilor performante cu sisteme ventilate reprezintă nu numai o tendinţă modernă 
de construire, ci are și utilitate în plan economic și social, prin necesitățile stringente de 
reducere a consumurilor energetice.
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Summary of the invention: The invention refers to a grid system, each grid consisting of two in-
dependently adjustable louvers, horizontally disposed inside the channel of a ventilated 
facade. The grids are placed at each level and between levels of the building. The system, to-
gether with the outer and inner glazing separates the exterior from an interior environment, 
which has a desired comfort temperature. Each louver can be adjusted independently or 
together, manually or automatically with an electric motor. The two louvers are of di� erent 
sizes and their arrangement in the ventilated facade channel shall be designed so as to 
ensure the direction of air.

TEXTILE RESEARCH INSTITUTE (PL)

B 34 PROCEDEU DE PRODUCERE A UNEI COMPOZIŢII DE AGENŢI CHIMICI 
CARE CONŢIN NANOPARTICULE DE ARGINT DESTINAT FINISĂRII PRODUSELOR 
TEXTILE ANTIBACTERIENE

Autori: Oleksiewicz Izabela, Kozminska Romualda, Dominikowski Wlodzimierz, Moscicki Andrzej

Cerere: PL 402690 

Esenţa invenţiei: Procedeu de producere a compoziţiilor antibacteriene pentru " nisarea produselor 
textile din " bre naturale sau chimice sau amestecuri ale acestor " bre. Produsul iniţial constă 
dintr-o compoziţie de soluție coloidală de particule de argint metalic din benzine deriva-
te din petrol. Dimensiunea particulelor de argint este sub 100 nm. Această compoziție se 
amestecă cu butiloglicol și apă pentru a obține o soluție cu o concentraţie de 0,1% a par-
ticulelor de argint, care în combinație cu cantități speci" ce de agent de legare non-ionic, 
agent de îngroșare anionic, emulgator și agent de reticulare non-ionic formează un amestec 
cu o concentrație a particulelor de argint de ≤ 50 ppm.

Importanţa socio-economică: Antibacterial properties are imparted to textiles by the padding me-
thod with the newly developed composition of chemical agents containing silver nano-
particles. The composition maintain antibacterial features during storage for a period of 6 
months. 

The antibacterial composition is characterized by a high e� ectiveness and the textiles " nis-
hed with the use of it show a high antibacterial activity resistant to prolonged laundering 
processes. 

This method of application composition can be use on a conventional industrial park.

Summary of the invention: The object of the invention is a process for the production of antibacte-
rial composition for " nishing textiles of natural or chemical " bers or blends of these " bers. 
The initial product consists of a composition of colloidal solution of metallic silver particles 
in petroleum spirits. The silver particle size is below 100 nm. This composition is mixed with 
butyloglycol and water to obtain a solution with a concentration of 0.1 % of silver parti-
cles, which in combination with speci" ed quantities of non-ionic bonding agent, anionic 
thickener, emulsi" er and non-ionic cross-linking agent forms a mixture with silver particles 
concentration ≤ 50 ppm.

B 35 SUPORT TEXTIL PENTRU DEPUNEREA STRATULUI UNIFORM DE NANOFIBRE 
DE CELULOZĂ, ÎN SPECIAL PENTRU APLICAŢII MEDICALE 

Autori: Pinar Anna, Kozminska Romualda, Swiderski Bogumil, Laszkiewicz Bogumil, Kulpinski Piotr

Cerere: PL 396907 

Esenţa invenţiei: Obiectul invenţiei este suportul textil realizat prin tehnica de tricotat a urzelii din " bre 
sintetice texturate, concepute pentru depunerea uniformă a nano" brelor de celuloză. Nano" -
brele au fost efectuate prin metoda uscată-umedă din celuloza dizolvată în N-oxid de N-metil-
morfolină (NMMO) în timpul procesului de electrospining. Invenția presupune utilizarea unui 
suport textil dezvoltat spațial cu capacul " bros care, prin porozitatea și proprietățile speciale 
de suprafață, face posibilă depunerea uniformă a stratului de nano" bre de celuloză.
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Suportul textil menționat se aplică pentru scoaterea nano# brelor colectate din baia de 
solidi# care. Suportul textil face posibil aranjamentul uniform al nano# brelor și, în # nal, 
obținerea stratului uniform de micro# bre neţesute după procesul de desorbție a apei.

Importanţa socio-economică: The textile support can be used as a hemostatic and antibacterial 
nonvowen material for medical applications modi# ed in spinning solution of cellulose in 
NMMO. The structural solution of textile material is innovative for using into nanotechno-
logy specially in cellulose nano# bres forming process. The structure of textile carrier was 
obtained by the multiple-needled wale-left-right-knitted by warp knitting technique. The 
component weaves were made of complex combination of basic elements of stitch with 
links length of at least one wale width and/or weft with projection behind one needle at 
least. Technology solution of the invention can be apply in industry condition.

Summary of the invention: The subject of the invention is the textile support made by the warp 
knitting technique from the textured synthetic # bers designed for uniform layer deposition 
of cellulose nano# bers. Nano# bers were done by means of dry-wet method from the cel-
lulose dissolved in N-methylmorpholine N-oxide (NMMO) during electrospinning process. 
The nature of the invention is the use of spatially developed textile support with the # brous 
cover, that by its porosity and special surface properties makes possible to obtain the uni-
form layer deposition of cellulose nano# bers. Mentioned textile support is applied for the 
winding up of nano# bers collected from the solidi# cation bath. The textile support makes 
possible to obtain uniform arrange of nano# bers, and # nally to obtain uniform layer of mi-
cro-nonvowen after the water desorption process.

B 36 ȚESĂTURI TRICOTATE MULTIFUNCŢIONALE INOVATIVE CU O STRUCTURĂ 
DIN TREI STRATURI ȘI MODERNIZAREA MAȘINII DE TRICOTAT PENTRU 
PRODUCEREA ACESTORA 

Autori: Kozminska Romualda, Janicka Jolanta, Walak Agnieszka, Mielicka Elżbieta, Jarzyna Violeta

Certificat de înregistrare a desenului/modelului industrial (DMI): PL 406791 

Esenţa designului constă în fabricarea a trei ţesături tricotate din trei straturi care conţin două straturi 
cu structuri reciproc independente, combinate cu legături în buclă în același proces tehno-
logic (al treilea strat de mijloc) și stabilirea tipurilor și parametrilor de # re din care ţesăturile 
au fost produse, cu utilizarea unei mașini standard de tricotat dungi în relief după moder-
nizare. Modi# carea tehnică a mașinii de tricotat dungi în relief pentru fabricarea ţesăturilor 
tricotate din trei straturi a inclus modi# cări tehnice în zonele de debitare a # relor, de tricotat, 
ţesătura primind și stabilind distanţa dintre discul și cilindrul mașinii pentru a menţine zona 
distanţei între straturile de ţesătură de aproximativ 3 mm.

Summary of the design: The invention consists in manufacturing three-layer knitted fabrics contai-
ning two layers with mutually independent structures combined with loop links in the same 
technological process (the third middle layer) and establishing the types and parameters 
of yarns of which the fabrics were produced with the use of a standard rib knitting machi-
ne after modernization. The technical modi# cation of the rib knitting machine for making 
three-layer knitted fabrics included technical changes in the zones of yarn feeding, knitting, 
fabric receiving and setting the distance of machine disc and cylinder in order to maintain 
the distance zone between fabric layers amounting to about 3 mm.
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TORONTO INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION & ADVANCED SKILLS 
(TISIAS), (CA)
NOTEN/NATIONALUX 

B  37 SISTEM VIDEO DE VIZUALIZARE MULTIPLĂ ȘI SISTEM DE SUNET 
STEREOFONIC 3D, INCLUSIV CONTROLERUL SUNETULUI STEREOFONIC 
ȘI METODA ACESTUIA

Autor: Ha, Su-Ho

Brevete: KR 10-1381396, PCT/KR2014/008450

Esenţa invenţiei:  Controlerul sunetului stereofonic înregistrează secvențele video, iar datele siste-
mului de înregistrare a sunetului stereofonic 3D sunt transmise prin diferite canale, unde 
datele preluate sunt con$ gurate în 3 axe separate (X,Y și Z), locații care permit publicului 
să audă sunetul din direcții și unghiuri diferite. Controlerul poate măsura și ajusta distanța 
tridimensională, direcția și unghiul pentru a permite un control în timp real al dimensionării, 
extinderii și minimalizării secvențelor video din punctul de vedere al vizualizării multiple, 
arealul separat sonor/video împreună cu egalizatorul de sunet (EQ) care ajustează sunetul 
boxelor pentru a reda simțul realității și un efect mărit.

Summary of the invention: The stereophonic sound controller records the video and the 3D stereo-
phonic sound player system’s data are transmitted into numerous channels where the data 
retrieved is set up in 3 separate axis (X, Y and Z) locations allowing audience to hear sound 
from di& erent directions and angles. The controller can measure and adjust the 3-dimensi-
onal distance, direction and angle to enable a real-time control for the sizing, enlargement 
and minimization of video in multiple viewer standpoint, separate angled areal sound/vi-
deo along with sound equalizer (EQ) adjusting the sound audible from speakers to draw out 
a sense of realism and cubic e& ect.

Importanţa socio-economică: The industry of media where we deal with audio and video e& ects 
in numerous categories including musicals, movies, and animations is one of the biggest 
entertainment sources enjoyed by everyone. “Play” has always been the most inde$ nite vo-
cabulary to de$ ne, but at the same time, it is the core fundamental that alters our economy, 
politics, and lifestyle through history. With multi-viewer and stereophonic sound player and 
its system, we can give a notch to the next level for all entertainment sources, changing the 
entire phenomenon of our reactive cells through sensing the realism of all media out in the 
market.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

B 38 DISPOZITIV SEMICONDUCTOR CU JONCŢIUNE P-N ÎN RELIEF ȘI PROCEDEU 
DE FABRICARE

Autori: Baranov Simion, Cinic Boris, Gorceac Leonid

Brevet: MD 4182

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la elaborarea dispozitivului semiconductor pentru domeniul 
electronicii temperaturilor înalte prin extinderea aplicaţiilor celulei fotovoltaice e$ ciente la 
instalaţia heliotehnică de conversie foto-termoelectrică a radiaţiei solare concentrate, pre-
cum și aplicaţiilor pentru convertizorul electronic de temperatură înaltă. Celula fotovoltaică 
cu joncţiune p-n în relief a fost confecţionată pe plachete industriale de GaAs ca substrat 
texturat dopate cu zinc (p=2x1018 cm-3) prin utilizarea tehnologiei cu transport de reacţii în 
sistemul Ga – AsCl

3
 – H

2
. Celula în relief în baza GaAs conţine toate straturile epitaxiale tex-

turate, inclusiv joncţiunea p-n. E$ cienţa de conversie este de 19%.
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Importanţa socio-economică: Suprafaţa joncţiunii se extinde, astfel este stimulată creșterea e� cien-
ţei de colectare a purtătorilor de sarcină (coe� cientul de umplere crește la 78,8%). Rezisten-
ţa de șunt este de 3,8 ori mai mare decât la celula planară, ceea ce demonstrează reducerea 
pierderilor de energie pe suprafaţă. Diminuarea centrelor de cristalizare în apropierea jonc-
ţiunii p-n până la 7…10 nm poate conduce la activarea efectelor cuantice de multiplicare a 
exitonilor ca suport suplimentar la sporirea e� cienţei de conversie a energiei solare. Tempe-
ratura dispozitivului semiconductor din GaAs poate atinge valorile 260...300oC, ceea ce este 
bene� c pentru aplicaţii fotovoltaice de energie solară concentrată.

Summary of the invention: The invention is related to the semiconductor devices elaboration for 
high temperature electronics by the extension of e!  cient photovoltaic cells applications to 
the heliotechnical installation of photo-thermo-electrical concentrated solar radiation, as 
well as applications for high temperature power converter. The photovoltaic cell with relief 
p-n junction was manufactured on GaAs industrial plates as textured substrate doped with 
zinc (p=2x1018 cm-3) by technology with reaction transport in Ga – AsCl

3
 – H

2
 gas system. The 

GaAs relief cell contains all epitaxial layers in textured form including p-n junction. Conver-
sion e!  ciency of cell is 19%.

B 39 METODĂ DE MĂSURARE A DIMENSIUNILOR MICROOBIECTELOR NETRANSPARENTE

Autori: Chiriţa Arcadi, Corșac Oleg, Jidcov Iurie, Bulimaga Tatiana, Prilepov Vladimir, Andrieș Ion, 
Nasedchina Nadejda

Brevet: MD 4220 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la cercetarea materialelor cu ajutorul mijloacelor optice, în special 
la metode de măsurare a dimensiunilor microobiectelor netransparente. Metoda constă în 
aceea că microobiectul se iluminează cu un rastru interferenţial cu o perioadă prestabilită, 
format ca rezultat al interferenţei a cel puţin două " uxuri de raze laser. Imaginea de interfe-
renţă mărită preliminar se proiectează în formă de " ux al obiectului pe un purtător pentru 
înregistrarea hologramei. Imaginea restabilită a microobiectului prin intermediul unei ca-
mere digitale se transmite la calculator. Dimensiunile microobiectului se determină în baza 
valorilor hologramei înregistrate a rastrului interferenţial cu perioada cunoscută.

Importanţa socio-economică: Metoda poate �  utilizată ca instrument noninvaziv pentru determi-
narea obiectelor de dimensiuni mici în medicină, microbiologie și microelectronică de la o 
distanță de aproximativ 1 m cu o exactitate de până la 0,5 micrometri.

Summary of the invention: The invention relates to the study of materials by optical means, in par-
ticular to methods for measuring the dimensions of opaque micro-objects. The method 
for measuring the dimensions of opaque micro-objects consists in that the micro-object 
is illuminated with an interference raster with a preset period, formed as a result of interfe-
rence of at least two laser beams. The reconstructed image of the micro-object by means 
of a digital camera is transferred to the computer. The dimensions of the micro-object are 
determined proceeding from the values of the recorded hologram of the interference raster 
with the known period.

B 40 METODĂ DE MĂSURARE A DIMENSIUNILOR PETELOR DE PRODUSE 
PETROLIERE PE SUPRAFAŢA APEI LA DISTANŢĂ

Autor: Chiriţa Arcadi

Brevet: MD 4295 

Esenţa invenţiei: Metoda de măsurare a dimensiunilor petelor de produse petroliere pe suprafaţa apei 
la distanţă constă în aceea că se iluminează pata cu un rastru interferenţial în forma unui fasci-
cul plan-paralel cu o perioadă constantă, totodată rastrul interferenţial este format ca rezultat 
al interferenţei a două fascicule laser plan-paralele, re" ectate de muchiile plăcii cuneiforme. Di-
mensiunile petei se determină în baza perioadei cunoscute a rastrului interferenţial. Fiecare vas 
maritim lasă pe suprafaţa apei picături mici de motorină sau ţiţei, dimensiunile cărora (de la 1 
mm și mai mare) pot �  măsurate cu precizie înaltă de la distanţă mare (de ex. din elicopter).
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Importanţa socio-economică: Orice transport acvatic lasă în urma sa pe suprafața apei reziduuri sub 
formă de picături de produse petroliere de genul uleiurilor de motor, motorinei sau țițeiului 
brut. Scurgerile inevitabile pe durata funcționării elicelor navelor sau a celor provenite ca 
rezultat al defecțiunii sistemelor de alimentare a motoarelor poluează suprafața rezervoare-
lor de apă. În această direcție se propune o metodă, care permite determinarea cu precizie 
înaltă a dimensiunilor petelor de produse petroliere (de la 1 mm în sus) pe suprafața apei de 
la distanța mare (de ex., dintr-un elicopter). De asemenea, pe lângă determinarea volumului 
scurgerilor pe suprafața apei, prin metoda respectivă este posibil de a monitoriza deplasa-
rea de transport acvatic, detectând urmele lăsate de picăturile de petrol.

Summary of the invention: The method for remote measurement of the size of petroleum product 
spots on water surface consists in that the spot is illuminated with an interference raster 
in the form of a plane-parallel beam with a constant period of the raster, wherein the in-
terference raster is formed by the interference of two plane-parallel laser beams re! ected 
from the faces of the wedge-shaped plate with semitransparent rear surface. Spot sizes are 
determined proceeding from the known period of the interference raster. Each marine ship 
leaves its oil traces on the water surface, the dimensions of which (from 1 mm and larger) 
can be measured with high precision from a long distance (e.g. from a helicopter).

B  41 PURTĂTOR DE INFORMAŢIE ELECTROFOTOGRAFIC

Autori: Robu Ștefan, Andrieș Ion, Mitcov Dmitri, Dementiev Igor, Nasedchina Nadejda, Chirița 
Arcadi, Corșac Oleg

Brevet: MD 4306

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul fotonicii și anume la elaborarea purtătorilor de in-
formaţie electrofotogra% ci ce pot %  utilizaţi, atât pentru înregistrarea informaţiei optice în 
formă de imagini foto- și hologra% ce, cât și în alte domenii ale tehnicii moderne.

Se propune un purtător de informaţie electrofotogra% c pe bază de copolimer de N-vinilcar-
bazol cu 1-octenă sensibilizat cu 2,4,7-trinitro! uorenonă, ce conține adăugător un strat de 
înregistrare cu proprietăți termoplastice avansate. Stratul electrofotogra% c conține adău-
gători 3…10 %mas. de colorant tetrabenzoxiftalocianină de zinc. Purtătorul de informație 
permite înregistrarea imaginilor hologra% ce cu e% cienţa de difracţie până la 15% și puterea 
de rezoluţie R ≈ 1000 mm-1 în domeniul vizibil al spectrului 500…800 nm.

Importanţa socio-economică: Imaginile hologra% ce sunt obținute pe purtători de informație 
fabricați din semiconductori organici relativ ieftini și care nu in! uențează asupra mediului 
încunjurător. Purtătorii de informație elaborați vor stimula protecția documentelor și vor %  
utilizați, în special, în domeniul producției industriale și agricole.

Summary of the invention: The invention relates to the % eld of photonics, namely to the elaborati-
on of carriers of electrophotographic information that can be used for optical information 
recording in the form of photo- and holographic images and as well as in other % elds of 
modern technology. It is proposed an electrophotographic carrier of information based on 
copolymer of N-vinylcarbazole with 1-octene sensitized with 2,4,7-trinitro! uorenone and 
contains in addition a recording layer with advanced thermoplastic properties. In addition, 
electro photographic layer contains 3…10 mass% of zinc tetrabenzoxiphtalocianine dye. 
The information carrier allows recording of holographic images with di* raction e+  ciency 15 
% and the power of resolution R ≈ 1000 mm-1 in the visible range of spectrum 500…800 nm.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

B  42 INSTALAŢIE PENTRU FABRICAREA ELEMENTELOR DEFAZOARE DE TIP         
CU PARAMETRI ELECTRICI ȘI FIZICI DE PERFORMANŢĂ

Autori: Dimitrachi S., Dimitrachi N., Iov V., Iliescu G., Ciolan A. 

RC - 0
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Esenţa invenţiei: În baza brevetului de scurtă durată MD 682, a fost elaborată instalaţia de fabricare a 
structurilor de tip              care dispun de dimensiuni și greutate mult reduse, de o stabilitate 
termică înaltă. Se utilizează ca elemente defazoare în construirea & ltrelor, analizatoarelor de 
spectru în gama de frecvenţe până la unităţi și chiar zecimi de hertz.

Importanţa socio-economică: Asigură fabricarea elementelor cu parametri electrici și & zici de per-
formanţă și stabilitate termică mult mai înaltă, în comparaţie cu cele cunoscute.

Summary of the invention: Installation for manufacturing             type structures that have greatly 
reduced size and weight, a high thermal stability. It is used as & lter elements in the construc-
tion phase shifters, spectrum analyzers in the frequency range up to units and even tenths 
of hertz.

B  43 METODĂ ȘI DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA DIAMETRULUI MIEZULUI 
ȘI A GROSIMII ÎNVELIȘULUI DIN STICLĂ AL MICROFIRULUI

Autori: Dorogan Valerian, Zaporojan Sergiu, Munteanu Eugeniu, Larin Vladimir, Pavel Victor, Vieru 
Stanislav, Vieru Tatiana, Calmîcov Igor

Brevete de scurtă durată:  MD 941, 942

Esenţa invenţiei: Metoda constă în utilizarea a două ansambluri de colimare pentru lumină  vizi-
bilă și altele două pentru lumină ultravioletă, care includ: emițătoare de lumină, lentile 
colimatoare, obturatoare optice, de formă dreptunghiulară sau ovală, lentile de focalizare 
a luminii pe fotodetector. Fluxurile de lumină emise sunt atenuate de micro& r, astfel în-
cât generează fotocurenți de valori diferite, în funcție de grosimea învelișului de sticlă și 
a diametrului miezului micro& rului. Fotocurenții sunt ampli& cați și & ltrați de blocuri de 
ampli& catoare diferențiale, creează semnale electrice cu valori diferite ale tensiunii, sunt 
transformate în valori digitale și utilizate pentru calcularea diametrului miezului și grosimii 
învelișului micro& rului de către blocul de calcul.

Importanţa socio-economică: Metoda de măsurare și dispozitivul sunt importante pentru automa-
tizarea procesului de producere a micro& relor.

Summary of the invention: The method consists in using two collimating sets for visible light and 
another two for ultraviolet light, which include: light-emitting lens, collimating lens, optical 
shutters of rectangular or oval shapes, focusing lens for the light photo-detectors. Emitted 
light ) ows are dissipated by microwire and generates photocurrents of various voltage va-
lues, depending on the thickness of the glass envelope and microwire core diameter. Pho-
tocurrents are ampli& ed and & ltered by di* erential ampli& ers units, create electrical signals 
with di* erent voltage values,are converted into digital values used by the calculation unit 
for calculation of the core diameter and the microwire coat thickness. 

B 44 METODĂ ȘI DISPOZITIVE PENTRU MĂSURAREA IMPEDANȚEI PRODUSELOR 
LICHIDE (CICLU DE INVENȚII)

Autori: Nastas Vitalie, Dorogan Valerian, Nicolaev Pavel, Zaporojan Sergiu, Munteanu Eugen

Cerere: MD s 2015 0074  

Brevete de scurtă durată: MD 790, 818

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenții include o metodă de măsurare a componentelor impedanței pro-
duselor lichide (lactate, petroliere, alcoolice etc.), un convertor de impedanță, utilizat în ca-
litate de element de referință și un dispozitiv pentru implementarea practică a metodei. 
Invențiile propuse asigură măsurarea automată a componentelor activă și reactivă a probei 
de lichid, rezultatul & ind utilizat pentru controlul calității produsului lichid.

Importanţa socio-economică: Invențiile propuse asigură măsurarea automată cu precizie înaltă a 
caracteristicilor produselor lichide de diferită origine (lactate, petroliere, alcoolice etc.) cu 
scopul controlului calității lor la utilizare sau comercializare.
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Summary of the invention: The cycle of inventions include a method for measuring the impedance 
components of liquid products (milk, oil, alcohol, etc.), an impedance converter, used as 
reference element and a device for practical implementation of the method. The proposed 
inventions provide for the automatic measurement of active and reactive components of 
the � uid sample, the result being used to control the quality of the liquid product.

B 45 MIJLOC DE TRANSPORT PE APĂ PENTRU AUTOMOBIL

Autori: Dulgheru Valeriu, Rabei Ivan

Brevet de scurtă durată : MD 950

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la mijloace individuale de transport pe apă pentru automobile.

Importanţa socio-economică: Invenţia rezolvă o problemă tehnică și socială, de exemplu, de trans-
portare a automobilelor de pe un mal al râului pe altul.

Summary of the invention: The invention relates to individual means of water transport of cars.

B 46 SEMĂNĂTOARE

Autori: Nastas Andrei, Botez Ilie, Botez Alexei, Gulco Veaceslav

Brevet de scurtă durată: MD 863 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul agriculturii, și anume la tehnica agricolă pentru se-
mănatul culturilor. Semănătoarea conţine un corp cilindric cu două capace laterale, în care 
este amplasat un arbore cotit, montat mobil în capace. Pe suprafaţa frontală a corpului sunt 
executate găuri străpunse, în care sunt & xate tuburi pentru introducerea seminţelor în sol 
cu bucșe de admisie, & xate la capetele din interiorul corpului. Capetele din exterior ale tu-
burilor sunt executate teșite și acoperite cu capace cu resort. În tuburi sunt amplasate mobil 
pistoane în formă de tub, la un capăt al cărora sunt & xate limitatoare și biele pe fusul arbo-
relui cotit.

Importanţa socio-economică: Mașinile sunt destinate semănatului culturilor agricole. Semănatul 
prevede operații de dozare și încorporare a semințelor în sol. Semănătoarea propusă pre-
vede diminuarea cheltuielilor energetice necesare pentru operația de semănat. La fel, se-
mănătoarea propusă poate &  utilizată în cadrul tehnologiei No Till, care prevede semănatul 
culturilor fără executarea operației de arat al solului.

Summary of the invention: The invention relates to the & eld of agriculture, namely to the agricultu-
ral crop sowing machinery. The seeder comprises a cylindrical body with two lateral covers, 
wherein is placed a crankshaft, movably mounted in the covers. On the front surface of the 
body are made through holes, in which are & xed tubes for the introduction of seeds into 
the soil with inlet bushes, & xed to the ends inside the body. The outer ends of the tubes 
are made skewed and covered with spring-loaded covers. In the tubes are movably placed 
in the form of a tube, at one end of which are & xed limiters and connecting rods on the 
crankshaft axle. 

B 47 SISTEM DE ORIENTARE A UNUI GRUP DE PANOURI FOTOVOLTAICE

Autori: Bostan I., Dulgheru V., Ciobanu O., Ciobanu R., Cozma I.

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la instalaţiile energetice fără arderea combustibilului și emisia 
de CO

2
, și anume, la instalaţiile de conversie a energiei solare în energie electrică. Sistemul 

include un grup de panouri cu celule fotovoltaice și un singur mecanism de orientare auto-
mată la soare.

Importanţa socio-economică: Asigură orientarea unui grup de panouri fotovoltaice la soare în plan 
meridional și azimutal cu un singur mecanism de orientare.
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Summary of the invention: The invention relates to the thermal power plants without fuel burning 
and CO

2
 production, namely to plants for solar energy conversion into electrical energy. 

The system includes a group of panels with photovoltaic cells, and only one mechanism for 
automatic orientation to the sun.

B 48 TRANSMISIE PLANETARĂ PRECESIONALĂ

Autori: Bostan I., Dulgheru V., Malcoci Iu., Bodnariuc I., Vaculenco M., Trifan N., Dicusară I., Ciobanu R.

Brevet: MD 4354

Esenţa invenţiei: Transmisia planetară precesională posedă angrenaj precesional elaborat multipar 

(până la 100% perechi de dinţi se a$ ă simultan în angrenare). Capacitatea portantă înaltă, 
avantajele constructive (coaxialitate și dimensiuni mici), realizarea rapoartelor de transmi-
tere mari (i=8...3600) permit elaborarea unei game largi de diferite reductoare precesionale 
pentru diverse domenii de utilizare.

Importanţa socio-economică: Performanţele transmisiei precesionale elaborate (raport de transmi-
tere mare, capacitate portantă ridicată, nivel redus de vibraţii și zgomot) asigură utilizarea ei 
în diverse mecanisme de acţionare pentru diferite mașini și instalaţii.

Summary of the invention: The elaborated precessional transmission is a multi-couple gearing (up 
to 100% of teeth pairs are gearing simultaneously). The increased bearing capacity, con-
structive advantageous, very large kinematical possibilities (i=8...3600) have favored the 
elaboration of a large range of di* erent precessional reducers for various + elds of use.

B 49 TURBINĂ EOLIANĂ CU AX VERTICAL

Autori: Bostan I., MD, Vișa I., RO, Dulgheru V., MD, Porcescu G., MD, Ciupercă R., MD

Brevet: RO 127909 

Esenţa invenţiei: Pentru a mări e+ cienţa de conversie a energiei eoliene la viteze V=2...5 m/s a fost 
elaborat un organ de lucru nou bazat pe acţiunea combinată a turbinelor Darreus și elicoi-
dală. Palele turbinei Darreus au pro+ l aerodinamic în secţiune normală.

Importanţa socio-economică: Este utilizabilă în sisteme de conversie a energiei eoliene pentru vite-
ze mici ale vântului.

Summary of the invention: To increase the conversion e:  ciency of wind energy at speeds V=2...5 
m/s, a new wind working element has been designed, based on combined e* ect of the 
Darrieus and Helical rotors. It has the shape of Darreus turbine with aerodynamic pro+ le of 
blades in normal section.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

B  50 APARAT PENTRU TRANSMITEREA MIȘCĂRII

Autori: Dorogan V., Vieru T., Vieru S., Ciobanu G., Groppa S., Duca V., Danail S., Pîrțac I. 

Certificate DMI: MD 1611, 1612, 1614

Esenţa designului: Aparatul este alcătuit dintr-un bloc de control, creat pe baza microcontrolerului, care 
stochează parametrii de setare (unghiurile de rotire, durata și numărul de cicluri etc.). Cu ajutorul 
butoanelor pot +  dirijați parametrii a+ șați pe ecranul LCD. Începutul și sfârșitul procedurii este 
indicat prin semnalul de sunet și lumină. Partea mecanică constă dintr-un motor pas cu pas, care 
cu mare precizie asigură îndeplinirea rotațiilor în unghiul selectat și cu viteza programată. Me-
canismele asigură mișcarea de rotire-întoarcere a axei, conectate cu partea mobilă a platformei.
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Summary of the design: The apparatus consists of a control unit based on a microprocessor, which 
stores the set parameters (the angle of rotation, the duration and number of cycles). You se-
lect the parameters by buttons and see on the LCD. The start and the end of the procedure is 
accompanied by a sound and light signal. The mechanical part comprises a stepper motor, 
which allows rotation with high-precision on the predetermined angle at speci� ed rate. This 
part provides return-axis movement and is connected to the moving part of the platform. 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

B 51 MOTOR ROTATIV CU ARDERE INTERNĂ 

Autori: Ciupan Cornel, Ciupan Mihai, Ciupan Emilia

Cerere: EP 13153780/2013

Esenţa invenţiei:   Invenţia prezintă un motor rotativ cu combustie internă conceput pentru acţio-
narea autovehiculelor. Autorii au dezvoltat un motor rotativ simplu și e� cient, cu un nivel 
scăzut de vibrații, care poate funcționa în mod e� cient la viteze de peste 10.000 de rpm, 
oferind un raport putere-greutate mai mare decât al tuturor motoarelor cunoscute și care 
poate �  proiectat și fabricat pentru o gamă largă de puteri și aplicații. Motorul rotativ constă 
dintr-un compresor volumetric rotativ, un motor volumetric rotativ constând dintr-o carca-
să, care susţine un rotor cu niște fante în care se montează paletele.

Importanţa socio-economică: Motorul rotativ cu ardere internă, conform invenţiei,  oferă următoa-
rele avantaje: motoare mici și compacte care generează puteri mari, e� ciență ridicată, nive-
luri foarte scăzute de zgomot și vibrații, simplitatea construcției prin eliminarea supapelor 
și prin propagarea continuă a arderii. Motorul poate �  considerat ecologic prin reducerea 
consumului de combustibil și a poluării.

Summary of the invention: The invention describes an internal combustion rotary engine designed 
for the operation of vehicles or certain machinery. The authors have developed a simple 
and e'  cient internal combustion rotary engine, with low vibration levels, that can operate 
e'  ciently at speeds over 10,000 rpm, providing a power-to-weight ratio higher than that of 
all known engines and that can be designed and manufactured for a wide range of power 
and applications. The rotary engine consists of a volumetric rotary compressor, a volumetric 
rotary engine consisting of a housing, which holds rotor equipped with some slots, on whi-
ch blades are mounted.  

B  52 METODĂ DE PRODUCERE A LUCRULUI MECANIC ȘI MOTOR TERMIC ROTATIV 
PENTRU APLICAREA ACESTEIA 

Autori: Ciupan Cornel, Ciupan Mihai, Ciupan Emilia

Cerere: RO 129731

Esenţa invenţiei:  Metodă de producere a lucrului mecanic utilizând un motor rotativ cu ardere inter-
nă. Arderea combustibilului se realizează într-o cameră de ardere externă, la o presiune cu-
prinsă între 0.6 și 50 MPa și obţinută cu un sistem de alimentare format dintr-un compresor 
volumetric sau dintr-o turbină și unul sau două compresoare. Gazele de ardere acţionează 
direct asupra unui motor rotativ volumetric, cu volum unitar mărit faţă de volumul unitar 
al compresorului de alimentare. Într-o altă variantă, gazele de ardere sunt trecute printr-un 
vaporizator în care se introduce apă, iar vaporii supraîncălziţi sporesc debitul de gaze care 
acţionează motorul rotativ.

Importanţa socio-economică: Motorul rotativ cu ardere internă, conform invenţiei,  oferă următoa-
rele avantaje: motoare mici și compacte care generează puteri mari, e� ciență ridicată, nive-
luri foarte scăzute de zgomot și vibrații, simplitatea construcției prin eliminarea supapelor 
și prin propagarea continuă a arderii. Motorul poate �  considerat ecologic prin reducerea 
consumului de combustibil și a poluării.
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Summary of the invention: The method of producing mechanical work using a rotary internal com-
bustion engine. The combustion of fuel is performed in an external combustion chamber 
at a pressure of 0.6 and 50 MPa obtained with a feeding system composed of a compressor 
and of a turbine with one or two compressors. The � ue gases act directly on the volumetric 
rotary engine with unitary volume (volume per revolution) greater than the volume of the 
compressor.  In another embodiment, the fuel gas is passed through a vaporizer in which 
insert a small water � ow and superheated steam increase the gas � ow that acting the rotary 
engine.

B  53 ALGORITM NECONVENŢIONAL DE ANALIZĂ FRECVENŢIALĂ

Autori: Dulf Eva-H., Munteanu Radu A., Festila Clement, Munteanu Radu

Cerere: RO A 00894/2014

Esenţa invenţiei:  Invenţia se referă la un nou principiu de analiză frecvenţială cu multiple aplicaţii în 
domenii de importanţă majoră. Potrivit invenţiei, se propune o soluţie rapidă, mult mai sim-
plă, ieftină și ușor de implementat, întrucât nu necesită multiplicatoarele inerente metode-
lor convenţionale. Prin aplicarea metodei de analiză frecvenţială propusă se obţin cele două 
componente: componenta reală Re[H(jω)] și imaginară Im[H(jω)] ale expresiei complexe 
a răspunsului frecvenţial H(jω). Metoda folosește două relee ale căror stări închis/deschis 
au durate precis controlate, sincronizate cu semnalul sinusoidal de intrare. Pentru & ltrarea 
componentelor alternative inerente la ieșirea releelor se folosesc două & ltre de mediere de 
tip trece-jos.

Importanţa socio-economică: Analiza frecvenţială este un procedeu des utilizat în identi& carea ex-
perimentală a sistemelor, întâlnite în automatică, electrotehnică și electronică, robotică etc. 
și în industrie. Datorită importanţei metodei s-au construit analizoare frecvenţiale convenţi-
onale, complicate și scumpe, bazate pe metoda corelaţiei, având partea cea mai complicată 
și care afectează direct precizia analizorului - multiplicatorul de semnal. Potrivit invenţiei, 
se propune un procedeu direct, mult mai simplu, ieftin și ușor de implementat, care nu ne-
cesită multiplicatoare. Originalitatea constă în efectuarea medierii semnalului de ieșire pe 
intervale de timp bine de& nite pentru a obţine răspunsul frecvenţial, eliminând corelaţia și, 
implicit, multiplicatoarele.

Summary of the invention: The patent proposes a new principle for frequency analyzis, with nume-
rous applications in di' erent emerging research and industrial domains. The proposed so-
lution is fast, much simple, cheap and easy to implement, due to the fact that avoids the use 
of inherent multipliers from the conventional methods. The use of the frequency analyzis 
method leads to both components: the real Re[H(jω)] and imaginary component Im[H(jω)] 
of the complex equation of the frequency response lH(jω)|. The method is based on two 
relays whose on/o'  states are rigorously controlled by signals synchronized with the input 
sinusoidal signal. To & lter the inherent alternating components of the relay outputs two low 
pass & lters are used.

B  54 METODĂ ȘI DISPOZITIV ELECTRONIC DE CONTROL AL TEMPERATURII 
UNUI FILAMENT METALIC PRIN MĂSURARE INDIRECTĂ 

Autori: Petreuș Dorin Marius, Etz Radu, Pătărău Toma Mihai, Frenţiu Tiberiu, Darvași Eugen, Cadar 
Sergiu Iulian

Cerere: RO A/00732/2014 

Esenţa invenţiei:  Invenţia se referă la o metodă și un dispozitiv electronic care implementează un 
algoritm de control al temperaturii unui & lament metalic utilizând o sursă de alimentare 
comandată numeric. Pentru determinarea valorii temperaturii nu sunt utilizaţi senzori de 
temperatură aceasta & ind măsurată indirect. Metoda și dispozitivul electronic sunt utilizate, 
în principal, în domeniul chimiei analitice pentru procese de uscare și vaporizare a probelor 
în analize de spectrometrie multielementară, dar pot &  folosite și în: aplicaţii care necesită 
valori ridicate ale temperaturii & lamentului metalic; aplicaţii în care controlul temperaturii 
& lamentelor metalice la temperaturi mari nu poate &  realizat folosind senzori de temperatu-
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ră uzuali; aplicaţii de vaporizare în care este necesară respectarea unui șablon de tempera-
turi; aplicaţii în medii puternic perturbative și aplicaţii mobile de analiză spectrală multiele-
mentară unde consumul de putere este determinant.

Importanţa socio-economică: Metoda și dispozitivul electronic îmbunătățesc procesele de uscare și 
vaporizare a probelor în analize de spectrometrie multielementară și pot "  folosite în apli-
caţii în care controlul temperaturii " lamentelor metalice la valori ridicate nu poate "  realizat 
folosind senzori de temperatură uzuali și aplicaţii de vaporizare în care este necesară res-
pectarea unui șablon de temperaturi. 

Summary of the invention: The invention relates to a method and an electronic device that imple-
ments an algorithm to control the temperature of a metal " lament by using a numerically 
controlled power supply. The temperature value is measured indirectly without dedicated 
temperature sensors. The method and the electronic device are mainly used in analytical 
chemistry for sample drying and vaporization processes but can also be used for: applica-
tions requiring high temperature metallic " laments; applications where high " lament tem-
perature cannot be achieved using usual temperature sensors; vaporization applications 
that require compliance with a pattern of temperatures; perturbative strong media applica-
tions and mobile applications where power consumption is crucial.

B  55 PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI MATERIAL COMPOZIT FONOABSORBANT

Autori: Tiuc Ancuţa Elena, Rusu Tiberiu, Nemeș Ovidiu

Brevet: RO 129228 

Esenţa invenţiei:  Invenția se referă la un material compozit fonoabsorbant utilizat la reducerea nive-
lului global de zgomot, a transmisiei zgomotului structural și la obținerea unei acustici adec-
vate a spațiilor închise și un procedeu de obținere a acestuia. Materialul compozit fonoab-
sorbant este constituit din rumeguș de brad sau de fag și spumă poliuretanică # exibilă (SPU). 
Procedeul constă în introducerea într-un recipient de amestecare a celor doi componenți ai 
spumei poliuretanice, amestecarea lor energică la temperatura camerei, apoi se introduce 
rumegușul de brad/fag și se omogenizează. Amestecul rezultat se toarnă rapid în matriță și 
se lasă pentru de" nitivarea reacției chimice și atingerea stabilității dimensionale.

Importanţa socio-economică: Fabricarea plăcilor din materiale compozite fonoabsorbante pe bază 
de deșeuri duce la reducerea cantităţilor de deșeuri de lemn. În același timp, materialul fa-
bricat este utilizabil în spaţiile închise sau deschise pentru a reduce nivelul de zgomot.

Summary of the invention: The patent relates to a sound-absorbent composite material used to 
reduce the overall noise, to reduce the structural noise transmission and to obtain appro-
priate acoustic spaces, and to a manufacturing process to obtain it. The material according 
to the invention consists in spruce / beech sawdust and a # exible polyurethane foam (PUF). 
The process consists in introducing into a mixing container the two components of the po-
lyurethane foam, then followed by vigorous mixing at room temperature, and then insert 
the spruce / beech sawdust. The mixture was poured quickly into the mold and left for the 
completion of the process.

B  56 PROCEDEU DE OBŢINERE A PLĂCILOR DIN MATERIALE COMPOZITE 
POLIMERICE ARMATE CU FIBRE

Autori: Bere Petru Paul, Berce Petru, Nemeș Ovidiu, Bâlc Nicolae

Brevet: RO 128093 

Esenţa invenţiei:  Procedeul de obţinere a plăcilor din materiale compozite armate cu " bre constă 
în depunerea materialului împreună cu matricea în stare nepolimerizată pe o matriţă plană 
acoperită cu o folie și presate cu ajutorul unui dispozitiv. Ideea inovativă constă în presarea 
materialului compozit pe matriţă cu o forţă exterioară aplicată pe folia care acoperă mate-
rialul compozit.
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Importanţa socio-economică: Procedeul reduce costurile materiale și energetice.

Summary of the invention: The process for obtaining ! ber-reinforced composite plates consist in 
! ling the ! bers with the un-polymerized matrix on a " at covered mold and press them in a 
machine. The innovative idea is to mold by pressing the composite material with an exter-
nal force applied to the foil covering the composite material.

B  57 MAȘINĂ CU RELUCTANŢA COMUTATĂ CU AUTOVENTILAȚIE INTERNĂ LA ROTOR

Autori: Ruba Mircea, Fodorean Daniel

Brevet: RO 128581

Esenţa invenţiei:  Invenția se referă la o mașină cu reluctanță comutată cu răcire prin autoventilație 
internă la nivelul rotorului, prin inserția unor elemente nemagnetice  care formează între 
polii rotorici un ventilator intern, care odată cu mișcarea rotorului ventilează înfășurările 
statorice, forțând aerul cald din jurul înfășurărilor să iasă din mașină, ! ind înlocuit cu aer 
rece introdus din exteriorul carcasei mașinii. Inserția elementelor nemagnetice pentru 
autoventilație este caracterizată de un cost ! nanciar redus, implementare simplă, care nu 
denaturează în niciun fel performanțele mașinii, dimpotrivă, produc creșterea randamentu-
lui odată cu răcirea directă a înfășurărilor și a circuitului magnetic al statorului. 

Importanţa socio-economică: Reprezintă o creștere a randamentului sistemului prin faptul că 
mașina este autoventilată la rotor. Ca atare, costul, drept consum energetic, este redus.

Summary of the invention: The patent refers to a switched reluctance machine with internal self-
ventilation of the rotor, by inserting nonmagnetic elements that form with the rotor poles 
an internal fan, moving in the same time with the rotor, cooling the windings and the stator 
core. The hot air is forced to exit the machine, being replaced by colder air from the outside 
of the structure. This increases the e'  ciency of the machine and in the same time does not 
increase the price of building the machine.

B  58 GENERATOR CONTROLAT DE RADIOFRECVENȚĂ DE MARE PUTERE, FOLOSIT 
ÎN STUDIUL TRATAMENTULUI CANCERULUI 

Autor: Pantis Dan

Cerere: RO A/10031/2014

Esenţa invenţiei:  Generator controlat de câmp electromagnetic de mare putere (până la 3.150 V/m) 
în banda de frecvență 5…25 MHz, destinat studierii efectelor câmpului electromagnetic 
asupra celulelor tumorale, cu și fără nanoparticule (nanotuburi de carbon funcționalizate).

Importanţa socio-economică: Acest sistem este destinat laboratoarelor oncologice, de chimie sau 
biologie pentru studiul diverselor entități sub acțiunea unui câmp electromagnetic de mare 
putere.

Summary of the invention: High power radiofrequency generator (up to 3.150 V/m), in 5…25 MHz 
band, destinated to study the e* ects of electromagnetic ! eld on tumor cells, with or witho-
ut nanoparticles (functionalised carbon nanotubes)

B  59 INSTALAȚIE DE REȚINERE A DIOXIDULUI DE SULF ȘI A DIOXIDULUI DE CARBON 
DIN GAZELE REZIDUALE 

Autor: Hotea Vasile

Brevet: RO 125756 

Esenţa invenţiei:  Invenţia se referă la o instalație de reținere a dioxidului de sulf și a dioxidului de car-
bon. Conform invenției, aceste gaze sunt tratate într-o primă etapă cu o soluție de carbonat 
de sodiu pentru absorbția SO

2
 cu reacție chimică, urmată de absorbția CO

2
 pe tuf zeolitic. 
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Instalația conform invenției consistă, în principal, dintr-un scruber centrifugal (1), un  vas 
tampon pentru soluția de Na

2
CO

3
 (2), � ltru cu zeolit (6)  și un cristalizor rotativ (5).

Importanţa socio-economică: Reţinerea SO
2
 și CO

2
 cu încadrarea în valorile limită de emisie (mg/

Nm3). Procedeul poate �  aplicat în industria chimică, metalurgică și la centrale termice cu 
combustibili solizi, cu grad de " exibilitate ridicat pentru punerea în aplicare, cheltuieli rela-
tiv mici cu investiţiile, posibilităţi de automatizare completă, capacitatea de absorbție ridi-
cată a SO

2 
și a CO

2
, obţinerea de săruri de sul� t de sodiu și bisul� t de sodiu având diverse 

aplicaţii în industria chimică, textilă și oenologie.

Summary of the invention: The patent relates to a plant on capture of sulfur dioxide and carbon 
dioxide in the " ue gases. According to the invention that gases is are treated in a � rst step 
with sodium carbonate solution for SO

2 
absorption with chemical reaction followed by CO

2
 

adsorption zeolitic tu$ . The plant according to the patent consists essentially of a centrifu-
gal scrubber (1) bu$ er solution of Na

2
CO

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

B  60 PROCEDEU DE REȚINERE PRIN ABSORBȚIE CHIMICĂ A DIOXIDULUI DE CARBON 
DIN GAZELE REZIDUALE

Autori: Hotea Vasile, Badescu Gabriel, Juhasz Jozsef

Cerere: RO A 00410/2011

Esenţa invenţiei:  Invenția se referă la un procedeu de reținere a dioxidului de carbon din gazele rezi-
duale. Conform invenției, gazele sunt tratate într-o primă etapă în contracurent  cu o soluție 
apoasă de  carbonat de sodiu și potasiu 2M pentru absorbția CO

2
 cu formare de bicarbonat 

de sodiu în soluție, rezultând gaze tratate având valori limită ale bioxidului de carbon pen-
tru evacuare în atmosferă, iar în a doua etapă are loc desorbția CO

2 
din soluția alcalină de 

bicarbonat de sodiu și stocarea CO
2
.

Importanţa socio-economică: Avantajul principal constă în performanţa scruberului care realizează 
viteze de absorbţie rapide și o e� cienţă de reţinere ridicată a CO

2
,
  
capacitatea ciclică de 

recirculare și selectivitatea solventului chimic pentru dioxidul de carbon din " uxul de gaz re-
zidual. Alte avantaje importante care pot �  menţionate: " exibilitate, cu optimizarea compo-
nentelor tehnologiei în condiţii speci� ce, costuri reduse de separare a dioxidului de carbon 
din gazele reziduale și capacitate de captare ridicată a solventului (90…95%), caracteristici 
ridicate de pulverizare a solventului chimic, cum ar �  distribuţia, repartiţia și atomizarea 
picăturilor de solvent pe înălţimea turnului de absorbție, obţinerea CO

2
 de puritate ridicată 

(>99%) din gazele de ardere prin absorbție - desorbţie.

Summary of the invention: The patent relates to a process for capture of carbon dioxide from waste 
gases. The process, consists in a � rst step in treating waste gases counter with an aqueous 
solution of 2M sodium carbonate and potassium by absorption of CO

2
 in solution, resulting 

treated gases, and the second stage occurs CO
2
 desorption from alkaline solution of sodium 

bicarbonate and CO
2
 storage.

B  61 SINTEZA ECOMATERIALELOR PRIN ACTIVAREA ALCALINĂ A REZIDUURILOR 
INDUSTRIALE

Autori: Hotea Vasile, Badescu Gabriel, Juhas  z Jozsef

Cerere: RO A 2011 01080

Esenţa invenţiei:  Invenția se referă la un procedeu de imobilizare a metalelor grele toxice (Pb, Cd, 
Zn, Cu) într-o matrice geopolimerică pe bază de zguri metalurgice și tuf zeolitic natural prin 
activare alcalină, � ind o alternativă la cimentul Portland convențional, și poate �  utilizată în 
gestionarea deșeurilor periculoase, infrastructura de transport și construcții.

Importanţa socio-economică: Comparativ cu betoanele pe bază de ciment Portland, ecomateriale-
le pe bază de zgură alcalino-activată posedă următoarele avantaje: rezistenţă mare la foc, 
în mediu acid și conductivitate termică joasă, dispun de rezistenţă rezonabilă într-un timp 
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scurt, stabilitate bună a volumului, durabilitate excelentă: geopolimerul pe bază de zgură 
alcalino-activată poate să reziste mii de ani intemperiilor fără pierderea funcţiei.

Summary of the invention: The invention relates to a process for the immobilization of toxic heavy 
metals (Pb, Cd, Zn, Cu, etc.) in a geopolymeric matrix based on metallurgical slag and na-
tural zeolite tu!  by alkaline activation, and being an alternative to conventional Portland 
Cement, and can be used in hazardous waste management, transport infrastructure and 
construction.

B  62 INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CONTINUĂ A MATERIALELOR PROCESATE PRIN 
TOPIRE

Autor: Hotea Vasile

Brevet: RO 122230  

Esenţa invenţiei:  Brevetul se referă la o instalație de alimentare continuă cu materiale reci (cocs, 
zgură, cuarț) în procesul de topire în cuptoare cilindrice rotative.

Importanţa socio-economică: Metoda, conform invenţiei, prezintă următoarele avantaje: permite 
valori$ carea e$ cientă a căldurii reacţiilor exoterme, îmbunătăţirea regimului termic al pro-
cesului de topire, se reduce durata ciclului și poluarea mediului înconjurător.

Summary of the invention: The patent relates to a installation of a continuously supply of cold mate-
rials (coke, slag, funds) in the melting process in cylindrical rotary furnaces.

B  63 PROCEDEU DE RECUPERARE A PLUMBULUI DIN PASTA SULFATATĂ 
A ACUMULATORILOR UZAȚI

Autor: Hotea Vasile

Brevet: RO 119711  

Esenţa invenţiei:  Brevetul se referă la un procedeu de recuperare a plumbului din pasta sulfatată a 
acumulatorilor uzați prin tratarea cu o soluție alcalină, la un raport lichid-solid de 6:1 și la 
temperatura de 80ºC. Soluția obținută este reprecipitată cu acid sulfuric și PbSO

4  
rezultat 

este dizolvat în mediu amoniacal, la o temperatură de 60ºC și la un raport lichid-solid de 3:1.

Importanţa socio-economică: Plumbul din pasta sulfatată se recuperează în proporţie de 90…95%. 
Tehnologia decurge în totalitate prin metode hidrometalurgice nepoluante cu recircularea 
apelor reziduale și de spălare. Valori$ carea pastei sulfatate cu obţinerea sulfatului tribazic de 
plumb care corespunde ISO 9001:2000.

Summary of the invention: The patent relates to a process of lead recovery from used accumulators 
sulphated paste by treating with an alcaline solution, at weight liquid-solid ratio of 6:1 at 80ºC. 
The resulted solution is subjected to re-precipitation with sulphuric acid, and resulted PbSO

4 
is 

dissolved in ammoniacal environment, at 60ºC and at weight liquid-solid ratio of 3:1.

B  64 ACTUATOR CU GLISIERE TELESCOPIC

Autor: Năsui Vasile

Cerere: RO A/00099/2014

Esenţa invenţiei:  Actuatorul cu glisiere telescopic este prevăzut cu un moto-reductor care antrenea-
ză o transmisie prin cablu prins de o glisieră suport în care culisează o altă glisieră. Glisiera 
are o transmisie prin cablu, care are ramura inferioară legată la corpul actuatorului, iar ramu-
ra superioară – la glisiera a doua. Se obţine extensia mecanismului prin mișcare de translaţie 
simultană a celor două glisiere cu o viteză și cursă mărită.
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Importanţa socio-economică: Destinația este acţionarea ușilor și porţilor, mașinilor și instalațiilor de 
proces, roboţilor industriali cu un randament ridicat și e� ciență economică.

Summary of the invention: Telescopic slide actuator is equipped with a gear motor that drives a 
transmission cable attached to a sliding support which slides another slide. The slide has a 
transmission cable that is connected to the body of the actuator lower branch and upper 
branch to the next slide. Extension mechanism is obtained by simultaneous translational 
motion of both runners with a race speed and increased.

B  65 PRESĂ DE ULEI VEGETAL

Autor: Năsui Vasile

Brevet: RO 112174

Esenţa invenţiei:  Presa de ulei vegetal prin presare la rece a seminţelor oleaginoase este compusă 
dintr-un moto-reductor planetar cuplat cu un dispozitiv de stoarcere casetat sau cu alte 
dispozitive multifuncţionale. Dispozitivul de stoarcere este alcătuit dintr-un corp tubular, o 
bucșă cu dinţi de măcinare și un melc spiral special pentru presare. Utilajul poate �  echipat 
cu dispozitive pentru diverse operaţii gospodărești, devenind astfel un robot multifuncţio-
nal de tip: storcător, malaxor, transportor, tocător, împletitor, troliu etc.

Importanţa socio-economică: Destinația este producerea de ulei vegetal prin presare la rece și alte 
aplicații gospodărești cu un randament ridicat și e� ciență economică.

Summary of the invention: The vegetable oil squires by non-heating pressing of oily seeds is com-
posed by a planetary moto-reduction gear coupled with a squeezing device put into a box 
or with multifunctional device. Oil juice extractor consists of a hollow body, a bushing with 
a tooth milling particular spiral screw press. The machine can be equipped with devices 
for various household tasks and thus a multifunctional robot type: juicer, mixer, conveyor, 
shredder, knitting

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

B 66 APLICAREA ELECTROZILOR DE CONSTRUCŢIE SPECIALĂ PENTRU MĂRIREA 
EFICIENŢEI PLASMEI

Autori: Hîrbu Arefa, Topala Pavel, Ojegov Alexandr, Beșliu Vitalie

Cerere: MD a 2013 0052 

Esența invenției descrie electrozii de construcţie specială pentru căpătarea plasmei descărcărilor 
electrice în impuls, în condiţii de laborator. Ambii electrozi sunt confecţionaţi din canale 
conductive separate. În interstiţiu se formează câmpuri electrice de intensitate înaltă, ceea 
ce oferă posibilitatea de a crea plasmă fără utilizarea dispozitivelor suplimentare pentru io-
nizarea preventivă a mediului activ și de a mări volumul și omogenitatea plasmei.

Summary of the invention: The invention describes electrodes of special construction for electrical 
discharges in impulse plasma obtaining at laboratory conditions. Both two electrodes are 
made of separated conductive channels. The electrical � elds of high intensity are formed in 
the gap, that gives the possibility to create plasma without the use of any additional devices 
for the preventive ionization of the active media and to increase the volume and homoge-
neity of the plasma.

B 67 CONDIŢII DE OBȚINERE A PLASMEI ÎN MEDII GAZOASE ȘI APLICAREA 
EI ÎN NANOTEHNOLOGII

Autor: Hîrbu Arefa

Cerere: MD a 2013 0050 
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Esența invenției constă într-un procedeu de obţinere a plasmei descărcărilor electrice în impuls, în 
condiţii de laborator. Sunt analizate condiţiile de obținere a plasmei în medii gazoase, pre-
cum și interacţiunea ei cu suprafeţele metalice. Datorită construcţiei speciale a electrodului-
sculă, se prelucrează concomitent o suprafaţă a piesei, egală cu aria secţiunii transversale a 
electrodului.

Summary of the invention: The invention refers to the method of electrical discharges in impulse 
plasma obtaining at laboratory conditions. The conditions of plasma formation in the ga-
seous media are analyzed, as well as its interaction with metal surfaces. Due to the special 
construction of the tool-electrode a portion of the piece surface equal to the area of the 
electrode transverse section is concomitant processed.

B 68 MICRO- ȘI NANOSTRUCTURI FORMATE CU DESCĂRCĂRILE ELECTRICE ÎN IMPULS

Autori: Topala Pavel, Ojegov Alexandr, Beșliu Vitalie, Rusnac Vladislav, Guzgan Dorin

Brevete: MD 4184, 4325

Esența invenției se referă la formarea micro- și nanostructurilor pe suprafeţe metalice cu aplicarea 
descărcărilor electrice în impuls. Aplicarea peliculelor de gra! t pe suprafeţe metalice duce la 
creșterea rezistenţei la uzură, nu permite formarea dopurilor de para! nă în conductele pen-
tru transportarea petrolului și previne efectul de priză în îmbinările demontabile. Peliculele 
de oxizi formate pe suprafeţele metalice cu aplicarea acestei tehnologii, sporesc rezistenţa 
lor la coroziune, precum și rezistenţa electrică de suprafaţă. Modi! carea microgeometriei 
suprafeţelor active prin formarea conurilor Taylor sporește capacitatea de emisie electroni-
că și absorbţie de radiaţie, care se utilizează în microelectronică.

Summary of the invention: The invention refers to the formation of micro- and nanostructures on 
the metal surfaces by applying pulsed electrical discharge machining. Applying graphite 
pellicle on the metal surfaces leads to the increase of the wear resistance, doesn’t allow 
para"  n stoppers formation in the pipes for petroleum transportation and avoid the stick 
e# ect in the demountable joints. The oxide pellicles formed on the metal surfaces by ap-
plying this technology increase their resistance to corrosion, as well as their surface electri-
cal resistance. Microgeometry modi! cation of the active surfaces by Taylor cone formation 
increases the capacity of electron emission and radiation absorption, which are used in mi-
croelectronics.

B 69 PROCEDEU COMBINAT DE DEZALCALINIZARE A STICLELOR INDUSTRIALE

Autori: Șaragov Vasile, Burcovschi Ion

Esența invenției: Procedeul combinat de dezalcalinizare a sticlelor industriale în condiţii de labora-
tor și industriale include combinarea tratării termochimice cu gaze acide și tratării termo-
magnetice. Esenţa procesului elaborat constă în următoarele: ambalajul din sticlă (buteliile, 
borcanele și % acoanele) a fost tratat cu reagenţi gazoși și supus acţiunii câmpului electro-
magnetic (constant, alternativ, în impulsuri). În calitate de reagenţi gazoși s-au utilizat dio-
xidul de sulf, di% uordiclormetanul, di% uorclormetanul și amestecurile de gaze. Regimurile 
tratării ambalajului sunt: temperatura – de la 500 la 700ºC, partea de volum al gazului pen-
tru un produs alcătuiește aproximativ 0,1% din volumul lui, valoarea modulului vectorului 
inducţiei magnetice – până la 0,15 T, durata de la 3 la 5 s. Ca rezultat al tratării combinate 
a produselor din sticlă se intensi! că dezalcalinizarea straturilor super! ciale ale sticlei și se 
îmbunătăţesc proprietăţile ! zice și chimice ale ei.

Importanţa socio-economică: În condiţii industriale rezistenţa mecanică a produselor din sticlă sub 
in% uenţa reagenţilor gazoși și acţiunii câmpului electromagnetic crește cu 30…50% (în ace-
lași timp microduritatea sporește cu 10…20%, stabilitatea termică – cu 5…10%), iar stabili-
tatea chimică a lor sporește cu zeci de ori. S-au stabilit regimurile optime și s-a elaborat pro-
cesul de tratare combinată a produselor industriale din sticlă. S-au produs loturi industriale 
de ambalaj din sticlă cu proprietăţi ! zice și chimice îmbunătăţite
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Summary of the invention: The combined method of the dealkalization of industrial glasses pre-
sents a combination of thermochemical treatment with acid gases and treatment with 
electromagnetic � elds. The essence of the developed technique is the following: containers 
(bottles, jars and � asks) were treated with gaseous reagents and subjected to the in� uen-
ce of electromagnetic � eld (constant, alternating, pulse). Sulfur oxide, di� uorodichlorome-
thane, di� uorochloromethane and mixture of these gases were used as gaseous reagents. 
Treatment regimes of bottles are the following: temperature – between 500 and 700ºC, vo-
lume fraction of gas (gas volume vs. container capacity) - 0.1 %, vector’s magnitude of the 
magnetic induction - up to 0.15 T, duration – between 3 and 5 s. The combined treatment of 
glassware is followed by intensi� ed dealkalization of the glass surface layers and improve-
ment of their physical and chemical properties.

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE”, SUCEAVA (RO)

B 70 INSTALAȚIE PENTRU DEFECTOSCOPIA COLIVIEI ROTORICE

Autori: Cernomazu Dorel, Ţanţa Ovidiu Magdin, Mandici Leon, Poienar Mihaela, Romanescu Adrian, 
Niţan Ilie, Olariu Elena, Ungureanu Constantin

Cerere: RO A/00570/2014

Esenţa invenţiei: Instalația pentru defectoscopia coliviei rotorice este constituită, în principal, din-
tr-o suprafață de sprijin orizontală (1), pe care este plasat un dispozitiv de � xare (2), în care 
este introdus un rotor cu o înfășurare în colivie (3), supus analizei diagnostice. Pe suprafața 
cilindrică exterioară a rotorului este � xată o placă electroizolantă (4), prevăzută cu un canal 
circular (”c”), a� at în contact cu suprafața rotorului, canal în care este depusă o cantitate de 
fero� uid (5). Placa electroizolantă � xată prin intermediul unor tiranți este etanșată în raport 
cu rotorul (3) prin intermediul unei pelicule de lac adeziv (7). Colivia rotorică este conectată 
la o trusă de curent (8) prin intermediul unor conexiuni � exibile � xate pe inelele de scurt-
circuitare ale coliviei. Trusa de curent este alimentată de la o sursă de curent alternativ prin 
intermediul unui autotransformator reglabil (11), curentul furnizat de trusă � ind măsurat 
prin intermediul unui transformator de curent (9) asociat cu un ampermetru (10).

Importanţa socio-economică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenția este creșterea preciziei la 
identi� carea unor defecte în barele coliviei rotorice, provocate de îngustarea sau � surarea lor.

Summary of the invention: The system consists essentially of a horizontal supporting surface (1) on 
which is placed a � xing device (2) in which is placed a rotor with a cage winding (3), under 
diagnostic analysis. On the outer cylindrical surface of the rotor is � xed to an electrical-
ly insulating plate (4) provided with an annular channel ("c"), which is in contact with the 
surface of the rotor, the channel is made an amount of ferro� uid (5). Electrically insulating 
plate � xed by means of tie-rods is sealed in relation to the rotor (3) by means of an adhesive 
lacquer � lm (7). The cage rotor is connected to a power kit (8) by means of � exible connec-
tion attached to the short-circuit rings of the cage. The kit current is supplied from an AC 
power source via an adjustable autotransformer (11), the current provided by the source 
being measured by means of a current transformer (9) associated with an ammeter (10).

B 71 AGITATOR ELECTROMECANIC CU ACŢIUNE DUBLĂ

Autori: Graur Adrian, Milici Mariana, Milici Dan, Raţă Mihai, Ţanţa Ovidiu, Niţan Ilie, Romaniuc Ilie, 
Negru Mihaela, Cernomazu Dorel

Cerere: RO A/00330/2013

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un agitator electromecanic cu acţiune dublă cu posibilitatea 
imprimării simultane a două sensuri de rotaţie diferite. Agitatorul electromecanic cu acţiu-
ne dublă, conform invenţiei, este alcătuit dintr-un vas electroizolant (1) � xat într-un suport 
electroizolant (2) în interiorul cărui suport este plasat un ansamblu rotativ format dintr-un 



 SECŢIUNEA B | SECTION B  94 

Ex
p

oz
iţ

ia
  

In
te

rn
aţ

io
n

al
ă 

 S
p

ec
ia

li
za

tă
  

IN
FO

IN
V

EN
T 

20
15

vas feromagnetic sub formă de pahar (3) ce are dispuși pe interior doi magneţi permanenţi 
(4) � xaţi în poziţii diametral opuse. Vasul feromagnetic este antrenat în mișcare de rotaţie, 
prin intermediul unui ax (5), de un motor de curent continuu (6) alimentat de la un auto-
transformator cu contact alunecător. În interiorul vasului electroizolant (1) sunt introduse 
două bile feromagnetice (7) și (8), una dintre ele � ind plasată pe fundul vasului, iar cealaltă 
pe un jgheab inelar din material electroizolant (9) lipit pe partea interioară a vasului sub 
nivelul � uidului.

Summary of the invention: The invention relates to a double-acting electromechanical shaker with 
the possibility of simultaneous printing of two di! erent rotation directions. The electrome-
chanical agitator with double action according to the invention comprises a container of 
insulating (1) � xed in a insulating support (2) in which the support is placed an assembly 
rotating consists of a container ferromagnetic in the form of glass (3) which has two per-
manent magnets arranged on the interior (4) � xed in diametrically opposite positions. The 
ferromagnetic vessel  driven in rotation by means of a shaft (5), a DC motor (6) powered 
by an autotransformer with the slider. Inside the insulating vessel (1) are introduced two 
ferromagnetic balls (7) and (8), one of which is placed on the bottom and the other on the 
chute ring of insulating material (9) glued on the inside of the vessel under the � uid level.

B 72 VIBROMOTOR MAGNETOSTRICTIV CU ROTOR EXCENTRIC

Autori: Cernomazu Dorel, Ungureanu Constantin, Raţă Mihai, Prodan Cristina, Olariu Elena, Milici 
Dan, Milici Mariana, Georgescu Daniel, Romaniuc Ilie

Cerere: RO 129135

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un vibromotor magnetostrictiv cu rotor cu excentric destinat 
obţinerii unor viteze mici, până la câteva rotaţii pe minut, la cupluri mari, în condiţiile ali-
mentării de la frecvenţă industrială, fără a utiliza reductoare mecanice. Avantaje: simplitate 
constructivă, siguranţă mare în funcţionare etc.

Summary of the invention: The invention relates to an magnetostrictive vibromotor with eccentric 
rotor for obtaining low speeds to a few revolutions per minute at great couples, under-
frequency power supply without using mechanical gearboxes. Advantages: design simpli-
city, high reliability, etc.

B 73 MOTOR SOLAR TERMOMAGNETIC

Autori: Cernomazu Dorel, Graur Adrian, Sorea Niculai, Nițan Ilie, Ungureanu Constantin, Olariu 
Elena Daniela, Milici Mariana, Milici Dan, David Cristina, Raţă Mihai

Cerere: RO 127857

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la un motor bazat pe conversia heliotermică și magnetomecanică, 
și a cărui funcționare este posibilă prin distorsiunea câmpului magnetic produsă de căldura 
soarelui. Conform invenției, motorul cuprinde un rotor în formă de disc având încorporat 
pe o traiectorie periferică circulară multe pastile echidistante realizate din gadoliniu și o 
porțiune ieșind în afara căii periferice circulare, căldura soarelui � ind transmisă la o pastilă 
din gadoliniu prin intermediul unui dispozitiv de conversie constând dintr-o oglindă plană  
și o lentilă biconvexă, care concentrează radiația solară captată. Pastila din gadoliniu expusă 
radiației solare și alte pastile adiacente, sunt plasate într-o zonă îngustă sub acțiunea unui 
câmp magnetic produs de niște magneți permanenți. Pastilele astfel încălzite sunt răcite 
apoi într-o zonă periferică, sub acțiunea frigului produs de niște elemente Peltier și niște 
radiatoare prevăzute cu niște ventilatoare, toate alimentate de la un panou cu celule foto-
voltaice, montate pe partea frontală și permanent expusă radiației solare.

Summary of the invention: The invention relates to a motor based on the heliothermal and mag-
netomechanical conversion, whose operation is possible by the distortion of the magnetic 
� eld produced by the heat of the sun. According to the invention, the motor comprises a 
disk-shaped rotor having embedded on a circular peripheral path several equally-spaced 
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tablets  made of gadolinium and a portion protruding outside the circular peripheral path, 
the heat of the sun being transmitted to a gadolinium tablet by means of a conversion de-
vice consisting of a plane mirror and a biconvex lens  which concentrates the collected solar 
radiation, the gadolinium tablet exposed to the solar radiation and other adjacent tablets 
being placed in a narrow area under the action of a magnetic � eld produced by some per-
manent magnets, the so heated tablets; being cooled afterwards in a peripheral area under 
the action of the cold produced by some Peltier elements and some radiators provided by 
some fans all supplied from a panel with photovoltaic cells mounted on the front side and 
permanently exposed to solar radiation.

B 74 MOTOR SOLAR

Autori: Cernomazu Dorel, Mandici Leon, Ungureanu Constantin

Brevet: RO 122797

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la un motor solar realizat pe principiul motorului cu rotor rulant 
și poate �  utilizat pentru acționarea convertoarelor de tip special, în scopul de a urmări în 
permanență mișcarea soarelui. Conform invenției, motorul solar se compune dintr-un disc 
% exibil feromagnetic (1), � xat, prin intermediul unui butuc (2), pe un ax (3) care se sprijină în 
două lagăre de alunecare (4 și 5). Rotorul este sub acțiunea unui câmp magnetic învârtitor, 
produs prin acțiunea succesivă a patru perechi de electromagneți (6a-6a', 6b-6b', 6c-6c' și 
6d-6d'), alimentate de la un panou cu celule fotovoltaice (7). Traductoare de poziție (TP) 
sunt montate și corelate cu direcțiile de acțiune a perechilor de electromagneți (6a-6a', 6b-
6b', 6c-6c' și 6d-6d').

Summary of the invention: The invention relates to a solar motor made on the principle of the rolling 
rotor motor and used for driving the special-type converters, in order to continuously follow 
the sun movement. According to the invention, the solar motor consists of a % exible ferro-
magnetic disk (1), � xed, by means of a hub (2), on an axle (3) which is supported in two sli-
ding bearings (4 and 5) and which is under the action of a rotating magnetic � eld produced 
by the successive action of four pairs of electromagnets (6a-6a', 6b-6b', 6c-6c' and 6d-6d'), 
supplied from a photo-voltaic cell panel (7), and a ball race (8) on which there is supported 
the % exible disk (1), distorted under the action of the rotating magnetic � eld, and on which 
there are located some position transducers (TP), on directions correlated with the directi-
ons of action of the electromagnets pairs (6a-6a', 6b-6b', 6c-6c' and 6d-6d').

B 75 MOTOR ROTATIV CU ARDERE INTERNĂ

Autori: Mihai Ioan, Olariu Elena Daniela

Cerere: RO 128844 

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la un motor rotativ cu ardere internă care produce lucru mecanic 
pe seama arderii combustibilului la volum constant, aerul necesar arderii � ind comprimat în 
exteriorul motorului într-un cilindru în care acționează două pistoane cu dublu efect. Con-
structiv, statorul motorului înglobează camerele de ardere la volum constant, durata proce-
sului de ardere � ind controlată prin intermediul unor supape, iar aerul necesar arderii pro-
vine de la cilindru  care realizează comprimarea prin intermediul a două pistoane cu dublu 
efect, pistoane ce pot �  acționate � e de o placă turnantă, � e hidraulic sau prin alte mijloace.

Importanţa socio-economică: Parametrii motorului rotativ cu ardere internă vor �  net superiori față 
de cei ai sistemelor clasice datorită posibilității de control al duratei procesului de ardere, 
a gradului de compresie realizat și a conceptului de motor rotativ care elimină vibrațiile și 
solicitările din mecanismele de tip bielă-manivelă. Avantajele care se obţin cu un astfel de 
motor rotativ sunt: 

- posibilitatea de a utiliza camere de ardere la volum constant;
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- se pot atinge presiuni mult mai ridicate fără ca efectul distrugător al detonaţiei să se mai 
manifeste asupra mecanismului bielă-manivelă;
- se poate controla durata procesului de ardere;
- mișcarea obţinută este de rotaţie fără să mai existe alte mecanisme mecanice intermediare;
- motorul obţinut este mult mai compact la o aceeași putere furnizată;

- simplitate constructivă; 

- reducerea noxelor printr-o ardere mai completă.

Summary of the invention: The invention relates to a rotary internal combustion engine meant to 
produce mechanical work as a result of constant-volume fuel combustion.  According to 
the invention, the engine comprises a stator and a rotor wherein an even number of high-
pressure constant-volume combustion chambers are located, the pressure of the cobustion 
gases stored within said chambers geing controllled by some valves, upon releasing the 
said gases there being a substance impulse of much higher pressure and " ow rate as com-
pared with a classic engine, which is led through a convergent nozzle to some  tangentiak 
cavities located within the rotor and sealed by means of some ring which slidably rotate on 
the stator, where the gases create by impulse a rotor moment.

ARABADJI VASILII

B 76 DISPOZITIV MOBIL PENTRU PRĂJIREA ȘI AFUMAREA PRODUSELOR ALIMENTARE

Autor: Arabadji Vasilii

Cerere: MD s 2015  0121  

Esenţa invenţiei:  Dispozitivul mobil pentru frigerea și afumarea produselor alimentare utilizează în 
calitate de elemente de combustibil și de fumizare cărbune de lemn, precum și rumeguș, 
talaș, diferite după compoziția speciilor, umiditatea și prezența aditivilor, care forti% că și/sau 
conferă produsului preparat gust, culoare, aromă, totodată, afumarea poate %  efectuată nu 
numai pe mangal, dar, de asemenea, pe aragaz sau în cuptoare electrice.

Summary of the invention: Mobile device for cooking and smoking of food uses fuel and smoke 
elements of charcoal and sawdust, shavings, di& ering in species composition, humidity and 
the presence of additives, enhanced and / or betrayed prepared product taste, color, aroma, 
and smoking may be carried out not only on the grill, but also on gas and electric stoves.

B 77 ÎNCĂLZITOR DE APĂ

Autor:  Arabadji Vasilii

Cerere: MD s 2015  0116    

Esenţa invenţiei:  Încălzitorul de apă pe bază de ET radiatoare infraroșii din ceramică demonstrează 
minimizarea încălzirii inerțiale a agentului termic, și anume, atingerea regimului funcțional 
de temperatură într-un timp scurt, este tehnologic din punctul de vedere al asamblării, pro-
% laxiei și deservirii, având, de asemenea, o e% ciență înaltă.

Summary of the invention: Water heater on thermoelectric heaters ceramic infrared emitters rea-
ches minimizations of inertial heating coolant i.e. its output to the working temperature 
range in a short time, it is technologic in assembly, prevention and care, and also has high 
e)  ciency.

B  78 DISPOZITIV PENTRU PRELUCRAREA SOLULUI, FURCĂ-CĂRUCIOR

Autor: Arabadji Vasilii

Cerere: MD s 2015  0120  
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Esenţa invenţiei:  Dispozitivul furcă-cărucior este destinat atât pentru săpatul solului în toamnă, 
atunci când nu este necesar de strivit bolovanii, cât și pentru celelalte anotimpuri, când 
este nevoie ca bulgării să � e mărunțiți, dar și pentru transportarea încărcăturilor, � xându-se 
roți pe dinții laterali.  Dispozitivul efectuează o afânare calitativă, sporește productivitatea 
muncii, reduce numărul persoanelor cu afecțiuni ale sistemului locomotor, prin urmare, nu 
numai că sporește productivitatea muncii, este multifuncțional, dar și protejează sănătatea 
utilizatorilor.

Summary of the invention: Device fork - truck designed for digging in the autumn, when it is not 
required to break up clods, or at other times when it is necessary to break up clods of earth 
and for carrying goods, � xing the wheels at the last teeth. It produces qualitative soft soil, 
improves productivity, reduces the number of disabled people supporting locomotor di-
sorders, therefore, not only increases productivity and versatile, but also protects health.

ARGHIRESCU MARIUS, BUCUREȘTI (RO)

B 79 GENERATOR MAGNETO-ELECTRIC MIXT, CU COROANE MAGNETICE

Autor:  Arghirescu Marius

Cerere: RO 2014-00968

Esenţa invenţiei:  Generatorul magneto-electric cu coroane magnetice este format din minim un 
modul dispus într-o carcasă (1) și având un stator dublu (S) magnetic cu un stator solenoidal 
(6) cu 2n bobine (u) dispuse circular și unite prin rășină epoxidică, � xat între două coroane 
magnetice (2, 2’) tip magnet inelar de diametru mare cu polii pe feţe, și un rotor (R) format 
din două discuri rotorice (7, 7’) care încadrează statorul solenoidal (6), formate � ecare din n 
ecrane magnetice (8, 8’) constând în magneţi subţiri (m) cu polii pe feţe, dispuși repulsiv faţă 
de coroanele magnetice (2, 2’). Rotorul (R) este � xat pe un ax rotoric (4) cu capetele � xate în 
câte un rulment (5, 5’) � xat pe un capac (b, b’) al carcasei (1), axul (4) având la un capăt un co-
lector (C) conectat prin � re la două discuri de cupru (3, 3’) sau spirale Tesla (3”) de generator 
homopolar, de care se lipesc ecranele magnetice (8, 8’), prin intermediul unor ecrane fero-
magnetice (d). Curentul generat în bobinele (u) este dat de variaţia de " ux magnetic produs 
de interpunerea alternativă a ecranelor magnetice (8, 8’) între coroanele magnetice (2), re-
spectiv, (2’) și bobinele (u). Pe suprafeţele lăcuite dinspre rotor ale coroanelor magnetice (2, 
2’) sunt dispuse niște bobine (n) subţiri, conectate la ieșirea unui oscilator cu cuarţ acordat 
pe frecvenţă egală cu un submultiplu al frecvenţei de rezonanţă electronică orbitală a ato-
milor de cupru: 172,753 kHz, pentru generare de electroni liberi suplimentari în bobinele 
(u) ale statorului solenoidal (6), în scopul măririi intensităţii curentului și a puterii generate.

Importanţa socio-economică: - construcţie simplă, realizabilă la diverse puteri și de peste 1 kW, cu 
randament ridicat ca urmare a valorii mai mici a forţei de frânare magnetică generată de 
" uxul magnetic indus în bobinele (u) de generare a curentului electric - faţă de varianta 
Dom Smith, cu magneţi statorici cilindrici dispuși în repulsie și bobine statorice dispuse pe 
aceștia, nu sunt necesare ecrane magnetice din zirconat de wolfram (scumpe), acestea � ind 
înlocuite cu ecrane tip magnet subţire polarizat pe feţe și ecranat la limită faţă de coroana 
magnetică faţă de care este dispus repulsiv.

Summary of the invention: The magneto-electric generator with magnetic crowns is composed of 
at least one module disposed in a housing (1) and having a double magnetic stator (S) and 
an solenoidal stator (6) with 2n coils (u) joined by epoxy resin, � xed between two magnetic 
crowns (2, 2’) of type magnet ring of large diameter with poles on faces, and a rotor (R) con-
sisting of two discs (7, 7’) which fall the solenoidal stator (6), each consisting of ‘n’ magnetic 
screens (8, 8’) in form of thin magnets (m) with poles on sides, disposed repulsively in report 
with the magnetic crown (2 or 2’). The rotor (R) is � xed on a shaft (4) with the ends � xed in 
bearings (5, 5’) a#  xed to a lid (b, b’) of the housing (1), the shaft (4) having on one end a 
collector (C) connected by wires to two copper disks (3, 3’) or Tesla spirals (3’’) of homopolar 
generator on which are bound the magnetic screens (8, 8’) by a ferromagnetic screen (d). 
The current generated in the coils (u) is given by the variation of magnetic " ux produced by 
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alternative interposing of magnetic screens (8, 8’) between magnetic crowns (2) respective 
(2’) and the coils (u). To one face of the magnetic crown (2, 2’) are placed some coils (n), con-
nected to a generator of 172, 753 kHz for the generating of supplementary free electrons in 
the coils (u) for the current intensity and electric power increasing (u) for the current inten-
sity and electric power increasing intensity and electric power increasing.

BUȚINCU TOADER, BUCUREȘTI (RO)

B 80 APARAT DE ZBOR: CU AEROTURBINE; CU TURBINĂ PENTRU AER; 
CU PROPULSOARE DE AER (PLATFORMĂ ZBURĂTOARE)

Autor: Buţincu Toader

Brevete: RO 126657, 126658, 125765

Esenţa invenţiei: Aceste aparate decolează-aterizează pe verticală și diferă între ele, îndeosebi, prin 
construcția și principiul de funcționare a componentelor active de interacțiune cu aerul. 
La primul aparat, forța portantă se obține cu ajutorul unor aeroturbine, care pot funcționa 
succesiv ori simultan cu diferite turații. Al doilea aparat, dezvoltă o forță de sustentație ca 
urmare a vehiculării aerului printr-un sistem complex antrenat de două sau mai multe stato-
reactoare. La ultimul aparat, portanţa se obține, în principal, ca urmare a diferenței de presi-
une statică între partea inferioară și cea superioară a plăcilor active, diferență provocată de 
mai multe propulsoare de aer. Cu amenajări speciale, oricare din cele trei aparate de zbor, 
poate decola, respectiv ateriza și pe apa.

Importanţa socio-economică: Aparatele de zbor pot satisface nevoile societății în diverse dome-
nii: transport aerian de persoane și bunuri materiale; activități turistice; salvări în caz de 
calamități și/sau catastrofe, ori din locuri greu accesibile; misiuni speci& ce apărării naționale 
și ordinii publice; exploatarea pădurilor; cartogra& erea teritoriului; stingerea incendiilor; 
combaterea bolilor și dăunătorilor în agricultură și silvicultură etc. Proiectarea, omologarea 
și lansarea în producție a acestor aparate va asigura crearea de locuri de muncă, dezvoltarea 
economică, progresul tehnic, reducerea cheltuielilor cu infrastructură terestră pentru trans-
porturi și efectuarea unor activități imposibil de rezolvat pe altă cale.

Summary of the invention: These machines take o*  and land vertically and di* er one from another 
mainly by their construction and principle of functioning of their active components of air 
interaction. The buoying force of the & rst machine is achieved with air turbines which may 
function successively or simultaneously with various rotation speeds. The second machine 
develops a sustaining force, due to the passing of the air through a complex system driven 
by two or more statoreactors. The third machine’s buoying force is obtained, basically, sub-
sequent to the static pressure di* erence between the inferior and the superior sides of the 
active plates, di* erence caused by several propeller of air. With special device, any of the 
three + ying machines may take o* , respectively land, on water.

B 81 POMPĂ HIDROSTATICĂ PENTRU APĂ

Autori: Buţincu Toader, Buţincu Niculina

Cerere: RO a 00258 2014

Esenţa invenţiei: Pompa are trei pistoane, legate rigid între ele printr-un ax comun, care se pot mișca 
rectiliniu, alternativ și simultan în interiorul a trei cilindri: un piston și un cilindru central 
cu diametru mare pentru antrenarea pompei și câte un piston și un cilindru cu diametre 
identice, dar mult mai mici, la extremitățile cilindrului principal, care asigură pomparea apei. 
Accesul apei în cei trei cilindri se face gravitațional și simetric prin niște conducte, în care 
există două supape-disc, legate rigid între ele printr-o tijă și acționate de către un cilindru 
hidraulic cu apă, care au rol de comandă și control al funcționării pompei prin intermediul 
unui comutator hidraulic. Această pompă are avantajul major că nu necesită motor pentru 
antrenare și nu afectează mediul natural, nu face zgomot, nu necesită supraveghere, are o 
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înaltă � abilitate, costurile de exploatare sunt foarte mici, iar înălțimea de pompare poate �  
considerabilă, aceasta depinzând de raportul dintre diametrele cilindrilor și de diferența de 
nivel între pompă și sursa de apă.

Importanţa socio-economică: Pompa este destinată să ridice o anumită cantitate de apă din sur-
se naturale la diverse înălțimi, folosind în acest scop energia potențială (hidrostatică, 
gravitațională) a apei stătătoare din sursa respectivă, ne� ind necesar niciun fel de motor 
pentru antrenare. Funcționează non-stop, lent și fără șocuri, cu costuri de exploatare negli-
jabile. Are o mare � abilitate, nu necesită supraveghere și nu afectează mediul natural. Aco-
peră nevoile locale de alimentare cu apă pentru: ferme piscicole, adăpători pentru animale, 
irigații prin cădere, fântâni arteziene etc. Introducerea în fabricație asigură locuri de muncă, 
avantaje economice și condiții de viață mai bune.

Summary of the invention: The pump has three pistons, rigidly related to one another by means of 
a common axle, which can move rectilinearly-alternatively and simultaneously inside three 
cylinders: one piston and one central cylinder, with a large diameter, for driving the pump, 
and two pistons and two cylinders, with identical diameters, but smaller than the � rst one, 
placed at the extremities of the principal cylinder, which pump the water.

The access of the water in the three cylinders is made gravitationally and symmetrically via 
pipes, which contain two disk-shaped valves, rigidly connected to one another by means 
of a rod and driven by a hydraulic water cylinder, with role of command and control of the 
functioning of the pump, by means of a hydraulic switch.

This pump has a major advantage that it does not require engine for driving and, besides, it 
does not a! ect the environment, it is silent, it does not require supervision, it has a high re-
liability, the exploitation costs are very small and the pumping height can be considerable, 
this depending on the relation between the cylinders diameters and the di! erence of level 
between the pump and the water source.

B 82 ROATĂ HIDRAULICĂ

Autori: Buţincu Toader, Buţincu Niculina

Cerere: RO a 00257 2014

Esenţa invenţiei: Roata are mai multe cupe montate pe un butuc special, împreună cu care se în-
vârtesc în jurul unui corp central cilindric, pro� lat și � xat pe un arbore ce se sprijină pe doi 
suporți de susținere a întregii roți. Construcția părților componente și modalitatea de asam-
blare a acestora asigură valori� carea integrală a energiei potențiale (gravitaționale) a apei 
din oricare sursă naturală, indiferent de mărimea diferenței de nivel între suprafața liberă 
a apei și axa de simetrie a roții hidraulice. Particularitatea acestei roți constă în faptul că 
întreaga cantitate de apă utilizată circulă numai prin interior. Are multiple avantaje pen-
tru că funcționează lent și uniform, fără șocuri și fără zgomot, nu afectează mediul natural, 
dezvoltă un cuplu mare, are o bună � abilitate, costurile de exploatare sunt neglijabile și nu 
necesită supravegherea permanentă a funcționării.

Importanţa socio-economică: Roata hidraulică asigură valori� carea integrală a energiei potențiale (hi-
drostatice, gravitaționale) a apelor stătătoare prin transformarea acesteia în energie mecanică 
utilizabilă direct sau prin transformare în continuare în energie electrică, pneumatică ori hi-
draulică. Are un regim blând de funcționare și, ca urmare, � abilitatea este ridicată, iar costurile 
de exploatare sunt reduse, nu face zgomot și nu afectează mediul natural. Face posibilă pune-
rea în valoare a surselor naturale de apă, care în prezent nu se folosesc, cu șanse de înlocuire a 
actualelor turbine Pelton în centralele hidroelectrice. Punerea în producție asigură noi locuri 
de muncă și o dezvoltare economică a țării, în special, a zonelor defavorizate.

Summary of the invention: The wheel has several buckets mounted on a special hub, which rotate 
together around a central cylindrical body, which is built and � xed on a shaft, which stands 
on two props, supporting the entire wheel. The construction of the components and the 
modality of their assembly make possible the integral use of the potential (gravitational) 
energy of water, from any natural source, no matter the di! erence of level between the free 
surface of the water and the symmetry axle of the wheel. The particularity of this wheel 
lies in the fact that the entire quantity of water used circulates only inside the wheel. It has 
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multiple advantages, because it works slowly and uniformly, shock-free and noiseless, it 
does not have any impact on the environment, it develops a relatively high torque, it has 
a good reliability, the exploitation costs are negligible and it does not require permanent 
supervision of its functioning.

DANILIUC ION 

B 83 DIVIZOARE DE ÎNALTĂ TENSIUNE

Autori: Colpacovici Iulian, Daniliuc Ion, Cleimeonov Vladimir, Cojocaru Dumitru

Brevete: MD 2180, 3239, 4128

Esența invenției: Ciclul de invenții se referă la domeniul măsurărilor electrice și este destinat măsură-
rii și transformării pe scară largă a tensiunii în circuitele de înaltă tensiune de curent conti-
nuu, alternativ și de impulsuri. În baza acestor invenții a fost realizată o serie de noi tipuri de 
divizoare de înaltă tensiune care asigură:
- precizie înaltă până la 0,05%, similar cu transformatoarele etalon;
-  gamă largă de frecvențe de operare (0...50000)Hz; 
- un interval extins de tensiuni nominale (6...80)kV; 
- un domeniu larg de temperaturi de funcționare (-40...+60)ºC; 
-  protecție sporită împotriva in* uenței câmpurilor electromagnetice. 

Importanța socio-economică: Ciclul de invenții are aplicații în mai multe domenii de vârf ale științei 
și tehnicii: energetică, electrotehnică, construcție de aparate electrice, metrologie s.a. Dato-
rită preciziei înalte și avantajelor sale, aceste divizoare sunt indispensabile în domeniul con-
trolului calității energiei electrice și măsurării precise a puterii electromagnetice în rețelele 
de înaltă tensiune, asigurând o economie esențială a energiei electrice și a altor resurse 
materiale.

Summary of the invention: The cycle of inventions relates to the / eld of electric measurements and 
is intended for large-scale measurement and transformation of voltages in direct-, alterna-
ting- and pulse-current high-voltage circuits. Based on these inventions it was developed a 
series of new types of high-voltage dividers providing:
- a high precision up to 0.05%, similar to standard transformers;
- a wide range of operating frequencies (0…50000) Hz;
- an extended range of rated voltage (6…80) kV;
- a wide range of operating temperatures (-40…+ 60)ºC;
- an increased protection against the in* uence of electromagnetic / elds.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE 
ELECTRICĂ ICPE-CA, BUCUREȘTI (RO)

B 84 PROCEDEU DE OBȚINERE A COMPOZITULUI CARBON-CARBON

Autori: Băra Adela, Banciu Cristina, Pătroi Delia, Leonat Lucia Nicoleta, Rîmbu Gimi Aurelian

Brevet: RO 126305

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un procedeu de obținere a unui compozit de tip carbon-carbon, 
constituit dintr-o matrice carbonică nanocompozită, ranforsat cu / bre de carbon, care cu-
prinde următoarele etape: obținerea materialului pentru matricea carbonică nanocompozi-
tă dintr-o smoală de petrol cu punct de înmuiere de 90°C, aditivată cu nanotuburi de carbon 
în proporție de 0,5…2%mas., prin amestecare, dispersare ultrasonică, uscare la 100°C și tra-
tare termică la 440…460°C; obținerea compozitului carbon-carbon prin suprapunerea suc-
cesivă de straturi de țesătură de carbon și material pentru matricea carbonică în proporție 
de 30…50%mas., urmată de presarea la cald până la o temperatură maximă de 350°C; car-
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bonizarea semifabricatului obținut la o temperatură de 900…1000°C în atmosferă inertă cu 
o viteză de 1°C/min. Presarea se face cu creșterea treptată a temperaturii într-un interval de 
timp de 45…60 min, la o presiune de 30…40 kg/cm2. Materialul compozit carbon-carbon 
obținut are o densitate de 1,2…1,4 g/cm3, un coe� cient de frecare de 0,25…0,4, o rezistență 
mecanică de 150…220 MPa, un modul de elasticitate de 10…30 GPa și rezistență la tempe-
raturi ridicate de lucru.

Importanţa socio-economică: Realizarea de componente pentru sistemele de frânare utilizate în 
industria aeronautică și de transporturi și ca material pentru sistemele de protecție termică; 
îmbunătățirea performanțelor la frecare și uzură ale materialelor de fricțiune obținute din 
material  compozit de tip carbon-carbon.

Summary of the invention: a) Obtaining carbon nanocomposite matrix from a petroleum pitch with 
a softening point of 90°C, with the addition of carbon nanotubes in a proportion of 0.5...2% 
weight, by mixing, ultrasonic dispersion, drying at 100°C and heat treatment at 440...460°C; 
b) Obtaining the carbon-carbon composite through the superposition of successive layers 
of carbon fabric and carbon matrix material in a proportion of 30...50% weight, followed by 
hot pressing up to a maximum temperature of 350°C; c) The carbonization of the obtained 
semi-product at a temperature of 900...1000°C in an inert atmosphere at a rate of 1°C/min. 
The pressing is done by gradually increasing the temperature during a period of time of 
45...60 min, at a pressure of 30...40 kg/cm2. The obtained carbon-carbon composite material 
has a density of 1.2...1.4 g/cm3, a friction coe"  cient of 0.25...0.4, a mechanical strength of 
150...220 MPa, a Young modulus of 10...30 GPa and resistance at high temperatures.

B 85 MATERIAL CARBONIC PENTRU DEIONIZAREA CAPACITIVĂ A APEI ȘI PROCEDEU 
DE OBȚINERE 

Autori: Hristea Gabriela, Leonat Lucia

Brevet: RO 128203

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la un material carbonic pentru deionizare capacitivă a apei și pro-
cedeu de obținere, pe bază de xerogel carbonic destinat tratamentelor de desalinizare a 
apei de mare și utilizat  ca material de electrod în dispozitive de deionizare capacitivă a 
apei, pe bază de geluri organice de tip rezorcină-formaldehidă. Conform invenției, materia-
lul carbonic  se realizează în 5 etape: în prima etapă se obține un hidrogel organic în urma 
policondensării rezorcinei cu formaldehida (raport molar R:F de 1:2; raport molar catalizator 
(C):R de 1:10; 1:200; 1:1000) în prezența unui catalizator bazic; în a doua etapă o împâslitură 
carbonică este impregnată (cu 1%) cu hidrogelul obținut în prima etapă; în a treia etapă 
materialul compozit  rezultat în urma impregnării este supus uscării, urmând ca în etapa 4 
materialul compozit  să � e tratat termic între 800…950ºC în atmosferă controlată; materia-
lul rezultat este activat chimic prin atac acid în etapa 5; materialul carbonic obținut în etapa 
5 se caracterizează prin: densitate aparentă: 0,14…0,80 g/cm3, SBET: 100…650m2/g, sistem 
de pori majoritar microporos (pori mai mici de 2 nm), conductiv electric R:0.5…10Ω.

Importanţa socio-economică: Nu sunt utilizate chimicale pentru desalinizare și puri� carea/re-
generarea sistemului; nu sunt utilizate membrane (costisitoare și care ridică probleme 
de întreținere/regenerare chimică - cazul osmozei inverse); consumul redus de energie; 
siguranță sporită în exploatare; posibilitate de funcționare cu surse autonome;  modulul 
poate �  alimentat și fotovoltaic.

Summary of the invention: The invention relates to a carbon material for capacitive deionization of 
water, and obtaining procedure, carbonic xerogel based aimed for sea water desalination 
treatments. The carbon material according to the invention is used as an electrode material 
in water capacitive deionization devices. According to the invention, the carbonic material 
is made in 5 stages: in the � rst stage is obtained an organic gel following the polycondensa-
tion of resorcinol with formaldehyde (the molar ratio R:F of 1:2; the molar ratio catalyst (C):R 
of 1:10; 1:200; 1:1000) in the presence of a basic catalyst; in the second stage a mat carbon is 
impregnated (with 1%) with the hydrogel obtained in the � rst stage; in the third stage  the 
resulting composite material after impregnating is subjected to drying, so that in stage 4 
the composite material has to be treated between 800-9500 C in a controlled atmosphere; 
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The resulting material is chemically activated by acid attack in stage 5; the carbonaceous 
material obtained in stage 5 is characterized by: apparent density: 0.14…0.80 g/cm3, SBET: 
100…650m2/g, mostly microporous pore system (pores less than 2 nm), electrically conduc-
tive R:0.5…10Ω.  

B 86 CONDUCTOR ELECTRIC AERIAN CU AUTOPROTECȚIE LA DEPUNERILE DE CHICIURĂ/
GHEAȚĂ

Autori: Palii Liviu Sorin, Kappel Wilhelm, Codescu Mirela Maria, Patroi Eros Alexandru, Iorga 
Alexandru, Ionescu Ioan,  Racoviteanu Irina 

Cerere: RO 2010/00690

Esenţa invenţiei: Aliaj multifuncţional, cod Mcx, nou creat pentru acest scop, caracterizat prin 
proprietăți termosensibile prestabilite și reversibile, fără histerezis și fără transformări ale 
structurii cristaline. Utilizarea câmpului electromagnetic disipat de conductorul de trans-
port EE-LIT în funcţiune, pentru asigurarea aportului termic suplimentar (energie calorică) 
numai în condiţiile de temperaturi negative, și cantitativ direct proporţional cu valoarea 
temperaturii negative ambientale. Soluţia constructivă a conductorului aerian de trans-
port EE-LIT cu proprietatea intrinsecă de autoprotecție la depunerile de chiciură/gheață și 
care păstrează toate celelalte caracteristici constructive și de utilizare identice cu cele de 
la conductorii standardizaţi utilizaţi în prezent pentru transportul EE-LIT. Își realizează au-
toprotecţia prin * rele de aliaj TcM multifuncţionale, a+ ate în componenţa conductorului. 
Conductorul are aceleași caracteristici constructive și de exploatare ca și conductorii similari 
standardizaţi, își realizează funcţia de autoprotecţie fără consum suplimentar de energie.

Importanţa socio-economică: Comutația da/nu pentru aportul caloric suplimentar care asigură ne-
depunerea de chiciură/gheață pe conductorul aerian EE-LIT, este realizată de modi* carea 
prestabilită și reversibilă a unor proprietăți termosensibile ale * rului de aliaj multifuncțional 
de tip Mcx funcție de temperatura ambientală, acest aport caloric suplimentar crescând 
progresiv cu scăderea temperaturii. La temperaturi ambientale pozitive nu se produce un 
aport termic/caloric suplimentar. Aliajul multifuncțional, cod Mcx, este inserat în conducto-
rul EE-LIT, sub formă de * re de același diametru cu * rele din stratul exterior al conductoru-
lui, înlocuind în stratul superior un număr prestabilit de * re din conductorul de construcţie 
standard.

Summary of the invention: The multifunctional alloy cod Mcx newly created for this purpose, charac-
terized through thermosensitive magnetic predetermined and reversible properties, without 
hysteresis, and without transformations of the crystalline structure. Using the electromagnetic 
dissipated * eld by the operating transportation conductor EE-HVL with the intrinsic property 
of self-protection at the frost / ice deposits and which retains all other identical structural and 
use characteristics with those of the standard conductors used today for the EE-HVL transpor-
tation. The constructive solution of the aerial electric conductor with the intrinsic properties 
of self protection to frost/ice deposition and which keep all other constructive and used cha-
racteristic properties identical to those used in standardized wires currently used for electrical 
energy transport. It realize its self-protection through the TcM based alloys multifunctional wi-
res; which are the constituent parts of the conductor. It has the same constructive and exploi-
tation characteristics like those of the standard similar conductors, it realize its self-protection 
function without supplementary energy consumption.

B 87 HÂRTIE SECURIZATĂ CU DETECTARE ȘI VALIDARE ELECTRONICĂ

Autori: Codescu Mirela Maria, Erdei Remus, Iorga Alexandru, Kappel Wilhelm, Manta Eugen, Oprea 
Florentina, Patroi Eros Alexandru, Patroi Delia, Midoni Valentin, Zapodeanu Ion, Burlacu 
Maricica, Buteica Dan, Nechita Petronela
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Brevet: RO 126675

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la o hârtie securizată cu detectare și validare electronică, destinată 
realizării documentelor de valoare, în a cărei compoziție sunt distribuite micro& re magne-
tice. Prin înglobarea micro& relor magnetice în matricea celulozică a hârtiei se realizează un 
nou element de securizare a acesteia, care este detectat și validat electronic cu ajutorul unui 
senzor de câmp. Micro& rele feromagnetice utilizate sunt din aliaj CoFeCrMnSiB, au inducție 
magnetică la saturație Bs=0,2…2,2 T, câmp coercitiv Hc=1…6000 A/m și permeabilitate 
magnetică μ=100…165000, de lungime ~7 mm și densitate ~3,235 g/km, în concentrație 
de 0,025%. Micro& rele feromagnetice sunt introduse în matricea celulozică formată dintr-
un amestec de celuloză sulfat înălbită din rășinoase 50…70% și celuloză sulfat înălbită din 
foioase 50…30%, măcinate în două trepte până la un grad & nal de măcinare de 52º SR.

Importanţa socio-economică: Autenti& carea produselor și documentelor, sisteme de control al 
brandului și controlul accesului; magazine cu sisteme antifurt; senzori magnetici cu GMW 
electric special (magnetostrictiv, proprietăți magnetocalorice, magnetoimpedanță gigant, 
magnetorezistență gigant, bistabilitate magnetică); senzori de temperatură; ecrane elec-
tromagnetice, într-o gamă extinsă de frecvențe (sute de kHz – 3 GHz); sisteme de încălzire a 
pardoselilor; cabluri microconductoare pentru telecomunicații; minitransformatoare.

Summary of the invention: The invention relates to a securised paper with electronic detection and 
validation, aimed at making value documents, in whose composition magnetic microwires 
are distributed. By embedding magnetic microwires in the cellulose matrix of the paper a new 
element of its security is made, which is electronically detected and validated using a & eld 
sensor. The magnetic microwires are made from CoFeCrMnSiB, have the saturation magnetic 
+ ux density Bs=0.2…2.2 T, coercitiv magnetic & eld strength Hc=1…6000 A/m and magne-
tic permeability μ=100…165000, length ~7 mm and density ~3.235 g/km, in concentration 
of 0.025%. The magnetic microwires are introduced in the matrix cell made of a mixture of 
sulphate bleached cellulose from softwood 50…70% and sulphate bleached cellulose from 
hardwood 50…30%, two stage grounded up to a & nal grounding degree of 52º SR.

UNIVERSITATEA  „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU (RO)

B 88 MOTOR HIDRAULIC CU AX VERTICAL ȘI PALE RABATABILE ANCORAT 
PE FIRUL APELOR CURGĂTOARE NEAMENAJATE

Autori: Oprean Constantin, Ţîţu Aurel Mihail, Mărginean Ion, Rentea Cornel

Cerere: RO A 2010 00720

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un generator de energie mecanică și/sau electrică alimentat ci-

netic de cursul apelor curgătoare neamenajate, începând cu pâraiele și râurile și terminând 

cu fluviile, pe cursul cărora se dispune plutitor și ancorat de maluri (http://www.youtube.

com/watch?v=ehAFQClN19A).

Importanţa socio-economică:  Invenția reprezintă un pas foarte important în captarea energiei ape-

lor curgătoare în vederea producerii de energie electrică pentru o casă de locuit. Invenția 

dispune de elemente tehnice extrem de elevate care pot conduce la un plus de eficiență 

economică și la eficacitate sporită. Aplicarea ei este extrem de ușoară, în momentul de 

față există un prototip funcțional la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, departamentul 

Protecția Proprietății Intelectuale, Centrul „PatLib” din Sibiu, România.

Summary of the invention: The invention refers to a mechanical and/or electrical energy genera-

tor; kinetic charged by the undeveloped streams, starting with creeks and small rivers and 

finishing with big rivers, on which it is set floating and anchored to its shores (http://www.

youtube.com/watch?v=ehAFQClN19A).
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B 89 TURBINĂ HIDROELECTRICĂ DESFĂȘURATĂ LINIAR PE FIRUL 
APELOR CURGĂTOARE

Autori: Ţîţu Aurel Mihail, Oprean Constantin, Mărginean Ion, Moldovan Alexandru Marcel, 

Bogorin-Predescu Adrian

Cerere: RO 127219

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un hidrogenerator desfășurat structural și funcţional pe di-

mensiuni liniare, care convertește în energie electrică energia cinetică de deplasare, proprie 

apelor curgătoare, pe care se dispune plutind, cu ancorare de maluri (http://www.youtube.

com/watch?v=3ZgS16NP7iE).

Importanţa socio-economică: Invenția reprezintă un pas foarte important în captarea energiei ape-

lor curgătoare în vederea producerii de energie electrică pentru o casă de locuit. Invenția 

dispune de elemente tehnice extrem de elevate care pot conduce la un plus de eficiență 

economică și la eficacitate sporită. Aplicarea ei este extrem de ușoară, în momentul de 

față există un prototip funcțional la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, departamentul 

Protecția Proprietății Intelectuale, Centrul „PatLib” din Sibiu, România.

Summary of the invention: The invention refers to a hydro-generator structural and functional un-

folded on linear dimensions, which converts the moving kinetic energy into electric energy 

specific to the streams on which it is set floating, anchored to the shores (http://www.you-

tube.com/watch?v=3ZgS16NP7iE).

B 90 CELULĂ FOTOVOLTAICĂ REVERSIBILĂ CU HALOGEN

Autori: Oprean Constantin, Ţîţu Aurel Mihail, Mărginean Ion, Isarie Claudiu, Moldovan Alexandru 

Marcel

Cerere: RO A 2011 01140

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un generator ciclic electrochimic de curent electric pulsatoriu, 

utilizând lumina solară pentru readucerea secvenţială a reactanţilor la starea iniţială (http://

www.youtube.com/watch?v=Vwvd9laPCJw).

Importanţa socio-economică: Invenția reprezintă o noutate indubitabilă prin modul în care se pro-

duce energia electrică. Celula fotovoltaică reprezintă un mod extrem de original de produ-

cere a energiei electrice prin intermediul unor reacții de natură chimică și nu numai, astfel 

încât un eventual producător în serie poate ocupa un segment important din piață. Invenția 

dispune de elemente tehnice extrem de elevate care pot conduce la un plus de eficiență 

economică și la eficacitate sporită. Aplicarea ei este extrem de ușoară, în momentul de 

față există un prototip funcțional la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, departamentul 

Protecția Proprietății Intelectuale, Centrul „PatLib” din Sibiu, România.

Summary of the invention: The invention refers to a pulsed electric power electrochemical cyclic 
generator, using the sun for sequential reset of the reacting substances to their initial state 
(http://www.youtube.com/watch?v=Vwvd9laPCJw).
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SECŢIUNEA C | SECTION C

Medicină, farmacie, cosmetică, paramedical

Medicine, pharmacy, cosmetics, paramedical

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

C 1 PROCEDEU DE EVALUARE A STATUTULUI IMUN

Autori: Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion   

Brevet:  MD 2667      

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul medicinei, în special la procedeele de evaluare a sta-
tutului imun în condiţii stresogene, inclusiv în condiţii de radiaţie ionizantă sporită. Esenţa 
invenţiei constă în aceea că se propune un procedeu de evaluare individuală a statutului 
imun la pacienţii supuși factorului radiostresogen conform raportului sumei populaţiilor 
de T-limfocite, inclusiv raportul populaţiilor de TCD4+ (limfocite T-helper) și TCD8+ (limfo-
cite T-supresor) faţă de TCD3+ (pan T-limfocite) x 100, investigate prin imunofenotiparea 
imuno$ uoriscentă sau prin metoda bifenotipică.

Importanţa socio-economică: Procedeul propus permite evaluarea statutului imun individual. Con-
form exprimării sumare a antigenelor TCD4+ și TCD3+ se evaluează indicele de tensionare 
a reacţiei de răspuns imun și a nivelului de balansare a proceselor compensatorii de imuno-
reglare la % ecare bolnav individual în situaţie concretă. Utilizarea procedeului în cercetarea 
a 90 de pacienţi – participanţi la diminuarea consecinţelor accidentului nuclear de la Cer-
nobîl, a permis depistarea corelaţiei dintre exprimarea indicelui de tensionare a răspunsu-
lui imun și derularea clinică a patologiilor. Astfel, exprimarea incompletă a TCD4+ și TCD8+ 
a determinat acutizarea patologiei organice; coexprimarea lor – manifestarea maladiilor 
cronice; balansarea lor – starea de remisiune. Procedeul propus sporește posibilitatea de 
evaluare a statutului imun individual în situaţie concretă, fără compararea obligatorie cu 
norma.

Summary of the invention: The invention relates to the % eld of medicine, in particular to processes 
for the evaluation of the immune status under the conditions of stressogenic factors, in-
cluding increased ionizing radiation conditions. Summary of the invention consists in that 
there is provided a process for the individual assessment of the immune status in patients 
subjected to factor radiostresogen according to the correlation sum of the populations of 
T-lymphocytes, including correlation of populations of TCD4+ (T-helper lymphocytes) and 
TCD8+ (T-lymphocytes, suppressor) to the TCD3+ (pan T-lymphocytes) x 100, investigated 
by using imuno$ uoriscent imunoterapy or the biphenotypic method. 

C 2 METODĂ DE TRATAMENT AL DEREGLARII IMUNITĂȚII CELULARE PROVOCATE 
DE RADIAȚIA IONIZANTĂ

Autori: Bahnarel Ion, Spînu Constantin, Coreţchi Liuba, Bîrca Ludmila, Chintea Pavel, Vutcariov
 Vasile, Spînu Igor, Corețchi Liliana  

Brevet de scurtă durată:  MD 27  

Esenţa invenţiei: Administrarea produsului de origine naturală Pacovirina plus în algoritmul tra-
tamentului medical al persoanelor expuse la radiaţii ionizante a demonstrat ameliorarea 
indicilor de sănătate, manifestată prin diminuarea sindroamelor astenic, dispeptic și depre-
siv; restabilirea raportului CD4/CD8 și a activităţii antioxidante prin optimizarea parametri-
lor ALAT și ASAT cu diminuarea activităţii de oxidare peroxidică a lipidelor.
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Importanţa socio-economică: Metoda elaborată se utilizează cu succes în tratamentul dereglărilor 
imunităţii celulare produse de acţiunea factorilor stresogeni, inclusiv a celui radiogen, și 
anume la menţinerea și forti� carea sănătăţii persoanelor care au participat la diminuarea 
consecinţelor accidentului nuclear de la Cernobîl și descendenţii acestora.

Summary of the invention: Administration of the product of natural origin Pacovirina-plus in the 
medical treatment algorithm of the radiation exposed patients, demonstrates the impro-
vement of the health indices, manifested through the signi� cant decrease of asthenia, 
dyspeptic and depressive syndromes; restoration of the CD4/CD8 ratio and the antioxidant 
activity through the optimization of ALAT and ASAT parameters with the diminution of lipid 
peroxide oxidation activity.

C 3 METODĂ DE TRATAMENT AL HEPATITEI CRONICE VIRALE B LA COPIII 
CU SINDROM DE COLESTAZĂ

Autori: Spînu C., Raba T., Spînu Ig., Guriev V., Sajen O., Isac M. 

Cerere:  MD s 2014 0090

Esenţa invenţiei: Metoda propusă de tratament al hepatitei cronice virale B la copii se bazează pe 
sinergismul terapeutic a două preparate: Pacovirina și acidul ursodezoxicolic. Utilizarea 
acestor produse medicamentoase ameliorează indicii biochimici și micșorează semni� cativ 
durata de spitalizare a copiilor bolnavi cu hepatită cronică virală B cu sindrom de colestază. 
Metoda propusă poate �  utilizată chiar și în cazul unei citolize, viremii înalte și prezenţei 
colestazei, inclusiv la copiii care au contraindicaţii la administrarea terapiei antivirale clasice. 
Produsul medicamentos Pacovirina este de origine vegetală, nu posedă acţiune toxică cu-
mulativă, teratogenă, resorbtivă, cancerigenă, nu dezvoltă reacţii adverse, este ușor tolerat 
de pacienţi.

Importanţa socio-economică: Valori� carea metodei propuse în practica medicală, în special în trata-
mentul hepatitei cronice virale B la copii cu sindrom de colestază, va spori esenţial numărul 
copiilor trataţi, care prezumptiv demonstrează contraindicaţii la tratamentul antiviral clasic. 
Astfel, se va contribui direct la reducerea semni� cativă a morbidităţii, invalidităţii și morta-
lităţii prin hepatită virală B.

Summary of the invention: The proposed method for treating chronic hepatitis B in children is based 
on the therapeutic synergism of two drugs: ursodeoxycholic acid and Pacovirine. Use of this 
drugs improves biochemical indices and considerably decreases the length of hospitalizati-
on of sick children with chronic viral hepatitis B with cholestasis syndrome. The new method 
can be applied even in the case of cytolysis, high viremia and the presence of cholestasis, 
including in children who have contraindications to conventional antiviral therapy adminis-
tration. Medicinal product Pacovirine is of vegetable origin, doesn’t have cumulative, toxic, 
teratogenic, resorptive or carcinogenic e! ect, doesn’t develop side e! ects, is easily tolera-
ted by patients.

C 4 METODĂ DE TRATAMENT AL INFECŢIEI CU VIRUSUL HERPES SIMPLEX DE TIP 1 ȘI 2

Autori: Spînu C., Spînu Ig., Guriev V., Bîrca L., Scoferţa P., Donos A., Uncuţa D., Popovici R., Bologa S., 
Cornilov S., Uncuţa A. 

Cerere:  MD s 2015 0006 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tratamentul infecţiei herpetice, etiologic cauzate de herpesvi-
rusuri rezistente la aciclovir. Esenţa constă în aceea, că diagnosticul de laborator este com-
pletat cu un modul original de diferenţiere a tulpinilor de virus herpetic în rezistente (TK¯) 
și sensibile (TK+) la aciclovir, realizat timp de 12…24 de ore de la examenul clinic, care per-
mite, la necesitate, abandonarea tratamentului cu aciclovir și iniţierea unui alt tratament 
antiviral independent de timidinkinază, obţinând un răspuns virusologic susţinut. Metoda 
propusă sporește e� cacitatea tratamentului, manifestată prin reducerea evidentă a duratei 
de spitalizare a pacientului cu excluderea dezvoltării efectelor adverse severe.
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Importanţa socio-economică: Implementarea metodei propuse în tratamentul infecţiei herpetice, 
în special al celei cauzate de virusul herpetic HSV-1 și HSV-2 rezistent la timidinkinază, va 
spori evident e� cacitatea tratamentului, concomitent reducând costul cazului tratat.

Summary of the invention: The invention relates to the treatment of herpetic infection, etiologi-
cally caused by acyclovir-resistant herpesviruses. Summary of the invention consists in the 
fact that laboratory diagnosis is supplemented with an original module of di! erentiation of 
acyclovir-resistant (TK¯) and acyclovir-sensitive (TK+) herpes virus strains carried out during 
12…24 hours after a clinical examination that allows, as necessary, of abandoning the treat-
ment with acyclovir and initiation of another antiviral treatment independent of thymidi-
nekinase, obtaining a sustained virological response. The proposed method increases the 
e! ectiveness of treatment, manifested by evidenced reduction in the duration of patient 
hospitalization and exclusion of the development of severe adverse e! ects.

C 5 METODĂ DE TRATAMENT AL MENINGITEI ENTEROVIRALE LA COPII

Autori: Spînu C., Bîrcă L., Spînu Ig., Cornilov S., Juravliov T., Sajen O., Donos A., Apostol M. 

Brevet de scurtă durată: MD 918 

Esenţa invenţiei: O metodă nouă de tratament al meningitei enterovirale la copii în baza suplimen-
tării terapiei clasice cu preparatul Pacovirina pentru ameliorarea indicilor clinici și paraclinici, 
� ind astfel posibilă micșorarea duratei de spitalizare. Metoda propusă sporește e� cacitatea 
tratamentului meningitei enterovirale la copii manifestată prin reducerea mai rapidă în timp 
a indicilor clinici (sindromul toxic general, febră, cefalee, persistenţa semnelor meningiene) 
și paraclinici (leucocite, VSH, LCR), cu normalizarea stării generale și ameliorarea calităţii vie-
ţii copilului. Metoda de tratament propusă poate �  aplicată copiilor cu meningite enterovi-
rale, inclusiv copiilor cu contraindicaţii la administrarea terapiei clasice.

Importanţa socio-economică: Valori� carea metodei propuse în practica medicală va reduce semni� ca-
tiv durata tratamentului, îmbunătățind astfel raportul cost-e� cienţă pentru � ecare caz tratat.

Summary of the invention: A new method for the treatment of enteroviral meningitis in children 
who received classical therapy by supplementing with drug Pacovirine to improve the cli-
nical and paraclinical indices and decreasing the time of hospitalization. The proposed me-
thod increases the e#  cacy of treatment of enteroviral meningitis in children, manifested 
by faster reduction of clinical (general toxic syndrome, fever, headache, persistent signs of 
meningitis) and paraclinical indexes (leukocytes, ESR, CRP) with normalization of the gene-
ral condition and improvement of the quality of life of the child. The proposed method of 
treatment can be applied in children with enteroviral meningitis, including children with 
contraindications to the administration of conventional therapy.

C 6 METODĂ DE TESTARE A SÂNGELUI DONAT LA MARKERII HEPATITEI VIRALE B

Autori: Spînu C., Guriev V., Spînu Ig., Cebotari S., Sajen O., Isac M., Apostol M., Pântea V. 

Cerere:  MD s 2015 0008 

Esenţa invenţiei: Sporirea e� cacităţii triajului de sânge donat în scopul prevenirii transmiterii hepati-
tei virale B prin transfuzie de sânge de la persoane cu hepatită virală B ocultă. Diagnostica-
rea exactă a hepatitei virale B oculte la donatorii de sânge include testarea concomitentă la 
markerul AntiHBcor IgM a probelor de sânge de la donatorii negativi la AgHBs și pozitivi la 
AntiHBcor sumar. Metoda propusă reduce posibilitatea de transmitere a virusului hepatitei B 
prin transfuzie de sânge urmare a excluderii de la transfuzie a persoanelor cu hepatită virală 
B ocultă activă, identi� cate prin depistarea markerului AntiHBcor IgM în produsele sanguine.

Importanţa socio-economică: Valori� carea metodei propuse prin implementarea Programului naţi-
onal privind securitatea transfuzională și autoasigurarea ţării cu produse sanguine pentru 
anii 2012-2016 va contribui la reducerea riscului de transmitere a virusului hepatitei B de 
la persoanele bolnave cu hepatită virală B ocultă, astfel micșorând incidenţa (prevalenţa) 
morbidităţii prin hepatită virală B.
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Summary of the invention: To increase the e� ectiveness of triage of donated blood to prevent trans-
mission of hepatitis B virus by blood transfusion in people with occult hepatitis B. Accurate 
diagnosis of occult hepatitis B virus in blood donors includes the simultaneous testing to 
AntiHBc IgM marker of blood samples from donors negative for HBsAg and positive for sum-
mary AntiHBc. The proposed method reduces the possibility of transmitting the hepatitis B 
virus by blood transfusion with subsequent exclusion from transfusion of people with acive 
occult hepatitis B, highlighted by identifying the AntiHBcor IgM marker in blood products.

FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI, IAȘI (RO)

 C 7 PASTĂ DE DINŢI ECOLOGICĂ 

Autori: Earar Kamel, Sandu Andrei Victor, Matei Mădălina Nicoleta, Sandu Ion 

Certificat de înregistrare: RO 2015 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o pastă de dinţi ecologică cu multiple implicaţii în curăţarea 
cavităţii bucale. Aceasta este o pastă cremoasă, executată din dispersii apoase concentrate 
pe bază de extracte de ierburi (busuioc/lavandă, rozmarin), fructe (ananas) și seminţe de că-
tină, in, fân, iasomie, amestecate în proporţii de& nite tehnologic cu miez foarte & n de orez, 
coajă de ou, spirulina, bicarbonat de sodiu și NaCl. Pasta se aplică cu o periuţă de dinţi și este 
utilizată pentru a curăţa și a îmbunătăţi sănătatea și aspectul estetic al dinţilor.

Summary of the invention: The invention refers to an ecological toothpaste with multiple implicati-
ons in cleaning the oral cavity. This is a creamy paste, made from concentrated aqueous dis-
persions based on extracts of herbs (basil / lavender, rosemary), fruit (pineapple) and seeds 
of buckthorn, ' ax, hay, jasmine, blended in proportions technological de& ned with very & ne 
crumb of rice, egg shell, spirulina, sodium bicarbonate and NaCl. The paste is applied with a 
toothbrush and is used to clean and improve the health and aesthetic appearance of teeth.

INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM

C 8 CREMĂ ANTIMICROBIANĂ ȘI ANTIOXIDANTĂ PENTRU TRATAMENTUL 
AFECŢIUNILOR CUTANATE INFLAMATORII 

Autori: Gonţa Alexandru, Lupașcu Lucian, Ţâmbaliuc Nina, Lupașcu Tudor

Brevet:  MD 4290

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul farmaceutic, în special la o cremă antimicrobiană și 
antioxidantă pentru tratamentul afecţiunilor cutanate in' amatorii. Conform invenţiei, cre-
ma revendicată conţine: enotanină tratată cu peroxid de hidrogen, unt de cacao, ceară, al-
cool cetilic, cetearet 20, izopropil miristat, glicerină, apă puri& cată, luate în următorul raport, 
în % mas.: enotanină tratată cu peroxid de hidrogen – 1,5...2,0, unt de cacao – 12,0...14,0, 
ceară – 16,0...18,0, alcool cetilic – 5,0...7,0, cetearet 20 – 1,5...2,0, izopropil miristat – 8,0...10,0, 
glicerină – 22,0...24,0, apă puri& cată – 24,0 ...26,0.

Summary of the invention: The invention relates to the & eld of pharmaceutics, particularly to an 
antimicrobial and antioxidant cream for the treatment of in' ammatory skin diseases. 
According to the invention, the claimed cream contains: enotanin treated with hydrogen 
peroxide, cocoa butter, wax, cetyl alcohol, ceteareth 20, isopropyl myristate, glycerin, puri-
& ed water, taken in the following ratio, mass %: enotanin treated with hydrogen peroxide –
1.5..2.0, cocoa butter – 12.0...14.0, wax – 16.0...18.0, cetyl alcohol – 5.0...7.0, ceteareth 20 –
1.5...2.0, isopropyl myristate – 8.0...10.0, glycerin – 22.0...24.0, puri& ed water – 24.0...26.0
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INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ȘI SANOCREATOLOGIE AL AȘM

C 9 MEDIU PENTRU CRIOCONSERVAREA SPERMEI UMANE

Autori: Boronciuc Gheorghe, Cazacov Iulia, Roșca Nicolae, Balan Ion, Bucarciuc Melania, Buzan 
Vladimir, Mereuţă Ion

Brevet de scurtă durată: MD 718 

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la criobiologie, și anume la un mediu pentru crioconservarea 
spermei umane. Mediul pentru crioconservarea spermei umane conţine citrat de sodiu, 
glucoză, zaharoză, gălbenuș de ou, glicerină, L-carnitină și apă bidistilată în următorul ra-
port, la 100 ml: citrat de sodiu – 1,1…1,4 g, glucoză – 1,8…3,0 g, zaharoză – 6,0…8,4 g, 
gălbenuș de ou – 24,0…28,0 ml, glicerină – 3,8…4,2 ml, L-carnitină – 6,0…10,0 mg, apă 
bidistilată – restul. Rezultatul constă în sporirea indicilor # ziologici ai spermei după de-
congelare.

Importanţa socio-economică: Rezultatul invenției constă în sporirea indicilor # ziologici ai spermei 
după decongelare, menținerea la nivel sanogen a mobilității, longevității și indicelui absolut 
de supraviețuire. Aplicarea mediului permite de a menține indicii mobilității și longevității 
spermatozoizilor la un nivel funcțional înalt după decongelare. Mobilitatea spermatozoizilor 
după decongelare constituie 63,5%, longevitatea - 52,7%, indicele absolut de supraviețuire -
28,9% comparativ cu sperma nativă, ceea ce asigură o capacitate sporită de fecundare a 
materialului reproducător decongelat.

Summary of the invention: The invention relates to cryobiology, namely to a medium for cryopre-
servation of human sperm. The medium for cryopreservation of human sperm contains, per 
100 ml: sodium citrate – 1.1…1.4 g, glucose – 1.8…3.0 g, sucrose – 6.0…8.4 g, egg yolk –
24.0…28.0 ml, glycerol – 3.8…4.2 ml, L-carnitine – 6.0…10.0 mg and bidistilled water the 
rest. The result is to increase the physiological indexes of sperm after thawing.

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII „D. GHIȚU” AL AȘM

C 10 UTILIZAREA COMPLECȘILOR POLIOXOMETALAŢI CU ATOMI DE SELENIU 
CENTRALI ÎN CALITATE DE COMPUȘI CU ACTIVITATE ANTITUMORALĂ 

Autori: Guţul Tatiana, Dimoglo Anatol, Petrenko Petr, Korkmaz Seval, Mironic Tatiana 

Brevet: MD 4282 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la utilizarea complecșilor polioxometalaţi 
în calitate de compuși care posedă activitate antitumorală. Conform invenţiei, se revendică 
utilizarea complecșilor polioxometalaţi cu atomi de seleniu centrali cu formula Na

7
[Cu

3
Na

3

(H
2
O)

9
(SeW

9
O

33
)

2
]·nH

2
O, unde n = 11,5; 13; 23, în calitate de compuși care posedă activitate 

antitumorală. 

Importanţa socio-economică constă în utilizarea complecșilor polioxometalaţi cu atomi de seleniu 
centrali în calitate de compuși cu activitate antitumorală. Compușii pot #  utilizaţi în medici-
nă și industria farmaceutică.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, namely to the use of polyoxometalate 
complexes as compounds possessing antitumor activity. According to the invention, the use 
of polyoxometalate complexes with central selenium atoms of formula Na

7
[Cu

3
Na

3
(H

2
O)

9

(SeW
9
O

33
)

2
]·nH

2
O, where n = 11,5; 13; 23 is claimed, as compounds possessing antitumoral 

activity.
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INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

C 11 APARAT PENTRU TRANSMITEREA MIȘCĂRII, PLATFORMĂ PENTRU FIXAREA 
CAPULUI PACIENTULUI, BLOC DE CONTROL

Autori: Ciobanu Gh., Groppa St., Dorogan V., Duca V., Danail S.,Vieru St.,Vieru T., Pîrţac I.

Certificate DMI: MD 1611, 1612, 1614

Esența designului: Dispozitivele prezentate pot !  folosite în medicină, în special pentru rea-
bilitare și kinetoterapie. Aparatul este alcătuit dintr-un bloc de control (3), parte me-
canică (1), de! nind o mișcare de rotaţie și o platformă pentru ! xarea capului (2).
Blocul de control creat pe baza microcontrolerului include: butonul de pornire, butoanele 
de dirijare, indicarea sunetului și luminii, ecranul LCD. Ecranul LCD a! șează unghiuri de roti-
re (stânga, dreapta), timpul și numărul de cicluri. Începutul și sfârșitul procedurii este însoţit 
de modi! cări ale semnalului de sunet și lumină (verde - roșu). Partea mecanică constă dintr-
un motor pas cu pas, permiţând o mai mare precizie la îndeplinirea mișcărilor de rotaţie în 
unghiul selectat și cu viteza programată, și din mecanisme de transmisie, ce asigură mișca-
rea de rotire-întoarcere a axei, conectate cu partea mobilă a platformei. Platforma pentru 
! xarea capului (2) constă dintr-o bază ! xă și o porţiune mobilă, cuprinzând elemente de 
! xare a capului. Dispozitivul oferă posibilitatea opririi de urgenţă a procedurii de către paci-
ent sau personalul medical.

Importanța socio-economică: Accidentul vascular cerebral este a treia cauză de mortalitate după 
afecţiunile cardiace și boala neoplazică și prima cauză în rândul bolilor neurologice. AVC 
reprezintă o problemă majoră, cu implicaţii socio-economice importante, pentru că pacien-
ţii care supravieţuiesc deseori rămân cu dizabilităţi motorii și cognitive severe, majoritatea 
neputând să-și reia activitatea pe care o desfășurau înaintea debutului bolii. Spasticitatea 
este o problemă frecventă în faza cronică și poate avea efecte adverse asupra activităţilor 
curente și asupra calităţii vieţii. Tratamentul include masaj, kinetoterapie individuală pasivă/
activă, ! zioterapie, terapie ocupaţională și alternativă. Cea mai importantă intervenţie tera-
peutică este menţinerea libertăţii de mișcare articulară a membrului respectiv. 

Summary of the design: The presented devices can be used in medicine, in particular for rehabilita-
tion and cinetotherapy. The device comprises a control unit (3), a mechanical part (1), de! -
ning a rotation motion and a head ! xation platform (2). The control unit created on the basis 
of microcontroller include: a power button, control buttons, sound and light indication, the 
LCD screen. The LCD screen shows rotation angles (left, right), time and number of cycles. 
The beginning and the end of the procedure is accompanied by changes in the sound and 
light signal (green - red). The mechanical part consists of a stepper motor, allowing greater 
accuracy in performing rotation motions in the selected angle and with programmed spe-
ed, and of mechanisms of transmission, which ensure the rotation-turning motion of the 
axis, connected to the mobile part of the platform. The head ! xation platform (2) consists 
of a ! xed base and a mobile portion, comprising head ! xation elements. The device has an 
emergency stop procedure for the patient or medical sta& . 

C 12 METODĂ DE MODELARE A LEZIUNII PULMONARE ACUTE CAUZATE DE 
POLITRAUMATISM 

Autori: Arnaut O., Ciobanu Gh., Saulea A., Șandru S., Munteanu A., Grabovschi I., Clim A., Cobâleţchi S.,
Baltaga R., Vovc V., Lozovanu Sv.

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3734 din 09.07.2013 

Descrierea lucrării: Metoda se referă la medicină, în special la medicina experimentală, reanimare 
și terapie intensivă, și este destinată modelării ALI/ARDS cauzate de politraumatism la ie-
puri cu scopul de a studia ! ziopatologia politraumatismelor și modi! cările histopatologice 
în timp real. Prioritatea metodei propuse constă în faptul că ea corespunde modi! cărilor 
funcţionale și histologice la om, asigură incidenţa crescuta de ALI/ARDS la animalele poli-
traumatizate, ! ind simplă, accesibilă și foarte economică. Avantajele metodei sunt: secvenţa 
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propusă a evenimentelor corespunde condiţiilor reale și principiilor de tratament; nu sunt 
di� cultăţi tehnice la cateterizarea vaselor magistrale și colectarea probelor sanguine; rata 
crescută de efect așteptat, con� rmat prin gazometrie și histologie; modelul propus prezin-
tă toate verigile patogenetice ale politraumatismului (hipovolemie și durere); reproducere 
ușoară; poziţia � ziologică a obiectului; nu este costisitor. 

Importanța socio-economică: Problema pe care o rezolvă soluția dată este elaborarea metodei opti-
me care corespunde condiţiilor reale și îmbunătăţirea managementului leziunii pulmonare 
acute cauzate de politraumatism. Rezultatul metodei propuse este elaborarea modelului 
care va permite studierea mai adecvată a mecanismelor patogenetice și modi� cărilor mor-
fologice ale ALI/ARDS în politraumatism și cercetarea în mod experimental a metodelor sau 
strategiilor noi de diagnostic și tratament cu micșorarea ulterioară a incidenţei și mortalității 
prin această patologie.

Work description: The metod relates to medicine, particularly to experimental medicine, resuscita-
tion and intensive therapy and is intended for modeling ALI/ARDS caused by multiple tra-
uma in rabbits in order to study the pathophysiology of polytrauma and histopathological 
changes in real time. The priority of this method is that it allows us to study the functional 
and histological changes in rabbits, that is the relevant processes in the human body, as a 
simple, a# ordable and very cost e# ective. The advantages of this method are: the proposed 
sequence of events corresponding to the actual conditions and treatment principles; there 
are no technical di$  culties to catheterization of main blood vessels and blood sampling; 
the increased rate of expected e# ect, con� rmed by gasometry and histology; the proposed 
model presents all the pathogenetic links of the polytraumatism (hypovolemia and pain); 
easy reproduction; physiological position of the object; is inexpensive.

C 13 CORECŢIA CHIRURGICALĂ A COMPLICAŢIILOR TARDIVE ALE ACCESULUI 
VASCULAR PERMANENT CU UTILIZAREA PROTEZELOR VASCULARE 

Autori: Vasiliev A., Mișin I., Tănase A., Mastak D.

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3797 din 22.10.2013 

Descrierea lucrării: La unii pacienţi, termenul de funcţionare a � stulei artereo-venoase (FAV) nati-
ve este redus, astfel, în urma dializei programate, apare necesitatea formării AV repetate, 
ce contribuie la micșorarea drastică a eventualelor localizări pentru AV și, în � nal, la acest 
contingent de pacienţi se dezvoltă epuizarea sau depleţia rezervelor vasculare. Una dintre 
metodele de corecţie chirurgicală a complicaţiilor AVP este utilizarea grefelor vasculare sin-
tetice din politetra& uoretilenă (PTFE). În acest context, sunt trasate două direcţii de bază: 
formarea accesului vascular nou cu utilizarea grefei PTFE ca rezultat al epuizării rezervelor 
vasculare și păstrarea AVP existent prin reconstrucţia FAV cu grefă PTFE. Selectarea iraţio-
nală a segmentului plasării și tipului FAV este soldată cu reducerea eventualelor localizări 
ale FAV native, iar la mulţi pacienţi utilizarea grefelor PTFE reprezintă unica și/sau ultima 
modalitate de continuare a tratamentului. 

Importanța socio-economică: Selectarea iraţională a regiunii formării și tipului � stulei artereo-ve-
noase (FAV), complicaţiile FAV native care apar în timpul tratamentului prin dializă, induc 
reducerea semni� cativă a potenţialelor localizări ale FAV native. Totodată, la majoritatea pa-
cienţilor, din cauza multiplelor tentative de formare a FAV, se observă epuizarea rezervelor 
vasculare (ERV), iar unica ori ultima șansă de asigurare a tratamentului prin hemodializă 
programată (HDP) este utilizarea grefelor vasculare sintetice (GVS) în calitate de AVP. În ca-
drul prezentului studiu, în urma intervenţiilor reconstructive efectuate și a operaţiilor de 
formare a AVP, la 26/101 (25,7%) pacienţi accesul vascular a fost de tip FAV PTFE, din care 22 
(84,6%) – IR, iar în 4 (15,4%) cazuri (p<0.001) a fost formată FAV PTFE în calitate de acces vas-
cular primar. În acest context, este necesar de menţionat că scopul de bază al utilizării GVS 
în calitate de AVP a fost corijarea complicaţiilor tardive și formarea accesului vascular terţiar.

Work description: In some patients, the term of functioning of native arteriovenous � stula (AVF) is 
reduced, thus as a result of programmed dialysis appears the need for formation of repea-
ted AV that contributes to reducing drastically the possible locations for AV and, � nally, in 
this cohorta of patients is developing the exhaustion or depletion of vascular reserves. One 
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of the methods for surgical correction of AVP complications is the use of synthetic vascular 
grafts of polytetra� uoroethylene (PTFE). In this context, there are traced two directions: for-
mation of new vascular access using the PTFE graft as a result of depletion of vascular reser-
ves and keeping of existing AVP by AVF reconstruction with PTFE graft. Irrational selection 
of the FAV type and placement segment is resulted in the reduction of possible locations of 
native FAV, and in many patients the use of PTFE grafts is the sole and/or the latest way to 
continue the treatment.

C 14 ALGORITM DE MONITORIZARE A COMPLICAŢIILOR TARDIVE ALE ACCESULUI 
VASCULAR PENTRU HEMODIALIZA PROGRAMATĂ

Autori: Vasiliev A., Mișin I., Tănase A., Mastak D.

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3799 din 22.10.2013 

Descrierea lucrării: Cauza principală de apariţie a anevrismului venos veritabil sunt puncţiile multiple 
cu aceeași localizare și prezenţa stenozei venoase proximale, fapt con% rmat prin prevalenţa 
multiplelor anevrisme corespunzător locurilor puncţiei. În context, este necesar de menţio-
nat că aceste anevrisme predispun la apariţia complicaţiilor și intervenţiilor reconstructive. 
Modi% cările patologice ale venei % stulare nemijlocit în apropierea anastomozei, precum și 
utilizarea CVC în calitate de acces vascular reprezintă cauzele principale de dezvoltare a ste-
nozei FAV native. Caracteristicile dopplerogra% ce ale � uxului sanguin prin FAV complicată 
cu stenoză (reducerea debitului sanguin, sporirea indicelor rezistenţi periferice) reprezintă 
criteriile diagnostice principale ale acestui tip de complicaţii. 

Importanța socio-economică: Studierea potenţialelor cauze de instalare a trombozei FAV native nu 
a demonstrat dereglări semni% cative ale % brinogenezei, trombinogenezei și % brinolizei. To-
tuși, la pacienţii cu tromboza FAV native a fost observată reducerea semni% cativă a TTPA și 
sporirea valorii hematocritului, precum și instalarea trombozei în zilele imediat apropiate 
ședinţei de HD. Aceste modi% cări permit de a presupune că factorul primordial de apariţie a 
trombozei este dereglarea hemodinamică de tip hipovolemie indusă de ultra% ltrarea exce-
sivă în timpul HD. Din totalul complicaţiilor majoritatea au fost solitare (anevrisme, stenoză, 
tromboză). Totodată, în lotul complicaţiilor mixte stenoza a fost factorul declanșator princi-
pal, care reprezintă componenta primordială, generatoare de complicaţii ulterioare ale AVP.

Work description: The main cause of developing venous aneurysm are the genuine multiple punctu-
res with the same location and the presence of proximal venous stenosis, as con% rmed by 
the prevalence of multiple aneurysms corresponding to the puncture sites. In this context, 
it should be mentioned that these aneurysms are prone of complications and reconstructi-
ve interventions. The pthological changes of the % stular vein directly near the anastomosis 
and the use of SPA as vascular access are the primary causes of development of native AVF 
stenosis. Dopplerography characteristics of blood � ow through complicated AVF stenosis 
(reduced blood � ow, increased peripheral resistance index) are the main diagnostic criteria 
of this type of complications.

C 15 ABORDĂRILE RAŢIONALE ÎN CORECŢIA COMPLICAŢIILOR TARDIVE 
ALE ACCESULUI VASCULAR CU UTILIZAREA VASELOR NATIVE

Autori: Vasiliev A., Mișin I., Tănase A., Mastak D.

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3796 din 22.10.2013 

Descrierea lucrării: Rezervele vasculare ale pacientului reprezintă factorul de bază care in� uenţează 
selectarea metodei optime de corecţie chirurgicală a complicaţiilor AVP. În cadrul prezentu-
lui studiu a fost observată predominarea ERV tip I (induse de multiple tentative de formare 
a AVP) asupra ERV de tip II (induse de particularităţile anatomice individuale ale pacientu-
lui), precum și predominarea pacienţilor de sex feminin cu acest tip de complicaţii. În baza 
rezultatelor obţinute, precum și din cauza di% cultăţilor semni% cative de efectuare a IR și 
asigurării pacienţilor cu AVP, am considerat raţională evidenţierea fenomenului ERV într-un 
lot aparte de complicaţii tardive ale AVP. Pentru păstrarea rezervelor vasculare ale pacien-
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tului, în cazul prezenţei complicaţiilor solitare, IR este procedeul chirurgical de elecţie. Efec-
tuarea IR pe vase native cu utilizarea venei � stulare, la termene reduse de la diagnosticarea 
complicaţiilor permite efectuarea ședinţei următoare de hemodializă prin intermediul FAV 
reconstruite. 

Importanța socio-economică: Hemodializa programată (HDP) necesită formarea accesului vascu-
lar repetat cu implicarea diverselor bazine vasculare. Este important de menţionat faptul, 
că direcţia strategică de sporire a duratei de funcţionare a accesului vascular permanent 
(AVP) este asigurarea funcţiei adecvate maximal posibil pentru AVP existent prin diagnosti-
carea precoce a potenţialelor complicaţii. Tromboza AVP reprezintă complicaţia de bază și 
necesită intervenţie de urgenţă. Realizarea semni� cativă în domeniul asigurării pacienţilor 
dializaţi cu acces vascular a fost posibilă doar după elaborarea intervenţiei chirurgicale de 
formare a FAV native distale, care și la momentul actual este considerată metoda de elecţie 
de formare a AVP. Succesele obţinute în tratamentul prin HDP a acestui contingent de paci-
enţi sunt, în mare măsură, condiţionate de utilizarea FAV native, totuși, scopul strategic de 
asigurare garantată a pacienţilor cu AVP este nesoluţionat și în prezent, ceea ce argumen-
tează cercetarea ulterioară.

Work description: Patient’s vascular reserves is the main factor in! uencing the selection of the opti-
mal method for surgical correction of AVP complications. In the present study was observed 
ERV predominance of type I (induced by the formation of multiple attempts AVP) on ERV of 
type II (induced by the patient’s individual anatomical peculiarities) and the predominance 
of female patients with such complications. Based on the results obtained and the di"  cul-
ties of making signi� cant IR and ensuring patients with AVP, we considered it rational to 
highlight the ERV phenomenon in a particular batch of late AVP complications. To maintain 
the patient’s vascular reserves, in the case of presence of solitary complications, IR is the 
elective surgical methiod. Making IR on native vessels using the � stular vein, in reduced 
terms from the diagnostication of complications allows of conducting the next procedure 
of hemodialysis by means of the reconstructed AVF.

C 16 RESUSCITAREA CARDIORESPIRATORIE ȘI CEREBRALĂ. VOLUMUL 1 ȘI VOLUMUL 2 

Autor: Ciobanu Gh.

Certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3876 din 05.03.2014,  seria 
OȘ nr. 4045 din 26.11.2014 

Descrierea lucrării: Medicina de urgenţă este disciplina medicală situată permanent în aria de interes 
major, vizând raţionamentul clinic în stabilirea diagnosticului și tratamentului în urgenţe-
le medico-chirurgicale. Raţionamentul clinic corect asigură o decizie corectă care prezintă 
riscuri minime pentru pacienţi. Respectiva monogra� e prezintă o opera știinţi� că multidis-
ciplinară, cu trimiteri frecvente la Ghidurile societăţilor savante europene și mondiale actu-
alizate și include în diacronie cele mai importante realizări în resuscitarea cardiorespiratorie 
și cerebrală a pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale majore. Lucrarea este dedicată 
medicilor specialiști din diverse domenii, rezidenţilor, studenţilor și, în special, medicilor de 
urgenţă și anesteziști-reanimatologi.

Importanța socio-economică: Medicina de urgenţă ca sistem are scopul de a diminua impactul situ-
aţiilor de con! ict, calamităţilor naturale și tehnogene, creșterii vitezei de circulaţie, actelor 
de terorism, îmbătrânirii populaţiei, apariţiei noilor infecţii și reînvierii celor eradicate odini-
oară, procese și evenimente care fac parte din viaţa cotidiană a societăţilor moderne. Odată 
cu creșterea numărului și a densităţii populaţiei pe glob, respectiv, sporește și incidenţa 
urgenţelor medico-chirurgicale. Implementarea Suportului Vital Bazal și a Suportului Vital 
Avansat în Traume ca programe obligatorii de instruire are o importanţă esenţială în rea-
lizarea obiectivelor de reducere a mortalităţii prin traumatisme. Monogra� a „Resuscitarea 
Cardiorespiratorie și Cerebrală” reprezintă un bilanţ al noilor achiziţii în acest domeniu, � ind 
consacrată aspectelor � ziopatologice clinice și de tratament în conformitate cu prevederile 
Ghidurilor societăţilor savante europene și mondiale actualizate.
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Work description: Emergency medicine is the medical discipline permanently located in the area of 
interest, targeting the clinical judgment in establishing the diagnosis and treatment in me-
dical-surgical emergencies. The clinical judgment correctly ensures a correct decision with a 
minimal risk to patients. This monography presents a multidisciplinary scienti� c work, with 
frequent references to updated European and worldwide Guides to scienti� c societies and 
diachronicaly includes the most important achievements in cardiorespiratory and cerebral 
resuscitation of patients with major medical-surgical emergencies. The work is devoted to 
medical specialists in various � elds, residents, students, and, in particular, emergency physi-
cians and anesthesiologists-reanimatologists.

C 17 CICLU DE MODELE MATEMATICE BAZATE PE COMPONENTELE SISTEMULUI 
PROTEAZE/ANTIPROTEAZE LA PACIENȚII POLITRAUMATIZAŢI: modele mate-
matice bazate pe componentele sistemului proteaze/antiproteaze la pacienții 
politraumatizați cu ALI/ARDS pentru a determina rata lor de supraviețuire; mo-
dele matematice bazate pe componentele sistemului proteaze/antiproteaze la 
pacienții politraumatizați pentru a determina rata lor de supraviețuire; modele 
matematice bazate pe componentele sistemului proteaze/antiproteaze la paci-
enţii politraumatizaţi pentru a determina rata de apariţie a ALI/ARDS

Autori: Arnaut O., Ciobanu Gh., Saulea A., Șandru S., Clim A., Cobâleţchi S., Baltaga R.,Vovc V., 
Lozovanu Sv.

Certificate de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3877 din 05.03.2014; seria 
OȘ nr. 3878 din 05.03.2014; seria OȘ nr. 3879 din 05.03.2014

Descrierea lucrării: ALI/ARDS este o complicaţie severă a unei varietăţi de patologii, inclusiv politrau-
matismul, care, la rândul său, rămâne o cauză principală de deces al persoanelor în vârstă de 
până la 40 de ani. ALI/ARDS prezintă un factor negativ pentru prognoză, crește mortalitatea 
și durata tratamentului pacienților în terapie intensivă, � ind un predictor de MODS. În ace-
lași timp, ipoteza că factorul cheie pentru apariţia și evoluția ALI/ARDS constituie proteaze-
le, contrabalansate de către antiproteaze, este unanim acceptată. Au fost elaborate modele 
matematice, bazate pe 6 parametri ai sistemului de proteaze/antiproteaze. Modelele create 
au capacitatea de a determina rata de supraviețuire a pacienților politraumatizați cu ALI/
ARDS. Utilizarea acestor modele va permite de a prezice rata de supraviețuire a pacienților 
politraumatizați cu ALI/ARDS, bazându-se pe mecanismele � ziopatologice. Astfel, noi pro-
punem posibilitatea de a monitoriza starea pacientului la diferite etape de îngrijire me-
dicală, care, în perspectivă, va permite de a dezvolta metode e� ciente � ziopatologice de 
prevenire/tratament al ALI/ARDS în politraumatism cu reducerea mortalității și duratei tra-
tamentului în această grupă de pacienţi.

Importanța socio-economică: Traumatismul poate �  descris ca o epidemie, care constituie zece 
procente în contextul mortalităţii comune și prezintă cea mai importantă cauză de deces 
în primele patru decade de viaţă. Politraumatismul prezintă cea mai complicată categorie 
a traumatismelor, care face parte din traumatismul critic. Conceptul leziunilor tisulare la 
distanță în cadrul politraumatismelor este unanim acceptat, plămânii (ALI/ARDS) și � catul 
� ind lezate în primul rând. Elaborarea modelelor matematice pentru determinarea ratei de 
supraviețuire a pacienților politraumatizați cu ALI/ARDS, utilizând relațiile corelative (regre-
sia logistică) ale diferitor componente ale sistemului proteaze/antiproteaze.

Work description: ALI/ARDS is a severe complication of a variety of diseases, including polytrauma-
tism, which, in turn, remains a leading cause of death at the age up to 40 years. ALI/ARDS is 
a negative factor for prognosis, increases the lethality and duration of treatment of patients 
in intensive care, beiing a predictor of MODS. At the same time, the assumption that the 
key factor for the appearance and evolution of ALI/ARDS are proteases, counterbalanced by 
antiproteases, is widely accepted. Mathematical models based on six parameters of the sys-
tem of proteases/antiproteases were developed. These models have the ability to determi-
ne the rate of survival of patients polytraumatized with complicated ALI/ARDS. Using these 
models allows us to predict the rate of survival of patients polytraumatized with ALI/ARDS, 
relying on pathophysiological mechanisms. Thus, we o+ er the opportunity to monitor the 
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patient at di� erent stages of medical care. This, in turn, gives a chance to develop e� ective 
methods of prophylaxy/pathophysiological treatment of ALI/ARDS in polytraumatism and 
as a result to reduce lethality and duration of treatment in this group of patients.

C 18 ALGORITM DIAGNOSTICO-CURATIV LA PACIENŢII CU SIALOLITIAZA GLANDEI 
SUBMANDIBULARE

Autori: Lehtman S., Ciobanu Gh., Scerbatiuc D.

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 4043 din 26.11.2014 

Descrierea lucrării: Boala sialolitiazică reprezintă cauza primordială (66%) a patologiei obstructive 
a glandelor salivare și constituie circa 50% din afecţiunile acestora. Ca rezultat al cercetării 
efectuate a fost demonstrat că în 22,1% de cazuri concrementele glandelor salivare nu au 
fost vizualizate prin metode radiologice standard (ortopantomogramă, radiogra' a planșe-
ului bucal). Ultrasonogra' a în diagnosticarea sialolitiazei este caracterizată prin informati-
vitate sporită (sensibilitate – 93,9% și speci' citate – 95,2%), fapt care impune necesitatea 
raţională a utilizării metodei în algoritmul diagnostic. În baza cercetărilor proprii a fost de-
monstrat că microelementele permanente în componenţa concrementelor sunt Ca, P, S, С, 
O

2 
în diverse concentraţii la suprafața și în profunzimea calculilor. În baza rezultatelor proprii 

a fost demonstrat că recidiva sialolitiazei este observată în 3,57% de cazuri și doar după 
ablaţia calculului din duct.

Importanța socio-economică: A fost demonstrat că în porţiunea centrală a concrementului se de-
termină o concentraţie atomară statistic semni' cativ mai mare a calciului și fosforului com-
parativ cu porţiunea periferică. Componentul de bază al sialoliţilor este fosfatul de calciu în 
diverse forme cristaline (hidroxiapatită, brușită, vitlochită). A fost demonstrat că cristalele 
de brușită și vitlochită sunt preponderent localizate în porţiunea centrală, iar hidroxiapatita 
la periferia sialoliţilor. În baza materialului propriu a fost demonstrat că proprietăţile ' zi-
co-chimice ale salivei în caz de sialolitiază sunt caracterizate de modi' cări ale pH-ului spre 
mediu acid, sporirea densităţii acesteia și concentraţiei ionilor de calciu. A fost demonstrat 
că microlitiaza și factorul infecţios reprezintă bază în progresarea procesului in: amator și 
sclerozant, au fost evidenţiate patru forme evolutive ale sialoadenitei cronice: sialoadenită 
cronică progresivă polimorfocelulară micro-macrofocală; sialoadenită cronică progresivă 
limfocitară micro-macrofocală; sialoadenită cronică sclerogen-' brozivă (cirotică); sialoade-
nită cronică regresivă - lipomatoasă (steatoză lipidică). 

Work description: Sialolithiasis disease is the primary cause (66%) of obstructive salivary gland pa-
thology and constitutes about 50% of their a� ections. The results of the research has shown 
that 22.1% of cases concrements of salivary glands were visualized by standard radiogra-
phic methods (panoramic radiography, oral : oor radiography). Ultrasonography in the di-
agnosis of sialolithiasis is characterized by increased informativity (sensitivity - 93.9% and 
speci' city - 95.2%), which stresses the need for rational use of the method in the diagnostic 
algorithm. On the bassis of own research, it was demonstrated that permanent microele-
ments in the composition of concrements are Ca, P, S, С, O

2
 in various concentrations at the 

surface and depth of calculi. The results showed that relapse of sialolithiasis is observed in 
3.57% of cases and only after removal of calculus from the duct.

C 19 PARTICULARITĂŢILE TRATAMENTULUI SIALOLITIAZEI CU CONCREMENTE 
MULTIPLE ȘI GIGANTE

Autori: Lehtman S., Ciobanu Gh., Scerbatiuc D.

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 4044 din 26.11.2014

Descrierea lucrării: Tradiţional, selectarea metodei chirurgicale de tratament al sialolitiazei glandelor 
submandibulare depinde de localizarea concrementelor și posibilitatea palpării acestora. În 
po' da succeselor tratamentului minim invaziv al sialolitiazei glandelor submandibulare, la 
momentul actual nu au fost excluse din arsenalul de management metodele tradiţionale 
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(ablaţia calculului din duct și sialolitadenectomia), ponderea cărora este destul de variată în 
structura generală a metodelor de tratament. Mai mult decât atât, este necesară suprave-
gherea de durată a pacienţilor după intervenţiile organomenajante în scopul determinării 
frecvenţei simptomelor obstructive restante și formularea concluziilor de� nitive referitor la 
rolul sialolitadenectomiei în tratamentul sialolitiazei. 

Importanța socio-economică: Rezultatele obţinute permit câteva consideraţiuni legate de atitudi-
nea optimă care vor determina succesiunea terapeutică și a intervenţiilor chirurgicale în 
lichidarea glandei. În baza rezultatelor obţinute s-a stabilit că calitatea vieţii pacienţilor cu 
sialolitiază la diverse termene după ablaţia calculului din duct și sialolitadenectomie nu 
diferă, acest indice � ind in" uenţat doar de sexul și vârsta pacientului și nu de caracterul 
intervenţiei chirurgicale. Mai mult decât atât, a fost demonstrat că recidiva sialolitiazei este 
observată în 3,57% de cazuri și doar după ablaţia calculului din duct. Pronosticarea recidivei 
sialolitiazei a demonstrat că 95% dintre pacienţii operaţi pentru sialolitiază nu vor avea re-
cidivă pe durata a 75 de luni.

Work description: Traditionally the selection of the method for surgical treatment of sialolithiasis of 
submandibular glands depends on the location of concrements and the possibility of their 
palpation. Despite the success of minimally invasive treatment of sialolithiasis on subman-
dibular glands, at present they were not excluded from the arsenal of traditional manage-
ment (calculation of duct removal and sialolitadenectomy), which is plentiful share in the 
overall treatment approaches. Moreover, it is necessary the lasting monitoring of patients 
after organomenaging interventions to determine the frequency of outstanding obstructi-
ve symptoms and formulate the de� nitive conclusions on the role of sialolitadenectomy in 
the treatment of sialolithiasis.

C 20 DIAGNOSTICAREA ISCHEMIEI MEZENTERICE ACUTE: INFORMATIVITATEA 
MARKERILOR SEROLOGICI ȘI METODELOR INSTRUMENTALE

Autori: Ghidirim Gh., Mișin I., Crăciun I.

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3894 din 18.03.2014 

Descrierea lucrării: Ischemia mezenterică acută reprezintă o afecţiune serioasă a cavităţii abdomina-
le cu o rată foarte înaltă a mortalității, condiţionată de tabloul clinic nespeci� c și interven-
ţia chirurgicală întârziată. Pentru prima dată a fost efectuată evaluarea testelor standard, 
markerilor trombogenezei și � brinolizei, testelor imunologice (AIM, IL–1β, IL–8, IL–10, IL–18 
și PCT), în diagnosticul IMA. Au fost prezentate particularităţile modi� cărilor concentraţiei 
markerilor trombogenezei și � brinolizei (D–dimer, plasminogen, complexele solubile � brin-
monomeri) în ischemia mezenterică acută arterială și venoasă. În premieră, a fost studiată 
importanţa clinică a testelor imunologice (albumina ischemic modi� cată, IL–1β, IL–8, IL–10, 
IL–18 și procalcitonina) în IMA. Pentru prima dată a fost studiat substratul morfologic al 
pneumatozei intestinale, ca semn imagistic al ischemiei mezenterice acute, � ind argumen-
tată patogeneza apariţiei ei în această patologie. A fost apreciată informativitatea indicato-
rilor standard de laborator, marcherilor trombogenezei și � brinolizei, testelor imunologice, 
TCMS+A în IMA, � ind elaborate aspectele tehnice și metodologice ale DCS în IMA.

Importanța socio-economică: A fost efectuată o analiză retrospectivă și prospectivă a rezultatelor 
obţinute în urma investigaţiilor și tratamentului a 87 de bolnavi cu ischemie mezenterică 
acută. S-a stabilit o diferenţă statistic veridică a acestui indicator în IMA sectorală (rezeca-
bilă) și totală (nerezecabilă). Informativitatea D-dimerilor în diagnosticul IMA a constituit: 
Sе=94%, Sp=72,7%, VPP=91,9%, VPN=80%. Concentraţia acestui indicator de laborator 
semni� cativ este mai înaltă în IMA venoasă, decât în cea arterială, dependentă de volumul 
mare al maselor trombotice din vasele mezenterice. S-a prezentat analiza în funcție de tipul 
IMA (arterială vs. venoasă, embolie vs. tromboză), de factorul de timp al apariţiei și răspândi-
rii IMA. S-a demonstrat că TCMS+A trebuie considerată metodă de elecţie pentru diagnos-
ticarea ischemiei mezenterice acute. În premieră a fost studiat substratul morfologic al PI și 
s-a stabilit că PI semilunară (tipul II) în toate cazurile se asociază cu necroza transmurală a 
intestinului.
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Work description: Acute mesenteric ischemia refers to diseases of the abdominal cavity with a catas-
trophic extremely high lethality, conditional on nonspeci� c clinical picture and delayed sur-
gery. For the � rst time were evaluated the standard tests, thrombogenesis and � brinolysis 
markers (D–dimer, plasminogen, S–FMC), immune tests (IMA, IL–1β, IL–8, IL–10, IL–18, pro-
calcitonin) in the AMI diagnosis. Is presented the analysis depending on the AMI type, (ar-
terial vs. venous, embolic vs. thrombotic), time factor from the disease onset, as well as AMI 
extension. It was proven that MSCT+A should be considered as a � rst-line AMI diagnostic 
procedure. The particularities of modi� cation of thrombogenesis and � brinolysis markers’ 
plasmatic concentration in case of AMI was presented. For the � rst time the clinical signi-
� cance of immune tests in case of AMI was studied. For the � rst time was proved the mor-
phological base of IP as an AMI imagistic sign and was demonstrated its pathogenesis for 
this pathology. It was determined the informativity of standard serological indexes, throm-
bogenesis and � brinolysis markers, immune tests, MSCT+A in the AMI diagnosis; there were 
elaborated the methodological ant technical aspects of DCS in case of AMI. 

C 21 TRATAMENTUL CHIRURGICAL ÎN ISCHEMIA MEZENTERICĂ ACUTĂ: ASPECTE 
TEHNICE, REZULTATE IMEDIATE ȘI TARDIVE

Autori: Ghidirim Gh., Mișin I., Crăciun I.

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3895 din 19.03.2014

Descrierea lucrării: Ischemia mezenterică acută (IMA) rămâne a �  una dintre problemele cele mai 
complexe și controversate în chirurgia abdominală de urgenţă. În această cercetare se pre-
zintă rezultatele evaluării e� cacităţii diferitelor metode chirurgicale de tratament al acestei 
patologii, la fel s-au elaborat și introdus aspectele tehnice raţionale ale intervenţiilor chi-
rurgicale în ischemia mezenterică acută, bazate pe principiul DCS și second look. Sunt pre-
zentate recomandări practice pentru selectarea intervalului de timp și tipul anastomozei 
intestinale amânate.

Importanța socio-economică: În baza acestei cercetări au fost implementate noi metode de dia-
gnostic și tratament al pacienţilor cu IMA în 4 secţii de chirurgie și endoscopie ale Institu-
tului de Medicină Urgentă (Chișinău, Republica Moldova) și în procesul didactic al Catedrei 
de Chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi” a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”. În baza cercetării efectuate referitor la analiza supravieţuirii pacienţilor cu IMA 
în perioada postoperatorie tardivă, s-a stabilit că rata supravieţuirii prognozate este ceva 
mai mare decât în studiile publicate anterior, unde acest indicator a constituit aproximativ 
50%. S-au stabilit factorii care potenţial in7 uenţează nefavorabil asupra acestui indicator: 
IMA arterială, embolie arterială și rezecţia combinată a intestinului subţire și gros.

Work description: Acute mesenteric ischemia (AMI) remains one of the most complex and contro-
versial problems of emergency abdominal surgery. In this scienti� c research are presented 
the results of assessment of the e< ectiveness of di< erent surgical methods of treatment of 
this pathology, and, as well, were developed the rational technical principles for the surgical 
procedures in case of AMI, based upon DCS and second look principles were elaborated and 
used in daily practice. The practical recommendations for optimal time interval and type of 
delayed intestinal anastomosis are presented.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM

C 22 NOI BALSAMURI NATURALE SPIRU POTENT ȘI FĂT FRUMOS DIN MATERII PRIME 
DE ORIGINE VEGETALĂ

Autori: Rudic V., Caraush V.                                     

Brevet de scurtă durată: MD 670                                

Mărci înregistrate: MD 24744; 26507; RO 130609   
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Esenţa invenţiei: Invențiile se referă la industria alimentară și medicina pro� lactică și pot �  aplicate 
în scopul pro� laxiei unui șir de boli, inclusiv oncologice. Se propune compoziția, tehnolo-
gia de fabricare și metodele de analiză a două produse curativ-pro� lactice – balsamurile 
SPIRU potent și FĂT-FRUMOS. Adaptabilitatea ingredientelor din compoziția balsamurilor 
îmbunătățește capacitatea de muncă, crește rezistența organismului la impactul mediu-
lui și la acțiunea toxică a substanțelor poluante, posedă capacitate de radioprotecție, 
proprietăți antistres, îmbunătățește microcirculația cerebrală și previne senilitatea, 
îmbunătățește activitatea sexuală, stimulează libidoul și fertilitatea.

Importanţa socio-economică: Produsele inovative elaborate și tehnologiile de obținere asigură su-
plinirea arsenalului de produse nutraceutice cu efecte polivalente pentru ameliorarea și for-
ti� carea sănătăţii populaţiei cu o rată înaltă a patologiilor cauzate de tulburări ale funcțiilor 
vitale ale organismului. Ca elaborări � nalizate, cu schemele tehnologice inofensive și e� ci-
ente, documentaţia, sumarul proprietăţilor terapeutice și domeniile prestabilite de utilizare, 
acestea oferă oportunitatea creării unor clustere cu atragerea întreprinderilor biotehnolo-
gice și farmaceutice care pot asigura producerea și punerea pe piața locală și cea externă 
a unor noi produse naturale, ecologic pure destinate consumului uman, cu posibilitatea 
deschiderii noilor linii tehnologice și a creării noilor locuri de muncă.

Summary of the invention: The inventions refers to the nourishment industry and the prophylactic 
medicine and can be applied to the warned of diseases, inclusively oncological one. 

Were elaborated the composition, technology of fabrication and methods of analysis of two 
prophylactic-curative balsams: SPIRU potent and FAT-FRUMOS. The adaptability of ingredi-
ents contained in the composition for the obtaining of the prophylactic-curative balsams 
improves the capacity of work, increases the resistance in the organism at the impact of the 
environment as at the toxic action of the polluting substances, has radioprotection, antis-
tress properties,improves cerebral microcirculation and prevents senility, improves sexual 
activity, increase libido and fertility.

INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI, INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

C  23 PREMATURITATEA: ASPECTE OBSTETRICALE  ȘI  NEONATALE. MONOGRAFIE   

Autori: Stratulat Petru,  Paladi Gheorghe, Gaţcan Ștefan

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 4036 din 24.11.2014

Descrierea lucrării:  Opera știinţi� că oferă o informaţie exhaustivă despre cauzele, particularităţile 
conduitei, diagnosticul și tratamentul prematurităţii specialiștilor din domeniul obstetricii, 
neonatologiei, precum și a altor specialităţi conexe, și de aceea cu certitudine va îmbogăţi 
tezaurul lucrărilor știinţi� ce autohtone în domeniile obstetricii și neonatologiei.

Importanţa socio-economică: Monogra� a dată reprezintă o operă știinţi� că complexă de bilanţ asu-
pra problemei prematurității, ce integrează aspecte importante știinţi� ce prin compararea 
cercetărilor autohtone cu cele mondiale la subiectul abordat, fapt care conferă originalitate, 
dar include și aspecte practice care sunt de primă importanţă pentru medicii specialiști. Fi-
ind dedicată prematurităţii responsabile, în prezent, pentru 60% din toate cazurile de deces 
neonatal din Moldova, autorii în prezenta monogra� e nu numai analizează problema din 
diferite unghiuri de vedere, dar și trasează direcţii concrete pentru diminuarea problemei 
și prevenirea ei. 

Work description: Scienti� c work o# ers exhaustive information about the causes, conduct peculia-
rities, diagnosis and treatment of prematurity specialists in the � eld of obstetrics, neonato-
logy, and other related specialty and therefore will certainly enrich the treasury of scienti� c 
papers in the � elds of obstetrics and neonatology.
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C  24 SOFTWARE NEWBORN-2 FOLLOW UP. SUPRAVEGHEREA NEURODEZVOLTĂRII 
NOU-NĂSCUŢILOR DIN GRUPURILE DE RISC  

Autori: Stratulat Petru, Curteanu Ala, Stratulat Mihai, Pînzari Ludmila, Cozma Daniel, Condrea Stefan

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria PC nr. 4035 din 24.11.2014 

Descrierea lucrării:  Software Newborn-2 Follow Up - supravegherea neurodezvoltării nou-născuţilor 
din grupurile de risc a fost creat pentru a colecta informații despre copiii, care se nasc pre-
matur, în necesitățile de supraveghere specială și asistență în primii ani de viață. Software 
de Follow-up pentru sugari oferă o evaluare medicală constantă și vine să sprijine dezvolta-
rea sugarilor prematuri. 

Importanţa socio-economică: Programul este deschis pentru toți copiii care au fost pacienți ai 
unității de terapie intensivă neonatală, a căror vârstă gestaţională la naștere a fost mai 
mică de 32 de săptămâni. Pacienţii sunt evaluați o dată la 6 luni, până la vârsta de 3 ani. 
Echipa de lucru multidisciplinară include medici pediatri, neonatologi, pediatri, psihologi, 
& zioterapeuți, asistenți sociali și neurologi pediatrie, în timpul & ecărei vizite de evaluare a 
dezvoltării copilului recomandă modalități de gestionare a sănătății sau a oricăror probleme 
de dezvoltare care pot apărea.

Work description: Software Newborn-2 Follow Up neurodevelopmental supervision of newborns 
from risk groups was created to collect information about children who was born prema-
turely and needs the special supervision and assistance in the early years. Software Infant 
Follow-up provides constant medical evaluation and support the development of very pre-
term infants.

C  25 MONITORINGUL MALFORMAŢIILOR CONGENITALE ȘI MALADIILOR EREDITARE: 
SITUAŢIA ACTUALĂ ȘI STRATEGIA ÎMBUNĂTĂŢIRII. CERTIFICAT MEDICAL DE 
CONSTATARE A CAZULUI DE ANOMALII CONGENITALE ȘI MALADII EREDITARE 
LA FĂT/NOU-NĂSCUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Autori: Stratulat Petru, Crudu Petru, Carauș Tatiana, Stratila Mihail, Curteanu Ala  

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 4038 din 24.11.2014

Descrierea lucrării:  Malformaţiile congenitale la copii prezintă o problemă medicală și socială gravă, 
deoarece acestea ocupă unul dintre primele locuri în rândul cauzelor morbidităţii, invali-
dităţii și mortalităţii la copii. În Republica Moldova anual apar pe lume aproximativ 700 de 
copii cu diferite forme de MC și patologii ereditare. 

Importanţa socio-economică: În structura cazurilor monitorizate conform Registrului electronic pre-
valează cele ale sistemului cardiovascular, osteomuscular și urogenital/reproductiv. Scopul 
creării bazei de date MALFORMAŢII CONGENITALE LA COPII ÎN REPUBLICA MOLDOVA a fost 
de a determina prevalenţa, structura și factorii de risc pentru dezvoltarea malformaţiilor 
congenitale și maladiilor ereditare înregistrate în Registrul electronic de monitorizare a mal-
formaţiilor congenitale în țara noastră.

Work description: Congenital malformations in children has a serious medical and social problem 
because they occupy one of the & rst places among causes of morbidity, disability and mor-
tality in children. In Moldova appear on the world annually about 700 children with various 
forms of MC and hereditary diseases.

C  26 METODĂ ALGORITMICĂ DE OPTIMIZARE A FINANŢĂRII SISTEMULUI OCROTIRII 
SĂNĂTĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Autori: Ganea Victoria, Copăceanu Cristina

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3920 din 22.04.2014
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Descrierea lucrării:  Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană (UE) impune implementa-
rea și modernizarea integrală a sistemelor publice la standardele internaţionale. Analiza me-
canismului de � nanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii din RM în vederea asigurării accesului 
echitabil la serviciile de sănătate de calitate și cost-e� ciente, ocrotirii și forti� cării sănătăţii 
omului, ale pro� laxiei și tratării bolilor sunt de o stringenţă maximă sub aspect statal, politic, 
socioeconomic, psihologic și chiar internaţional. Scopul de bază al sistemului de sănătate 
este protecţia populaţiei de riscurile � nanciare asociate serviciilor de sănătate cauzate de 
îmbolnăvire și tratament, garantarea accesului la servicii medicale de bază și medicamente 
esenţiale, reducerea inechităţii și sporirea satisfacţiei bene� ciarilor.

Importanţa socio-economică: Funcţionalitatea algoritmului cost-e� cient de � nanţare a IMSP re-
publicane - carenţe în funcţionarea sistemului de control intern al IMSP (lipsa procedurilor 
scrise la implementarea sistemului de control intern, precum și neidenti� carea riscurilor ce 
ar putea afecta activitatea acestora etc.), îndeosebi � ind riscantă lipsa indicatorilor de per-
formanţă pentru experţii (medici și economiști) care veri� că exercitarea sarcinilor de bază 
ale IMSP, cum ar � : veri� carea volumului de servicii, termenelor, calităţii și costului. La exerci-
tarea controlului asupra gestionării mijloacelor � nanciare provenite din fondurile asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală contractate lipsesc politicile și procedurile scrise.

Work description: The Republic of Moldova in the European Union (EU) requires full implementation 
and modernization of public systems to international standards. Analysis of the � nancing 
mechanism of the health system in Moldova to ensure equal access to health care quality 
and cost-e! ective care and strengthen human health, the prevention and treatment of di-
seases are an emergency level in terms of state, political, socioeconomic, psychological and 
even international. The main goal of the health system is protecting the population from 
the � nancial risks of illness related health services and treatment, ensuring access to basic 
health services and essential drugs, reducing inequality and increasing client satisfaction.

C  27 METODA CALCULĂRII INDICELUI INTEGRAL DE EFICIENŢĂ CA IMPACT FINANCI-
AR FAVORABIL AL SISTEMULUI OCROTIRII SĂNĂTĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA   

Autori: Ganea Victoria, Copăceanu  Cristina   

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3919 din 22.04.2014 

Descrierea lucrării:  E� cienţa mecanismului de � nanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii din RM ră-
mâne a �  una dintre problemele cele mai complexe și controversate în politica naţională. 
În operele știinţi� ce date se prezintă rezultatele utilizării modelului propus în contextul e� -
cientizării mecanismului de � nanţare a instituţiilor medicale republicane, de asemenea, s-a 
elaborat algoritmul cost-e� cient de � nanţare a IMSP republicane. 

Importanţa socio-economică: Sunt prezentate recomandările practice pentru utilizarea algoritmu-
lui cost-e� cient de � nanţare a IMSP care are ca impact adecvat și e� cient atât în alocarea, cât 
și în gestionarea internă a banilor publici. 

Work description: E! ectiveness of � nancing health care system in Moldova remains one of the most 
complex and controversial issues in national politics. The work presents results of scienti� c 
data using the proposed model in the context of e%  cient � nancing mechanism republican 
medical institutions, and to develop cost e! ective � nancing algorithm of medical institutes.

INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, INSTITUŢIE MEDICO-
SANITARĂ PUBLICĂ

C 28 METODĂ DE TRATAMENT AL STĂRILOR PRECANCEROASE ȘI AL CANCERULUI 
NEINVAZIV AL VEZICII URINARE

Autori: Tighineanu Ion, Mereuţă Ion, Ţurcan Vitalie
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Brevet de scurtă durată: MD 772

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la oncologie și poate %  utilizată pentru 
tratamentul stărilor precanceroase și al cancerului neinvaziv al vezicii urinare. Conform in-
venţiei, metoda revendicată constă în aceea că după golirea completă a vezicii urinare se 
instilează 150 ml de amestec ozonat, pe bază de ulei din seminţe de struguri, ce conţine 
nanodiamante de 4…10 nm, în concentraţie de 10-9…10-10 g/L, și 0,15 ml de sol. Paclitaxel, 
cu concentraţia ozonului de 6000…8000 μg/L, care se administrează de 2 ori pe săptămână, 
concomitent, per os, se administrează 200 ml de emulsie ozonată, pe bază de sol. % ziologică, 
ce conţine 20 ml de sol. vitamina E de 30% și nanodiamante de 4…10 nm, în concentraţie 
de 10-9…10-10 g/L, cu concentraţia ozonului de 6000…10000 μg/L, care se administrează de 
3 ori pe zi, cu 20 min înainte de masă, seria de tratament constituie 3 luni.

Importanţa socio-economică: Invenția brevetată reprezintă o metodă în care se utilizează nanoteh-
nologii destinate tratamentului stărilor precanceroase și al cancerului neinvaziv al vezicii 
urinare. Problema pe care o rezolvă invenția solicitată constă în elaborarea unei metode 
mai e% ciente de tratament. Avantajul metodei propuse constă în majorarea e% cacității tra-
tamentului maladiilor precanceroase și al cancerului neinvaziv al vezicii urinare.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to oncology and can be 
used for treating precancerous conditions and noninvasive urinary bladder cancer.

According to the invention, the claimed method consists in that after the complete emp-
tying of the urinary bladder is instilled 150 ml of an ozonated mixture, based on grapeseed 
oil, containing nanodiamonds of 4…10 nm, in a concentration of 10-9…10-10 g/L, and 0.15 
ml of Paclitaxel sol., with ozone concentration of 6000…8000 μg/L, which is administered 
two times a week, concomitanty, per os, is administered 200 ml of an ozonated emulsion, 
based on saline, containing 20 ml of 30% sol. of vitamin E and nanodiamonds of 4…10 nm, 
in a concentration of 10-9…10-10 g/L, with ozone concentration of 6000…10,000 μg/L, which 
is used 3 times a day, 20 minutes before a meal, the course of treatment is 3 months.

C 29 METODĂ DE TRATAMENT AL GASTRITEI CRONICE ATROFICE

Autori: Mereuţă Ion, Chișca Adrian

Brevet de scurtă durată: MD 783

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la gastrologie, și poate %  utilizată pentru 
tratamentul gastritei cronice atro% ce. Conform invenţiei, metoda revendicată constă în ace-
ea că se administrează 200 ml de amestec ozonat pe bază de ulei de Pogostemon patchouli, 
ce conţine nanodiamante de 4…10 nm, în concentraţie de 10-9…10-10 g/L cu concentraţia 
ozonului de 8000…10000 μg/L, per os, de două ori pe zi, cu o oră înainte de masă, și conco-
mitent 200 ml de o infuzie de Alchemilla vulgaris L., per os, o dată pe zi, cu 20 min înainte de 
masă, seria de tratament constituie 2 luni.

Importanţa socio-economică: Invenția brevetată reprezintă o metodă în care se utilizează nanoteh-
nologii destinate tratamentului stărilor precanceroase, și anume a gastritei cronice atro% ce. 
Problema pe care o rezolvă invenția constă în elaborarea unei metode mai e% ciente de tra-
tament. Avantajul metodei propuse constă în majorarea e% cacității tratamentului gastritei 
cronice atro% ce.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to gastrology and can be 
used for the treatment of chronic atrophic gastritis. According to the invention, the claimed 
method consists in that it is administered 200 ml of an ozonated mixture based on Pogoste-
mon patchouli oil, containing nano-diamonds of 4…10 nm, in a concentration of 10-9…10-10 
g/L with the ozone concentration of 8000…10000 μg/L, per os, twice a day, one hour before 
a meal, and concomitantly 200 ml of an infusion of Alchemilla vulgaris L., per os, once a day, 
20 minutes before a meal, the course of treatment is 2 months.
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C 30 METODĂ DE PROFILAXIE A COMPLICAŢIILOR RADIOTERAPIEI 
SAU A CHIMIOTERAPIEI LA PACIENŢII CU CANCER AL GLANDEI MAMARE

 Autori: Chiaburu Simona, Mereuţă Ion, Cernat Victor

Brevet de scurtă durată: MD 871

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la oncologie, și poate #  utilizată pentru 
pro# laxia complicațiilor radioterapiei sau a chimioterapiei la pacienţii cu cancer al glandei 
mamare. Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că se administrează 200 ml 
de amestec pe bază de infuzie din rădăcini de păpădie și partea vegetală de gălbenele, luate 
în raport de 1:1, și nanodiamante de 4…10 nm, în concentraţie de 10-9…10-10 g/L, per os, de 
două ori pe zi, cu 20 min înainte de masă, concomitent, o dată pe zi se administrează 20 ml 
de amestec pe bază de ulei de amarant și ricin, luate în raport de 1:1, și nanodiamante de 
4…10 nm, în concentraţie de 10-9…10-10 g/L, per os, cu 20 min înainte de masă, cu 5 zile îna-
inte de cura de radioterapie sau de chimioterapie, seria de tratament constituie 20….25 zile.

Importanţa socio-economică: Invenția brevetată reprezintă o metodă în care se utilizează nanoteh-
nologii destinate pro# laxiei complicaţiilor radioterapiei sau a chimioterapiei la pacienţii cu 
cancer al glandei mamare. Avantajul metodei propuse constă în majorarea e# cacității tra-
tamentului destinat pro# laxiei complicaţiilor radioterapiei sau chimioterapiei la pacienţii cu 
cancer al glandei mamare.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to oncology and may be 
used for prophylaxis of radiotherapy or chemotherapy complications in patients with breast 
cancer. According to the invention, the claimed method consists in that it is administered 
200 ml of a mixture based on dandelion root and calendula vegetal part tincture, taken in 
the ratio of 1:1, and nanodiamonds of 4¼10 nm, in a concentration of 10-9…10-10 g/L, per os, 
twice a day, 20 minutes before a meal, concomitantly, once a day is administered 20 ml of 
a mixture based on amaranth and castor oil, taken in the ratio of 1:1, and nanodiamonds of 
4…10 nm, in a concentration of 10-9…10-10 g/L, per os, 20 minutes before a meal, 5 days be-
fore the radiotherapy or chemotherapy treatment, the course of treatment is 20…25 days.

C 31 SIROP PENTRU TRATAMENTUL STĂRILOR PRECANCEROASE GASTRICE

Autori: Mereuţă Ion, Valica Vladimir, Carauș Vladimir, Parii Sergiu

Brevet: MD 4341

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la gastroenterologie, în special la substanţe biologic active în 
formă de siropuri, care pot #  utilizate pentru tratamentul stărilor precanceroase gastrice. 
Conform invenţiei, siropul revendicat conţine: vitamina A, vitamina D

2
, vitamina E, vitamina 

C, vitamina B
1
, vitamina B

2
, niacină, vitamina B

6
, vitamina B

12
, biotină, acid folic, acid pantote-

ic, oxid de magneziu, oxid de cupru, selenat de sodiu, nanoparticule de oxid de zinc și argint, 
luate în raport de 9:1, și sirop de zahăr, ingredientele # ind luate în următorul raport cantita-
tiv pentru 100 ml: vitamina A – 0,8 mg, vitamina D

2
 – 0,005 mg, vitamina E – 10 mg, vitamina 

C – 100 mg, vitamina B
1
 – 3 mg, vitamina B

2
 – 3,6 mg, niacină – 40 mg, vitamina B

6
 – 2 mg, 

vitamina B
12

 – 0,003 mg, biotină – 0,06 mg, acid folic – 0,2 mg, acid pantoteic – 15 mg, oxid 
de magneziu – 375 mg, oxid de cupru – 1 mg, selenat de sodiu – 0,055 mg, nanoparticule de 
oxid de zinc și argint – 6 mg, sirop de zahăr, ml – restul.

Importanţa socio-economică: Invenția brevetată reprezintă un remediu în care se utilizează nano-
tehnologii destinate tratamentului stărilor precanceroase gastrice și pro# laxiei cancerului. 
Elaborarea unui procedeu simplu și ieftin de obținere a substanței farmaceutice, care se 
utilizează în industria farmaceutică, poate avea un impact pozitiv, atât economic, cât și eco-
logic, contribuind la utilizarea rațională a resurselor naturale.

Summary of the invention: The invention relates to gastroenterology, in particular to biologically 
active substances in the form of syrups, which can be used for the treatment of gastric pre-
cancerous conditions. According to the invention, the claimed syrup comprises: vitamin A, 
vitamin D

2
, vitamin E, vitamin C, vitamin B

1
, vitamin B

2
, niacin, vitamin B

6
, vitamin B

12
, biotin, 

folic acid, pantothenic acid, magnesium oxide, copper oxide, sodium selenate, nanoparti-
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cles of zinc oxide and silver, taken in the ratio of 9:1, and sugar syrup, in the following quan-
titative ratio of components per 100 ml: vitamin A – 0.8 mg, vitamin D

2
 –0.005 mg, vitamin 

E – 10 mg, vitamin C – 100 mg, vitamin B
1
 – 3 mg, vitamin B

2
 – 3.6 mg, niacin – 40 mg, vitamin 

B
6
 – 2 mg, vitamin B

12 
– 0.003 mg, biotin – 0.06 mg, folic acid – 0.2 mg, pantothenic acid – 15 

mg, magnesium oxide – 375 mg, copper oxide – 1 mg, sodium selenate – 0.055 mg, nano-
particles of zinc oxide and silver – 6 mg, sugar syrup, ml – the rest.

TORONTO INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION & ADVANCED SKILLS 
(TISIAS), (CA)
UNIVERSITY OF WATERLOO (CA)

C  32 PLASTURE ADEZIV PENTRU PROTECȚIA PLĂGILOR (CU CARACTERISTICI FIZICE)

Autor: Tyler Hojae Cheung

Esenţa invenţiei:  Plasture pentru acoperirea și protecția plăgilor de mediul extern, utilizat ca ade-
ziv cu caracteristici $ zice pentru a $  aplicat pe piele și a menține % exibilitatea confortului 
optic, menținând în același timp rezistența și elasticitatea pielii, permițând vindecarea fără 
a lăsa cicatrici și, totodată, reducând durerea cauzată în timpul aplicării acestuia. Designul 
în formă de ancoră facilitează crearea modelelor,  scoaterea din matriță și exercită presiune 
pentru străpungerea pielii cu ajutorul compresiei corespunzătoare ancorei. Modelul este 
turnat din aluminiu fabricat prin micro-prelucrare cu plasmă de oxigen tratată cu un înveliș 
de Silan.

Summary of the invention: A patch to cover and protect wounds from external environment em-
ploys a physical adhesion to stay on skin and maintain % exibility for optical comfort while 
maintaining appropriate durability and tension of skin, allowing itself to heal without lea-
ving scars and reduces pain caused during its application. Its primary application is on large 
surface area low-depth wounds and replaces staples. The anchor design is easy to create 
template, easy to release from mold and pressures to pierce skin with suitable compression 
of the anchor. The template is made of aluminum manufactured via micro-milling and with 
oxygen plasma treated with Silane coating.

Importanţa socio-economică: Nanotechnology is one of the most popular, and on-going category 
in the entire engineering society in Canada. Its popularity is at large as much as the students 
and graduates of our university are expanding the $ eld and role for its speci$ c goals in the 
community. For us, this adhesive wound patch allows physicians to alter their method to 
cure injuries of people in hospitals. It is no question that all of us are afraid of the physical 
wound being soar and hurt while being treated. Reducing the pain on any human body 
while being cured is how our nanotechnology contributes.

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU”, 
INSTITUȚIE PUBLICĂ

C 33 METODĂ DE TRATAMENT MEDICAMENTOS AL AFECȚIUNILOR 
ANALIZATORULUI AUDITIV

Autori: Parii Sergiu, Rudic Valeriu, Cabac Vasile, Valica Vladimir, Chiriac Tatiana

Brevete:  MD 545, 4277  

Esenţa invenţiei constă în utilizarea extractului din biomasa tulpinii cianobacteriei Spiruluina platen-
sis (Nordst) Geitl, CNMN-CB-02 (BioR® 5 mg, capsule), pentru tratamentul pacienților cu hi-
poacuzie neurosenzorială, câte 1 capsulă, de 2 ori pe zi, înainte de mese, timp de 20 de zile.
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Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia solicitată constă în elaborarea 
unei metode mai e� ciente de tratament. Avantajul metodei propuse constă în majorarea 
e� cacităţii tratamentului maladiilor analizatorului auditiv prin utilizarea unui remediu de 
origine vegetală cu efecte polivalente, în special cu efect antioxidant. Rezultatul constă 
în obţinerea unui scor mai înalt de complianță la tratament conservativ al pacienţilor cu 
afecțiuni ale analizatorului auditiv.

Summary of the invention: According to the claimed invention, extract from Spirulina platensis 
(Nordst.) Geitl., CNMN-CB-02 cyanobacterium strain biomass (BioR® 5 mg, capsules) is used 
for the treatment of patients with sensorineural hearing loss, 2 times a day, before meals, 
for 20 days.

C 34 OBŢINEREA SĂRII DIETILAMONIU DE HIPERFORINĂ DIN HERBA 
DE SUNĂTOARE (HYPERICUM PERFORATUM L.)

Autori: Casian Igor, Casian Ana, Valica Vladimir

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3194 din 08.09.2011

Descrierea lucrării: Lucrarea se referă la descrierea unui nou procedeu de obţinere a sării de dieti-
lamoniu de hiperforină, nemijlocit din extractele hidro-alcoolice ale herbei de sunătoare, 
fără o izolare preliminară a hiperforinei în stare pură. Procedeul constă în înlăturarea pre-
liminară a părţii majore de substanţe de balast din extract, prin tratarea lui cu soluţie de 
hidroxid de sodiu, cu eliminarea ulterioară a alcoolului și formarea sării de dietilamoniu de 
hiperforină în stare cristalină. De asemenea, este descrisă procedura de puri� care, după 
care produsul poate �  utilizat în calitate de substanţă de referinţă.

Importanţa socio-economică: Obţinerea unui nou produs al hiperforinei în formă de sare, stabi-
lă la păstrare, printr-un procedeu e� cient și ieftin, va permite e� cientizarea proprietăţilor 
farmacologice și terapeutice ale acestei substanţe. Implementarea ei în industria chimico-
farmaceutică va asigura populaţia cu noi preparate farmacoterapeutice de origine vegetală 
cu acţiuni antibacteriene, antitoxice și antidepresante, produse din materia primă locală.

Work description: The work relates to the description of a new process for producing diethylammo-
nium salt of hyperforin, immediately from hydro-alcoholic extracts of St. John’s Wort herb, 
without preliminary isolation of hyperforin in pure state. The process consists in the preli-
minary disposal of the major part of ballast substances from the extract by its treatment 
with sodium hydroxide solution followed by alcohol removal and formation of crystalline 
diethylammonium salt of hyperforin. It is also described the puri� cation procedure after 
which the product can be used as a reference substance.

C 35 IZOLAREA COPTIZINEI DIN HERBA DE ROSTOPASCĂ (CHELIDONIUM MAJUS L.)

Autori: Casian Igor, Casian Ana, Valica Vladimir

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3195 din 08.09.2011

Descrierea lucrării: Lucrarea se referă la descrierea unui nou procedeu de izolare a coptizinei în 
formă de bisulfat din extractele hidro-alcoolice ale herbei de rostopască. Procedeul constă 
în puri� carea preliminară a extractului vegetal prin tratarea cu acid sulfuric la pH-ul de 
3,0…3,5 și cristalizarea ulterioară a bisulfatului de coptizină la pH-ul de 1,0...1,2. De ase-
menea, sunt descrise procedeele de puri� care a bisulfatului de coptizină și transformarea 
lui în alte săruri de coptizină, cum ar � , de exemplu, sulfat și clorură. Clorura de coptizină 
poate �  utilizată în calitate de substanţă de referinţă.

Importanţa socio-economică: Elaborarea unui procedeu simplu și ieftin de obţinere a substanţei 
farmaceutice Bisulfat de coptizină din materia primă locală – herba de rostopască – va oferi 
posibilitatea de a înlocui bisulfatul de berberină, obţinut dintr-o materie primă greu de re-
înnoit (rădăcini de dracilă), care se utilizează în industria farmaceutică pentru producerea 
preparatelor hepatoprotectoare. Această elaborare poate avea un impact pozitiv, atât eco-
nomic, cât și ecologic, contribuind la utilizarea raţională a resurselor naturale.
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Work description: The work relates to the description of a new way of coptisine isolation in the form 
of bisulphate from hydro-alcoholic extracts of the celandine herb. The procedure consists 
in the plant extract pre-re� ning by sulphuric-acid treatment at pH 3.0…3.5 followed by the 
coptisine bisulphate crystallisation at pH 1.0…1.2. There are also described the procedures 
for puri� cation of coptisine bisulphate and its transformation into other salts, such as sul-
phate and chloride. Coptisine chloride can be used as a reference substance.

C 36 METODĂ DE PROFILAXIE A APARIŢIEI REFLEXELOR PATOLOGICE 
ÎN MANIPULĂRILE OPERATORII

Autori: Ghicavîi Victor, Coreţchi Ianoș

Brevet de scurtă durată: MD 675 

Esenţa invenţiei constă în aceea că la etapa efectuării intervenţiilor chirurgicale sau a altor manipu-
lări traumatizante la anestezia respectivă suplimentar se administrează intravenos bromu-
ră de azametoniu în doză de 3 mg/kg, apoi profetur în doză de 5 mg/kg.

Importanţa socio-economică: Prin metoda revendicată se micșorează frecvenţa apariţiei complicaţi-
ilor nedorite (dezvoltarea re% exelor patologice, perturbărilor hemodinamice și metabolice) 
pe parcursul anesteziei, în intervenţiile chirurgicale și manipulările traumatizante, mai mult 
decât atât, poate �  redus costul tratamentului efectuat.

Summary of the invention: The invention consists in that at the stage of performing surgical inter-
ventions or other traumatic manipulations to the respective anesthesia, it is additionally 
administered intravenously azamethonium bromide in a dose of 3 mg/kg, and then is admi-
nistered profetur in a dose of 5 mg/kg.

C 37 METODĂ DE PROFILAXIE A COMPLICAŢIILOR RADIOTERAPIEI ORGANELOR 
BAZINULUI MIC

Autori: Ghicavîi Victor, Gavriluţa Vadim, Ghicavîi Vitalie

Brevet de scurtă durată: MD 482 

Esenţa invenţiei constă în aceea că se administrează o dată în zi îndată după mese, timp de 15 zile 
de la începutul cursului de radioterapie, intravenos 5 mL de soluţie de 5% de acid ascorbic 
și peroral o capsulă (33000 UA) de retinol, o capsulă (0,2 g) de tocoferol și un comprimat 
(0,2 g) de metiluracil. Totodată, concomitent se administrează ulei din seminţe de dovleac 
pe cale rectală sub formă de microclisme, în volum de 20 mL cu o oră înainte de ședinţa de 
radioterapie. De asemenea, uleiul se administrează peroral, câte o linguriţă (5 mL) de 2 ori 
pe zi, începând cu 2…3 zile înainte de iniţierea cursului de radioterapie, precum și pe tot 
parcursul lui.

Importanţa socio-economică: Metoda revendicată contribuie la diminuarea complicaţiilor postradi-
aţionale locale și generale la bolnavii oncologici, fapt care îi permite pacientului suportarea 
mai ușoară a întregului curs de radioterapie.

Summary of the invention: The invention consists in that it is administered once a day immediately 
after meals, for 15 days from the beginning of the course radiotherapy, intravenously 5 mL 
of 5% ascorbic acid and internally one capsule (33,000 AU) of retinol, one capsule (0.2 g) of 
tocopherol and a tablet (0.2 g) of methyluracil. At the same time, concomitantly is adminis-
tered pumpkin seed oil rectally in the form of microclisters, in a volume of 20 ml one hour 
before radiation therapy. Also, the oil is administered perorally, one teaspoon (5mL) 2 times 
a day, 2…3 days prior to the initiation of radiotherapy course and during it.



SECŢIUNEA C | SECTION C  126 

Ex
p

oz
iţ

ia
  

In
te

rn
aţ

io
n

al
ă 

 S
p

ec
ia

li
za

tă
  

IN
FO

IN
V

EN
T 

20
15

C 38 METODĂ DE TRATAMENT AL COMBUSTIILOR DE GRADUL I-IIIA

Autori: Ghicavîi Victor, Gavriluţa Vadim

Brevet de scurtă durată: MD 463 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la o metodă de tratament al combustiilor 
de gradul I-IIIA. Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că în prima și a doua zi de 
tratament se administrează intramuscular sol. Ketoprofen - 100 mg, o dată în zi, iar local 
plăgile se prelucrează cu sol. Betadină de 1%, totodată, din prima zi de tratament pe plăgi 
se aplică pansamente cu ulei din seminţe de struguri și ulei din seminţe de dovleac, luate 
în raport de 1:1, timp de 6 zile.

Importanţa socio-economică: Prin metoda revendicată se micșorează riscul de infectare a ţesuturi-
lor în cazul combustiilor termice cu ameliorarea și intensi# carea proceselor de regenerare a 
plăgilor combustionale cu 4…5 zile mai precoce, ceea ce reduce durata spitalizării pacienţi-
lor, contribuie la diminuarea cheltuielilor pentru tratament și evitarea utilizării preparatelor 
cicatrizante costisitoare.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to a method for treating 
I-IIIA degree combustions. The method of the invention consists in the fact that the on the 
# rst and second day of treatment is administered intramuscularly Ketoprofen sol. - 100 mg, 
once a day, and locally plagues are treated with 1% Betadine sol., at the same time, from the 
# rst day of treatment on wounds are applied dressings with grape seed oil and pumpkin 
seed oil, taken in the ratio of 1:1, for 6 days.

C 39 METODĂ DE PRONOSTICARE A APARIȚIEI NEUROPATIEI AUTONOME CARDIACE 
ÎN DIABETUL ZAHARAT TIP 1

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

Cerere: MD s 2015 0126          

Esenţa invenţiei: Problema pe care o rezolvă invenția este elaborarea unei metode noi pentru 
creșterea exactității informațiilor de pronosticare a apariției neuropatiei autonome cardi-
ace în diabetul zaharat de tip 1. Esența invenției constă în pronosticarea apariției neuro-
patiei autonome cardiace în diabetul zaharat de tip 1, care include analiza datelor anam-
nestice și testarea prin modelul matematic, cu aprecierea următoarelor date: gradul de 
severitate al nefropatiei diabetice, frecvența cetoacidozelor și durata diabetului zaharat, 
iar funcția discriminantă (F) se calculează conform formulei: F=-4.972+1.767xND+1.530x
CAD+0.078XDD. Rezultatul constă în obținerea unei metode, ce permite pronosticarea 
ieftină, obiectivă și e# cace a apariției neuropatiei autonome cardiace în diabetul zaharat 
de tip 1.

Importanţa socio-economică: Metoda propusă permite depistarea precoce a bolnavilor cu risc cres-
cut de apariție a neuropatiei autonome cardiace, fapt ce impune o atenție sporită pentru 
această categorie de pacienți cu corijare la timp a tacticii terapeutice, școlarizarea lor și 
preîntâmpinarea apariției și agravării neuropatiei autonome cardiace, astfel îmbunătățind 
viitorul pacienților. Este o metodă simplă, ieftină, ușor aplicabilă, atât în regim staționar, cât 
și în centrele medicilor de familie, și nu necesită utilaj medical.

Summary of the invention: The problem which the invention resolves is the elaboration of a new 
method for increasing the accurancy of cardiac autonomic neuropathy prognosis in diabe-
tes type 1. The invention consists in the prognosis of cardiac autonomic neuropathy appea-
rance, wich includes the anamnesis data analysis and testing by the mathematical model, 
with appreciation of the following data: the degree of severity of diabetic nephropathy, 
ketoacidosis frequency and diabetes duration, and the discriminant function (F) is calcula-
ted according to the formula: F=-4.972+1.767xND+1.530xCAD+0.078XDD. The result is to 
obtain a method that allows us to cheaply, objectively and e' ectively predict the cardiac 
autonomic nephropaty appearance in diabetes type 1.
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C 40 METODĂ DE PLASTIE VASCULARIZATĂ A DEFECTELOR SEPTICE DE TENDON 
PATELAR

Autori: Verega Grigore, Iordachescu Rodica, Bîrca Radu, Stratan Vladimir 

Cerere: MD s 2015 0019

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la traumatologie și chirurgia plastică și 
poate $  utilizată pentru plastia vascularizată a defectelor septice de tendon patelar. Con-
form invenţiei, metoda constă în aceea că se efectuează examenul dopplerogra$ c cu sta-
bilirea proiecţiei vaselor, apoi se efectuează două incizii curbate de-a lungul marginii in-
terne a tibiei în direcţie proximală, care încep la 6 cm deasupra vârfului maleolei mediale, 
formând un lambou elipsoidal, prima incizie $ ind îndreptată cu concavitatea în partea 
medială de-a lungul marginii laterale a tendonului ahilian, iar a doua îndreptată cu con-
cavitatea în partea laterală, se evidenţiază fascia de înveliș, tendonul ahilian și pediculul 
vascular safen, lamboul, având lăţimea de 2 cm, lungimea  de 12 cm  și grosimea  de 3 mm, 
este compus din cutaneu, fascia de înveliș cu pedicul vascular și grefa tendinoasă alcătuită 
din porţiunea patrulateră a părţii mediale a tendonului ahilian, apoi se efectuează incizia 
regiunii inferioare a lamboului, care este ridicat, rotit în direcţia proximală a pediculului 
vascular integru și plasat în defectul menţionat al regiunii infrapatelare, după care capete-
le grefei tendinoase sunt introduse în breșele sagitale ale fragmentelor tendonului patelar 
și suturate, iar plaga este suturată pe straturi.

Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia este extinderea arsenalului de 
metode utilizate pentru tratamentul leziunii tendonului patelar și a defectelor tisulare su-
praiacente. Rezultatul constă în refacerea deplină a integrităţii anatomo-$ ziologice și func-
ţionale a tendonului patelar și a ţesuturilor supraiacente, cu scurtarea duratei tratamentului.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to traumatology and plas-
tic surgery and can be used for vascularized plasty on septic patellar tendon defects. Ac-
cording to the invention, the method consists in that it is carried out the dopplerography 
examination by establishing the projection vessels, then are performed two curved incisi-
ons along the margin of the internal tibia in proximal direction, starting at 6 cm above the 
apex of the medial malleolus to form an ellipsoidal & ap, the $ rst incision is directed with its 
concavity in the medial part along the lateral margin of the Achilles tendon and the second 
directed with its concavity in the lateral part, it is highlighted the covering fascia, the Achil-
les tendon and the vascular saphenous pedicle, the & ap having a width of 2 cm, a length 
of 12 cm and a thickness of 3 mm, is composed of the cutaneous, the covering fascia with 
vascular pedicle and the tendinous graft consists of the quadrilateral portion of the medial 
part of the Achilles tendon, then is made the incision of the inferior region of the & ap, which 
is raised, rotated in the proximal direction of the integral vascular pedicle and placed in the 
said defect of the infrapatellar region, after which the tendinous graft ends are inserted into 
the sagittal gaps of the patellar tendon fragments and sutured, and the wound is sutured 
in layers. 

C 41 METODĂ DE PLASTIE CU LAMBOU VASCULAR A DEFECTULUI TENDONULUI 
AHILIAN

Autori: Verega Grigore, Iordachescu Rodica, Bîrca Radu, Feghiu Leonid, Clipa Marcel

Brevet de scurtă durată: MD 666

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la traumatologie și chirurgia plastică și 
poate $  utilizată pentru plastia tendonului ahilian cu lambou vascular. Conform invenţiei, 
metoda revendicată constă în aceea că se efectuează dopplerogra$ a cu stabilirea proiec-
ţiei vaselor, se efectuează două incizii curbate cu părţile concave îndreptate spre marginea 
laterală și medială a tendonului ahilian, având același punct de pornire și $ nisare, după 
care se mobilizează fascia de înveliș, tendonul ahilian și pediculul vascular al mușchiului 
triceps sural proximal și distal, se prepară un lambou, care include stratul cutanat, fascia 
de înveliș a tendonului ahilian cu pediculul vascular din artera surală și grefa tendinoasă, 
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preparată din tendonul mușchiului triceps sural, apoi lamboul preparat se rotește la 180o 
distal și se plasează în regiunea defectului tendonului ahilian, iar capetele grefei tendinoa-
se se introduc în breșele sagitale ale fragmentelor tendonului ahilian și se suturează, după 
care plaga se suturează pe straturi.

Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia este extinderea arsenalului de 
metode utilizate pentru tratamentul leziunii tendonului ahilian și a ţesuturilor supraiacente. 
Rezultatul constă în refacerea deplină a integrităţii anatomo-" ziologice și funcţionale a ten-
donului ahilian și a ţesuturilor supraiacente.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to traumatology and 
plastic surgery and can be used for plastic surgery on Achilles tendon with vascular graft. 
According to the invention, the claimed method consists in that it is performed the dopple-
rography and is determined the projection of vessels, are performed two curved incisions 
with the concave sides pointed to the lateral and medial edge of the Achilles tendon, having 
the same start and end point, afterwards it is mobilized the covering fascia, the Achilles 
tendon, the proximal and distal vascular pedicles of the triceps muscle of calf, is prepared a 
graft including the skin, the covering fascia of the Achilles tendon with the vascular pedicle 
from the sural artery and the tendon transplant, prepared from the triceps muscle of calf, 
then the prepared graft is unfolded distally at 180° and placed in the region of Achilles ten-
don defect, and the ends of the tendon transplant are introduced into the sagittal gaps of 
the Achilles tendon fragments and are sutured, after which the wound is sutured in layers.

C 42 METODĂ DE PLASTIE A PSEUDOARTROZEI OSULUI TIBIAL CU LAMBOU 
VASCULARIZAT

Autori: Verega Grigore, Feghiu Leonid, Iordachescu Rodica  

Brevet de scurtă durată: MD 332

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la traumatologie și ortopedie și poate 
"  utilizată pentru plastia pseudoartrozei osului tibial cu un lambou vascularizat. Esenţa 
invenţiei constă în aceea că se efectuează examenul dopplerogra" c cu stabilirea proiec-
ţiei vaselor, apoi se efectuează o incizie longitudinală pe suprafaţa mediană a gambei, cu 
1…2 cm posterior de marginea posterioară a osului tibial în regiunea pseudoartrozei, se 
îndepărtează ţesuturile moi până la os, se prepară un lambou, care include ţesuturi moi, 
inclusiv o porţiune de fascie profundă, împreună cu un fragment osos, care se prepară din 
osul tibial cu un pedicul neurovascular al venei safene magna cu o ramură perforantă a ar-
terei tibiale posterioare, în regiunea pseudoartrozei se formează un canal longitudinal cu 
implicarea ambelor fragmente ale osului tibial, se rotește lamboul la 180° cu amplasarea 
fragmentului osos în canalul menţionat și " xarea lui cu 1…2 șuruburi, după care plaga se 
suturează pe straturi.

Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia este extinderea arsenalului de 
metode utilizate pentru tratamentul pseudoartrozei la nivelul osului tibial, care au scopul 
de pro" laxie a complicaţiilor septice și a necrozei autogrefelor utilizate. Rezultatul constă în 
consolidarea pseudoartrozelor în termene obișnuite fracturilor.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to traumatology and 
orthopedics and can be used for plasty on tibia pseudoarthrosis with a vascularized graft. 
Summary of the invention consists that it is carried out the Dopplerographic study with the 
de" nition of the projection of vessels, then it is performed a longitudinal incision on the 
medial surface of the shin, at 1...2 cm behind the posterior edge of the tibia in the region of 
pseudoarthrosis, there are pushed the soft tissues to the bone, it is prepared a graft, which 
includes soft tissues, including a portion of the inner fascia, along with a bone fragment, 
which is prepared from the tibia with a neurovascular pedicle of the great saphenous vein 
with a perforating branch of the posterior tibial artery, in the region of pseudoarthrosis is 
formed a longitudinal channel with the involvement of both fragments of the tibia, the % ap 
is rotated about 180° with the location of bone fragment in said channel and its " xation 
with 1...2 screws, then the wound is sutured in layers.
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C 43 CHIRURGIE ANUL V. PROGRAM, CURS PRACTIC – VARIANTA ELECTRONICĂ

Autori: Hotineanu Vladimir, Iliadi Alexandru, Hotineanu Adrian, Ferdohleb Alexandru, Cazac Anatol, 
Timiș Toader, Cazacov Vladimir 

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3729

Descrierea lucrării: Lucrarea ţine de domeniul medicinii, cu referinţă la chirurgie, și poate $  utilizată 
pentru optimizarea, sporirea randamentului însușirii materiei teoretice și practice de către 
studenţi și rezidenţi. Metoda revendicată vizează integrarea tehnologiilor computerizate 
în procesul didactic de pregătire a viitorilor medici, eșalonarea sarcinilor și soluționarea lor 
consecutivă în procesul lucrărilor practice ce permite de a ordona succesivitatea însușirii 
materiei teoretice și a deprinderilor practice, iar modelarea computerizată a rezultatelor 
investigațiilor clinice, de laborator și instrumentale asigură obiectivizarea maximă a di-
agnosticului clinic și permite trasarea algoritmului de tratament, astfel încât rezultatele 
obținute să-i ajute pe studenţi și rezidenţi în stabilirea indicațiilor de intervenţie chirurgi-
cală, detalierea tehnicilor chirurgicale.

Importanţa socio-economică a realizării științi$ ce derivă din asigurarea mediului didactico-științi$ c 
cu materiale actualizate și conforme tendinţelor actuale în materie de chirurgie la nivel in-
ternaţional și european, iar de aici și calitatea pregătirii viitorilor medici la cele mai înalte 
standarde de calitate. Pe lângă tehnologiile actualizate prezentate în materialul elaborat și 
strategiile medicale directe, se mai presupune îmbinarea acestuia cu noi tehnologii de pre-
dare, tehnologii computerizate, tehnologii de comunicare, tehnologii de simulare moderne.

Work description: These work is related to the $ eld of medicine with reference to surgery and can 
be used for optimization and increase of theoretical and practical skills of students and resi-
dents. The aim of this method is the integration of information technologies in the teaching 
process of future doctors, scheduling of tasks and solving them consecutively during prac-
tical work, enabling to control the process of acquiring theoretical knowledge and practical 
skills. The computer modeling of clinical, laboratory and instrumental investigations provi-
des the maximum objecti$ cation of clinical diagnosis and allows the treatment algorithm 
tracing, thus, the obtained results can help the students and residents to determine the 
indications for surgery, detail the surgical techniques. 

C 44 METODĂ DE TRATAMENT AL SCOLIOZEI TORACICE PROGRESIVE LA COPII

Autori: Kusturova Anna, Caproș Nicolae, Kusturov Vladimir

Brevet de scurtă durată: MD 806

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la traumatologie și ortopedie, și poate $  
utilizată în tratamentul scoliozei toracice progresive la copii. Conform invenţiei, metoda 
revendicată include efectuarea anesteziei generale, după care pacientul se poziţionează 
în decubit lateral, pe partea convexă a curburii scoliotice cu ajutorul unor role și $ xatoare 
prin mișcări de rotare și apăsare se efectuează derotarea vertebrelor incluse în curbura 
scoliotică, apoi se efectuează stabilizarea bilaterală prin introducerea a câte o broșă în plan 
orizontal prin coastele 4…7, la o distanţă de 3…4 cm de cartilajul coastelor prin spaţiul 
osteomedular, prin articulaţiile costo-sternale în stern, apoi prin aceleași coaste, între linia 
axilară anterioară și medie, bilateral, se introduc în plan vertical încrucișat câte două broșe 
din partea concavă a curburii scoliotice, apoi din partea convexă a curburii scoliotice. 

Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia dată constă în prevenirea sau 
micșorarea progresării deformaţiei segmentului toracic al coloanei vertebrale prin stabili-
zarea precoce a articulaţiilor costo-sternale și restabilirea poziţiei coastelor în zona axilară. 
Avantajul metodei propuse este utilizarea tehnologiei minim invazive, care exclude trauma-
tizarea ţesuturilor pe o suprafaţă mare și cauzează neplăceri minore cosmetice, acceptabile 
de pacienţi la o vârstă fragedă. Stabilizarea precoce a coastelor oferă un suport sigur carca-
sei cutiei toracice și „elementului principal de sprijin” - coloanei vertebrale - de la deviaţiile 
axiale și rotative, asigură creșterea $ ziologică adecvată a trunchiului copilului fără disfuncţie 
cardiorespiratorie.
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Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to traumatology and ort-
hopedics and can be used for treating progressive thoracic scoliosis in children. According 
to the invention, the claimed method involves performance of general anesthesia, after 
which the patient is positioned lying on its side, on the convex side of the scoliotic curvature 
using rollers and clamps by rotary and compressive movements is performed the derotati-
on of vertebrae involved in the scoliotic curvature, then is performed the bilateral stabiliza-
tion by introducing a brace in horizontal plane through the 4…7 ribs, at a distance of 3…4 
cm from the costal cartilages through the osteomedullar space, through the costosternal 
joints in the sternum, then through the same ribs, between the anterior and mid axillary line 
are bilaterally introduced in vertical plane crosswise two braces from the concave side of the 
scoliotic curvature, and then from the convex side of the scoliotic curvature.

C 45 METODĂ DE TRATAMENT ÎN BOALA VARICOASĂ A MEMBRELOR INFERIOARE

Autori: Turchin Radu, Mazniuc Victor, Guzun Gheorghe, Suman Serghei

Cerere: MD s 2015 0081

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la hirudoterapie. Particularitatea caracte-
ristică a metodei revendicate este originea naturală în totalitate a componentelor. Proble-
ma pe care o rezolvă invenția propusă este creșterea e& cienței tratamentului, micșorarea 
duratei acestuia și a numărului recidivelor, acest obiectiv se realizează prin aceea că me-
toda de tratament al bolii varicoase include prescrierea unui regim alimentar, curăţarea 
intestinului, indicarea unui amestec de plante și suplimentar aplicarea acupuncturii. 
Rezultatul invenției este reglarea indicilor hemogramei, tranzitului intestinal, creșterea 
circulației sangvine periferice cu îmbunătățirea tro& cii țesuturilor, scăderea edemelor 
dispariția crampelor musculare. 

Importanţa socio-economică: Hirudoterapia este destul de simplă, accesibilă, puțin costisitoare și 
poate &  recomandată pentru o aplicare mai largă în practica sistemului sanitar. În urma stu-
dierii rezultatelor obținute, putem concluziona că metoda propusă de noi este destul de e& -
cientă în tratamentul bolii varicoase a membrelor inferioare și poate constitui o alternativă 
la alte metode de tratament.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to hirudotherapy. The 
characteristic features of the proposed method is the entirely natural origin of components. 
The problem to be solved by the proposed invention is to increase the e(  ciency of treat-
ment, decrease of the treatment time and the number of recidives, this object is achieved 
by the fact that the method of treatment of varicose veins includes the prescription of a 
diet, cleansing of bowels, indication of a mixture of plants and further the application of 
acupuncture. The result of the invention is the adjustment of indices of hemogram, intesti-
nal transition, increase of the peripheral blood circulation with the improvement of tissue 
trophism, decrease of edemae and disappearance of muscular cramps.

C 46 METODĂ DE TRATAMENT AL CATARACTEI SENILE

Autor: Jeru Ion

Brevet de scurtă durată: MD 870

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la oftalmologie, și poate &  aplicată în tra-
tamentul pacienţilor cu cataractă senilă. Conform invenţiei, se efectuează anestezia locală, 
se prelucrează câmpul operator, se aplică blefarostatul, se efectuează o incizie a conjunc-
tivei în regiunea limbului la nivelul orelor 10°°…14°° și a corneei, în aceeași regiune, la 
nivelul orelor 11°°…13°°, se deschide camera anterioară, se efectuează capsulorexisul an-
terior, se înlătură nucleul și masele cristaliniene, se introduc 0,3 ml de aer steril în camera 
anterioară, se vizualizează capsula cristaliniană anterioară restantă prin apăsarea ușoară a 
irisului în aria pupilară la nivelul orei 18°° cu un dispozitiv format din două plăci metalice 
cu lăţimea de 2 mm, unite între ele sub un unghi de 135°, una din plăci cu lungimea de 
30 mm, iar a doua de 7 mm, introdus cu placa mică în camera anterioară, și anume pe su-
prafaţa anterioară a irisului, după care pe suprafaţa plăcii menţionate se lunecă cristalinul 
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arti� cial și se implantează în sacul capsular, apoi dispozitivul se înlătură, se suturează cor-
neea și conjunctiva, se administrează subconjunctival un preparat steroid, un antibiotic și 
se aplică un pansament monocular aseptic.

Importanţa socio-economică: Reducerea perioadei de spitalizare va contribui la diminuarea cheltu-
ielilor pentru tratament.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to ophthalmology, and 
can be used for treaing patients with senile cataract. According to the invention, it is carried 
out the local anesthesia, is treated the operative � eld, is applied the blepharostat, is perfor-
med an incision of conjunctiva in the limbus region at the level of 10°°…14°° o’clock and of 
cornea, in the same region, at the level of 11°°…13°° o’clock, is opened the anterior cham-
ber, is performed the anterior capsulorhexis, is removed the nucleus and lenticular masses, 
are introduced 0.3 ml of sterile air into the anterior chamber, is visualized the residual ante-
rior lens capsule by pressing the iris in the pupil area at the level of 18°° o’clock with a device 
consisting of two metal plates of a width of 2 mm, interconnected at an angle of 135°, one of 
the plates of a length of 30 mm, and the second of 7 mm, introduced with the smaller plate 
into the anterior chamber, namely on the front surface of the iris, after which on the surface 
of said plate is slid the arti� cial lens and is implanted in the capsular sac, then the device is 
removed, is sutured the cornea and conjunctiva, is subconjunctivally administered a steroid 
preparation, an antibiotic and is applied a monocular aseptic bandage.

C 47 METODĂ DE TRATAMENT AL CATARACTEI SENILE

Autor: Jeru Ion

Brevet de scurtă durată: MD 835

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la oftalmologie, și poate �  aplicată pentru 
tratamentul pacienţilor cu cataractă senilă. Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că 
se efectuează anestezia locală, se prelucrează câmpul operator, se aplică blefarostatul, se 
efectuează o incizie nepenetrantă a corneei ce corespunde orelor 10ºº…13ºº, se deschide 
camera anterioară la nivelul orelor 11ºº și 13ºº, se introduce aer steril în camera anterioară, 
se efectuează marcajul capsulei anterioare, după care bimanual, prin inciziile efectuate, în 
camera anterioară se introduc concomitent 2 dispozitive care constau dintr-o seringă cu 
ac executat din două segmente, unul proximal cu lungimea de 9 mm îndoit sub un unghi 
de 135º faţă de axa longitudinală a seringei, iar altul distal cu lungimea de 3 mm perpen-
dicular pe axa menţionată; cu primul dispozitiv care se introduce la nivelul orei 11ºº se 
� xează cristalinul, iar cu dispozitivul al doilea care se introduce la nivelul orei 13ºº se efec-
tuează capsulorexisul anterior circular în direcţia acelor de ceasornic, apoi se introduce un 
remediu vâsco-elastic în camera anterioară, se înlătură nucleul, se efectuează lavajul ma-
selor cristaliniene, se implantează cristalinul arti� cial de camera posterioară, se suturează 
corneea, se reface camera anterioară și se suturează conjunctiva, iar subconjunctival se 
introduce un antibiotic și un remediu corticosteroid.

Importanţa socio-economică: Reducerea perioadei de spitalizare va contribui la diminuarea cheltu-
ielilor pentru tratament.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, particularly to ophthalmology, and can 
be used for treaing patients with senile cataract. The method, according to the invention, 
consists in that it is carried out the local anesthesia, is treated the operative � eld, is applied 
the blepharostat, is performed an incision of conjunctiva in the limbus region at the level of 
10°°…14°° o’clock and of cornea, in the same region, at the level of 11°°…13°° o’clock, is ope-
ned the anterior chamber, is performed the anterior capsulorhexis, is removed the nucleus 
and lenticular masses, are introduced 0.3 ml of sterile air into the anterior chamber, is visuali-
zed the residual anterior lens capsule by pressing the iris in the pupil area at the level of 18°° 
o’clock with a device consisting of two metal plates of a width of 2 mm, interconnected at an 
angle of 135°, one of the plates of a length of 30 mm, and the second of 7 mm, introduced 
with the smaller plate into the anterior chamber, namely on the front surface of the iris, after 
which on the surface of said plate is slid the arti� cial lens and is implanted in the capsular 
sac, then the device is removed, is sutured the cornea and conjunctiva, is subconjunctivally 
administered a steroid preparation, an antibiotic and is applied a monocular aseptic bandage.
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C 48 ENOXILUL - DE LA MATERIE PRIMĂ LA MEDICAMENT

Autori: Gonciar Veaceslav, Cerlat Sergiu, Lupașcu Tudor

Brevete: MD 3228, 3988 

Esenţa invenţiei: În premieră s-au obţinut date noi referitoare la toxicitatea, inofensivitatea și 
in$ uența asupra parametrilor hematologici și biochimici ai sângelui și asupra celor histo-
logici ai organelor de importanță vitală. Au fost demonstrate activitățile antibacteriană și 
antifungică superioare față de cele ale taninului standardizat. S-a stabilit e' cacitatea Eno-
xilului în tratamentul plăgilor, combustiilor și ulcerului gastric prin regresarea mai rapidă a 
leziunilor, micșorarea numărului de complicaţii și a perioadei de vindecare.

Importanţa socio-economică: Totalitatea cercetărilor efectuate permit implementarea noului pre-
parat, de origine autohtonă, cu acţiuni antibacteriană și antifungică concomitente mai 
pronunţate, decât cele ale taninului în calitate de remediu regenerator pentru tratamentul 
plăgilor, combustiilor și ulcerelor gastrice. S-a elaborat monogra' a preparatului Enoxil cu 
posibilitatea înregistrării preparatului și producerea lui de către companiile farmaceutice 
autohtone.

Summary of the invention: For the ' rst time were obtained new data relating to toxicity, ino) en-
siveness and in$ uence on hematological and biochemical blood parameters and histolo-
gy of vital organs. The antifungal and antibacterial activities have been shown superior to 
those of the standard tannins. Enoxil e*  cacy was established in the treatment of wounds, 
combustions and gastric ulcer with faster regression of lesions, decrease of the number of 
complications and the healing period.

C 49 PROCEDEU DE CUANTIFICARE A CELULELOR DE ORIGINE ANIMALĂ 
SAU UMANĂ REZIDUALE DUPĂ DECELULARIZAREA IN VITRO

Autori: Popescu Victor, Jian Mariana, Ursu Alexandru, Nacu Viorel, Aftene Galina

Cerere: MD s 2015 0053

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la medicina de transplant și este utilizată pentru cuanti' carea 
celulelor de origine animală sau umană reziduale după decelularizare in vitro. 
Problema invenției constă în elaborarea unui procedeu nou de cuanti' care precisă a celu-
lelor reziduale după decelularizarea in vitro.
Esența constă în prelevarea unui fragment (20 mg) din materialul biologic, extragerea 
din acesta a ADN genomic prin digerare enzimatică cu Proteinaza K, după care spectro-
fotometria ADN la lungimea de undă de 260 nm, iar în cazul în care densitatea optică a 
soluției date este 0 (zero), se constată că materialul biologic nu conține celule (de exem-
plu, ca  rezultat al decelularizării in vitro complete), iar dacă în urma spectrofotometriei s-a 
obținut valoarea 18,6 μg ADN (din 20 mg ' cat de șobolan) - materialul biologic conține 
numărul natural de celule (la șobolan - 2.580.000 în ' catul intact), se calculează numărul 
de celule la orice etapă intermediară de decelularizare, aplicând regula de trei simple: nu-
mărul 2.580.000 de celule în ' catul intact corespunde cu 18,6 μg ADN (din 20 mg ' cat de 
șobolan), iar numărul necunoscut de celule, în urma decelularizării parțiale – X, corespun-
de, proporțional, cantității ADN cuanti' cat prin spectrofotometrie. 
Rezultatul constă în reușita preciziei înalte de cuanti' care a celulelor animale sau umane 
reziduale după decelularizarea in vitro.

Importanţa socio-economică: Invenția se referă la medicina de transplant (prioritate a politicii naționale 
de sănătate) și asigură evaluarea grefelor decelularizate (inclusiv a valvelor cardiace decelulari-
zate) care sunt universale pentru transplantare, deoarece prezintă compatibilitate absolută cu 
organismul primitorului, indiferent de varianta histocompatibilității acestuia.

Summary of the invention: The invention relates to transplantational medicine and is used for quan-
ti' cation of residual animal/human cells after in vitro decellularization. 
The aim of the invention is to formulate a new process for high-accuracy quanti' cation of 
residual animal/human cells after in vitro decelularization. 
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The process provides cutting of a fragment (20 mg) of the biological material, extraction 
thererfrom of the genomic DNA by enzymatic digestion with proteinase K, after which the 
DNA spectrophotometry at a wavelength of 260 nm, and if the optical density of the given 
solution is 0 (zero), it is found that the biological material does not contain cells (for exam-
ple, as a result of complete in vitro decelularization), and if as a result of spectrophotometry 
was obtained the DNA value of 18.6 µg (20 mg of rat liver) - the biological material compri-
ses the natural number of cells (rat - 2.58 million in the intact liver), is calculated the number 
of cells at any intermediate stage of decellularization, by applying the rule of three simples: 
the number 2.58 million of cells in the intact liver corresponds to 18.6 µg of DNA (20 mg of 
rat liver) and the unknown number of cells after partial decelularizării - X corresponds pro-
portionately to DNA quantity quanti# ed by spectrophotometry.
The result is the success of high-accuracy quanti# cation of residual human or animal cells 
after in vitro decellularization. 

C 50 METODĂ DE PREVENIRE A CARIEI DENTARE 

Autori: Spinei Aurelia, Spinei Iurie

Brevet de scurtă durată: MD 745  

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la stomatologie, și poate #  utilizată pen-
tru pro# laxia cariei dentare. Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că se efectuează 
toaleta primară a cavităţii orale, apoi pe suprafaţa dentară contaminată se aplică extract 
antocianic cu concentraţia de 5%, pe o perioadă de 10…20 min, se iradiază cu lumină LED 
cu lungimea de undă de 625…635 nm, puterea de 2…3 W, timp de 10…30 s, după care pe 
suprafaţa iradiată se aplică 1…3 picături de soluţie cu conţinut de ioni de * uor (F-) și de 
cupru (Cu2+), se iradiază repetat cu lumină LED în același regim, apoi se aplică 1…3 pică-
turi de suspensie ce conţine hidroxid de calciu microdispersat în apă distilată, se efectu-
ează ultima iradiere LED în același regim, seria de pro# laxie constituie 1…4 ședinţe pe an.

Importanţa socio-economică: Metoda propusă asigură majorarea e# cienței prevenirii cariei dentare 
datorită sporirii efectului bactericid asupra tulpinilor cariogene, fără a aplica preparatele 
antiseptice și antibiotice, totodată nu deteriorează celulele epiteliale ale țesuturilor cavității 
bucale, favorizează constituirea unei comunități microbiene # ziologice, asigură reducerea 
considerabilă a riscului carios și majorarea capacității de formare a cristalelor și de minera-
lizare a smalțului. E# ciența înaltă a metodei propuse și obținerea efectului carioprotector 
într-o perioadă scurtă de timp, dar cu efect îndelungat, permite reducerea numărului de 
ședințe preventive, economisirea timpului practicianului și a surselor # nanciare. Este simplă, 
rapidă în realizare, nu provoacă efecte adverse și disconfort pacienților.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, namely to dentistry, and may be used 
for prophylaxis of dental caries. The method, according to the invention, consists in that it 
is carried out the primary toilet of the oral cavity, then on the contaminated dental surface 
is applied anthocyanic extract with the concentration of 5%, for 10…20 min, is irradiated 
with LED light with the wavelength of 625…635 nm, the power of 2…3 W, for 10…30 s, after 
which on the irradiated surface are applied 1…3 drops of a solution containing * uorine (F-) 
and copper (Cu2 +) ions, is repeatedly irradiated with LED light in the same mode, then are 
applied 1…3 drops of a suspension containing # nely dispersed calcium hydroxide in distil-
led water, is carried out the last LED irradiation in the same mode, the prophylactic course 
is 1…4 procedures per year. 

C 51 METODĂ DE TRATAMENT AL CARIEI DENTARE 

Autor: Spinei Aurelia 

Brevet de scurtă durată: MD 735 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la stomatologie și poate #  aplicată pentru 
tratamentul cariei dentare. Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că se prepară cavita-
tea carioasă, se izolează de acţiunea salivei, se usucă, apoi în ea se aplică albastru de toluidi-
nă sub formă de gel cu concentraţia de 0,1 mg/ml, timp de 1…2 min, ulterior se iradiază cu 
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lumină LED cu lungimea de undă de 625…635 nm, puterea de 2,0…3,0 W, timp de 10…20 
s, apoi cavitatea carioasă se clătește cu apă distilată, se usucă și se plombează.

Importanţa socio-economică: Metoda propusă de tratament al cariei dentare previne apariția du-
rerii și a disconfortului pacientului în timpul tratamentului, previne formarea cariei secun-
dare, este simplă și rapidă în realizare, # ind o metodă minim invazivă de tratament permite 
conservarea maximă a țesutului dentar. Prin urmare, e# ciența înaltă a metodei propuse și 
obținerea efectului de dezinfectare rapidă și a efectului cariostatic într-o perioadă scurtă 
de timp, dar cu efect îndelungat, stopează propagarea procesului carios, previne apariția 
complicațiilor și a suferințelor pacienților, fapt care permite utilizarea acestei metode atât la 
copii, cât și la adulți, reduce durata ședinței de tratament și permite economisirea timpului 
practicianului.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, namely to dentistry and may be used 
for treating dental caries. The method, according to the invention, consists in that it is pre-
pared the carious cavity, it is isolated from saliva action, is dried and then therein is applied 
toluidine blue gel with a concentration of 0.1 mg/ml, for 1…2 min, it is further irradiated 
with LED light with the wavelength of 625…635 nm, the power of 2.0…3.0 W, for 10…20 s, 
then the carious cavity is washed with distilled water, dried and # lled.

C 52 METODĂ DE DEZINFECTARE A CANALULUI RADICULAR

Autori: Spinei Aurelia, Spinei Iurie 

Brevet de scurtă durată: MD 746 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la stomatologie, și poate #  aplicată pentru 
dezinfectarea canalului radicular în tratamentul pulpitei și periodontitei apicale. Metoda, 
conform invenţiei, constă în aceea că se izolează canalul de pătrunderea salivei, se irigă cu 
soluţie de 3% de hipoclorit de sodiu, se usucă, apoi în el se aplică albastru de toluidină sub 
formă de gel cu concentraţia de 0,1 mg/ml, pe o perioadă de 1…2 min, ulterior se iradiază 
cu lumină LED cu lungimea de undă de 625…635 nm, puterea de 2…3 W, timp de 30…60 
s, apoi canalul radicular se irigă cu apă distilată, se usucă și se plombează. 

Importanţa socio-economică: Problema, pe care o rezolvă prezenta invenţie, este elaborarea unei 
metode e# ciente de dezinfectare a canalelor radiculare, majorarea efectului bactericid, pre-
venirea complicațiilor, reducerea disconfortului pacientului în timpul tratamentului. Aplica-
rea acestei metode asigură majorarea e# cacităţii tratamentului pulpitelor și periodontitelor 
apicale datorită sporirii efectului bactericid, precum și prevenirea apariţiei complicaţiilor, 
reducerea duratei ședinței curative, lipsa durerii și a disconfortului pacientului în timpul tra-
tamentului. E# ciența înaltă a metodei propuse și obţinerea efectului de dezinfectare rapidă 
a canalelor radiculare asigură prevenirea exacerbărilor și complicațiilor pulpitelor și perio-
dontitelor apicale. Metoda este simplă, rapidă în realizare și poate #  aplicată la persoanele 
cu dizabilități.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, namely to dentistry, and may be used 
for disinfection of the root canal in the treatment of apical pulpitis and periodontitis. The 
method, according to the invention, consists in that it is isolated the canal from penetration 
of saliva, is irrigated with 3% sodium hypochlorite solution, is dried, then therein is applied 
toluidine blue in the form of gel with the concentration of 0.1 mg/ml, for 1…2 min, then it 
is irradiated with LED light with the wavelength of 625…635 nm, the power of 2…3 W, for 
30…60 s, then the root canal is irrigated with distilled water, is dried and # lled.

C 53 METODĂ DE TRATAMENT AL PARODONTITEI MARGINALE CRONICE 

Autori: Spinei Aurelia, Spinei Iurie 

Brevet de scurtă durată: MD 734 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la stomatologie și poate #  aplicată pentru 
tratamentul parodontitei marginale cronice. Metoda, conform invenţiei, constă în aceea 
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că se efectuează curățarea și chiuretajul pungilor parodontale, apoi în ele se aplică albas-
tru de toluidină sub formă de gel cu concentraţia de 0,1 mg/ml, timp de 1…2 min, ulterior 
se iradiază cu lumină LED cu lungimea de undă de 625…635 nm, puterea de 2,0…3,0 W, 
timp de 40…60 s, seria de tratament constituie 1…4 ședinţe.

Importanţa socio-economică: Problema, pe care o rezolvă prezenta invenţie, este elaborarea unei 
metode e! ciente de tratament al parodontitelor marginale cronice, majorarea efectului 
bactericid, prevenirea complicațiilor, reducerea disconfortului pacientului în timpul trata-
mentului. Aplicarea acestei metode asigură majorarea e! cacităţii tratamentului pulpitelor 
și parodontitelor apicale datorită sporirii efectului bactericid, precum și prevenirea apariţiei 
complicaţiilor, reducerea duratei ședinței curative, lipsa durerii și a disconfortului pacien-
tului în timpul tratamentului. E! ciența înaltă a metodei propuse și obţinerea efectului de 
dezinfectare rapidă a canalelor radiculare asigură prevenirea exacerbărilor și complicațiilor 
pulpitelor și parodontitelor apicale. Metoda este simplă, rapidă în realizare și poate !  aplica-
tă la persoanele cu dizabilități.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to dentistry and can be 
used for for treating chronic marginal periodontitis. The method, according to the inven-
tion, consists in that it is carried out the sanitation and curettage of periodontal pockets, 
then therein is applied toluidine blue gel with a concentration of 0.1 mg/ml, for 1…2 min, 
it is further irradiated with LED light with the wavelength of 625…635 nm, the power of 
2.0…3.0 W, for 40…60 s, the course of treatment is 1…4 procedures. 

C 54 METODĂ DE PREVENIRE A CARIEI DENTARE LA COPIII CU DIZABILITĂȚI 

Autor:  Spinei Aurelia

Cerere: MD s 2015 0045

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la medicină, în special la stomatologie și poate !  utilizată pentru 
pro! laxia cariei dentare. Esenţa invenţiei constă în aceea că pe suprafețele dinților se apli-
că extractul antocianic de 5,0 % timp de 10…20 min, apoi zona se iradiază cu lumină LED 
cu lungimea de undă 625…635 µm și expoziția 10…30 s, după irigarea cavității bucale 
cu apă distilată pe suprafața iradiată se aplică un preparat pentru # uorizarea profundă a 
smalțului și se efectuează iradierea repetată a smalțului în același regim, se badijonează 
suprafețele dentare și se administrează per os câte 1 capsulă care conține Lactobacillus 
rhamnosus și Bi! dobacterium bi! dum - 4,9x109 CFU, metoda de pro! laxie se efectuează de 
1…2 ori pe an.  

Importanţa socio-economică: Metoda propusă asigură majorarea e! cienței prevenirii cariei dentare 
la persoanele care nu-și pot îngriji cavitatea bucală cu risc carios ridicat. Efectul se datorează 
acțiunii bactericide asupra tulpinilor cariogene, favorizării constituirii comunității microbi-
ene ! ziologice în cavitatea bucală și de mineralizare a smalțului dentar. Metoda exclude 
aplicarea antisepticelor, antibioticelor sau deteriorarea celulelor epiteliale ale țesuturilor 
cavității bucale. E! ciența înaltă a metodei propuse și obținerea efectului carioprotector într-
o perioadă scurtă de timp, dar cu efect îndelungat, permite reducerea numărului de ședințe 
preventive, economisirea timpului practicianului și a surselor ! nanciare. Este simplă, rapidă 
în realizare, nu provoacă efecte adverse și disconfort pacienților cu dizabilități.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to dentistry and can be 
used for the prophylaxis of dental caries. Summary of the invention consists in the fact that 
the 5.0% anthocyanin extract is applied on tooth surfaces for 10…20 min, and then this 
region is irradiated with LED light with a wavelength of 625...635 µm, the exposition being 
of 10...30 s, after irrigating the oral cavity with distilled water, a preparation for deep # uori-
dation of tooth enamel is applied on the irradiated surface and a repeated irradiation of the 
enamel is carried out likewise, then the dental surfaces are smeared, administering orally 
one capsule containing Lactobacillus rhamnosus and Bi! dobacterium bi! dum - 4.9 x 109 CFU, 
the method of prophylaxis is carried out 1…2 times a year.
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C 55 METODĂ DE TRATAMENT AL CATARACTEI COMPLICATE LA PACIENȚI 
CU UVEITĂ ANTERIOARĂ

Autori: Cușnir Valeriu, Dumbrăveanu Lilia, Cușnir Vitalie

Cerere: MD s 2015 0037

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la oftalmologie, și poate #  folosită pentru 
tratamentul cataractei complicate la pacienţii cu uveită anterioară complicată cu neovas-
cularizarea irisului. Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că în perioada 
preoperatorie se administrează parabulbar soluţie Diprospan în doză de 40 mg/1,0 ml o 
singură dată. Se efectuează trei perfuzii intravenoase de soluţie Dexametazonă, calculată 
a câte 0,5 mg la un kilogram de masă corporală pe zi, dizolvate în 200 ml de soluţie NaCl 
0,9%, peste o zi, ulterior cu înjumătăţirea dozei calculate câte 2…3 perfuzii peste o zi. Apoi 
în camera anterioară se administrează soluţie Bevacizumab 10…15 ml, dizolvată în 0,1…0,2 
ml soluţie NaCl 0,9%, o singură dată. Peste 12…15 zile de la administrarea de Bevacizumab 
se efectuează intervenţia chirurgicală de cataractă. Începând cu prima zi postoperator, pe 
parcursul a 10…14 zile, se administrează picături oftalmice de soluţie Dexametazonă 0,1% 
câte 2 picături de 3 ori pe zi. 

Importanţa socio-economică: Avantajele metodei revendicate constau în: 
1. Încetarea creșterii vaselor de neoformaţie ale irisului și involuţia acestora la nivelul irisului 
și al unghiului camerular al globului ocular într-un interval scurt de timp (12…14 zile), spre 
deosebire de metodele cunoscute. 
2. Ca rezultat al utilizării de Bevacizumab s-a micșorat pericolul lezării intraoperatorii a ne-
ovaselor iriene, hemoragiilor din aceste vase, s-a ameliorat vizibilitatea conţinutului came-
rular pe parcursul intervenţiei chirurgicale de cataractă complicată, oferind un bene# ciu la 
facilitarea etapelor chirurgicale și la implantarea pseudofakului în sacul capsular. 
3. Este o metodă e# cientă prin scăderea frecvenţei complicaţiilor în cazul intervenţiilor chi-
rurgicale de cataractă complicată la pacienţii cu uveită anterioară, micșorarea perioadei de 
spitalizare și reabilitarea rapidă a funcțiilor vizuale, spre deosebire de metodele descrise 
mai sus. 

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular in ophthalmology, and 
can be used for the treatment of complicated cataracts in patients with complicated ante-
rior uveitis with iris neovascularization. According to the invention, the claimed method 
consists in the fact that during preparation parabulbar solution of Diprospan in a dose of 
40 mg/1.0 ml is administered once. Intravenous infusions with dexamethasone solution are 
performed, calculated as 0.5 mg to one kilogram of body weight per day, dissolved in 200 
ml of 0.9% NaCl solution in 3 infusions, conducted over 1 day, subsequently halving the 
calculated dose to 2…3 infusions over a day. Then in the anterior chamber is administered 
Bevacizumab solution, as 10…15 ml, dissolved in 0.1…0.2 ml of 0.9% NaCl solution, once. 
After 12…15 days since the injection of Bevacizumab, the cataract surgery is performed. 
Starting from the # rst day after surgery and during 10…14 days, eye drops of 0.1% Dexame-
thasone solution are administered, 2 drops 3 times a day.

C 56 METODĂ DE TRATAMENT AL ARSURILOR TERMICE LA COPII CU ALOPIELE

Autori: Prisăcaru Olesea, Nacu Viorel, Bernic Jana, Cociug Adrian, Furtună Constantin

Cerere: MD s 2015 0066

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la chirurgie, domeniul combustiologie, și 
poate #  aplicată în tratamentul arsurilor termice cu suprafețe mari și profunde. Problema pe 
care o rezolvă invenţia constă în elaborarea metodei de tratament al arsurilor termice pe o 
suprafață corporală mai mare de 10%, în cazul imposibilității de a interveni chirurgical prin 
autodermoplastie, ca urmare a hemoragiei masive în timpul necrectomiei. 

Importanţa socio-economică: Datorită acestei metode, prin transplantarea alopielii sunt obţinute 
următoarele efecte bene# ce: închiderea # ziologică a plăgilor, scăderea invaziei microbiene 
prin plagă, scăderea pierderilor hidrice, proteice, electrolitice, scăderea sindromului algic și 
reducerea termenului de pregătire a plăgilor postcombustionale pentru autotransplantare, 
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precum și accelerarea epitealizării plăgilor în cazul arsurilor de gradul IIIA. La utilizarea ţesu-
turilor alogene, scade necesitatea în piele autologă. De asemenea, se reduce considerabil 
durata tratamentului și, respectiv, durata spitalizării.

Summary of the invention The invention refers to medicine, namely to surgery and combustiology, 
and can be used in the treatment of large and deep burns. The problem to be solved by 
the invention consists in developing the method for the treatment of thermal burns with a 
surface area greater than 10%, when it is impossible to intervene surgically by autodermo-
plasty, as a result of major bleeding during necrectomy.

C 57 DISPOZITIV PENTRU DECELULARIZAREA FICATULUI

Autori: Ursu Alexandr, Nacu Viorel, Macagonova Olga, Jian Mariana, Cociug Adrian, Sarmaniuc Vio-
rica, Ignatov Olga

Brevet de scurtă durată: MD 939 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina regenerativă în domeniul celulelor stem și poate !  
utilizată în domeniul biotehnologiei și biologiei moleculare, anume în calitate de dispo-
zitiv pentru decelularizarea ! catului, cu scopul formării biomatricei tridimensionale non-
imunologice a ! catului cu crearea și restabilirea ulterioară a ! catului prin recelularizarea 
lui cu celule hepatice progenitoare.

Importanța socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în facilitarea decelulari-
zării ! catului ce permite o ușoară decelularizare a ! catului, favorizând un acces bun pentru 
perfuzie prin vena portae, micșorează timpul și efortul aplicat. Este un dispozitiv pentru 
obţinerea biomatricei tridimensionale pentru recelularizare, mobil, compact, portativ și cu 
utilizare multiplă după sterilizare.

Summary of the invention: The invention relates to regenerative medicine in stem cells domain and 
can be used in the ! eld of biotechnology and molecular biology, namely as a device for 
liver decellularization, in order to form a three-dimensional non-immunological biomatrix 
of liver with further creation and restoration of the recipient liver by recellulariation with 
hepatic progenitor cells.

C 58 DISPOZITIV PENTRU PRELUCRAREA ŢESUTURILOR BIOLOGICE

Autori: Macagonova Olga, Nacu Viorel, Cociug Adrian, Caproș Nicolae

Brevete de scurtă durată: MD 793, 866, 867

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină și biologie moleculară, și anume la dispozitive pen-
tru secţionarea ţesuturilor biologice, și poate !  utilizată în morfopatologie și histologie, 
cu scopul de a studia modi! cările degenerativ-distro! ce și de regenerare a ţesuturilor. 
Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este crearea unui dispozitiv cu scopul de a 
micșora forţa aplicată la secţionarea ţesuturilor biologice, a reda forma necesară ţesutului 
după secţionare pentru a !  studiat, economisirea timpului și evitarea deteriorării ţesuturi-
lor pentru investigare. Domeniul de utilizare: biologie moleculară, medicina regenerativă, 
cercetări în domeniul celulelor stem.

Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic al invenţiei constă în faptul că dispozitivul permite 
operativ, sigur, calitativ, ușor și atraumatic, precum și econom, separarea straturilor tisulare 
necesare. 

Summary of the invention: The invention relates to medicine and molecular biology, namely to 
biological tissue sectioning devices, and can be used in morphopathology and histology, 
with the aim ose of studying degenerative-dystrophic and tissue regeneration changes. The 
technical problem to be solved by the invention is to create a device to reduce the e# ort 
applied in the sectioning of biological tissues, to reproduce the form of the tissue after sec-
tioning in order to be studied, to save time and aviod damage of tissuee to be investigated. 

Field of use: molecular biology, regenerative medicine, stem cell research.
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C 59 DISPOZITIV PENTRU CURĂŢAREA OASELOR TUBULARE DE MĂDUVA OSOASĂ

Autori: Cociug Adrian, Nacu Viorel, Caproș Nicolae, Zota Ieremia, Macagonova Olga

Brevet de scurtă durată: MD 915

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la dispozitive pentru curăţarea oaselor 
tubulare de măduva osoasă, și poate $  utilizată în medicina regenerativă, domeniul celu-
lelor stem, morfopatologie și histologie. Dispozitivul pentru curăţarea oaselor tubulare de 
măduva osoasă conţine o tijă conică, pe care sunt executaţi spini amplasaţi spiralat. Vârful 
tijei este executat cu $ let spiralat. De capătul opus al tijei este sudată o coadă hexagona-
lă pentru $ xarea dispozitivului într-un mecanism de rotire. Toate elementele dispozitivului 
sunt executate din oţel inoxidabil.

Importanţa socio-economică: Rezultatul constă în aceea că dispozitivul pentru curăţarea oaselor 
tubulare de măduva osoasă permite operativ, sigur, calitativ, ușor, atraumatic, precum și 
econom de a $ xa osul tubular pentru prelucrare.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to devices for cleaning 
the tubular bones of the bone marrow and may be used in the regenerative medicine, the 
$ eld of stem cells, morphopatology and histology. The device for cleaning the tubular bo-
nes of the bone marrow comprises a conical rod, on which is made spirally arranged spikes. 
The point of the rod is made with helical thread. To the opposite end of the rod is welded a 
hexagonal shank for securing the device in a rotation mechanism. All elements of the device 
are made of stainless steel.

C 60 DISPOZITIV PENTRU ÎNLĂTURAREA CARTILAJULUI ȘI ŢESUTURILOR MOI 
DE PE SUPRAFAŢA ARTICULARĂ

Autori: Cociug Adrian, Nacu Viorel, Zota Ieremia, Caproș Nicolae, Macagonova Olga, Marin Ion, 
Baciu Ion   

Brevet de scurtă durată: MD 916

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la dispozitive pentru înlăturarea cartilajului 
și ţesuturilor moi de pe suprafaţa articulară, și poate $  utilizată în morfopatologie și histolo-
gie. Dispozitivul pentru înlăturarea cartilajului și ţesuturilor moi de pe suprafaţa articulară 
conţine un corp în formă de calotă din oţel inoxidabil, pe care este sudată o coadă. În pere-
tele corpului sunt executate 32 de găuri străpunse, o porţiune din marginea $ ecărei găuri 
$ ind executată ascuţită sub un unghi de 45°. Pe marginea corpului sub un unghi de 45° sunt 
sudaţi dinţi.

Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic al invenţiei constă în procesarea suprafeţelor articu-
lare operativ, sigur, calitativ, ușor, atraumatic, precum și econom.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, namely to devices for removal of car-
tilage and soft tissues from the articular surface, and can be used in orphopatology and 
histology. The device for removal of cartilage and soft tissues from the articular surface 
comprises a housing in the form of calotte of stainless steel, on which is welded a shank. In 
the wall of the housing are made 32 through holes, one portion of the edge of each hole 
being made pointed at an angle of 45°. On the edge of the housing at an angle of 45° are 
welded teeth.

C 61 DISPOZITIV PENTRU FIXAREA GREFEI OSOASE 

Autori: Cociug Adrian, Macagonova Olga, Zota Eremia, Caproș Nicolae, Nacu Viorel, Baciu Ion

Brevet de scurtă durată: MD 868

Esenţa invenţiei: Dispozitivul pentru $ xarea grefei osoase conţine un corp cilindric din oţel inoxida-
bil, în care sunt executate simetric, la același nivel, trei găuri străpunse, la care pe suprafaţa 
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exterioară a corpului sunt sudate trei bucșe de sprijin cu � let interior. În bucșe sunt înșu-
rubaţi � xatori ai grefei osoase, formaţi � ecare dintr-un mâner și un cap cu dinţi, care sunt 
executaţi în două rânduri verticale. Corpul este sudat pe o placă portabilă, dotată cu un 
� xator al dispozitivului de o masă. Domeniul de utilizare: medicina regenerativă, domeniul 
celulelor stem, morfopatologie și histologie. 

Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic al invenţiei permite de a � xa osul pentru procesare 
operativ, sigur, calitativ, ușor, atraumatic, precum și econom.

Summary of the invention: The bone graft � xation device comprises a cylindrical body made of 
stainless steel, in which are symmetrically made, at the same level, three through holes, 
to which on the outer surface of the body are welded three bearing bushes with internal 
thread. In the bushes are screwed bone graft clamps, each consisting of a handle and a 
head with teeth, which are made in two vertical rows. The body is welded on a portable 
plate, provided with a device lock to a table. Application: regenerative medicine, stem cell 
research, morphopathology and histology.

C 62 DISPOZITIV PENTRU SEPARAREA ŢESUTURILOR BIOLOGICE

Autori: Macagonova Olga, Ababii Ion, Nacu Viorel, Cociug Adrian, Jian Mariana, Ignatov Olga

Brevet de scurtă durată: MD 905

Esenţa invenţiei: Dispozitivul pentru separarea ţesuturilor biologice conţine o placă dreptunghiulară 
de lucru cu două mânere. Pe suprafaţa de lucru a plăcii sunt montate două cleme rabatabile. 
Dispozitivul mai conţine o tijă zimţată pentru separarea ţesuturilor biologice, montată cu 
posibilitatea rostogolirii în niște caneluri longitudinale, executate pe suprafaţa plăcii. Dispo-
zitivul este dotat cu un mecanism de � xare, care include o placă, o tijă � letată și un capac cu 
� let interior. Toate piesele sunt executate din inox. Domeniul de utilizare: medicina regene-
rativă, domeniul celulelor stem, biologie moleculară.

Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic al invenţiei constă în separarea ţesuturilor biologice 
operativ, sigur, calitativ, ușor, atraumatic, precum și econom.

Summary of the invention: The device for separation of biological tissues comprises a working rec-
tangular plate with two handles. On the working surface of the plate are mounted two col-
lapsible clamps. The device further comprises a toothed rod for separation of biological 
tissues, mounted with the possibility of rolling in the longitudinal grooves, formed on the 
surface of the plate. The device is provided with a locking mechanism, comprising a plate, a 
threaded rod and an internally threaded cap. All parts are made of stainless steel. Applicati-
on: regenerative medicine, stem cell research, molecular biology.

C 63 DISPOZITIV DE FIXARE A OASELOR SPONGIOASE PENTRU PREPARAREA 
GREFEI OSOASE

Autori: Cociug Adrian, Marin Ion, Zota Ieremia, Caproș Nicolae, Macagonova Olga, Nacu Viorel, 
Baciu Ion

Brevet de scurtă durată: MD 914

Esenţa invenţiei constă în aceea că, dispozitivul de � xare a oaselor spongioase pentru prepararea 
grefei osoase conţine o placă de sprijin, pe o margine a căreia este sudată vertical o tijă spi-
ralată conică cu vârf ascuţit. Pe marginea opusă a plăcii de sprijin este montat un mecanism 
de � xare, care include o placă de � xare și o tijă � letată, amplasată cu posibilitatea trecerii 
printr-un ori� ciu străpuns � letat, executat în placa de � xare, și un ori� ciu, executat în placa 
de sprijin. La un capăt al tijei � letate este � xat un cilindru cu � let interior cu două mânere 
amplasate simetric, iar la capătul opus al acesteia este � xat un capac cu � let interior. Toate 
elementele dispozitivului sunt executate din oţel inoxidabil. Domeniul de utilizare: medici-
na regenerativă, domeniul celulelor stem, morfopatologie și histologie. 
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Importanţa socio-economică: Rezultatul constă în aceea că dispozitivul de � xare a oaselor spongi-
oase pentru prepararea grefei osoase permite operativ, sigur, calitativ, ușor și atraumatic, 
precum și econom de a � xa osul spongios pentru prelucrare.

Summary of the invention: The invention consists in that the device for � xation of spongy bones for 
the preparation of bone graft comprises a support plate , on one edge of which is vertically 
welded a conical spiral rod with a pointed end. On the opposite edge of the support plate is 
mounted a locking mechanism comprising a locking plate and a threaded rod, placed with 
the possibility of passing through a threaded through hole, made in the locking plate, and 
a hole (4), made in the support plate. At one end of the threaded rod is � xed a cylinder with 
internal thread with two symmetrically placed handles, and at the opposite end thereof is 
� xed a cover with an internal thread. All elements of the device are made of stainless steel. 

Application: regenerative medicine, stem cell research, morphopathology and histology.

C 64 DISPOZITIV PENTRU ÎNLĂTURAREA CARTILAJULUI ARTICULAR

Autori: Cociug Adrian, Marin Ion, Zota Ieremia, Caproș Nicolae, Macagonova Olga, Nacu Viorel, 
Baciu Ion 

Brevet de scurtă durată: MD 898

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, și anume la dispozitive pentru înlăturarea cartila-
jului articular. Dispozitivul pentru înlăturarea cartilajului articular conţine un inel din oţel 
inoxidabil, pe care sunt � xate trei plăci în formă de arc de cerc cu o tijă. În � ecare placă sunt 
executate asimetric câte trei găuri străpunse, în care sunt � xate tuburi. În tuburi sunt mon-
tate arcuit pistoane, capetele libere ale cărora sunt executate ascuţite, în formă de cruce. 
Domeniul de utilizare: medicina regenerativă, domeniul celulelor stem, morfopatologie și 
histologie. 

Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic al invenţiei permite de a procesa suprafeţele articu-
lare operativ, sigur, calitativ, ușor, atraumatic, precum și econom.

Summary of the invention: Articular cartilage removing device . The invention relates to medici-
ne, namely to articular cartilage removing devices. The articular cartilage removing device 
comprises a ring of stainless steel, on which are � xed three plates in the form of a circular 
arc with a rod In each plate are asymmetrically made three through holes, in which are � xed 
tubes. In the tubes are spring-mounted pistons, the free ends of which are made pointed, 
cross-shaped. Application: regenerative medicine, stem cell research, morphopathology 
and histology.

C  65 METODĂ DE TRATAMENT ABORTIV AL ATACULUI MIGRENOS LA PACIENŢII 
CU MIGRENĂ EPISODICĂ

Autori: Șcerbatiuc Cristina, Bendelic Eugen, Moldovanu Ion 

Cerere: MD s 2015 0138

Esenţa invenţiei: Metodă de tratament abortiv al atacului migrenos la pacienţii cu migrenă episodică, 
care include examinarea neurologică și oftalmologică a pacientului, administrarea  soluţiei 
oftalmice Timolol 0,5% sau Betoptic-S, câte 1 picătură în ambii ochi, la � ecare 15 minute, de 
3 ori de la debutul primelor semne prevestitoare ale durerii. Control repetat peste 1…3 luni.

Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia dată constă în elaborarea unei 
metode  noi de tratament abortiv al atacului migrenos la pacienţii cu migrenă episodică.

Summary of the invention:  A method of abortive treatment of migraine attack in patients with epi-
sodic migraine including the neuro-ophthalmological examination of the patient, adminis-
tration of Timolol ophthalmic solution 0.5% or Betoptic-S, dosed 1 drop in both eyes, every 
15 minutes, 3 times after the onset of the � rst warning signs of pain. Repeated examination 
within 1…3 months.
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C 66 METODĂ DE OSTEOSINTEZĂ A MANDIBULEI CU PLACĂ RECONSTRUCTIVĂ 
DIN TITAN ÎN CAZ DE OSTEOMIELITĂ TOXICĂ

Autori: Radzichevici Mihail, Rusu Natalia   

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în particular la stomatologie, chirurgie oro-maxilo-
facială, se utilizează pentru reconstrucţia mandibulei după rezecţie. Esenţa acestei metode 
constă în osteosinteza mandibulei cu placă reconstructivă din titan. Rezultatul invenţiei ne 
permite menţinerea fragmentelor osoase în poziţie anatomică corectă mult mai stabilă și 
efectivă, previne as% xia, aplicarea plăcii reconstructive este posibilă în procese purulente 
la pacienţii cu osteomielită toxică, prezintă un preţ mult mai avantajos faţă de alte metode 
cunoscute de reconstrucţie a mandibulei și reabilitarea precoce a funcţiilor de masticaţie, 
deglutiţie, fonetică și estetică, fapt care contribuie la reintegrarea psihologică și socială.

Importanţa socio-economică: Restabilirea și reabilitarea precoce a funcţiilor de masticaţie, degluti-
ţie, fonetică și estetică, fapt care contribuie la reintegrarea psihologică și socială a pacienţi-
lor consumatori de droguri, fapt care conduce la dezvoltarea osteomielitei toxice.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular by dentists, oral-maxillo-
facial surgery, is used to reconstruct the jaw after resection. The essence of this method is 
the reconstruction plate osteosynthesis with titanium jaw. The result of the invention allows 
maintenance of bone fragments in position anatomically correct much more stable and 
e& ective, prevents asphyxia, application board reconstructive possible processes festering 
in patients with osteomyelitis toxic, has a price more advantageous than other known me-
thods of reconstruction early rehabilitation of the mandible and masticatory function, swal-
lowing, phonetic and aesthetic, which contributes to psychological and social reintegration. 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI 
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA (RO)

C 67 PREPARAT HEMOTERAPEUTIC PE BAZĂ DE MOMORDICA CHARANTIA PENTRU 
TRATAMENTUL DIABETULUI NEDEPENDENT DE INSULINĂ 

Autori: Ianculov Iosif, Botău Dorica, Ciulca Sorin, Palicica Radu-Dimitrie, Lazăr Alexandru, 
Hălmăgean Lucian, Crisan Simona

Brevet: RO 125280 

Esenţa invenţiei: Preparatul hemoterapeutic pentru tratamentul diabetului nedependent de insulină 
se bazează pe macerate hidroglicerol-alcoolice din lăstari și rămurele tinere de Momordica 
charantia (pepene amar).

Summary of the invention: The gemotherapy preparation for the treatment of non-insulin-depen-
dent diabetes is based on hydroglycerol-alcohol macerates from shoots and young twigs of 
Momordica charantia  (bitter melon).

Importanţa socio-economică: It is a natural product without preservatives and dyes, made from 
shoots and young twigs of Momordica charantia (bitter melon), that ameliorates rapidly the 
non-insulin-dependent diabets.

C 68 UNGUENT FARMACEUTIC BAZAT PE EXTRAS CAROTENOIDIC DE ZEA MAIS 
ȘI PROCEDEU DE OBŢINERE 

Autori: Dumbravă Delia, Ianculov Iosif, Palicica Radu-Dimitrie, Moisuc Alexandru, Butnariu Monica

Brevet: RO 122893 B1    

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un unguent terapeutic bazat pe extract carotenoidic de Zea 
mais, pentru tratamentul unor boli dermatologice (psoriazis, ulcere la picior, impetigo, răni 
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după electrocauterizarea epiteliomului bazocelular, fotodermatoză, lupus eritematos, ecze-
mă cronică).

Summary of the invention: The invention refers to an therapeutic ointment based on Zea mais ca-
rotenoidic extract, for thetreatment of some dermatological diseases (psoriasis, leg ulcers, 
impetigo, wounds after electrocautery basocellular epithelioma, photodermatosis, lupus 
erythematosus, chronic eczema).

Importanţa socio-economică: It is a natural product without preservatives and dyes, made from wild 
plants. Provides rapid healing of some grave dermatological diseases without secondary 
e! ects.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (RO)

C  69 SISTEM DE PLĂCI MODULARE PENTRU OSTEOSINTEZA FRACTURILOR 
OASELOR LUNGI ȘI METODĂ DE UTILIZARE A ACESTORA

Autori: Tarniță Daniela, Tarniță Dănuț Nicolae, Bîzdoacă Nicu George

Brevet: RO 126084 

Esenţa invenţiei:  Sistemul de plăci modulare pentru osteosinteza fracturilor oaselor lungi include 
mai multe module liniare identice care, prin cuplare cu ajutorul sistemului coadă de rându-
nică, formează plăci de dimensiuni diferite adaptabile la osul fracturat și la tensiunile dez-
voltate în os de forțele musculare. Sistemul de cuplare a modulelor învecinate focarului de 
fractură prin agrafa de Nitinol, care acționează asupra celor două module prin proprietatea 
de păstrare a memoriei formei inițiale, permite realizarea unei compresiuni continue asu-
pra fragmentelor de fractură, factor esențial în vindecarea fracturii. Această presiune asupra 
fragmentelor de fractură este potențată și de tonusul muscular, deoarece modul de cuplare 
în coadă de rândunică a modulelor permite culisarea modulelor situate de o parte și de alta 
a focarului de fractură și, implicit, compactarea fragmentelor fracturate. Sistemul de plăci 
modulare prezintă următoarele avantaje: 1) modulele se pot adapta pe orice zonă a osului 
și se pot obține implanturi cu lungimi variabile, în funcție de tipul, poziția și dimensiunea 
fracturii; 2) utilizarea agrafei de Nitinol permite stabilizarea implantului și compactarea frag-
mentelor de fractură, element esențial în consolidarea fracturilor; 3) dimensiunile mici ale 
modulelor permit amplasarea lor prin incizii mici, prin tehnici chirurgicale minim invazive, 
cu avantaje mari privind: reducerea distrugerilor de țesuturi moi; reducerea pierderilor de 
sânge; reducerea expunerii la infecții; reducerea timpului de vindecare a plăgilor; reducerea 
dimensiunii cicatricilor (aspect estetic).

Importanţa socio-economică: Invenția se subordonează priorității programului-cadru de cercetare 
FP7: Knowledge-based functional materials, new production processes and devices, nano-
technology and nanosciences. Impactul social al invenției asupra numeroșilor pacienți care 
suferă fracturi este evident prin avantajele pe care le prezintă. Sistemul de implant adaptiv-
modular oferă o reorientare a tehnicii și procedurilor medicale de la abordarea generală de 
tratare a unui tip de fractură, la tratarea pacientului ca individualitate. Avantaje cu impact 
social imediat asupra pacienților: dimensiuni mici, complet adaptabile la fractură; utilizarea 
tehnicilor chirurgicale minim invazive – microincizii; risc minim datorită zonei reduse de 
intervenție chirurgicală; proprietăți biostimulatoare de creștere a osului, reducând timpul 
de vindecare a zonei de fractură; numărul mic și dimensiunile scăzute ale găurilor utilizate 
pentru & xarea implantului (în unele cazuri numărul ori& ciilor poate &  chiar nul); datorită 
presiunii constante pe care o exercită,  este asigurată compactarea corespunzătoare a frag-
mentelor de fractură, fără micromișcări, evitându-se apariția pseudartrozei.

Summary of the invention: The modular plate system for the ostheosynthesis of the long bone frac-
tures comprises a prede& ned number of identical modules which, by mechanical coupli-
ng, forms various dimension plates adaptable to the fractured bones and to the tensions 
developed in the bone by muscular forces. The coupling system of the adjacent modules 
with regard to the fracture place is made of Nitinol clips which act over the two, or more, 
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modules by the property of shape memory which enables the continues compression over 
the fracture fragments, an essential factor of the healing process. The coupling mode of the 
modules allows them to glide with respect to the fracture center and, as a consequence, 
to compact the fractured fragments. The advantages: 1) by combining a certain number 
of modules we can obtain implants with various lengths depending of type, position or 
dimension of the fracture; 2) the use of the Nitinol staple enables the stabilization of the 
implants and the good union of the bone fractures, a key element in the healing process; 
3) the small sizes of the modules enable the surgeon to use  minimally invasive surgical 
techniques, with following advantages: reduction of soft tissues destruction; eliminating 
intra-operator infections; reduction of blood losses; reduction of infection risk and of the 
scar; reduction of the healing time for the plagues.

C  70 TIJĂ ORTOPEDICĂ CENTROMEDULARĂ MODULAR-ADAPTIVĂ UTILIZATĂ 
LA TRATAREA FRACTURILOR DIAFIZARE ALE OASELOR LUNGI

Autori: Tarniță Daniela, Cismaru Florin, Tarniță Dănuț Nicolae, Berceanu Cosmin

Brevet:  RO 127375

Esenţa invenţiei:  Tija centromedulară modular-adaptivă se bazează pe materiale inteligente. Ea 
este modulară, # ind  formată din mai multe componente de lungimi și diametre adec-
vate pentru a #  asamblate împreună, și adaptivă, folosind elemente cu memoria for-
mei pentru o coeziune mai bună între canalul osos intramedular și tija centromedulară. 
Avantajele prezentei tije centromedulare folosite pentru osteosinteza oaselor lungi în ra-
port cu tijele centromedulare clasice sunt: 1) folosirea elementelor cu memoria formei asi-
gură o presiune constantă și o coeziune stabilă și continuă între canalul centromedular și 
tija centromedulară în zona focarului de fractură, deci o vindecare mai rapidă; 2) modu-
laritatea și adaptarea tijei la diverse oase lungi prin varierea lungimii și diametrului com-
ponentelor ce intră în alcătuirea prezentei tije; 3) ușurința de manufacturare prin prisma 
componentelor cu forme simple, majoritatea componentelor având două suprafețe # letate 
prin care se asamblează cu componentele  vecine; 4) introducerea, dar și extragerea facilă a 
tijei centromedulare prin răcirea materialului cu memoria formei; 5) micșorarea timpului de 
vindecare, micșorarea riscului de infecție; 6) micșorarea timpului de inactivitate, reintegra-
rea mai rapida în activitățile profesionale și casnice.

Importanţa socio-economică: Invenția se subordonează priorităţii programului național-cadru de 
cercetare-dezvoltare al României și tendinței moderne de cercetare interdisciplinară și im-
plementare la nivel mondial a aplicațiilor materialelor noi, inteligente, de tipul aliajelor cu 
memoria formei, cum ar #  proiectele de tip FP7: Knowledge-based functional materials, 
new production processes and devices, nanotechnology and nanosciences. Impactul social 
al invenției asupra numeroșilor pacienți care suferă fracturi este evident prin avantajele pe 
care le prezintă: 1) modularitatea și adaptarea tijei la diverse oase lungi; 2) ușurința de ma-
nufacturare a componentelor; 3) introducerea, dar și extragerea facilă a tijei centromedulare 
prin răcirea materialului cu memoria formei, deci intervenții chirurgicale minim invazive și 
de scurtă durată; 4) micșorarea timpului de vindecare și a riscului de infecție; 5) micșorarea 
timpului de inactivitate, reintegrarea mai rapidă în activitățile profesionale și casnice.

Summary of the invention: The modular-adaptive intramedullary nail is based on smart materials 
and it is modular, consisting of several components of lengths and diameters suitable to 
be assembled together, and adaptive, using shape memory elements for a better cohesion 
between intramedullary bone canal and intramedullary nail. 

It is used in the treatment of long bone shaft fractures, having following advantages: 1) 
it is modular and adaptable to any type of long bone shaft fracture; 2) it ensures proper 
compaction of bone fragments, reducing or eliminating the risk of nonunion; 3) it does not 
allow micro-movements between bone fragments in the focus of the fracture; 4) the stabi-
lity is provided by continue compression of bone fragments; 5) it avoids the occurrence of 
important degenerative-dystrophic lesions in the contact area of the focus of the fracture.
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C  71 SISTEM ARTIFICIAL MÂNĂ-ANTEBRAŢ UTILIZAT LA PROTEZAREA MEMBRULUI 
SUPERIOR UMAN

Autori: Berceanu Cosmin, Tarniță Daniela

Brevet:  RO 128911

Esenţa invenţiei:  Invenţia se referă la un sistem arti" cial format din mână și antebraţ utilizat la prote-
zarea membrului superior uman. Sistemul cuprinde 16 cuple de rotație la nivelul mâinii ar-
ti" ciale, care permit mișcările de % exie-extensie ale degetelor arti" ciale, și o cuplă de rotație 
între mâna și antebrațul arti" cial, care permite mișcarea de % exie-extensie a mâinii arti" ciale 
în raport cu antebrațul. Fiecare deget este acționat individual de un servomotor de curent 
continuu cuplat cu transmisii prin cabluri și fulii. Problema tehnică pe care o rezolvă inven-
ţia constă în realizarea unui sistem arti" cial mână-antebraţ care reproduce " del mișcările 
degetelor și mâinii umane și ale  cărui caracteristici dimensionale, masice și estetice sunt 
apropiate de cele ale membrului superior uman, și, în particular, ale mâinii umane.

Importanţa socio-economică: Invenția se subordonează priorităţii programului național-cadru de 
cercetare-dezvoltare al României și tendinței moderne de cercetare interdisciplinară și 
implementare la nivel mondial a aplicațiilor medicale cu adresabilitate către pacienții cu 
amputare de antebraț. Totodată, invenția se poate utiliza în domeniul roboților umanoizi, 
roboților de asistență socială.  

Impactul social al invenției asupra numeroșilor pacienți care suferă amputații de antebraț, 
redându-le acestora posibilitatea de a efectua mișcări complexe ale mâinii, necesare pentru 
viața de zi cu zi, fapt care contribuie la integrarea lor mai ușoară în societate și în activitatea 
profesională.

Domeniile de aplicabilitate sunt: protezarea mâinii umane și a membrului superior uman, 
roboți industriali, roboți antropomor"  etc.

Summary of the invention: The patent’s subject refers to an arti" cial hand-arm assembly composed 
by an anthropomorphic " ve " nger arti" cial hand and an arti" cial forearm, linked by a revo-
lute joint. The system comprises 16 revolute joints at hand level plus another revolute joint 
between arti" cial hand and arti" cial forearm, which allows the % exion-extension move-
ments of the hand with respect to the forearm. Each " nger is actuated individually by a DC 
servomotor in conjunction with cable-pulleys transmissions. Proximity and force sensors 
allow the hand to measure the grasp forces and distance to the object to be grasped. The 
system reproduces the aesthetics, mass, dimensions and functionality of the human upper 
limb, and, in particular, of the human hand.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU”, 
INSTITUȚIE PUBLICĂ

C 72 METODĂ DE STIMULARE A MOTILITĂŢII TRACTULUI GASTROINTESTINAL

Autori: Hotineanu Vladimir, Scorpan Anatol, Cazac Anatol, Tighineanu Ion, Popa Veaceslav, 
Braniște Fiodor 

Brevet: MD 4307

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la chirurgie și poate "  utilizată pentru stimularea motilităţii trac-
tului gastrointestinal în diverse patologii. Conform invenţiei, metoda revendicată constă în 
aceea că se efectuează " brogastroduodenoscopia, se determină regiunile nefuncţionale ale 
stomacului, duodenului și ale părţii proximale a intestinului subţire, apoi în tunica mucoasei 
din regiunile nefuncţionale se injectează o suspensie de nanoparticule de nitrură de galiu 
cu diametrul de 50 nm și lungimea de 0,5…4 μm, cu concentraţia de 0,05 μg/l, după care cu 
ajutorul unui transductor piezoelectric, unit cu un generator de semnale electrice cu tensi-
unea de 50...200 V și frecvenţa de 20 kHz…2 MHz, se acţionează pe suprafaţa anterioară a 
abdomenului în proiecţia regiunilor tractului gastrointestinal menţionate. 
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Importanţa socio-economică: Impactul socio-economic derivă din elaborarea unei strategii coe-
rente în domeniul nanomedicinii, recuperarea decalajului privind cunoștinţele mondiale 
în domeniul acţiunii nanoparticulelor asupra patologiilor chirurgicale ale tractului digestiv. 
Metoda propusă prezintă o nouă tehnologie miniinvazivă electivă de stimulare a motilităţii 
tractului gastrointestinal în diverse patologii, este simplă, rapidă în realizare. Ca moment 
novator va �  perfectat arborele deciziei terapeutice diferenţiate la alegerea volumului in-
tervenţiei chirurgicale, tehnica de abordare chirurgicală a dereglărilor de motilitate a trac-
tului digestiv. E� ciența înaltă a metodei propuse va permite minimalizarea numărului com-
plicaţiilor în perioada postoperatorie, revenirea cât mai rapidă a pacienţilor la activităţile 
anterioare, va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii, micșorarea numărului cazurilor de 
invalidizare a pacienţilor, economisirea surselor � nanciare.

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to surgery and can be 
used for stimulating the gastrointestinal tract motility in various diseases. 

According to the invention, the claimed method consists in that it is performed the � bro-
gastroduodenoscopy, are de� ned the non-functional regions of the stomach, duodenum 
and proximal part of the small intestine, then in the mucous tunic in the non-functional 
regions is injected a suspension of gallium nitride nanoparticles of a diameter of 50nm and 
a length 0,5…4 μm, with a conccentration of 0,05 μg/l, after which using a piezoelectric 
tcransducter, coupled to an electric signal generator with the voltage of 50…200v and the 
frequency of 20 KHz…2 MHz,, is acted on the anterior surface of the abdomen in the projec-
tion of said regions of the gastrointestinal tract.

UNIVESITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

C 73 METODĂ ȘI INSTRUMENT LAPAROSCOPIC PENTRU LOCALIZAREA 
EXTRALUMENALĂ PRECISĂ A UNEI TUMORI COLORECTALE

Autori: Mocan Bogdan, Bintintan Vasile V.

Cerere:  RO 20604/2014

Esenţa invenţiei:  Invenția se referă la o metodă și la un instrument laparoscopic care facilitează loca-
lizarea cu precizie a unei tumori pe traiectul colonului în chirurgia laparoscopică abdomina-
lă, însă cu aplicații posibile și în chirurgia deschisă sau prin abord toracoscopic. Localizarea 
precisă a unei tumori pe traiectul colonului este necesară pentru a decide linia de rezecție 
distală corespunzătoare. Metodele actuale de identi� care a tumorilor pe traiectul colonului, 
ca de exemplu, palparea bimanuală, sunt aproximative și foarte subiective, lipsindu-le pre-
cizia chirurgicală necesară. 
Abordarea în cazul de față este că tumora devine vizibilă pentru instrumentul laparoscopic 
sensibil prin plasarea unor clipuri metalice de demarcare a marginilor acesteia.

Importanţa socio-economică: Importanța aplicării invenției și metodei revendicate este reprezenta-
tă de posibilitatea localizării precise a tumorii în colon, a dimensiunilor axiale maximale ale 
acesteia și marcării limitelor tumorii în vederea facilitării operației de rezecție prin chirurgia 
laparoscopică, iar în cazul tumorilor de rect un avantaj suplimentar este dat de stabilirea 
cu precizie a poziției polului inferior al tumorii și, astfel, de stabilirea strategiei operatorii 
optime (dacă poziția tumorii nu este identi� cată cu exactitate atunci întreaga intervenție 
chirurgicală poate să � e compromisă din punct de vedere oncologic, cu consecințe nefaste 
asupra prognosticului bolnavului și a supraviețuirii sale pe termen lung).

Summary of the invention: The invention relates to a method and a laparoscopic instrument which 
facilitates the accurate position of a tumor in the colon tract in the abdominal laparoscopic 
surgery and also with possible applications in open surgery. Precise location of a rectal tumor 
is required to decide the appropriate line of distal resection but current methods like bima-
nual palpation is approximatively and very subjective, lacking the needed surgical precision.
The principles for precise identi� cation of tumor location is that the tumor will be made 
visible for the laparoscopic instrument by placing sensing trackers close to its margins.
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ANGHELICI GHEORGHE

C 74 METODE DE TRATAMENT MINIINVAZIV AL CIROZEI HEPATICE DECOMPENSATE 
ȘI AL COMPLICAȚIILOR EI

Autori: Anghelici Gheorghe, Crudu Oleg, Danu Matriona, Lupu Gheorghe, Zaharia Andrei

Brevete de scurtă durată: MD 668, 774, 880, 881, 926, 927

Esența invenției: Grupul de invenții se referă la medicină, în special la hepatologie, și poate %  utilizat 
pentru tratamentul ascit-peritonitei spontane și al peritonitei spontane anaerobe cu sin-
drom hepatorenal la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată, pentru tratamentul miniin-
vaziv al metastazelor masive hepatice și al cancerului hepatic la pacienţii cu ciroză hepatică.

Importanța socio-economică: În Republica Moldova, hepatitele virale sunt prima cauză de îmbolnă-
vire cu ciroză hepatică. Rata mortalităţii din cauza acestor infecţii și a cirozei hepatice este 
de șapte ori mai înaltă în ţara noastră decât în ţările Uniunii Europene. Anume din aceste 
considerente sunt importante pentru Republica Moldova noile metode de tratament al ci-
rozei hepatice și al complicațiilor ei.

Summary of the invention: The group of inventions relates to medicine, particularly to hepatology 
and can be used for treating spontaneous ascites-peritonitis and anaerobic spontaneous 
peritonitis with hepato-renal syndrome in patients with decompensated hepatic cirrhosis, 
for mini-invasive treatment of massive hepatic metastases and liver hepatic cancer in pati-
ents with hepatic cirrhosis. 

C 75 UTILIZAREA PROPIONATULUI DE 3-(2, 2, 2-TRIMETILHIDRAZIN) DIHIDRAT 
PENTRU TRATAMENTUL GASTROPATIILOR PORTALE LA PACIENȚII CU CIROZĂ 
HEPATICĂ ȘI CU CIROZĂ HEPATICĂ AVANSATĂ, ASOCIATĂ CU INSUFICIENȚĂ 
CARDIACĂ 

Autori: Anghelici Gheorghe, Crudu Oleg, Mammadova Ulviyya, Pavliuc Galina

Brevete: MD 4316, 4317

Esența invenției: Invenția se referă la medicină, în special la hepatologie. Conform invenției, se re-
vendică utilizarea propionatului de 3-(2, 2, 2-trimetilhidrazin) dihidrat pentru tratamentul 
gastropatiilor portale la pacienții cu ciroză hepatică și cu ciroză hepatică avansată, asociată 
cu insu% ciență cardiacă, care se administrează intravenos, câte 500 mg, de 1…2 ori pe zi, 
timp de 7…10 zile, apoi per os, câte 500 mg, de 1…2 ori pe zi, timp de 4…6 săptămâni.

Importanța socio-economică: În Republica Moldova, hepatitele virale sunt prima cauză de îmbolnă-
vire cu ciroză hepatică. Rata mortalităţii din cauza acestor infecţii și a cirozei hepatice este 
de șapte ori mai înaltă în ţara noastră decât în ţările Uniunii Europene. Anume din aceste 
considerente sunt importante pentru Republica Moldova noile metode de tratament al ci-
rozei hepatice și al complicațiilor ei.

Summary of the invention:The invention relates to medicine, particularly to hepatology. According 
to the invention, the use of 3-(2, 2, 2-trimethylhydrazinium) propionate dehydrate is clai-
med for treating portal gastropathies in patients with liver cirrhosis and for treating advan-
ced liver cirrhosisassociated with heart failure intravenously, 500 mg, 1…2 times a day, for 
7…10 days, then per os 500 mg, 1…2 times a day, for 4…6 weeks.
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ARABADJI VASILII

C  76 SALTEA  GRAVITANTĂ

Autor: Arabadji Vasilii

Cerere: MD a 2015 0082 

Esenţa invenţiei:  Gravitația ne tensionează, iar salteaua propusă ne relaxează. Salteaua-gravitant 
îndeplinește trei funcții: atunci când este umplută cu aer, ea servește pentru dormit, atunci 
când aerul este evacuat, ea se folosește ca o saltea pentru extensie și relaxare în scopuri 
medicale, iar în al treilea caz, folosind funcția de înclinare laterală a nervurilor, cu ajutorul ei 
se poate trata scolioza.

Summary of the invention: Gravity compresses us, but this mattress decompresses. Mattress - gra-
vitant performs three functions: when pumped to sleep, when pumped vented used as a 
mattress for stretching and relaxation in medical treatment and prophylaxis, and in the last 
case it can be used for scoliosis correction due to the lateral tilt

C  77 CANAPEA

Autor: Arabadji Vasilii

Cerere: MD a 2015  0081

Esenţa invenţiei:  Canapea constând din carcasă, nervuri, elemente în formă de scoabă, osii, șipci 
longitudinale, bucșe, un element în formă de M, piciorușe, cornișă, borduri, vibrator, motor 
electric, tije, întrerupător, dispozitiv de blocare, limitator, elemente de amortizare, suprafețe 
plane pe carcasă, piuliță-& uture pentru reglaj, piciorușe, canapeaua ' ind în măsură să ofere 
extensia dozată a coloanei vertebrale, fără să expună spatele utilizatorului la frig.

Summary of the invention: Couch consisting of a basis, ribs, clamps shaped bars, axes, longitudinal 
bars, bushings, M-shaped element, the legs, the eaves, edges, vibrator, electric motor, rods, 
switch lock, stop, the spring assembly, site on the carcass, screws, legs is able to provide 
dosed traction without cooling back.

C  78 GRAVITANT-CORSET DE TRACȚIUNE, CORECȚIE ȘI METODE DE TRACȚIUNE 

ȘI CORECȚIE

Autor: Arabadji Vasilii

Cerere: MD s 2015  0117   

Esenţa invenţiei: Deformarea coloanei vertebrale este tratată în mod conservator, în ansamblul de 
proceduri ' ind incluse: 1) corsetul-gravitant de extensie-corecție pentru coloana verte-
brală, care este ușor și comod de utilizat și poate '  aplicat atât în tratamentul prin exten-
sie al scoliozei, cât și în tratamentul fracturilor compresive și altor afecțiuni degenerative; 
2) gimnastică medicală atât înainte de extensie, cât și după efectuarea acesteia; 3) masaj 
atât înainte de extensie, cât și după efectuarea acesteia; 4) extensie cu aparat efectuată pe 
canapeaua pentru extensia coloanei vertebrale sau pe salteaua perfecționată Detensor; 5) 
purtarea corsetului-gravitant de extensie-corecție pentru consolidarea efectului obținut.

Summary of the invention: Curvatures of the spine are treated conservatively, that includes: 1) cor-
rective tractional brace-gravitant for the spine, easy and convenient and can be used as a 
treatment for scoliosis with traction, and for the treatment of compression fractures and 
other degenerative diseases of the spine; 2) speci' c physiotherapeutic exercises before 
traction and after it; 3) massage before traction and after it; 4) traction hardware on the 
couch for spinal traction or improved mattress-detensor; 5) wearing corrective tractional 
brace-gravitant to maintain the e* ect.



SECŢIUNEA C | SECTION C  148 

Ex
p

oz
iţ

ia
  

In
te

rn
aţ

io
n

al
ă 

 S
p

ec
ia

li
za

tă
  

IN
FO

IN
V

EN
T 

20
15

CHETRUȘ VIORICA

C 79 DISPOZITIV PENTRU PRELUAREA BIOPSIEI DIN GINGIE

Autori: Chetruș Viorica, Nicolau Gheorghe 

Brevet de scurtă durată: MD 781

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnica medicală, în special la utilajul utilizat pentru preluarea 
biopsiei din gingie. Dispozitivul pentru preluarea biopsiei din gingie include un corp cilin-
dric cav format din două porţiuni unite prin $ let. Capătul de lucru al porţiunii este executat 
cu $ let pentru $ xarea unui capac cilindric cav, la un capăt al căruia este executată o teșitură 
circulară, în care este executat un ori$ ciu străpuns. Pe suprafaţa porţiunii corpului este $ xat 
rigid un racord cu crestături în formă de brad pentru conectarea la un dispozitiv cu vid, care 
comunică cu spaţiul interior al porţiunii. Suprafaţa porţiunii corpului este dotată cu un me-
canism de blocare $ xat de suprafaţa corpului cu ajutorul unui șurub și compus dintr-o placă 
în formă de L, care intersectează un locaș străpuns executat în peretele porţiunii și $ xează o 
glisieră în poziţia de acţionare. În interiorul corpului este amplasată o tijă, la capătul de lucru 
al căreia este $ xat un piston. Pistonul este amplasat în capac și este executat cu muchie as-
cuţită. Capătul opus capătului de lucru al tijei este dotat cu un mâner de acţionare, care este 
unit prin $ let cu capătul tijei, iar între mâner și glisieră este montat un arc. 

Importanţa socio-economică: Problema pe care o rezolvă invenţia constă în elaborarea unui dispo-
zitiv pentru preluarea materialului histologic din gingie, ușor în exploatare, simpli$ carea 
construcţiei, manipulării acestuia în cavitatea bucală, și anume în regiunea gingivală, exclu-
derea traumatizării, care provoacă defecte mari și adânci în cavitatea bucală, ce pot duce la 
complicaţii in' amatorii.

Summary of the invention: The invention relates to medical engineering, in particular to the equi-
pment used for biopsy drawing from gums. The device for biopsy drawing from gums in-
cludes a hollow cylindrical body formed of two portions connected by thread. The working 
end of portion is made with thread for $ xation of a hollow cylindrical cover, at one end of 
which is made an annular bevel, in which is made a through hole. On the surface of portion 
of the body is rigidly $ xed a branch pipe with furtree grooves for connection to a vacuum 
device, communicating with the internal space of portion. The surface of portion of the 
body is provided with a locking mechanism $ xed to the surface of the body by means of a 
screw and composed of an L-shaped plate, intersecting a through groove made in the wall 
of portion and $ xing a guide in the operating position. Inside the body is placed a rod, at 
the working end of which is $ xed a piston. The piston is placed in the cover and is made with 
pointed edge. The opposite end of the working end of the rod is provided with a control 
knob, connected by thread to the end of the rod, and between the knob and the guide is 
mounted a spring.

C 80 METODĂ DE TRATAMENT CHIRURGICAL AL RECESIUNILOR GINGIVALE

Autori: Chetruș Viorica, Nicolau Gheorghe

Brevet de scurtă durată: MD 794 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicină, în special la stomatologie și poate $  utilizată pen-
tru tratamentul chirurgical al recesiunilor gingivale. Conform invenţiei, metoda revendicată 
constă în aceea că se efectuează anestezia locală a sectorului necesar, apoi se efectuează o 
incizie semiovală la nivelul de trecere a gingiei $ xe în cea mobilă cu 1,5…2,0 mm mai sus de 
marginea papilei gingivale fără traumatizarea vârfului ei, se decolează lamboul, se efectuea-
ză detartrajul și surfasajul radicular cu ajutorul ultrasunetului, apoi se prelucrează rădăcinile 
dentare cu soluţie de acid citric cu pH 1,0, timp de 3…5 min, după care se irigă abundent 
cu ser $ ziologic, se repoziţionează lamboul la hotarul smalţ-ciment al rădăcinii și se $ xează 
cu un $ r de sutură care se repoziţionează pe partea orală a coroanei dentare, care se $ xează 
cu un adeziv și material fotopolimerizat, iar sectorul plăgii restante se închide prin suturarea 
unei membrane resorbabile din colagen.
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Importanţa socio-economică: Avantajele metodei revendicate constau în: 1. Incizii minime ce favo-
rizează procesul de vindecare, spre deosebire de incizii multiple prin metode cunoscute. 
2. Vârful papilelor gingivale nu este traumatizat, servind un bene� ciu la vindecarea plăgii. 
3. Repoziţionarea lamboului în semilună spre marginea coronară prin � rul de sutură pe par-
tea orală a dinţilor cu adezivi și materiale fotopolimerizabile păstrează un atașament bun 
al lamboului pe o perioadă îndelungată, necreând disconfort pacientului și ne� ind ineste-
tice, spre deosebire de metodele descrise mai sus. 4. Matricea Geistlih Mucograft suturată 
în regiunea inciziei în semilună restabilește ţesutul moale necesar, totodată favorizând o 
stabilitate lamboului repoziţionat coronar, astfel, lamboul stă bine atașat la marginea smalţ-
ciment, care duce la o închidere completă a recesiunii. 5. Este o metodă e� cientă pentru 
închiderea recesiunilor de 3…4 mm. 

Summary of the invention: The invention relates to medicine, in particular to dentistry and can be 
used for surgical treatment of gingival recessions. According to the invention, the claimed 
method consists in that it is carried out the local anesthesis of the necessary sector, then it 
is performed a semioval incision at the level of transition of the � xed gum portion into the 
movable one 1.5…2.0 mm above the gingival papilla without damaging its apex, is taken 
o!  the " ap, is carried out the root scaling and planing by means of ultrasound, then are 
treated the tooth roots with citric acid solution with the pH 1.0, for 3…5 minutes, afterwards 
are carefully irrigated with saline, is moved the " ap to the enamel-cement border of the 
root and is � xed with retention suture, which is moved on the oral part of the dental crown, 
which is � xed with adhesive and photopolymerized material, and the remaining portion of 
the wound is closed by suturation with a resorbable collagen membrane.

RAILEAN ANASTASIA

C 81 APARAT ORTOPEDIC PENTRU CORECŢIA FORMEI CRANIULUI

Autori: Railean Silvia, Railean Gheorghe, Poștaru Cristina, Railean Anastasia

Brevet de scurtă durată: MD 852 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la ortopedie și poate �  utilizată pentru corecţia formei craniului la 
prunci. Aparatul ortopedic pentru corecţia formei craniului include un corp în formă de șină, 
care cuprinde craniul ca o bandă curbilinie sau ca o cască. Pe partea interioară a corpului 
este � xată prin îmbinare demontabilă de tip adâncitură-proeminenţă sau coadă de rându-
nică, cel puţin, o cameră pneumatică cu supapă de aer. Corpul poate �  executat din două 
secţiuni, care sunt unite între ele cu posibilitatea deplasării longitudinale una faţă de alta și 
� xării secţiunilor pe perioada de tratament.

Importanţa socio-economică: Problema, pentru a cărei rezolvare este orientată invenţia, constă în 
crearea aparatului pentru corecţia formei craniului accesibil tuturor, care va putea �  utilizat 
pe parcursul întregii perioade de tratament. Invenția revendicată va oferi posibilitatea de a 
aplica pentru corecţia formei craniului la diferiți prunci un șir restrâns de aparate ortopedice 
standardizate datorită posibilităţii de adaptare maximă a acestora la necesităţile pacientului 
concret.

Summary of the invention: This invention relates to orthopedics and can be used for skull shape cor-
rection in infants. The orthopedic skull shape correction apparatus includes a body in the 
form of a skull embracing splint in the form of a curvilinear band or in the form of a helmet. 
On the inner surface of the body is � xed by means of a detachable joint of “socket-protrusi-
on” or “dovetail” type at least one pneumatic chamber with air valve. The body may be made 
of two sections, which are interconnected with the possibility of longitudinal displacement 
relative to each other and � xation of sections during the treatment period. 
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SECŢIUNEA D/ SECTION D 

Agricultură, soiuri de plante, alimentaţie

Agriculture, plant varieties, food industry

GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT) A AȘM

D 1 BUJOR (PAEONA LACTIFLORA), SOIUL RUXANDA

Autori: Sîrbu Tatiana, Sfeclă Irina

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2014 0029 

Descrierea succintă a soiului: Plantă perenă rizomiferă, obţinută la polenizarea naturală a soiului 
Laura Dessert. Grupul horticol al bujorilor pleni crenelaţi. Plante perene rizomifere. Tufe 
compacte, viguroase, cu talia de 85…100 cm. Florile cu diametrul de cca 15 cm au aromă 
" nă. Petalele de la bază sunt colorate în roz-lila intens, cele din centru – alb-crem, spre bază –
galben-crem. Planta de 5…7 ani poate forma 20…23 de tije # orale. În# oreşte în a II-III-a 
decadă a lunii mai, pentru o perioadă de 9…14 zile. Frunze lucioase, numeroase, de culoare 
verde-închis, spre toamnă – roşiatice. 
Direcţia de producţie: pentru # ori tăiate în diverse decoraţiuni # oristice, în amenajarea pei-
sajeră a bordurilor, mixbordurilor, grupurilor solitare în parcuri și grădini.

Brief description of the variety: Rhizome perennial plant, obtained by natural pollination of variety 
Laura Dessert. Horticultural group with anemone form of # ower. Rhizome perennial plants. 
Compact, vigorous bushes which grow 85…100 cm tall. Flowers, about 15 cm in diameter, 
have a " ne aroma. Petals at the base are intense pink-lilac, those in the center – creamy-whi-
te, towards the base – creamy-yellow. The 5…7 year old plant can form 20…23 # ower stalks. 
It # owers in the 2nd-3rd ten-day period of May, for 9…14 days. Leaves are glossy, numerous, 
dark green; in early autumn – reddish.
Use: for cut # owers, # oral arrangements, in landscape planning: # ower beds, mixed # ower 
beds, solitary groups in parks and gardens.

D 2  BUSUIOC (OCIMUM BASILICUM), SOIUL CREȚIȘOR

Autori: Chisnicean Lilia, Ciocârlan Nina, Colţun Maricica

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2013 0013

Descrierea succintă a soiului: Este un soi de busuioc alimentar, cu gust și aromă plăcută, proprietăți 
medicinale și condimentale speciale, frunziș ornamental. Sezonul de creştere și recoltare a 
materiei prime − 43…60 de zile, pentru recoltarea semințelor − 110…122 de zile, produc-
tivitatea materiei prime − 3,5…3,8 t/ha.

Brief description of the variety: It is a variety of food basil with taste and pleasant aroma, medicinal 
properties and special seasoning, ornamental foliage. The growing season to harvest raw 
materials – 43…60 days, to harvest seeds – 110…122 days. The productivity of raw material –
3.5…3.8 t/ha

D 3 FACELIA (PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH.), SOIUL MELIFERA

Autori: Teleuţă Alexandru, Ţîţei Victor 

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2013 0008 
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Descrierea succintă a soiului: Perioada de vegetație: 80…87 de zile. Greutatea a 1000 de semințe −
1,9…2,0 g. Pentru producția de furaje pentru animale: productivitatea medie a masei 
proaspete constituie 284 q/ha. În 2013, la semănatul de primăvară devreme (17 martie) 
a ajuns la 50 t/ha (9,6 t/ha de substanță uscată) și în culturi succesive (1 august) − 20,5 t/
ha. Compoziția chimică a substanțelor furajelor naturale: 12,25% – proteină brută, 2,79% –
grăsime, 47,20% – substanțe extractive fără azot, 23,50% – celuloză brută și 14,26% – 
cenuşă. 125 g de proteine digerabile corespund unei unități nutritive. Productivitatea pro-
teinei digestibile – 776 kg/ha. Melifer-maturare rapidă a plantelor, recoltare – 200…400 
kg/ha de miere, în calitate de cultură succesivă pentru recoltarea târzie. Aliment pentru 
entomofagi. Îngrășământ verde: la introducerea masei proaspete în sol, a avut echivalen-
tul a 180 kg/ha de azot.

Brief description of the variety: Vegetation period: 80…87 days. Weight of 1000 seeds: 1.9…2.0 g. 
Production of fodder for animals: The average productivity of fresh mass is 284 q/ha and, 
in 2013, at sowing in early spring (March 17) it reached 50 t/ha (9.6 t/ha of dry matter) and 
in successive crops (August 1) – 20.5 t/ha. The chemical composition of natural fodder sub-
stances: 12.25% – raw protein, 2.79% – fat, 47.20% – nitrogen-free extractive substances, 
23.50% – raw cellulose and 14.26% – ash. 125 g digestible proteins correspond to one nutri-
tive unit. The productivity of digestible protein – 776 kg/ha. Melliferous fast-ripening plant, 
harvest – 200…400 kg/ha of honey, as successive crop for late harvest. Food for entomoph-
agous. Green fertilizer: upon introduction of fresh mass into soil, in 2013, it was equivalent 
to 180 kg/ha of nitrogen.

D 4 HRIȘCĂ DE SAHALIN (POLYGONUM SACHALINENSE FR. SCHMIDT), SOIUL GIGANT 

Autori: Teleuţă Alexandru, Ţîţei Victor

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2013 0009 

Descrierea succintă a soiului: Soiul GIGANT este creat prin selecţie individuală din populaţii sinte-
tice de hrișcă de Sahalin (Polygonum sachalinense Fr. Schmidt). Cultură cu utilitate multiplă: 
furajeră, medicinală, energetică, meliferă. Furaj pentru animale în stare proaspătă sau 
murată (siloz). Furaj natural: 124 t/ha anual. Compoziția biochimică a substanțelor uscate 
din furaj: proteină – 18,28%, grăsimi – 3,80%, celuloză – 31,27%, substanțe extractive 
neazotate – 38,78%, substanțe minerale – 7,86 %. La 100 kg de siloz, revin 20,7 unităţi 
nutritive cu o încărcătură de 215 MJ energie metabolizantă pentru vite cornute mari, iar 
unitatea nutritivă este asigurată cu 157 g proteină digestibilă. Producerea energiei reno-
vabile: biogaz – 420…560 m3/t substanță absolut uscată. Potenţialul de producere a bio-
gazului atinge 13…17,0 mii m3/ha/an, precum şi o cantitate considerabilă de digest, care 
poate ;  folosită ca fertilizant în agricultura organică. Biocombustibil solid (tocătură, bri-
chete și pelete) cu valoare calorică superioară 19,3…19,5 MJ/kg substanţă absolut uscată. 
Potenţialul producerii de energie – 390 GJ/ha/an, echivalentul a 14 t de cărbune sau 9,3 t 
de petrol convenţional. Plantă medicinală: extractele din diferite organe (frunze, rădăcini, 
< ori) posedă o activitate antioxidantă, direct proporţională cu conţinutul substanţelor po-
lifenolice, mai înaltă în extractele din < ori.

Brief description of the variety: The variety GIGANT has been created by individual selection from 
synthetic introduced populations of giant knotweed (Polygonum sachalinense Fr. Schmidt). 
This crop is grown for di= erent purposes: as a source of fodder for animals, as a medicinal 
plant, as a source of nectar for beekeeping, as biomass for energy production. It can be given 
to animals fresh or as silage. Natural fodder: 124 t/ha annually. Biochemical composition of 
the dry matter: 18.28% of protein, 3.80% of fat, 31.27% of cellulose, 38.78% of nitrogen-free 
extractive substances, 7.86% of minerals. 100 kg of silage has 20.7 nutritive units and 215 MJ 
metabolizable energy for cattle. A nutritive unit has 157 g of digestible protein. Production 
of renewable energy: biogas: 420…560 m3/t of dry matter. The biogas production potential 
reaches 13…17 thousand m3/ha/year, as well as a considerable amount of digest that can 
be used as fertilizer in organic agriculture. Solid biofuel (briquettes and pellets) with superi-
or calori; c value of 19.3…19.5 MJ/kg of absolutely dry matter). Energy generation potential 
390 GJ/ha/year, equivalent to 14 tons of coal or 9.3 t of conventional oil. Medicinal plant: 
extracts from di= erent organs (leaves, roots, < owers) possess antioxidant activity, directly 
proportional to the content of polyphenolic substances, higher in extracts of < owers.
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D 5 NALBĂ DE VIRGINIA (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY), SOIUL ENERGO

Autori: Teleuţă Alexandru, Ţîţei Victor

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2013 0006 

Descrierea succintă a soiului: Cultură cu utilitate multiplă: furajeră, energetică, meliferă. Furaj natu-
ral: 104…112 t/ha anual, conținut de 19-23% de substanțe uscate. Compoziția biochimică 
a substanțelor uscate: proteină − 15,94%, grăsimi − 3,99 %, celuloză − 32,86%, substanțe 
extractive neazotate − 38,78%, substanțe minerale − 8,43%. Valoarea nutritivă − 1 kg furaj 
natural: 0,21 unități nutritive și 2,11 MJ energie metabolizantă, proteină digestibilă − 131,9 
g/unitate nutritivă. Furajarea animalelor − în stare proaspătă sau siloz. Recoltă: 21…24 t/ha
unități nutritive și 2,7…3,2 t/ha proteine digestibile. Producerea energiei renovabile: bio-
gaz − 478 m3/t de substanță absolut uscată. Potențialul de obținere a biogazului − 11 mii 
m3/ha, echivalentul a 5,0…5,5 mii m3 de gaz natural. Biocombustibil solid (brichete și pe-
lete) cu valoare calorică superioară de 18,7 MJ/kg și 1,5% cenușă. Potențialul energetic al 
biocombustibilului solid − 380 GJ/ ha. Plantă meliferă tardivă. Permite recoltarea a 30…60 
kg/ha de miere de albine.

Brief description of the variety: This crop is grown for di# erent purposes: as a source of fodder for 
animals, nectar for beekeeping, biomass for energy production. Natural fodder 104…112 
t/ha annually, dry matter content: 19…23%. Biochemical composition of the dry matter: 
15.94% of protein, 3.99 % of fat, 32.86% of cellulose, 38.78% of nitrogen-free extractive sub-
stances, 8.43% of minerals. Nutritive value of 1 kg of natural fodder: 0.21 nutritive units and 
2.11 MJ metabolizable energy; 131.9 g/nutritive unit of digestible protein. It can be given to 
animals fresh or as silage. Productivity: 21…24 t/ha nutritive units and 2.7…3.2 t/ha diges-
tible protein. Production of renewable energy: biogas – 478 m3/t dry matter. The potential 
of biogas production is 11000 m3/ha, equivalent to 5.0…5.5 thousand m3 of natural gas. 
Solid biofuel (briquettes and pellets) with superior calori$ c value of 18.7 MJ/kg and 1.5% 
ash. Energy generation potential of the solid biofuel – 380 GJ/ha. Late honey-bearing plant. 
Allows the harvest of 30…60 kg/ha of bee honey.

D 6 SILFIE (SILPHIUM PERFOLIATUM L.), SOIUL VITAL

Autori: Teleuţă Alexandru, Ţîţei Victor

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2013 0010

Descrierea succintă a soiului: Producția de furaje pentru animale: 1 kg de furaje naturale conține −
0,16 unități nutritive, 1,92 MJ de energie metabolizabilă, 32,0 g de proteină brută, 21,47 
GOF proteină digestibilă, 5,1 g de grăsime brută, 71,5 g de celuloză brută, 4,58 g de calciu, 
0,46 g de fosfor, 78,7 g de substanțe extractive fără azot și 35,90 mg de caroten. 134 g 
de proteine digestibile corespunde unei unităţi nutritive. Producția de energie din surse 
regenerabile: combustibil solid − brichete și pelete cu o valoare calorică de 18,3 MJ/kg. 
Potențialul de 25 t/ha de substanță uscată pot contribui pentru a obține 300…425 GJ/
ha. Biogazul − 450 l/kg de materie uscată cu un conținut de metan de 70%. Producția 
de miere: planta meliferă târzie permite recoltarea a 120…190 kg/ha miere. Produse de 
uz $ tosanitar. Produse farmaceutice. Planta crește în zone verzi, $ to-îmbunătățindu-le, 
$ toremediindu-le și consolidând terenurile degradate și contaminate.

Brief description of the variety: Production of fodder for animals: 1 kg of natural fodder contains: 
0.16 nutritive units, 1.92 MJ metabolizable energy, 32.0 g of raw protein, 21.47 g of digesti-
ble protein, 5.1 g of raw fat, 71.5 g of raw cellulose, 4.58 g of calcium, 0.46 g of phosphorus, 
78.7 g of nitrogen-free extractive substances and 35.90 mg of carotene. 134 g of digesti-
ble proteins correspond to one nutritive unit. Production of renewable energy: solid fuel: 
briquettes and pellets with a calori$ c value of 18.3 MJ/kg. The potential of 25 t/ha of dry 
matter can contribute to obtain 300…425 GJ/ha. Biogas – 450 l/kg of dry matter with a me-
thane content of 70%. Production of honey: the late melliferous plant provides 120…190 
kg/ha honey. Production of phytosanitary products. Production of pharmaceutical pro-
ducts. Works on green areas planning, phyto-improvement, phytoremediation and enhan-
cement of degraded and contaminated lands.
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D 7 TOPINAMBUR (HELIANTHUS TUBEROSUS L.), SOIUL SOLAR

Autori: Teleuţă Alexandru, Ţîţei Victor

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2013 0007 

Descrierea succintă a soiului: Soiul SOLAR de topinambur este creat prin selecție clonală, din 
populații cu talie mare (3…5 m), înregistrat în catalogul soiurilor de plante al Republicii 
Moldova din anul 2014, este o cultură cu utilitate multiplă: alimentară, medicinală, furajeră, 
energetică, meliferă. Recolta de tuberculi − 36…43 t/ha. Utilizare: în stare proaspătă, 
materie primă pentru industria farmaceutică (inulină), furaj, bioetanol. Furaj natural: 
124,1…153,6 t/ha anual. Conține 25…28% de substanțe uscate. Compoziția biochimică 
a substanțelor uscate: proteină − 9,32%, grăsimi − 1,93%, celuloză − 21,29%, substanțe 
extractive neazotate − 58,71%, substanțe minerale − 8,75%. Furajarea animalelor − în stare 
proaspătă sau siloz. Producerea energiei renovabile: biogaz − 370 m3/t substanță absolut 
uscată. Potențialul de obținere a biogazului − 16 mii m3/ha, echivalentul a 7,5 mii m3 de 
gaz natural. Biocombustibil solid cu valoare calorică superioară de 18,5…18,8 MJ/kg sau 
17,2...17,4 MJ/kg valoare calorică inferioară. Densitatea în vrac a masei tocate − 268…288 
kg/m3, densitatea speci" că a brichetelor − 710…754 kg/m3. Cenușă − 2,3…3,5%. Bioeta-
nol − 3850 l/ha. Plantă meliferă tardivă. Permite recoltarea a 30…40 kg/ha de miere de 
albine.

Brief description of the variety: The variety SOLAR is created in the Botanical Garden (Institute) of 
ASM by clonal selection in high waist populations (3…5 m), registered in the catalogue of 
plant varieties of the Republic of Moldova in 2014, is a crop with multiple utility: food, me-
dicine, fodder, biomass for energy production, nectar for beekeeping. The tubers (36…43 t/
ha) use: food fresh, raw material for medicinal industry (inulin), fodder, bioethanol. Natural 
fodder 124.1…153.6 t/ha annually, dry matter content: 25…28 %. Biochemical composition 
of the dry matter: 9.32% of protein, 1.93% of fat, 21.29% of cellulose, 58.71% of nitrogen-
free extractive substances, 8.75% of minerals. It can be given to animals fresh or as sila-
ge. Production of renewable energy: biogas – 370 m3/t dry matter. The potential of biogas 
production is 16 000 m3/ha, equivalent to 7.5 thousand m3/ha of natural gas. Solid biofuel 
(briquettes and pellets) with gross calori" c value of 18.5…18.8 MJ/kg of absolutely dry mass 
or 17.2…17.4 MJ/kg net calori" c value. Bulk density of the dry mass – 268…288 kg/m3, 
speci" c density of briquettes – 710…754 kg/m3, ash 2.3…3.5%. Bioethanol – 3850 l/ha. Late 
honey-bearing plant. Allows the harvest of 30…40 kg/ha of bee honey.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÂMP „SELECȚIA”, 
INSTITUȚIE PUBLICĂ

D 8 FASOLE (PHASEOLUS VULGARIS L.), SOIUL MARIŢA

Autori: Avădănii L., Vozian V., Gruzina A., Blîndu M., Crăciun A., Taran M.

Brevet pentru soi de plantă: MD 182

Descrierea succintă a soiului: Soi semitimpuriu cu perioada de vegetaţie de 85…87 de zile. Plantă în 
formă de tufă cu creştere determinată, cu talia de 50…70 cm şi inserţia primelor păstăi de 
10…12 cm, bobul de culoare albă. E pretabil la recoltarea mecanizată. MMB – 240…260 g. 
Producţia variază între 2410…3110 kg/ha, conţinutul de proteină − 23,5…23,8%. Boabele 
" erb ușor – 63…66 min, calităţi culinare foarte bune.

Brief description of the variety: The variety is medium early with vegetation period of 85…87 days. 
The plant has bushy form with determinant growth and the height of 50…70 cm. The hei-
ght of attachment of lower bean is 10…12 cm. The bean is of white colour. The variety su-
its the reguirements for mechanized harvesting. The average weight of a thousand grains 
is 240…260 g. The yield potential is between 2410…3110 kg/ha. The protein content is 
23.5…23.8%. The beens boil easily – 63…66 min and their culinary qualities are very good.
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D 9 FLOAREA-SOARELUI (HELIANTHUS ANNUUS L.), SOIUL VALERIA

Autori: Buciuceanu M., Boaghii I., Lungu E., Vatavu M., Postolachi N., Erenciuc I.

Brevet pentru soi de plantă: MD 166 

Descrierea succintă a soiului: Hibrid simplu. Perioada de vegetaţie – 100…106 zile, înălţimea plan-
telor – 160…185 cm, MMB – 48…52 g. Conţinutul de coji – 20…23%, conţinutul de ulei în 
seminţe – 49…52%. Producţia medie de seminţe a constituit 2750 kg/ha, de ulei – 1320 
kg/ha. Hibridul posedă rezistenţă la noile rase agresive de lupoaie. Densitatea plantelor pe 
sectoarele de producere – 50…55 mii la ha.

Brief description of the variety: Simple hybrid. Vegetation period is 100…106 days. Plant height is 
160…185 cm. The average weight of a thousand grains is 48…52 g. The content of hulls is 
20…23%, and the content of oil in absolutely dried seeds is 49…52%. The yield potential is 
2750 kg/ha of seeds and 1320 kg/ha of oil. The hybrid possesses resistance to new aggressi-
ve races of broomrape. The plants density in production sectors is 50…55 thousand per ha.

D 10 GRÂU COMUN (TRITICUM AESTIVUM L.), SOIUL CREATOR

Autori: Serghei T., Postolati A., Reșetnicova O., Turcan Iu., Atanova L., Lavric L., Stavăr L.

Brevet pentru soi de plantă: MD 181

Descrierea succintă a soiului: Soi semiintensiv, varietatea erybospermum. Talia medie de 97…110 
cm și posedă rezistență înaltă la cădere, MMB – 35…42 g. Conţinutul de gluten – 27,6%, 
conţinutul proteinei – 12,3%. Potenţialul genetic al producţiei constituie 6,0…6,5 t/ha.

Brief description of the variety: Type erytrospermum. The variety is middle early and belongs to 
semiintensive varieties. The average stem height is 97…110 cm, with a high resistance to 
lodging. The average weight of a thousand grains is 35…42 g. The average content of wet 
gluten is 27.6%, and of protein – 12.3%. The genetic yield potential is 6.0…6.5 t/ha.

D 11 GRÂU COMUN (TRITICUM AESTIVUM L.), SOIUL VESTITOR

Autori: Postolati A., Găină L., Serghei T., Reșetnicova O., Ţurcan Iu., Atanova L., Lavric L., Stavăr L.

Brevet pentru soi de plantă: MD 183

Descrierea succintă a soiului: Soi semitardiv, de tip semiintensiv. Talia medie de 85…105 cm, cu 
rezistenţă bună la cădere, MMB – 30…38 g. Posedă rezistenţă bună la secetă. Conţinutul 
de gluten – 28…30%, conţinutul proteinei – 12,8%. Potenţialul genetic al producţiei cons-
tituie 6,5…7,0 t/ha.

Brief description of the variety: The variety is middle tardy and belongs to semiintensive type. The 
average stem height is 85…105 cm, with a good resistance to lodging. The average weight 
of a thousand grains is 30…38 g. The variety has a middle resistance to drought. The avera-
ge content of wet gluten is 28…30% and of protein – 12.8%. The genetic yield potential is 
6.5…7.0 t/ha.

D 12 ORZ (HORDEUM VULGARE L.), SOIUL SPERANŢA

Autori: Chișca M., Postolati A., Magaleas B., Jurat V., Taran M., Stavăr L., Mihalachi T.

Descrierea succintă a soiului: Soi semitimpuriu, semiintensiv, varietatea pallidum. Perioada de 
vegetaţie – 243…260 de zile. Talia plantei de 101…122 cm, rezistent la secetă şi iernare. 
Masa medie a 1000 de boabe – 31,3…42,0 g. Conţinutul mediu de proteine în boabe – 
11,8%. Potenţialul genetic al producţiei constituie 7,0 t/ha. Conform ordinului nr. 87A din 
20 decembrie 2014 al Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, a fost recoman-
dat pentru cultivare în complexul agroalimentar al RM.
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Brief description of the variety: The variety is medium early and belongs to semiintensive varieti-
es, type pallidum. The average stem height is 101…122 cm, vegetation period – 243…260 
days. The variety is highly resistant to draught and frost. The average weight of a thousand 
grains is 31.3…42.0 g. The protein content is 11.8%. The genetic yield potential is 7.0 t/ha.  
According to Order No. 87 of December 20, 2014 of the State Commission for Variety Tes-
ting, it has been recommended for cultivation in the agrifood sector of the country.

D 13 SOIA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL), SOIUL VERONIA

Autori: Iacobuţa M., Vozian V., Pintelei N., Dulepa L., Taran M.

Brevet pentru soi de plantă: MD 180 

Descrierea succintă a soiului: Soi semitardiv cu perioada de vegetaţie de 119…125 de zile. Are tul-
pina erectă, forma tufei compactă. Înălţimea plantei variază între 85…100 cm, înălţimea 
de inserţie a primei păstăi – 15…21 cm. Pubescenţă cenuşie, ' oarea violetă. Bobul ovoid 
de culoare galbenă. MMB – 140…165 g. Potenţialul de producţie – 3360…3500 kg/ha. 
Conţinutul de proteină brută – 36,6…40,8%, de ulei – 18,6…19,8%.

Brief description of the variety: The variety is middle tardive with vegetation period of 119…125 
days. The variety has erect stem, with compact bush form. Plant height is 85…100 cm, with 
gray pubescence. The height of fastening for the lowest bean is 15…21 cm. The ' owers 
are violet. The bean is yellow with oval form. The average weight of a thousand grains 
is 140…165 g. The yield potential is 3360…3500 kg/ha. The protein content in grain is 
36.6…40.8%, oil – 18.6…19.8%.

 INSTITUTUL DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”, INSTITUŢIE PUBLICĂ

D 14 PORUMB PORUMBENI 397 

Autori: Maticiuc Vasile, Micu Vasile, Mîrza Vitalii, Rotari Alexandru, Partas Evghenia, Frunze Ion, 
Guţanu Constantin, Ciobanu Valentin, Bejenari Iacov, Caraivanov Gheorghii, Coterneac 
Vladimir, Garbur Ivan 

Brevet pentru soi de plantă: MD 115 

Descrierea succintă a soiului: Hibrid simplu de porumb, semitardiv, FAO 390. Bobul de consistenţă 
sticloasă, oranj-închis, cu MMB 280…300 g. Conţine 11,5% proteină, 5,8% grăsimi, 70,3% 
amidon, 4,9 mg/kg carotină. Potenţialul de producţie − 8-10 t/ha. Rezistent la secetă, o 
rezistenţă mijlocie la căderea tulpinilor. Tolerant la boli şi dăunători. Omologat în Moldova 
pentru utilizare în industria alimentară (făină, crupe).

Brief description of the variety: Medium-late single cross hybrid of maize, FAO 390. The grain is ' int, 
dark-orange, with an average content of 11.5% protein, 5.8% oil and 70.3% starch, 4.9 mg/
kg carotene, 1000 kernel weight is 280…300 g. Potential productivity – 8-10 t/ha. Resistant 
to lodging and drought. Tolerant to diseases and pests. Registered in Moldova for food pro-
duction (' our, cereal).

D 15 PORUMB PORUMBENI 458 

Autori: Micu Vasile, Pojoga Vasile, Pritula Grigorii, Musteaţa Simion, Frunze Nina, Rotari Alexandru, 
Partas Eugenia, Frunze Ion, Guţanu Constantin, Știrbu Valentin, Ciobanu Valentin, Vanicovici 
Nicolai, Garbur Ivan, Caraivanov Gheorghii, Iurcu Afanasii, Gorceacov Vadim

Brevet pentru soi de plantă: MD 112 

Descrierea succintă a soiului: Hibrid simplu de porumb semitardiv FAO 450. Bobul dentat, galben-
aprins. În faza de maturitate tehnică conţine 9,6% proteină, 4,1% grăsimi, 72,7% amidon. 
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Potenţialul de producţie e de circa 13…14 t/ha, a masei de însilozare − 40…45 t/ha. Tole-
rant la boli şi dăunători. Rezistenţă medie la secetă, foarte rezistent la căderea şi frângerea 
tulpinilor, posedă calităţi remontante. Valori$ că foarte bine agrofonurile înalte. Omologat în 
Moldova, Rusia şi Ucraina pentru cultivare la boabe şi siloz.

Brief description of the variety: Medium-late single cross hybrid of maize, FAO 450. The grain is dent, 
light-yellow, with an average content of 9.5% protein, 4.1% oil and 72.7% starch, weight of 
1000 kernel is 260…300 g. Potential productivity 13…14 t/ha, silage yield is 40…45 t/ha. 
Medium resistance to drought, highly resistant to lodging and breaking of stems. Tolerant 
to diseases and pests. Responsive to high yield environment and irrigation. Registered in 
Moldova, Russia and Ukraine for grain and silage use. 

D 16 PORUMB PORUMBENI 461 

Autori: Pritula Grigorii, Frunze Nina, Md; Vanicovici Nicolai, Știrbu Valentin, Rotari Alexandru, Par-
tas Evghenia, Frunze Ion, Guţanu Constantin, Micu Vasile, Ciobanu Valentin, Bejenari Iacov, 
Garbur Ivan, Gorceacov Vadim 

Brevet pentru soi de plantă: MD 109

Descrierea succintă a soiului: Hibrid simplu de porumb, semitardiv, FAO 460. Bobul dentat, galben 
cu MMB 300…310. Conţine 9,3% proteină, 4,1% grăsimi, 72,0% amidon. Potenţialul de 
producţie constituie 14…15 t/ha, a masei pentru însilozare − 40…50 t/ha. Rezistenţă înaltă 
la secetă, boli şi dăunători, căderea şi frângerea tulpinilor. Valori$ că foarte bine agrofonurile 
înalte. Omologat în Moldova pentru cultivare la boabe şi siloz.

Brief description of the variety: Medium-late single cross hybrid of maize, FAO 460. The grain is dent, 
yellow, weight of 1000 kernel is 300…310 g. The average content of 9.3% protein, 4.1% fat 
and 72.0% starch. Potential productivity is 14.0…15.0 t/ha, silage yield is 40.0…50.0 t/ha. High 
resistance to drought, diseases and pests. Has an excellent resistance to lodging. Responsive 
to high yield environment and irrigation. Registered in Moldova for grain and silage use. 

D 17 PORUMB PORUMBENI 443 

 Autori: Maticiuc Vasile, Pritula Grigorii, Vanicovici Nicolai, Frunze Nina, Frunze Ion, Partas Evghenia, 
Știrbu Valentin, Rotari Alexandru, Micu Vasile, Gribincea Vladimir, Gorceacov Vadim

Adeverinţă pentru soi de plantă: MD 532

Cerere de brevet pentru soi de plantă: MD v 2013 0023

Descrierea succintă a soiului: Hibrid simplu de porumb, semitardiv, FAO 440. Bobul dentat, galben, 
cu MMB 300…310 g. Conţine 9,5% proteină, 4,2% grăsimi, 71,0% amidon. Producţia de 
boabe este de 14…15 t/ha, a masei de însilozare − 40…50 t/ha. Tolerant la boli şi dăunători. 
Rezistenţă înaltă la secetă, căderea şi frângerea tulpinilor. Valori$ că foarte bine agrofonurile 
înalte. Omologat în Moldova pentru cultivare la boabe şi siloz. 

Brief description of the variety: Medium-late single cross hybrid of maize, FAO 440. The grain is dent, 
yellow, with an average content of 9.5% protein, 4.2% oil and 71.0% starch, weight of 1000 
grains is 300…310 g. Grain yield reaches 14…15 t/ha, silage yield is 40…50 t/ha. Tolerant to 
diseases and pests. Highly resistant to drought, lodging and breaking of stems. Responsive 
to high yield environment and irrigation. Registered in Moldova for grain and silage use. 

INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ȘI SANOCREATOLOGIE AL AȘM 

D 18 PROCEDEU DE HRĂNIRE A FAMILIILOR DE ALBINE

Autori: Derjanschi Valeriu, Vrabie Elvira, Ciochină Valentina, Furdui Teodor

Brevet: MD 4284
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la apicultură și poate �  utilizată pentru stimularea creșterii famili-
ilor de albine. Conform invenţiei, procedeul de hrănire a familiilor de albine constă în aceea 
că se utilizează un amestec ce conţine zer din lapte de vacă și zahăr, în raportul masic de 1:1, 
care se administrează primăvara, câte 100…150 ml la o ramă acoperită cu albine, o dată la 3 
zile, în decurs de 3…4 săptămâni.

Importanţa socio-economică constă în intensi� carea ponderii de ouă ale reginei, majorarea 
cantitativă a puietului de albine și creșterea productivității familiilor la culesul mierii de 
salcâm. Hrănirea albinelor, conform invenției, asigură intensi� carea ponderii de ouă ale 
reginei, stimulează creșterea numărului de albine în familii cu 13,1…14,5% și creșterea 
productivității familiilor la culesul mierii de salcâm cu 27,4…44,8%, comparativ cu familiile 
din grupul martor, cărora li s-a administrat sirop din zahăr cu apă. Zerul din laptele de vacă 
este bine consumat de albine, nu provoacă dospirea hranei și diaree la albine.

Summary of the invention: The invention relates to beekeeping and can be used to stimulate the 
growth of bee-families. According to the invention, the process for feeding bee-families 
consists in that it is used a mixture containing whey and sugar, in the mass ratio of 1:1, whi-
ch is administered in spring, 100…150 ml per frame covered with bees, once every 3 days, 
during 3…4 weeks.

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR AL AȘM

D 19 DISPOZITIVE PENTRU SEMNALIZAREA, MONITORIZAREA ȘI COMBATEREA 
INSECTELOR DĂUNĂTOARE

Autori: Gorban Victor, Voineac Vasile, Todiraș Vladimir, Bradovschii Victor, Șleahtici Vladimir, 
Batco Mihail, Voloșciuc Leonid, Nastas Tudor 

Brevete de scurtă durată: MD 831, 864

Esenţa invenţiei: Dispozitivele elaborate prezintă modele de capcane pentru atragerea și capturarea 
insectelor dăunătoare, unde în calitate de momeală se utilizează sursa de lumină ultravi-
oletă cu lungimea de undă de 365 nm. Elementele constructive ale dispozitivelor asigură 
capturarea insectelor, atât în stare vie, cât și conservate în lichid, îndeplinind condiția pen-
tru identi� carea speciilor de dăunători prezenți în agrocenoza dată, pentru semnalizarea la 
timp a apariţiei dăunătorilor, monitorizarea dezvoltării lor şi stabilirea termenelor optime 
de efectuare a măsurilor de protecție a plantelor, în același timp, este prevăzut și elementul 
constructiv, care asigură efectuarea sterilizării dăunătorilor capturați. Dispozitivele propuse 
sunt îndeplinite în variantă mobilă cu sursă autonomă de alimentație cu curent electric de 
12 V, și staționară conectată la rețeaua de 220 V.

Importanţa socio-economică: Dispozitivele incluse în sistemul de protecţie integrată a plantelor 
vor contribui la reducerea cu circa 30% a tratamentelor chimice şi la majorarea e� cienţei 
măsurilor de protecţie. Dispozitivele elaborate sunt pe cale de implementare în diferite 
zone ale Republicii Moldova şi pot �  utilizate, în special, de către Direcţiile Raionale pentru 
Siguranţă Alimentară, precum și de către producătorii agricoli și fermieri. Aceștia, obţinând 
datele necesare, vor putea elabora prognoze de dezvoltare a dăunătorilor din zonele res-
pective şi vor dirija efectuarea la timp a măsurilor de combatere. Capturarea sistematică a 
insectelor dăunătoare aduce la reducerea substanţială a indicilor numerici ai populaţiilor de 
dăunători, creându-se condiţii favorabile pentru dezvoltarea insectelor bene� ce și sporirea 
e� cienţei acestora. Capcanele cu lumină ultravioletă devin un element important al tehno-
logiilor inofensive de protecţie a plantelor. 

Summary of the invention: The devices developed patterns of traps to attract and capture insects, 
in that as bait are used ultraviolet light source with 365 nm wavelength. Constructive ele-
ments of the devices ensures the capturing of insects both in living condition and preserved 
in liquid, satisfying the condition for identifying species of pests present in Flore (weeds) 
time, for signs of pest occurrence, monitoring their development and determination of the 
optimal terms for carrying out measures for the protection of plants, at the same time it is 
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also provided the constructive element which ensures the carrying out of the sterilization 
of captured pests. The proposed devices are carried out in mobile variant with an autono-
mous source of nourishment with electric current of 12 V and stationary connected to a 220 
V network. 

D 20 METODĂ DE DETERMINARE A GENOTIPURILOR DE TOMATE REZISTENTE LA SECETĂ

Autori: Cravcenco Anatol, Antoci Ludmila, Saltanovici Tatiana

Brevet de scurtă durată: MD 653 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la agricultură, în particular la metode de determinare a genoti-
purilor de tomate rezistente la secetă. Metoda, conform invenţiei, include colectarea $ o-
rilor complet deschise de % ecare genotip, separarea polenului din antere, divizarea pole-
nului în două fracţii, fracţia martor se amplasează pe o lamă-portobiect uscată, iar fracţia 
de probă se amplasează pe o altă lamă-portobiect, într-o picătură de soluţie de sorbit de 
85%, timp de 2 ore, apoi la microscop se determină dimensiunile grăuncioarelor de polen 
cu ajutorul micrometrului ocular în fracţiile martor şi de probă, după care se determină ra-
portul dimensiunilor grăuncioarelor de polen ale fracţiilor de probă şi martor, exprimat în 
procente, totodată, cu cât este mai mare acest raport, cu atât genotipul este mai rezistent 
la secetă. 

Summary of the invention: The invention relates to agriculture, in particular to methods for determi-
nation of drought-resistant genotypes of tomato. The method, according to the invention, 
includes the collection of fully opened $ owers of each genotype, separation of pollen from 
anthers, division of pollen into two fractions, the control fraction is placed on a dry slide pla-
te and the experimental fraction is placed on the other slide plate in a drop of 85% sorbitol 
solution, then, under a microscope, is determined the size of pollen grains using an ocular 
micrometer in the control and experimental fractions, afterwards is determined the ratio of 
pollen grain sizes of the control and experimental fractions, expressed in percentage, at the 
same time the higher this ratio, the more resistant to drought is the genotype

D 21 PROCEDEU DE CREȘTERE A MOLIEI CEREALELOR

Autori: Gorban Victor, Gavrilița Lidia 

Brevet de scurtă durată: MD 695

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la sectorul agricol, în special la dispozitive de obţinere a materi-
alului biologic, modul de creștere a insectelor utile, utilizate la protecţia culturilor agrico-
le. Construcţia containerului cu pereţii din plasă permite încărcarea și infestarea substratului 
nutritiv direct în containere, presărând ouăle gazdei, molia cerealelor, uniform pe substratul 
din seminţe de orz, în raport determinat, permite ca pe parcursul dezvoltării moliei, până la 
începutul zborului $ uturilor, substratul să nu se amestece și să se menţină parametrii clima-
terici în limitele optime. 

Importanţa socio-economică: Rezultatul tehnic obţinut se datorează construcţiei containerului și 
modului de creștere, care asigură condiţiile optime de dezvoltare a insectelor, contribuie la 
micșorarea cheltuielilor energetice pentru obţinerea materialului biologic utilizat la produ-
cerea entomofagilor și la îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale personalului.

Summary of the invention: The invention relates to agriculture, in particular to devices for pro-
ducing a biological material, useful insect growth mode, used in crop protection.
The construction of the container with mesh walls allows of the loading and infestation of 
the nutritive substrate directly in the container, by sprinkling the host eggs with the grain 
moth uniformly on the substrate from barley seeds, in relation to determined, it allows du-
ring the development of moles, to the $ ight of butter$ ies, that substrate may not be mixed 
and to maintain the climatic parameters within optimal ranges.
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D 22 PROCEDEU DE OBȚINERE A PLANTELOR DE VIȚĂ-DE-VIE LIBERE DE VIRUSUL 
RĂSUCIRII FRUNZELOR

Autori: Smerea Svetlana, Andronic Larisa

Brevet de scurtă durată: MD 847 

Esenţa invenţiei constă în eradicarea virusului răsucirii frunzelor viței-de-vie (serotip 1) pe calea 
salvării embrionilor imaturi prin culturi in vitro și conversia acestora în plantule, ceea ce 
asigură producerea materialului iniţial pentru ameliorarea genotipurilor de tip stenosper-
mocarpic: recuperarea embrionilor și obţinerea populaţiilor hibride de plante sănătoase 
cu grad diferit de apirenie. Salvarea embrionilor imaturi prin culturi in vitro permite obţi-
nerea într-un interval relativ scurt de timp de noi genotipuri de viță-de-vie, în special, a 
formelor apirene. Totodată, cultura in vitro de embrioni imaturi asigură recuperarea până 
la 85% de semințe.

Importanţa socio-economică: Cultivarea in vitro a embrionilor imaturi de viță-de-vie permite 
obținerea materialului liber de infecţii, în special eradicarea germenilor virusurilor com-
plexului degenerativ cu capacitate de propagare * oemică. Procedeul propus asigură 
soluţionarea concomitentă a două probleme majore pentru genotipurile de tip stenosper-
mocarpic: recuperarea embrionilor şi obţinerea populaţiilor hibride de plante sănătoase. 
Descendenții rezultați constituie plantule hibride de viţă-de-vie cu grad diferit de apirenie, 
obţinerea cărora pe căi tradiţionale este limitată de lipsa sau nedezvoltarea seminţelor. 
Totodată, formele rezultate prezintă plante devirusate care pot /  multiplicate în scopul 
fondării pepinierelor de plante hibride, durata procesului de selecție / ind înjumătățit. 

Summary of the invention consists in the eradication of Grapevine Leaf Roll Virus (serotype 1) 
through the salvation of immature embryos via in vitro cultures and their conversion into 
plantlets, which conduct to the production of initial material for improving the stenosper-
mocarpic genotypes: embryos recovery and obtaining of healthy hybrid populations of 
plants with di0 erent degree of seedless. Saving immature embryos by in vitro culture allows 
of the production of new grapes seedless genotypes in a short period of time. In addition, 
the in vitro culture of immature embryos permits the recovery up to 85% of seeds.

D 23 PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR DE SFECLĂ DE ZAHĂR

Autori: Lisnic Stelian, Toma Simion, Chintea Pavel, Coreţcaia Iulia

Brevet de scurtă durată: MD 693

Esenţa invenţiei: Procedeul de tratare a seminţelor de sfeclă de zahăr include înmuierea seminţelor 
în soluţie apoasă de 0,001% de tomatozidă și 0,5% de preparat Microcom-T pe o durată de 
5 ore înainte de semănat, iar înmuierea se efectuează în raportul volum soluţie:seminţe de 
2:1. Tratarea seminţelor cu amestecul de tomatozidă și preparatul Microcom-T conduce la 
stimularea din start a proceselor metabolice din plante, la sporirea accesibilităţii elemente-
lor nutritive pentru plante, inclusiv a microelementelor, dezvoltarea mai intensă a sistemu-
lui radicular și sporirea recoltei de rizocarpi. Aplicarea procedeului contribuie la majorarea 
recoltei de rizocarpi cu 13,3…24,7% și a conţinutului de zahăr cu 0,5…0,9%, comparativ cu 
plantele martor.

Importanţa socio-economică constă în sporirea e/ cienţei utilizării atât a regulatorului de creştere 
tomatozidă, cât şi a complexului de microelemente Microcom-T, manifestată prin utilizarea 
deplină a microelementelor din mediu de către plante, stimularea metabolismului în plante 
pe parcursul vegetaţiei, reducerea cheltuielilor comparativ cu aplicarea separată a tomato-
zidei şi Microcomului-T, majorarea recoltei de rizocarpi şi a conţinutului de zahăr din ei de 
pe unitate de suprafaţă.

Summary of the invention: The process for treating shugar beet seeds includes soaking of seeds in an 
0.001% aqueous solution of tomatoside and 0.5% of Microcom-T preparation for a period of 5 
hours prior to sowing, and soaking is carried out according to the volume ratio solution:seeds 
such as 2:1. Seeds treatment with the mixture of tomatoside and Microcom-T preparation le-



 SECŢIUNEA D | SECTION D  160

Ex
p

oz
iţ

ia
  

In
te

rn
aţ

io
n

al
ă 

 S
p

ec
ia

li
za

tă
  

IN
FO

IN
V

EN
T 

20
15

ads to stimulation of metabolic processes in plants, increase in the accessibility of plant nutri-
ents, including microelements, more intensive root system development and increase in the 
crop of rhizocarps. Application of the process helps to increase the harvest of rhizocarps by 
13.3…24.7% and sugar content by 0.5…0.9% compared with the control plants.

D 24 TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.), SOIUL IULIHIRSUTIAN

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

Brevet pentru soi de plantă: MD 188 

Descrierea succintă a soiului: Soiul de tomate Iulihirsutian a fost obţinut ca rezultat al hibridării spon-
tane între specia (Solanum Lycopersicum hirsutum var glabratum C. H. Mull.) cu fructe mici 
de culoare verde, cu perişori glandulari pronunţaţi şi soiul Prizior (Solanum Lycopersicum L.), 
cu fructe de mărime medie, de culoare roşie, reprodus prin cultura embrionilor şi ovulelor 
nedezvoltate in vitro. Fructul are o greutate de 87…100 g, rotund, uniform, fără încreţire la 
peduncul, cu pericarp şi pulpă interioară cărnoasă. Perioada de vegetaţie − 115…118 zile, 
soi timpuriu. Fructe cu calităţi gustative înalte, conţinutul de substanţă uscată în fruct −
5,02…7,2%, zaharuri − 4,08…6,0%, acid ascorbic − 28,41…49,4 mg/%, aciditatea titrată − 
0,33…0,35 mg/%. Recoltă generală de 54,4…61,6 t/ha şi marfă − 52,9…57,3 t/ha. Ponderea 
fructelor-marfă − 94,62%. 

Importanţa socio-economică: Iulihirsutian este un soi cu fructe mari, de culoare roşie cu calităţi înalt 
gustative, ce prezintă interes pentru cultivatori ca soi rezistent la arşiţă şi secetă. Posedă 
productivitate înaltă în condiţii de teren deschis. Se recomandă pentru consum în stare 
proaspătă și procesată.

Brief description of the variety: Iulihirsutian tomato variety was obtained as a result of spontaneo-
us hybridization between the Solanum lycopersicum hirsutum var glabratum CH Mull. with 
small green fruits, with pronounced glandular hairs and the Prizior variety (Solanum lyco-
persicum L.) with red medium-sized fruits, reproduced by the culture of embryos and unde-
veloped ovules in vitro. The vegetation period is 115…118 days, it is the early variety. The 
fruit is round and ' at with the weight of 87…100 g, without wrinkled peduncle, with ' eshy 
pericarp and interior pulp. Fruits with high gustative qualities, the dry matter content in 
fruits – 5.02…7.2%, sugars – 4.08…6.0%, ascorbic acid – 28.41…49.4 mg/%, titratable aci-
dity – 0,33…0,35 mg/%. The total harvest of tomatos is 54,4…61,6 t/ha and commodities –
52,9…57,3 t/ha. The share of commodities is 94,6%.

D 25 USTUROI (ALLIUM SATIVUM), SOIUL IZUMRUD

Autori: Botnari Vasile, Chiliciuc Alexei

Adeverințe pentru soi de plantă: 578, 578.1, 578.2

Descrierea succintă a soiului: Soiul Izumrud este de precocitate medie. Perioada de vegetaţie până 
la recoltare − 109…119 zile. Plantele sunt viguroase. Bulbii au masa de 22…53 g, alcătuiți 
din 6…8 căței, forma plat-rotundă, unii − conic inversată, acoperiți cu 3…4 folii uscate de 
culoare albă și dungi violete, cu durată lungă de păstrare. Recolta constituie 8,5…11,0 t/ha,
iar de bulbişori aerieni − 180…220 kg/ha.

Importanţa socio-economică: Cultivarea soiului de usturoi Izumrud va asigura populația cu producție 
autohtonă de usturoi. Acesta este singurul soi omologat în Republica Moldova.

Brief description of the variety: Variety Izumrud is of average precocity. Vegetation period prior to 
harvest – 109…119 days. Plants are vigorous. Bulbs have a weight of 22…53 g, composed of 
6…8 cloves, ' at-round shape, some of them – inverted cone, covered with 3…4 dry leaves 
of white colour and violet stripes, with a long-term storage. The yield is 8.5…11.0 t/ha, and 
air bulbils – 180…220 kg/ha.
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INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII 
„D. GHIȚU” AL AȘM

D 26 DISPOZITIV ȘI METODĂ DE TESTARE A COMPOZIŢIEI PIROTEHNICE ANTIGRINDINĂ

Autori: Zasavitchi E., Canțer V., Sidorenko A., Șapoval O., Belenciuc A., Chirița A.

Brevet de scurtă durată: MD 924

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul analizei materialelor prin determinarea parametrilor 
lor # zici, și anume la dispozitive și metode de testare a aerosolului din compoziţii pirotehni-
ce antigrindină. Metoda este bazată pe folosirea standului aerodinamic mic, care oferă posi-
bilitatea de a modela condiţiile dinamice în laborator, similare condițiilor de însămânţare a 
norului cu agentul prin folosirea metodicii rachetare.

Importanţa socio-economică constă în utilizarea agenţilor pirotehnici, care au trecut testarea inde-
pendentă, precum și în aprecierea exactă a numărului de rachete antigrindină în lucrările de 
in' uenţă activă, ce asigură un grad înalt de protecţie a culturilor agricole contra căderilor 
de grindină.

Summary of the invention: The invention relates to the # eld of material analysis by determining 
their physical parameters, in particular to devices and methods for testing the aerosol of py-
rotechnic anti-hail compositions. The technique is based on the use of a small aerodynamic 
stand, which makes it possible to simulate in laboratory conditions the dynamic characte-
ristics similar to those of „seeding” of the hail cloud with reagents by the rocket technology.

D 27 METODĂ DE TRATAMENT AL OUĂLOR DE GĂINĂ PÂNĂ LA INCUBARE CU CÂMP 
MAGNETIC CU FRECVENŢĂ ȘI INTENSITATE JOASĂ

Autori: Șibaev Alexandr, Șibaeva Irina 

Cerere: MD s 2015 0102

Esenţa invenţiei: Metoda constă în tratamentul ouălor de găină înainte de incubare cu câmp magne-
tic pulsat cu inducţie de 40…50 µT și frecvenţă ce variază lent de la 1 la 10 Hz timp de 40 de 
minute. Ca rezultat al acestui impact, sporește eclozarea și capacitatea de eclozare, crește 
greutatea puilor și scade mortalitatea embrionilor la diferite stadii de dezvoltare, totodată 
se reduce mortalitatea păsărilor tinere.

Importanța socio-economică: Lucrarea corespunde domeniilor prioritare în știinţa și agricultura RM: 
dezvoltarea tehnologiilor ecologice și economic viabile pentru producţia de produse ali-
mentare.

Summary of the invention:  The method consists in pre-incubation treatment of hen eggs with pul-
sed magnetic # eld with induction of 40…50 µT and continuously variable frequency from 
1 to 10 Hz for 40 minutes. As a result of thus impact the hatchability and hatching rate are 
increased, the weight of the chickens is growing, and decreases mortality of embryos at 
di) erent stages of development, also mortality of young animals is reduced.
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INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL AŞM
APC „STA-PRIM”, „FICOTEHFARM” LTD 

D 28 PHYTOBIOR – NOU PREPARAT BIOLOGIC PENTRU STIMULAREA 
ȘI AMELIORAREA CALITĂȚII PLANTELOR AGRICOLE 

Autori: Rudic V., Grossu T., Bogdan V., Gulea A., Chiriac T., Chirilov A., Rudi L., Cepoi L.

Brevete: MD 170, 545, 573, 4122

Esenţa invenţiei: Phytobior se obține prin extracție și fracționare din biomasa cianobacteriei Spirulina 
platensis CNMN CB-1. Pretratarea semințelor cu Phytobior duce la creșterea productivității 
plantelor agricole cu 25…55% și asigură îmbunătățirea calității lor: creșterea conținutului 
de zaharuri libere în semințele de dovlecei și dovleceii imaturi, a conținutului de vitamina 
C și proteine din roșii și castraveți, ameliorează compoziția acizilor grași în semințele de 
porumb și & oarea-soarelui.

Importanţa socio-economică: Preparatul și tehnologia de obținere asigură suplinirea arsenalului de 
preparate cu efecte biologice predeterminate pentru ameliorarea și creșterea productivității 
și calității plantelor agricole. Ca produs cu schemă inofensivă și e' cientă tehnologic, oferă 
oportunitatea producerii și punerii pe piața locală și cea externă a noilor biopreparate, eco-
logic pure destinate utilizării în practica agricolă cu posibilitatea deschiderii noilor linii teh-
nologice și a creării noilor locuri de muncă. 

Summary of the invention: Phytobior is obtained via extraction and fractioning from Spirulina pla-
tensis CNMN CB-11 cyanobacterium biomass. Presowing treatment of seeds with Phytobior 
biopreparation leads to increasing of agricultural plants productivity by 25…55% and ensu-
res their quality improving: increased content of free saccharides in immature marrows and 
marrows seeds, increased content of vitamin C and proteins in tomatoes and cucumbers, 
increased content of oil in sun& ower and corn seeds.

INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, INSTITUȚIE PUBLICĂ

D 29 CONDIMENT DE FRUCTE, POMUȘOARE ȘI LEGUME 

Autori: Linda Liudmila, Pîrgari Elena, Caragia Vavil, Migalatiev Olga, Jenac Ana, Sarandi Tatiana

Brevet de scurtă durată: MD 665

Esenţa invenţiei: Invenția se referă la industria alimentară, și anume la un condiment de fructe, 
pomușoare și legume. Condimentul conține piure de dovleac sau de mere, piure de gutuie 
japoneză sau de corcodușe galbene, sau de agrișe, precum și zahăr tos, sare de uz alimentar, 
mirodenii și spițerii, muștar, pectină sau gumă de xantan, sau gumă de carub, sau gumă de 
guar și apă. Rezultatul constă în sporirea omogenității și a stabilității consistenței condimen-
tului și majorarea valorii lui nutritive.

Importanţa socio-economică constă în crearea unui condiment de fructe, pomușoare și legume în 
baza materiei prime autohtone cu caracteristici organoleptice și reologice înalte, sporirea 
omogenității și a stabilității consistenței condimentului și majorarea valorii lui nutritive.

Summary of the invention: The invention relates to the food industry, namely to a fruit, berry and 
vegetable condiment. The condiment includes pumpkin or apple sauce, Japanese quince 
or yellow cherry plum, or gooseberry sauce, as well as granulated sugar, table salt, spices, 
mustard, pectin or xanthan gum, or carob tree gum, or guar gum and water. The result is to 
increase the uniformity and stability of condiment consistence and to increase its nutritio-
nal value.
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D 30 PROCEDEU DE CONDUCERE A POMULUI DE PIERSIC

Autor: Coroid Arcadie

Brevet: MD 4272

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la pomicultură, și anume la un procedeu de conducere a pomului 
de piersic. Procedeul de conducere a pomului de piersic constă în formarea unei coroane 
înclinate sub un unghi de 35…45°, orientată în direcţia vântului predominant, și include 
altoirea în primul an a portaltoiului, crescut din sâmbure plantat pe locul permanent, tăierea 
portaltoiului la cep în primăvara anului doi, ' xarea de cep a altoiului crescut de 15…20 cm 
lungime, înlăturarea tuturor lăstarilor anticipaţi de pe trunchi la o înălţime de 30…50 cm de 
la nivelul solului, tăierea de vară la 2…3 muguri a lăstarilor anticipaţi crescuţi pe partea de 
sus a axului central înclinat și corectarea unghiului de înclinare a axului central prin ciupitul 
lăstarului de prelungire al acestuia. Procedeul permite formarea coroanei înclinate fără su-
porturi și asigură stimularea proceselor active de regenerare a ramurilor și o calitate înaltă 
a fructelor.

 Summary of the invention: The invention relates to pomiculture, namely to a process for the forma-
tion of the peach tree. The process for the formation of the peach tree consists in the forma-
tion of a crown inclined at an angle of 35…45°, oriented in the direction of the prevailing 
wind, and includes grafting in the ' rst year of the stock, grown from seed planted in a ' xed 
place, spur pruning of the stock in the spring of the second year, ' xation to the spur of the 
grown graft of a length of 15…20 cm, removal of all premature shoots from the trunk at a 
height of 30…50 cm from the soil level, summer 2…3-bud pruning of premature shoots on 
the upper side of the inclined central axis and adjustment of the slope angle of the central 
axis by pinching its extension shoot. The process allows the formation of the inclined crown 
without supports and provides for the stimulation of branch active regeneration processes 
and a high quality of fruits.

D 31 PROCEDEU DE OBȚINERE A PRODUSULUI LACTAT FERMENTAT PRAF

Autori: Cartașev Anatolii, Bureț Elena, Coev Ghenadii

Brevet de scurtă durată: MD 865

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria laptelui, și anume la un procedeu de obţinere a unui 
produs lactat fermentat sub formă de praf. Procedeul, conform invenţiei, include inocularea 
substratului lactic cu 5% de cultură starter cu o concentraţie de 1010 celule/ml suspensie, 
ce conţine un amestec de o tulpină Streptococcus thermophilus producătoare de exopoli-
zaharide cu o tulpină neproducătoare de exopolizaharide Streptococcus thermophilus sau 
Lactobacillus bulgaricus, după care urmează fermentarea substratului la temperatura de 
40…42°C până la pH-ul de 4,7…4,6, congelarea produsului lactat fermentat până la tem-
peratura de minus 10…12°C în interiorul masei produsului și lio' lizarea timp de 20…22 de 
ore, la presiunea reziduală de 57 Pa, până la atingerea temperaturii de 24…26°C și măcina-
rea produsului ' nit.

Importanţa socio-economică constă în simpli' carea procesului tehnologic, ameliorarea calității și 
obținerea produsului lactat fermentat praf cu concentrație înaltă de bacterii lactice viabile 
și bene' ce pentru organismul uman, cu aciditate moderată, stabil din punct de vedere or-
ganoleptic, ' zico-chimic și microbiologic și cu un termen îndelungat de păstrare la tempe-
ratura de cameră, care la rehidratare își restabilește structura coagulului și gustul produsului 
proaspăt cu simpli' carea concomitentă a procesului tehnologic.

Summary of the invention: The invention relates to the dairy industry, namely to a process for produ-
cing a powdery fermented milk product. The process, according to the invention, involves 
inoculation of the lactic substrate with 5% starter culture at a concentration of 1010 cells/ml 
suspension, containing a mixture of a Streptococcus thermophilus strain producing exopo-
lysaccharides with a strain non-producing exopolysaccharides Streptococcus thermophilus 
or Lactobacillus bulgaricus, followed by fermentation of the substrate at a temperature of 
40…42°C to the pH of 4.7…4.6, freezing of the fermented dairy product to a temperature 
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of minus 10…12°C inside the product mass and lyophilization for 20…22 hours, at a resi-
dual pressure of 57 Pa, to the attainment of a temperature of 24…26°C and milling of the 
� nished product.

D 32 PROCEDEU DE PROTECȚIE A VIȚEI-DE-VIE ÎMPOTRIVA CONDIȚIILOR METEO 
NEFAVORABILE 

Autori: Scurtu Gheorghe, Dadu Vitalie, Cornea Vladimir, Donica Veronica

Brevet de scurtă durată: MD 643

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la viticultură, şi anume la un procedeu de protecţie a viţei-de-vie 
împotriva condiţiilor meteo nefavorabile. Procedeul, conform invenţiei, prevede acoperirea 
parţială sau totală a plantelor cu un înveliş termoizolator, care conţine microsfere de silicon 
cu diametrul de 50…80 µm şi microsfere de ceramică cu diametrul de 10…30 µm, în raport 
de 1:4, precum şi un liant acrilic. Totodată, învelişul se aplică la o temperatură a mediului 
ambiant de cel puţin +7oC, pe suprafaţa uscată, prin înmuiere, pulverizare sau cu pensula 
în 1…2 straturi cu grosimea de 0,1…0,5 mm, durata de uscare a � ecărui strat � ind de 24 de 
ore. Rezultatul constă în simpli� carea modului de aplicare a învelişului termoizolator.

Importanţa socio-economică constă în simpli� carea modului de aplicare a unui înveliş termoizo-
lator, cu utilizarea unei singure substanţe care posedă şi efect antiseptic împotriva muce-
gaiului. 

Summary of the invention: The invention relates to viticulture, namely to a process for protecting 
the grapevine from adverse weather conditions. The process, according to the invention, 
provides for the partial or total coverage of plants with a thermo-insulating coating, com-
prising silicone microspheres of a diameter of 50…80 µm and ceramic microspheres of a 
diameter of 10…30 µm, in a ratio of 1:4, and an acrylic binder. At the same time, the coa-
ting is applied at an ambient temperature of at least +7°C, on dry surface, by submersion, 
spraying or brushing in 1…2 layers of a thickness of 0.1…0.5 mm, the duration of drying of 
each layer being of 24 hours. The result is to simplify the mode of application of thermo-
insulating coating.

D 33 PROCEDEU DE STABILIZARE A VINULUI SPUMANT (VARIANTE)

Autori: Taran Nicolae, MD, Troţchii Ivan, BY; Taran Marina, MD, Ponomariov Irina, MD

Brevet de scurtă durată: 763

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la un procedeu de stabilizare a 
vinului spumant contra tulburărilor cristaline sau coloidale. Procedeul, conform invenţiei, 
prevede adăugarea în vinul spumant după fermentarea secundară a licorii de expediţie 
prealabil tratate cu acid metatartric în doză de 0,5…3,0 g/L sau cu gumă arabică sau 
carboximetilceluloză în doză de 1,0…4,0 g/L. Licoarea de expediţie se adaugă în vinul spu-
mant reieşind din calculul de 25…100 mg/L de acid metatartric sau 50…200 mg/L de gumă 
arabică sau carboximetilceluloză în produsul � nit. Rezultatul constă în sporirea stabilităţii 
vinurilor spumante.

Importanţa socio-economică constă în sporirea stabilităţii vinurilor spumante originale naturale 
contra tulburărilor cristaline şi coloidale la etapa vinului impregnat cu dioxid de carbon 
după fermentarea secundară în sticle sau rezervoare metalice (p≥3,5 atm.).

 Summary of the invention: The invention relates to the wine industry, in particular to a process 
for stabilization of sparkling wine against crystalline or colloidal turbidities. The process, 
according to the invention, provides the addition into the sparkling wine after secondary 
fermentation of expedition liquor pretreated with metatartaric acid in a dose of 0.5…3.0 g/L 
or gum arabic or carboxymethylcellulose in a dose of 1.0…4.0 g/L. The expedition liquor is 
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added into the sparkling wine at a rate of 25…100 mg/L of metatartaric acid or 50…200 
mg/L of gum arabic or carboxymethylcellulose in the � nished product. The result is to incre-
ase the stability of sparkling wines.

D 34 TULPINĂ DE LEVURI SACCHAROMYCES CEREVISIAE PENTRU PRODUCEREA 
VINURILOR ROȘII SECI

Autori: Taran Nicolae, Soldatenco Eugenia, Antohi Maria

Brevet: MD 4242

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la biotehnologie și poate �  utilizată în industria vinicolă. Tulpina 
de levuri Saccharomyces cerevisiae, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Ne-
patogene cu numărul CNMN-Y-25, poate �  utilizată la producerea vinurilor roșii seci. Rezul-
tatul constă în selecţionarea unei tulpini de levuri autohtone pentru producerea vinurilor 
roșii seci de calitate înaltă, ce posedă capacităţi de fermentare a glucidelor în prezenţa con-
ţinutului majorat de substanţe fenolice și de formare sporită a glicerinei.

Importanţa socio-economică constă în obţinerea unei sușe de levuri autohtone cu proprietăţi teh-
nologice avansate, în special cu capacitatea de a fermenta glucide în prezenţa conţinutului 
ridicat de substanţe fenolice și de formare sporită a glicerinei pentru producerea vinurilor 
roșii seci de calitate înaltă.

Summary of the invention: The invention relates to biotechnology and can be used in the wine 
industry. The strain of Saccharomyces cerevisiae yeast, deposited in the National Collection 
of Nonpathogenic Microorganisms under the number CNMN-Y-25, can be used in the pro-
duction of dry red wines. The result consists in the selection of a local yeast strain for the 
production of dry red wines of high quality, possessing carbohydrate fermentability at high 
concentrations of phenolic compounds and increased formation of glycerol.

D 35 UMPLUTURĂ TERMOSTABILĂ PENTRU PRODUSE DE PANIFICAŢIE ȘI COFETĂRIE

Autori: Cropotova Janna, Popel Svetlana

Brevet de scurtă durată: MD 771

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la industria alimentară, și anume la o umplutură termostabilă 
cu proprietăţi funcționale pentru produsele de pani� caţie și cofetărie. Umplutura, conform 
invenţiei, este obţinută din materie primă vegetală, zahăr, inulină, pectină, acid citric și apă, 
totodată componentele sunt luate în următorul raport, în kg pentru 100 kg produs � nit: 
materie primă vegetală din fructe, pomușoare sau legume – 50,0…90,0, zahăr – 17,0…60,0, 
inulină – 3,5…5,0, pectină – 0,7…1,1, acid citric – 0,1…0,3, apă – 5,0…40,0.

Importanţa socio-economică: Obţinerea umpluturilor termostabile cu proprietăţi funcţionale per-
mite de a spori calitatea produselor de patiserie, de a lărgi sortimentul produselor noi cu 
caracteristicile declarate, necesare pe piaţa internă și cea externă, care corespund cerinţelor 
contemporane pentru menţinerea și îmbunătăţirea sănătăţii. Utilizarea pectinei și a inulinei 
conferă umpluturilor proprietăţi termostabile și creează un produs funcţional cu proprietăţi 
prebiotice. În 100 g de umplutură se conţin 4,2…6,1 g de � bre alimentare, ceea ce asigură 
21…30,5% din necesitatea diurnă pentru persoanele mature. Consumul zilnic de alimente 
bogate în � bre alimentare reprezintă cea mai e� cientă metodă de prevenire a bolilor cardio-
vasculare, diabetului sau obezităţii.

Summary of the invention: The invention relates to the food industry, namely to a thermostable 
� lling with prebiotic properties for bakery and confectionery. The � lling, according to the 
invention, is obtained from vegetable raw material, sugar, inulin, pectin, citric acid and wa-
ter, at the same time the components are taken in the following ratio, in kg for 100 kg of 
� nished product: vegetable raw material from fruits, berries or vegetables 50.0…90.0, sugar 
17.0…60.0, inulin 3.5…5.0, pectin 0.7…1.1, citric acid 0.1…0.3, water 5.0…40.0.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ ИМ. 

С.Н.ВЫШЕЛЕССКОГО» (BY)

D 36 АТТЕНУИРОВАННЫЙ ШТАММ ,ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА BOVINE HERPESVIRUS -1 КМИЭВ-V123-ШТАММ-
АНТИГЕН

Авторы: Красочко Пётр, Красочко Ирина, Ломако Юрий, Жук Вероника, Бучукури Джемал 

Патент: BY 18414

Сущность изобретения: Изобретение относится к ветеринарной микробиологии и вирусо-
логии, а также к биотехнологии и может быть использовано при конструировании 
биопрепаратов для диагностики, специфической профилактики и лечения инфек-
ционного ринотрахеита крупного рогатого скота.

Summary of the invention: The invention relates to veterinary microbiology and virology, and also 
to biotechnology and can be used when designing biopreparations for diagnostics, speci0 c 
prevention and treatment of infectious rhinotracheitis in cattle.

D 37 АТТЕНУИРОВАННЫЙ ШТАММ ВИРУСА ПАРАГРИППА-3 КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА BOVINE PARAINFLUENZA VIRUS КМИЭВ-V124-ШТАММ-
АНТИГЕН

Авторы: Красочко Пётр, Красочко Ирина, Ломако Юрий, Яромчик Ярослав, Борисовец Дмитрий 

Патент: BY 18411

Сущность изобретения: Изобретение относится к ветеринарной микробиологии и вирусоло-
гии, а также к биотехнологии и может быть использовано при конструировании био-
препаратов для диагностики, специфической профилактики и лечения парагриппа-3 
крупного рогатого скота. 

Summary of the invention: The invention relates to veterinary microbiology and virology, and also 
to biotechnology and can be used when designing biopreparations for diagnostics, speci0 c 
prevention and treatment of para5 u-3 in cattle.

D 38 АТТЕНУИРОВАННЫЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСА КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА BOVINE CORONAVIRUS КМИЭВ-V112-ШТАММ-АНТИГЕН

Авторы: Красочко Пётр, Красочко Ирина, Ломако Юрий 

Патент: BY 18411

Сущность изобретения: Изобретение относится к ветеринарной микробиологии и вирусоло-
гии, а также к биотехнологии и может быть использовано при конструировании био-
препаратов для диагностики, специфической профилактики и лечения коронавируса 
крупного рогатого скота. 

Summary of the invention: The invention relates to veterinary microbiology and virology, and also 
to biotechnology and can be used when designing biopreparations for diagnostics, speci0 c 
prevention and treatment of coronavirus in cattle.
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D 39 ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОДЕРМАТОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА, СПОСОБ ЕЁ ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГИПОДЕРМАТОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Авторы: Якубовский Мирослав, Степанова Елена, Трус Иван, Мясцова Татьяна

Патент: BY 16754

Сущность изобретения: Личинки овода Hypoderma bovis 2 и 3 стадии отмывают физраство-
ром, гомогенизируют, обрабатывают ультразвуком, центрифугируют, разводят надоса-
дочную жидкость физраствором, смешивают с адъювантом вода в масле и добавляют 
фенол. Вакцинируют животных за месяц до начала лета овода двукратно по 2…3 мл с 
интервалом 12…15 дней. 

Summary of the invention: Larvae of gad9 y Hypoderma bovis of 2 and 3 stage are washed with phy-
sical solution, homogenized, treated with ultrasound, centrifuged, is dissolved the superna-
tant with physical solution, mixed with water-in-oil adjuvant and is added phenol. Animals 
are vaccinated a month before the beginning of gad9 y summer twice with 2…3 ml with 
intervals of 12…15 days.

D 40 ВАКЦИНА ЖИВАЯ ПРОТИВ РЕОВИРУСНОГО ТЕНОСИНОВИТА

Авторы: Насонов Игорь, Гуляко Александр, Згировская Алла, Радюш Инга

Патент: BY 18978

Сущность изобретения: Вакцина содержит штамм-антиген реовируса теносиновита кур (атте-
нуированный штамм КМИЭВ-V118) и растворитель, предназначена для профилактики 
реовирусного теносиновита кур.

Summary of the invention: The vaccine contains the strain-antigen of tenosynovitis reovirus in 
chickens (attenuated strain KMIEV-V118) and solvent, is used for the prevention of reovirus 
tenosynovitis in chickens.

D 41 ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА 
И ПАРВОВИРУСНОГО ЭНТЕРИТА

Авторы: Ковалёв Николай, Бучукури Джемал, Усеня Михаил, Красочко Пётр 

Патент: BY 18504

Сущность изобретения: Вакцина содержит культуральную жидкость с инактивированным 
вирусом бешенства Rabies ) x КМИЭВ-94, аттенуированным вирусом парвовирусного 
энтерита собак Canine parvovirus КМИЭВ-14В и гидроокись алюминия в качестве адъ-
юванта. 

Summary of the invention: The vaccine contains cultural liquid with the inactivated virus of rage Ra-
bies ) x KMIEV-94, attenuated with the virus of parvoviral enteritis of dogs Canine parvovirus 
KMIEV-14V and aluminum hydroxide as adjuvant.

D 42 ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ

Авторы: Амосова Любовь, Ломако Юрий, Опарина Ирина

Патент: BY 18470

Сущность изобретения: Вакцина содержит надосадочные жидкости с инактивированными 
поверхностными антигенами бактерий S.dublin - штамм КМИЭВ-В115, S.typhimurium - 
штамм КМИЭВ-В128. Бактерии раздельно культивируют на агаре Хоттингера, смывают 
р-ром гидроксиламина, надосадочные жидкости смешивают 1:1 и добавляют к ISA 70.
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Summary of the invention: The vaccine contains supernatants inactivated with surface antigens of 
S.dublin bacteria - strain KMIEV-V115, S.typhimurium - strain KMIEV-V128. Bacteria are cul-
tured separately on Hottinger agar, washed with hydroxylamine solution, supernatants are 
mixed 1:1 and added to the ISA 70.

D 43 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОАВИТАМИНОЗОВ 
И ПОЛИГИПО-МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Авторы: Кучинский Михаил, Кучинская Галина, Белькевич Игорь, Ивашкевич Олег, Азизбекян 
Сергей, Шманай Вадим, Набиуллин Александр 

Патент: BY 15803

Сущность изобретения: Композиция содержит витамины Е, А и В
1, 

метионин, селенит натрия, 
марганца сульфат, кобальта хлорид, цинка сульфат, меди сульфат, трилон Б, кремофор 
EL, поливинилпирролидон, бутилгидрокситолуол, натрия бензоат и воду.

Summary of the invention: The composition contains vitamins E, A and B
1
, methionine, sodium sele-

nite, manganese sulfate, cobalt chloride, zinc sulfate, copper sulfate, trilon B, cremophor EL, 
polyvinylpyrrolidone, butylhydroxytoluol, sodium benzoate and water.

D 44 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ ЧУМЫ ПЛОТОЯДНЫХ

Авторы: Красочко Пётр, Софийская Татьяна

Патент: BY 14786

Сущность изобретения: Препарат содержит специфические молозивные иммуноглобулины 
и протаргол в качестве противовирусных компонентов, тиосульфат натрия в качестве 
антитоксического компонента, теотропин в качестве консервирующего компонента и 
изотонический раствор натрия хлорида.

Summary of the invention: Contains speci~ c colostric immunoglobulins and protargol as antiviral 
components, sodium thiosulphate as antitoxic component, theotropine as preserving com-
ponent and isotonic solution of sodium chloride.

D 45 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОТЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ ПОРОСЯТ

Авторы: Кучинский Михаил, Малиновский Иван, Потапчук Денис, Кошелева Нина

Патент:  BY 16857

Сущность изобретения: Изобретение относится к области ветеринарной медицины и касает-
ся средств профилактики заболеваний органов пищеварения у поросят, преимущест-
венно отечной болезни. Препарат также используется для повышения сохранности и 
продуктивности животных в послеотъемном периоде выращивания.

Summary of the invention: It relates to the ~ eld of veterinary medicine and concerns means for pre-
vention of digestive diseases in pigs, mainly edema disease, and is also used to improve the 
safety and productivity of animals in postweaning growing period.

D 46 СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ

Авторы: Каменская Татьяна, Кривенок Леонид, Лукьянчик Станислав, Бельмач Мария

Патент: BY 17010

Сущность изобретения: Способ дезинфекции животных включает обработку животных хими-
ческим препаратом, содержащим перекись водорода, уксусную, янтарную, оксиэтили-
дендифосфоновую кислоты, деионизированную воду. 
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Summary of the invention: The method for disinfection of animals includes treatment of animals 
with a chemical preparation containing hydrogen peroxide, acetic, succinic, oxyethylidene-
diphosphonic acids, deionized water.

D 47 СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ФАСЦИОЛЁЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Авторы: Якубовский Мирослав, Степанова Елена, Трус Иван, Мясцова Татьяна 

Патент: BY 15488

Сущность изобретения: Животному вводят раствор аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-ти-
розил-аргинина, через 13…17 суток осуществляют отбор сыворотки крови или моло-
ка у больных и здоровых животных, проводят твёрдофазный ИФА с использованием 
разведённого антигена Fasciola hepatica. 

Summary of the invention: Arginyl-alpha-aspartyl-lysyl-valyl-tyrosyl-arginine solution is administe-
red to the animal, in 13…17 days is carried out selection of blood or milk serum from sick 
and healthy animals, is carried out the solid-phase IFA using dissolved Fasciola hepatica an-
tigene.

D 48 СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ

Авторы: Каменская Татьяна, Кривенок Леонид, Лукьянчик Станислав, Бельмач Мария

Патент: BY 16970

Сущность изобретения: Дезинфицирующая композиция, состоящая из перекиси водорода, 
уксусной, янтарной, оксиэтилидендифосфоновой кислот и деионизированной воды, 
укупоривается крышкой с вентилем для стравливания давления и выдерживается в 
темноте не менее 20 суток при температуре 18…25ºС. 

Summary of the invention: The disinfecting composition, consisting of hydrogen peroxide, ace-
tic, succinic, oxyethylidenediphosphonic acids and deionized water, is sealed with a cover 
with pressure release valve and is maintainted in the dark at least 20 days at a temperature 
18…25ºC.

D 49 СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ НЕКРОБАКТЕРИОЗА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Авторы: Каменская Татьяна, Кривенок Леонид, Лукьянчик Станислав, Бельмач Мария 

Патент: BY 18693

Сущность изобретения: Обработка дистальных отделов конечностей проводится раз в неделю 
путём прогона животных шагом со скоростью 1,5…2,0 км/ч через ёмкость длиной 4,0…4,5 
м, наполненную 5%-ным водным раствором дезинфектанта на глубину 15…20 см.

Summary of the invention: Treatment of distal sections of extremities is carried out once a week by the 
run-through of animals at a step with a speed of 1.5…2.0 km/h through a capacity of a length 
of 4.0…4.5 m, { lled with 5% aqueous solution of disinfectant at a depth of 15…20 cm.

D 50 ШТАММ VIRUS INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS AVIAN КМИЭВ-21-ШТАММ-
АНТИГЕН

Авторы: Насонов Игорь, Кныш Надежда, Костюк Наталья, Згировская Алла

Патент: BY 15932
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Сущность изобретения: Изобретение относится к ветеринарной вирусологии, в частности к 
биотехнологии, и касается штамма, выделенного от цыплят, больных инфекционным ла-
ринготрахеитом, обладающего высокой иммуногенностью и биологической активностью. 
Штамм обладает высокой иммуногенностью и биологической активностью по отношению 
к эпизоотическим штаммам, циркулирующим в птицеводческих хозяйствах РБ.

Summary of the invention: The invention relates to the veterinary virology, in particular to biotech-
nology, and relates to a strain isolated from chickens su! ering from infectious laryngotra-
cheitis, exhibiting high immunogenicity and biological activity. The strain possesses high 
immunogenicity and biological activity in relation to the epizootic strains circulating in po-
ultry-farming farms of RB.

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

D 51 PROCEDEU DE HRĂNIRE A ALBINELOR

Autori: Eremia Nicolai, Modvala Susana, Zagareanu Andrei, Caisîn Larisa, Naraevscaia Ina 

Brevet de scurtă durată: MD 812 

Esenţa invenţiei: Procedeul include hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahar de 50% şi 
un aditiv furajer în cantitate de 1,0 L de amestec la o familie de albine, seara, peste & ecare 
10…12 zile, începând din primele zile ale lunii aprilie, până la începutul culesului principal. 
Totodată, aditivul furajer conţine: gumat de sodiu/potasiu, extract/autolizat de drojdii, acid 
lactic, beta glucan, restul apă şi se adaugă în siropul de zahăr în cantitate de 1,5....4,5 ml/l 
de sirop.

Importanţa socio-economică: Procedeul de hrănire a albinelor cu utilizarea aditivului furajer în pe-
rioada de primăvară până la începutul culesului principal de la salcâmul alb constă în stimu-
larea proli& cităţii mătcilor şi sporirea producţiei de miere depozitată în cuib. Familiile din 
loturile experimentale au depozitat în medie câte 35,4…42,5 kg sau cu 3,0…10,1 kg mai 
mult, ceea ce constituie 3,9…31,2% faţă de loturile martor.

Summary of the invention: The process includes feeding of bees with a 50% mixture of sugar syrup 
and a feed additive in the quantity of 1,0 L of mixture per bee family, in the evening, every 
10...12 days, beginning with the & rst days of April till the beginning of the main harvest. 
At the same time, the feed additive contains: sodium/potassium humate, yeast extract/au-
tolysate, lactic acid, beta glucan, the rest is water and it is added in the sugar syrup in the 
quantity of 1.5…4.5 ml/l of syrup.

D 52 PROCEDEU DE CREȘTERE A ALBINELOR

Autori: Eremia Nicolai, Zagareanu Andrei, Caisîn Larisa, Modvala Susana, Rotaru Ilie, Naraevscaia Ina

Brevet de scurtă durată: MD 848 

Esenţa invenţiei: Procedeul include hrănirea albinelor cu un amestec din sirop de zahar de 50% şi 
50…200 mg/L de aditiv furajer, în cantitate de 0,5…1,0 L la o familie, seara, o dată la 6…12 
zile, din primele zile ale lunii aprilie până la începutul culesului principal, totodată aditivul 
furajer conţine: Lactobacillus acidophilus cu titru de 1x108 UFC/g, Lactobacilus plantarum cu 
titru de 1x108 UFC/g, Lactobacilus bulgaricus cu titru de 1x108 UFC/g, Enterococus faecium cu 
titru de 1x107 UFC/g, Bi! dobacterium bi! dum cu un titru de 1x108 UFC/g, pectină, extract de 
drojdii, lactuloză şi lecitină.

Importanţa socio-economică: Procedeul de creştere a albinelor cu administrarea siropului de zahăr 
cu aditivul furajer asigură în perioada de primăvară o creştere a puterii cu 5,56…8,29%, 
puietul căpăcit sporeşte cu 28,26…31,41%, iar productivitatea familiilor de albine este cu 
5,87…12,47% mai mare faţă de lotul martor.
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Summary of the invention: The process includes bee feeding with a 50% mixture of sugar syrup and 
50…200 mg/L of feed additive, in the quantity of 0.5…1.0 L per bee family, in the evening, 
every 6…12 days from the � rst days of April until the beginning of the main harvest, at the 
same time the feed additive, contains: Lactobacillus acidophilus with a titer of 1x108 CFU/g, 
Lactobacillus plantarum with a titer of 1x108 CFU/g, Lactobacillus bulgaricus with a titer of 
1x108 CFU/g, Enterococcus (Streptococcus) faecium with a titer of 1x107 CFU/g, Bi! dobacte-
rium bi! dum with a titer of 1x108 CFU/g, pectin, yeast extract, lactulose, and lecithin.

D 53 PROCEDEU DE HRĂNIRE A ALBINELOR DOICI

Autori: Eremia Nicolai, Zagareanu Andrei, Caisîn Larisa, Mardari Tatiana, Modvala Susana, Sarî 
Nelea, Eremia Igor

Brevet de scurtă durată: MD 878

Esenţa invenţiei: Procedeul de hrănire a albinelor doici include administrarea albinelor a unui sirop 
de zahăr de 50% cu adaos de 50…200 mg/L de aditiv furajer, zilnic, din ziua introducerii 
ramei cu larve transvazate în familia de albine doici, până la căpăcirea botcelor, totodată 
aditivul furajer conţine: Lactobacillus acidophilus cu titru de 1x108 UFC/g, Lactobacilus plan-
tarum cu titru de 1x108 UFC/g, Lactobacilus bulgaricus cu titru de 1x108 UFC/g, Enterococus 
faecium cu titru de 1x107 UFC/g, Bi! dobacterium bi! dum cu titru de 1x108 UFC/g, pectină, 
extract de drojdii, lactuloză şi lecitină, iar hrana se administrează în cantitate de 1,0 L la o 
familie în prima zi de la introducerea ramei cu larve transvazate şi câte 0,5 L în restul zilelor.

Importanţa socio-economică: Procedeul de hrănire a albinelor doici cu administrarea siropu-
lui de zahăr cu aditivul furajer asigură acceptarea larvelor transvazate în proporție de 
63,33…93,33%, botcele crescute au masa mai mare decât lotul martor cu 39,36…77,03%, 
respectiv, lungimea cu 12,5…33,62%, diametrul cu 7,5…17,82% şi masa mătcilor neîmpe-
recheate cu 0,5…7,25%, a celor fecundate cu 1,71…6,51%.

Summary of the invention: The process for feeding nurse bees includes administration to bees of a 
50% sugar syrup with addition of 50…200 mg/L of feed additive, daily, from the day of intro-
duction of the frame with transferred larvae to the nurse family, until larvae capping, at the 
same time the feed additive contains: Lactobacillus acidophilus with a titer of 1x108 CFU/g, 
Lactobacillus plantarum with a titer of 1x108 CFU/g, Lactobacillus bulgaricus with a titer of 
1x108 CFU/g, Enterococcus faecium with a titer of 1x107 CFU/g, Bi! dobacterium bi! dum with 
a titer of 1x108 CFU/g, pectin, yeast extract, lactulose, and lecithin, bee feeding is performed 
in the quantity of 1.0 L per family in the � rst day from the day of introduction of the frame 
with transferred larvae and 0.5 L in the rest of days.

D 54 PROCEDEU DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂŢII PORCINELOR 

Autori: Caisîn Larisa, Vrancean Vasile, Eremia Nicolae, Harea Vasile, Grosu Natalia, Bivol Ludmila, 
Bușev Vitalie, Snitco Taisia

Cerere: MD a 2015 0127 

Esenţa invenţiei constă în elaborarea unui procedeu de furajare a porcinelor pe perioada de creștere 
cu nutreţuri combinate echilibrate, cu un conţinut, în %: în perioada de creștere – porumb –
24,65; orz – 30,0; grâu – 10,0; mazăre – 10,0; șrot de soia – 5,0; tărâţe de grâu – 6,0; făină de 
pește – 5,0; premix – 2,5; sare – 0,35; cretă – 0,50 cu o concentraţie de proteină brută de 
15,03% și energie metabolică de 12,46 Mj; precum și în perioada de creștere-� nisare până 
când aceștia ating greutatea de sacri� care – porumb – 31,0; orz – 26,0; grâu – 24,0; șrot 
de soia – 15,0; premix – 2,50; sare – 0,50; cretă – 1,0 cu o concentraţie a proteinei brute de 
14,65% și energie metabolică de 12,46 Mj. Furajarea tineretului porcin pe parcursul primei 
perioade de creștere a constituit în medie pe zi 0,7…1,0 kg/cap, respectiv, pe perioada de 
creștere-� nisare – în medie pe zi 2,0…2,5 kg/cap.

 Importanţa socio-economică: Nutreţurile combinate administrate porcinelor în componenţa pro-
pusă, au un impact pozitiv asupra creșterii porcinelor, sporind masa corporală a animalelor 
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cu 3,94%, sporul mediu zilnic cu 4,03% și reducând consumul speci� c de furaje cu 0,18 kg 
sau 4,97%, și indică un pro� t net de 10,31%. 

Summary of the invention consists in the elaboration of a process for feeding pigs during their 
growth period with equilibrium combined feeds, containing in %: corn – 24.65, barley – 
30.0, wheat – 10.0, forage peas – 10.0, soybean meal – 5.0, wheat bran – 6.0, � sh meal – 5.0, 
premix – 2.5, salt – 0.35, chalk – 0.50 with a concentration of crude protein of 15.03% and 
metabolic energy of 12,46 Mj in the growing period; and in the growing-� nishing period in 
%: corn – 31.0, barley – 26.0, fodder wheat – 24.0, soybean meal – 15.0, premix – 2.50, salt –
0.50, chalk – 1.0; with a concentration of crude protein of 14.65% and metabolic energy 
of 12.46 Mj. Feeding of young pigs during the � rst period of growth was in average daily 
0.7…1.0 kg/head, respectively, in the growing-� nishing period feeding was on the average 
daily – 2.0…2.5 kg/head. 

D 55 PROCEDEU DE CREŞTERE A PRODUCTIVITĂŢII PORCINELOR 

Autori: Caisîn Larisa, Vrancean Vasile, Eremia Nicolae, Harea Vasile, Grosu Natalia, Bivol Ludmila, 
Bușev Vitalie, Snitco Taisia

Cerere: MD s 2015 0133

Esenţa invenţiei constă în elaborarea unui procedeu de furajare a porcinelor pe perioada de creștere 
cu nutreţuri combinate echilibrate, cu un conţinut, în %: în perioada de creștere – porumb – 
24,65; orz – 30,0; grâu – 10,0; mazăre – 10,0; șrot de soia – 5,0; extrudat de soia – 6,0, tărâţe 
de grâu – 6,0; făină de pește – 5,0; premix – 2,5; sare – 0,35; cretă – 0,50 cu o concentraţie 
de proteină brută de 15,03% și energie metabolică de 12,46 Mj; precum și în perioada de 
creștere-� nisare până când aceștia ating greutatea de sacri� care – porumb – 31,0; orz – 26,0; 
grâu – 24,0; șrot de soia – 15,0; premix – 2,50; sare – 0,50; cretă – 1,0 cu o concentraţie a 
proteinei brute de 14,65% și energie metabolică de 12,46 Mj. Furajarea tineretului porcin pe 
parcursul primei perioade de creștere a constituit în medie pe zi 0,7…1,0 kg/cap, respectiv, 
pe perioada de creștere-� nisare – în medie pe zi 2,0…2,5 kg/cap. 

Importanţa socio-economică: Nutreţurile combinate administrate porcinelor în componenţa pro-
pusă, au un impact pozitiv asupra creșterii porcinelor, sporind masa corporală a animalelor 
cu 3,94%, sporul mediu zilnic cu 4,03% și reducând consumul speci� c de furaje cu 0,18 kg 
sau 4,97%, și indică un pro� t net de 10,31%.

Summary of the invention: consists in the elaboration of a process for feeding pigs during their 
growth period with equilibrium combined feeds, containing in %: corn – 24.65, barley – 
30.0, wheat – 10.0, forage peas – 10.0, soybean meal – 5.0, full fat soybean meal – 6,0; wheat 
bran – 6.0, � sh meal – 5.0, premix – 2.5, salt – 0.35, chalk – 0.50 with a concentration of 
crude protein of 15.03% and metabolic energy of 12,46 Mj in the growing period; and in 
the growing-� nishing period in %: corn – 31.0, barley – 26.0, fodder wheat – 24.0, soybean 
meal – 15.0, premix – 2.50, salt – 0.50, chalk – 1.0; with a concentration of crude protein of 
14.65% and metabolic energy of 12.46 Mj. Feeding of young pigs during the � rst period of 
growth was in average daily 0.7…1.0 kg/head, respectively, in the growing-� nishing period 
feeding was on the average daily – 2.0…2.5 kg/head.

D 56 PROCEDEU DE CREȘTERE A TINERETULUI SUIN

Autori: Caisîn Larisa, Carpincic Valeriu, Bușev Vitalie, Bivol Ludmila

Brevet de scurtă durată: MD 849 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la zootehnie, și anume la un procedeu de creștere a tineretului 
suin. Procedeul, conform invenţiei, prevede hrănirea acestora cu un nutreţ combinat cu adă-
ugarea unui aditiv furajer ce conţine, în % de masă: tărâţă de grâu extrudat − 10, bentonit −
25, vermiculit − 25, lut palygorskite − 30, acidulant − 5, autolizat de drojdii − 5, totodată 
aditivul furajer se adaugă în cantitate de 4,0 kg la 1000 kg de nutreţ combinat. Rezultatul 
constă în sporirea productivităţii animalelor, reducerea consumului de hrană, precum și îm-
bunătăţirea e� cienţei de utilizare a nutreţului.
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Importanţa socio-economică constă în folosirea unui aditiv furajer-adsorbant în componenţa nutre-
ţurilor combinate pentru porci, pentru reducerea contaminării micotoxice a furajelor, obţi-
nerea unor produse de înaltă calitate, promovarea micro� orei intestinale normale, îmbună-
tăţirea sistemului imunitar, reducerea toxicităţii și mărirea digestibilităţii hranei la animale, 
pro� laxia tulburărilor și infecţiilor intestinale. Vitacorm-REO-M este un produs ecologic na-
tural. Administrat în cantitate de 4,0 kg/t a avut un impact pozitiv asupra creșterii porcinelor, 
sporind masa corporală a animalelor cu 6,83%, sporul mediu zilnic cu 7,83% și reducând 
consumul de furaje cu 1,03 kg, fapt ce asigură creșterea e� cienţei economice cu 11,34% 
datorită majorării conversiei nutreţurilor.

Summary of the invention: The invention relates to livestock, namely to a process for breeding 
young pigs. The process, according to the invention, provides for the feeding of pigs with 
combined feed by adding a feed additive, containing, in mass %, extruded wheat bran – 10, 
bentonite – 25, vermiculite – 25, polygorskite clay – 30, acidi� er – 5, yeast autolysate – 5, at 
the same time the feed additive is added in an amount of 4.0 kg per 1000 kg of combined 
feed. The result consists in increasing the productivity of livestock, reducing the consumpti-
on of feed, as well as improving the feed use e#  ciency.

D 57 PROCEDEU DE HRĂNIRE A SUINELOR

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

Cerere: MD s 2015 0103

Esenţa invenţiei: Procedeul de hrănire a suinelor include hrănirea suinelor cu nutreţ combinat, ca-
racterizat prin aceea că în nutreţul combinat se introduce un aditiv furajer probiotic în can-
titate de 0,5 kg/t, care include Lactobacillus acidophilus (2*109 UFC/g), Lactobacillus planta-
rium (1*109 UFC/g), Lactobacillus fermentum (5*109 UFC/g), Bi! dobacterium bi! dum (3*109 
UFC/g), și adsorbant în cantitate de 4,0 kg/t, care conţine, în % de masă: tărâţe de grâu 
extrudat – 10, bentonit cel puţin – 25, vermiculit cel puţin – 25, lut palygorskite – 30, acidu-
lant – 5, autolizat de drojdii – 5 în stare uscată, și se administrează animalelor în grup sau 
individual în perioada de la înţărcare până la � nisarea creșterii.

Importanţa socio-economică: Procedeul prevede utilizarea aditivilor furajeri din generaţia nouă 
pentru hrana porcinelor, administrate în componenţa nutreţului combinat: probioticul la 
nivel de 0,5 kg/t și adsorbantul la nivel de 4,0 kg/t, care are un impact pozitiv asupra crește-
rii porcinelor, sporind masa corporală a animalelor cu 4,91%, sporul mediu zilnic cu 5,80% și 
reducând consumul speci� c de furaje cu 0,23 kg sau 6,90%, aducând un venit condiţionat 
de 6,53%. 

Summary of the invention: The process for feeding sows consists in feeding sows with combined 
feed and is characterized in that the combined feed is introduced a probiotic feed additive 
in an amount of 0.5 kg/t, which includes Lactobacillus acidophilus (2*109 CFU/g), Lactoba-
cillus plantarium (1*109 CFU/g), Lactobacillus fermentum (5*109 CFU/g), Bi! dobacterium bi! -
dum (3*109 CFU/g) and an adsorbent in an amount of 4,0 kg/t, containing: extruded wheat 
bran - 10%, bentonite at least - 25%, vermiculite at least – 25%, palygorskite clay – 30%, 
acidifying agent – 5%, autolyzed yeast – 5% (in the dry state) and are administered in group 
or on animals individually during the period from weaning until the end of their growth.

D 58 PROCEDEU DE ÎNSILOZARE A MASEI VERZI DE PORUMB

Autori: Caisîn Larisa, Covalenco Alexei, Vrancean Vasile, Eremia Nicolae, Grosu Natalia

Brevet de scurtă durată: MD 803 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la producerea furajelor, și anume la un procedeu de însilozare a 
masei verzi de porumb. Procedeul, conform invenţiei, prevede tratarea masei verzi de po-
rumb mărunţite cu un preparat, ce conţine, în % de masă: celule lio� lizate ale tulpinilor de 
Lactobacillus acidophilus cu un titru de 2x107 UFC/g − 32, Lactobacillus plantarum cu un titru 
de 1x107 UFC/g − 16, Lactobacillus fermentum cu un titru de 5x107 UFC/g − 16 și Bi! dobac-
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terium bi� dum cu un titru de 3x107 UFC/g − 36, care se pulverizează în formă de suspensie 
apoasă în cantitate de 6,5 g de preparat la 1000 kg de masă verde cu tasarea ulterioară a 
masei verzi.

Importanţa socio-economică: Utilizarea preparatului PriMix Forsil, în comparaţie cu martorul, este 
mai rentabilă. Calitatea silozurilor suplimentate cu conservant este mai bună în ceea ce pri-
vește conţinutul de substanţe uscate și organice, proteină, grăsimi și cenușă, are o valoare 
nutritivă mai mare cu 0,02…0,08 unităţi nutritive în comparaţie cu silozul fără conservant. 
Pro# tul poate #  obţinut datorită efectului pe care acesta îl are asupra furajului: starea de 
conservare a silozului este mai bună și calitatea mai înaltă. 

Summary of the invention: The invention relates to forage production, namely to a process for ensila-
ge of corngreen mass. The process, according to the invention, provides for the treatment of 
comminuted green mass with a preparation, comprising, in mass %: lyophilized cells of Lacto-
bacillus acidophilus strains with a titer of 2x107 CFU/g – 32, Lactobacillus plantarum with a titer 
of 1x107 CFU/g – 16, Lactobacillus fermentum with a titer of 5x107 CFU/g – 16 and Bi� dobacte-
rium bi� dum with a titer of 3x107 CFU/g – 36, which is sprayed as an aqueous suspension in an 
amount of 6.5 g of preparation per 1000 kg of green mass followed by tamping of green mass.

D 59 PROCEDEU DE TRATARE A ARAHNOENTOMOZELOR 
ȘI NEMATODOZELOR ANIMALELOR

Autori: Iatusevici Anton, Samsonovici Vladimir, Subotin Alexandr, Crasocico Petru, Eremia Nicolae, 
Cahanovici Alexandr, Subbotina Irina

Cerere: MD s 2015 0140

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la obţinerea remediului anti-
parazitar complet pentru terapia și pro# laxia arahnoentomozelor și nematodozelor ani-
malelor. Remediul antiparazitar complet pentru terapia și pro# laxia arahnoentomozelor și 
nematodozelor animalelor include preparatele aversectin C (complex aversectin), lactuloză 
și polietilenglicol.

Importanţa socio-economică: Remediul antiparazitar complex pentru terapia și pro# laxia arahno-
entomozelor și nematodozelor animalelor posedă nu numai un efect terapeutic sporit, dar 
poate #  utilizat cu succes pentru pro# laxia disbacteriozei, stimulează dezvoltarea micro$ o-
rei normale a tractului gastrointestinal și previne impactul negativ al deparazitării asupra 
$ orei normale a tractului gastrointestinal al animalelor.

Summary of the invention: The invention relates to veterinary medicine, in particular to the pre-
paration of a complete antiparasitic remedy for the therapy and prophylaxis of arachno-
entomoses and nematodes in animals. The complete antiparasitic remedy for therapy and 
prophylaxis of arachnoentomoses and nematodes in animals includes the aversectine C 
(aversectine complex), lactulose and polyethylene glycol preparations.

D 60 REMEDIU PENTRU TRATAREA STRONGILOIDOZEI ȘI STĂRII IMUNODEFICITARE 
LA PORCI

Autori: Iatusevici Anton, Samsonovici Vladimir, Crasocico Petru, Eremia Nicolae

Cerere: MD a 2014 0098

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la obţinerea remediului antipa-
razitar, și poate #  utilizat pentru terapia strongiloidozei și stării imunode# citare la porci. Re-
mediul pentru terapia strongiloidozei și stării imunode# citare la purcei include preparatele 
univerm și lizozim G3x.

Importanţa socio-economică: Utilizarea remediului elaborat este foarte e# cientă la strongiloidoze, 
e# cacitatea constituie 100%. Sporul mediu zilnic în greutate, în loturile experimentale, era 
cu 10,4%, 7,9% și 24,1% mai mare decât la animalele din lotul martor.
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Summary of the invention: The invention relates to veterinary medicine, particularly to the prepa-
ration of an antiparasitic remedy that can be used for the therapy of strongiloidosis and 
immunode� ciency state in pigs. The remedy for strongiloidosis therapy and immunode� ci-
ency state in piglets includes the univerm and lysozyme G3x preparations.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI 
”REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA (RO)

D 61 TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PORUMBULUI (ZEA MAYS) ÎN SISTEMUL 
PERMANENT DE ACOPERIRE A VEGETAŢIEI

Autori: Pîrsan Paul, David Gheorghe, Petanec Doru, Imbrea Florin, Botos Lucian

Cerere: RO A 00594 / 2011

Esenţa invenţiei: Tehnologia de cultivare a porumbului (Zea mays) în sistemul permanent de aco-
perire a vegetaţiei cuprinde următoarele lucrări: dezmiriștirea; aratul de bază la 22…28 
cm adâncime în sol; pregătirea patului germinativ pentru cultura intermediară (phacelia, 
muștar, lupin alb, sul� nă); semănatul utilizând o rată dublă de seminţe.

Summary of the invention: Technology for cultivation of maize (Zea mays) in the permanent vege-
tation cover system includes the following works: stubble-turning; -base ploughing 22…28 
cm deep in the soil; preparing the germination bed for the intermediary crop (phacelia, 
mustard, white lupin, melilot); sowing using a double rate of seeds.

Importanţa socio-economică: It is a modern and rapide technology for crop cultivation, that lowers 
the cost of agricultural works and ensure soil nutrient regeneration.

SAVIN GHEORGHE 

D 62 SOI APIREN DE VIȚĂ-DE-VIE APIREN ALB

Autori: Savin Gheorghe, Popov Andron, Cornea Vladimir

Brevet pentru soi de plantă: MD 9 

Descrierea succintă a soiului: Soi de viţă-de-vie apiren cu rezistenţă relativ sporită la iernare și spo-
rită la patogeni. Struguri mari, aripaţi, lacși. Bobul mijlociu, de culoare verde-gălbuie, pulpa 
semi-crocantă. Conţinutul de zahăr – 183 g/L. Recolta medie – 10…12 t/ha (se reglează în 
funcţie de destinaţie). Epoca de maturare: decadele I-II ale lunii septembrie. Se pretează la 
consum în stare proaspătă, procesarea tehnologică (producerea de sta� de, vinuri). Soi omo-
logat. Domeniu de aplicabilitate: viticultură, industria alimentară, vini� caţie.

Importanţa socio-economică: Calităţi gustative și însușiri igienico-terapeutice înalte, utilizare diver-
să, sursă de materie primă pentru producţie ecologic curată și organică, e� cienţă economi-
că înaltă datorită rezistenţei sporite la factorii abiotici și biotici stresanți (nefavorabili), noi 
direcții în industria alimentară. Număr restrâns de tratamente chimice, ceea ce asigură o 
economie de cca 150 de euro la 1 ha. 

Brief description of the variety: Seedless grapevine variety with relatively increased resistance to 
winter conditions and increased resistance to pathogens. Bunch is large or very large, win-
ged, conical, loose. Berries are small-medium, green-yellow, slightly crispy pulp. Sugar con-
tent of must is 183 g/l. Average yield is 10…12 to/ha (adjusted in against the destination 
of grapes utilization). Time of full physiological maturity of the berry is I-II decade of Sep-
tember. Utilization of grapes: fresh consumption and technological processing (for raisins, 
wines). Homologated variety. Scope of use: viticulture, food industry, winemaking.
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D 63 SOI APIREN DE VIȚĂ-DE-VIE APIREN ROZ

Autori: Savin Gheorghe, Popov Andron, Cornea Vladimir

Brevet pentru soi de plantă: MD 10 

Descrierea succintă a soiului: Soi de viţă-de-vie apiren cu rezistenţă relativ sporită la iernare și spori-
tă la patogeni. Strugurii mari, aripaţi, cilindro-conici, cu compactitate medie a boabelor. Bo-
bul mare, de culoare roz sau roz închis (violet), pulpa crocantă, aromă speci% că. Conţinutul 
de zahăr – 182 g/L. Recolta medie – 10…12 t/ha (se reglează în funcţie de destinaţie). Epoca 
de maturare: decada a III-a a lunii august – prima decadă a lunii septembrie. Se pretează la 
consum în stare proaspătă, procesarea tehnologică, transportare și păstrare îndelungată. 
Soi omologat. Domeniu de aplicabilitate: viticultură, industria alimentară.

Importanţa socio-economică: Calităţi gustative și însușiri igienico-terapeutice înalte, utilizare diver-
să, sursă de materie primă pentru producţie ecologic curată și organică, transportabilitate, 
păstrare îndelungată, e% cienţă economică înaltă datorită rezistenţei sporite la factorii abi-
otici și biotici stresanți (nefavorabili), noi direcții în industria alimentară. Număr restrâns de 
tratamente chimice, ceea ce asigură o economie de cca 150 de euro la 1 ha. 

Brief description of the variety: Seedless grapevine variety with relatively increased resistance to 
winter conditions and increased resistance to pathogens. Bunch is large, winged, funnel 
shaped, medium compact. Berries are large, rose or dark rose (violet), % rm and crispy pulp, 
speci% c * avor. Sugar content of must is 182 g/l. Average yield is 10…12 to/ha (adjusted in 
against the destination of grapes utilization). Time of full physiological maturity of the ber-
ry: III decade of August – I decade of September. Utilization of grapes: fresh consumption 
and technological processing, transportable, long term storage. Homologated variety. Sco-
pe of use: viticulture, food industry.

D 64 SOI APIREN DE VIȚĂ-DE-VIE APIREN BASARABEAN

Autori: Savin Gheorghe, Popov Andron, Cornea Vladimir

Brevet pentru soi de plantă: MD 30 

Descrierea succintă a soiului: Soi de viţă-de-vie apiren cu rezistenţă avansată la iernare și patogeni. 
Strugurii de mărime mijlocie spre mare, lacși sau cu compactitate medie a boabelor. Bobul 
mic-mijlociu, de culoare roz, pulpa necolorată, zemoasă. Conţinut ridicat de zahăr (227 g/L). 
Recolta medie – 12…14 t/ha (se reglează în funcţie de destinaţie). Epoca de maturare: de-
cadele I-II ale lunii septembrie. Se pretează la procesare tehnologică: producerea de sta% de, 
vinuri. Domeniu de aplicabilitate: viticultură, industria alimentară, vini% caţie.

Importanţa socio-economică: Calităţi și însușiri igienico-terapeutice înalte, utilizare diversă, sursă 
de materie primă pentru producţie ecologic curată și organică, e% cienţă economică înaltă 
datorită rezistenţei avansate la factorii abiotici și biotici stresanți (nefavorabili), noi direcții în 
industria alimentară. Număr restrâns de tratamente chimice, ceea ce asigură o economie de 
cca 150 de euro la 1 ha. Randamentul înalt de must datorită lipsei seminţelor – suplimentar 
170…200 L de must la 1 ha.

Brief description of the variety: Seedless grapevine variety with advanced resistance to winter con-
ditions and pathogens. Bunch is medium to large, conical, loose or medium compact. Ber-
ries are small – medium, rose, very juicy uncolored pulp. High sugar content of must (227 
g/l). Average yield is 12…14 to per hectares (adjusted in against the destination of grapes 
utilization). Time of full physiological maturity of the berry is I-II decade of September. Utili-
zation of grapes: technological processing for raisins, wines. Scope of use: viticulture, food 
industry, winemaking.
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D 65 SOI APIREN DE VIȚĂ-DE-VIE APIREN ROZ TIMPURIU

Autori: Savin Gheorghe, Popov Andron, Cornea Vladimir

Brevet pentru soi de plantă: MD 31 

Descrierea succintă a soiului: Soi de viţă-de-vie apiren cu maturare extratimpurie și rezistenţă avan-
sată la iernare și patogeni. Strugurii de mărime mijlocie, conici, cu compactitate medie a 
boabelor. Bobul mic-mijlociu, de culoare roz sau roz închis, pulpa crocantă, aromă speci% că. 
Conţinut ridicat de zahăr (234 g/L). Recolta medie este de 10 t/ha. Epoca de maturare: deca-
da a III-a a lunii iulie – prima decadă a lunii august. Se pretează la consum în stare proaspătă 
și procesare tehnologică – dulceaţă, gem, omogenat, sta% de etc. Soi omologat. Domeniu de 
aplicabilitate: viticultură, industria alimentară.

Importanţa socio-economică: Calităţi gustative și însușiri igienico-terapeutice înalte, utilizare diver-
să, sursă de materie primă pentru producţie ecologic curată și organică, transportabilitate, 
păstrare îndelungată, e% cienţă economică înaltă datorită rezistenţei avansate la factorii abi-
otici și biotici stresanți (nefavorabili), noi direcții în industria alimentară. Număr restrâns de 
tratamente chimice, ceea ce asigură o economie de cca 150 de euro la 1 ha.

Brief description of the variety: Seedless grapevine variety with very early maturity and advanced 
resistance to winter conditions and pathogens. Bunch is medium, conical, medium com-
pact. Berries are small-medium, rose or dark rose, % rm and crispy pulp. High sugar content 
of must (234 g/l). Average yield is 10 to per hectare. Time of full physiological maturity of 
the berry is III decade of July – I decade of August. Utilization of grapes: fresh consumption 
and technological processing (jam, homogenate, raisins etc.). Homologated variety. Scope 
of use: viticulture, food industry.

D 66 SOI APIREN DE VIȚĂ-DE-VIE APIREN NEGRU DE GROZEȘTI

Autori: Savin Gheorghe, Popov Andron, Cornea Vladimir

Brevet pentru soi de plantă: MD 32 

Descrierea succintă a soiului: Soi de viţă-de-vie apiren cu rezistenţă avansată la iernare și patogeni. 
Strugurii de mărime mijlocie, conici, cu compactitate medie a boabelor. Bobul mic-mijlociu, 
cu pieliţă de culoare neagră-albăstrie, acoperită cu pruină, pulpa zemoasă, necolorată. Con-
ţinut ridicat de zahăr (236 g/L).  Recolta medie – 14 t/ha (se reglează în funcţie de destinaţie). 
Epoca de maturare: decadele I-II ale lunii septembrie. Se pretează la procesare tehnologică. 
Soi omologat. Domeniu de aplicabilitate: viticultură, industria alimentară.

Importanţa socio-economică: Calităţi și însușiri igienico-terapeutice înalte, utilizare diversă, sursă 
de materie primă pentru producţie ecologic curată și organică, e% cienţă economică înaltă 
datorită rezistenţei avansate la factorii abiotici și biotici stresanți (nefavorabili), noi direcții în 
industria alimentară. Număr restrâns de tratamente chimice, ceea ce asigură o economie de 
cca 150 de euro la 1 ha. Randamentul înalt de must datorită lipsei seminţelor – suplimentar 
170…200 L de must la 1 ha. 

Brief description of the variety: Seedless grapevine variety with advanced resistance to winter con-
ditions and pathogens. Bunch is medium, conical, medium compact. Berries are small-me-
dium, blue-black, bloomed, very juicy uncolored pulp. High sugar content of must (236 g/l). 
Average yield is 14 to per hectare (adjusted in against the destination of grapes utilization). 
Time of full physiological maturity of the berry is I-II decade of September. Utilization of gra-
pes: technological processing. Homologated variety. Scope of use: viticulture, food industry.
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Design industrial: textile, menaj, mobilier, birotică, 
vestimentaţie, artizanat

Industrial design, textiles, housekeeping, furniture, o�  ce supplies, 
clothing, handicraft

 ATELIER DE DESIGN „STAMATI MIHAI”

E 1 DESIGN DE OBIECTE, COLECȚIE

Autor: Stamati Mihai

Esenţa designului: Colecția de obiecte prezintă creații de design destinate atât mediului interior, cât 
și celui exterior. Lucrările explorează domenii, cum ar % : mobilierul și piesele de decor, pe 
de o parte, și jucării pentru copii, pe de altă parte. În ceea ce privește designul de obiect, 
predominant sunt abordate materialele naturale ca lemnul masiv, placajul, pielea, inoxul și 
altele. Printre obiectele vizate menționăm: Cuierul Cocor, Colecția de scăunele Chihlimbar, 
Bucătăria Mobilă și bănci pentru spații publice. 

Summary of the design: The collection of objects includes design creations intended for both inter-
nal and external medium. The works explores areas such as: furniture, decoration pieces and 
toys. Natural materials are predominantly covered, such as massive wood, plywood, leather, 
stainless steel and others. Among the objects covered should be mentioned: Hallstand Cra-
ne, Collection of stools Amber, Mobile Kitchen and benches for public spaces.

E 2 COLECȚIA DE JUCĂRII DESIGN DEDICAT COPIILOR

Autor: Stamati Mihai

Certificat DMI: MD 1626

Esența designului: Colecția de jucării Design dedicat copiilor vine cu noi modele de design, 
confecționate din lemn, placaj și piele. Sunt utilizate tehnologii contemporane, dar se păs-
trează speci% cul jucăriilor tradiționale din lemn.

Summary of the design: The Design dedicated to children toy collection comes with new additional 
toy models already exhibited within several design events and made of wood, plywood and 
leather. Modern technologies are used, while retaining the speci% city of traditional wooden 
toys. 

LICEUL TEORETIC „UNIVERSUL”, CHIȘINĂU

E 3 DECORAȚIUNI

Autori: Dascăl Dorin, Harabagiu Olga, Andronovici Darinela, Postoronca Tatiana  

Esenţa designului: Sunt expuse perne în stil militar, genţi, panouri decorative, decoraţiuni de casă.

Summary of the design: Pillows in military-style, bags, decorative panels, home decorations are ex-
hibited.
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

E 4 COLECŢIE DE REVISTE DE PROMOVARE A EDIŢIILOR DE CARTE EDITATE 
CU ELEMENTE DE IEȘIRE MULTIFUNCŢIONALE

Autori: Moroșanu Ina, Cazac Viorica, Vlas Igor, Adascalița Lucia, Osoba Alexandra, Onici Natalia

Esenţa designului: Este expusă o colecție de reviste de promovare. Elementul de noutate reprezin-
tă abordarea de informare și menținere a interesului cititorului faţă de carte prin reviste-
le promotoare inteligente, având o soluționare conceptual-estetică spectaculoasă, ceea 
ce reprezintă cheia către succesul scontat prezentat în cadrul acestui proiect. Conceptul 
netradițional al revistei de promovare este determinat și de elementele de ieșire, care pe 
lângă funcția estetică, execută și funcția de informare și de identi% care a informației struc-
turate pe capitole, părți etc. 

Importanţa socio-economică: Valoarea socială a proiectului este determinată de ideea de a inte-
resa și atrage spre lectură și formarea abilităților de cultură generală prin carte, formarea 
unui mediu inteligent sensibil la valorile ce caracterizează omul ca entitate, dezvoltarea 
abilităților de lectură și promovarea culturii estetice. Pornind de la era accelerată în care 
trăim, prototipul asigură și facilitează identi% carea rapidă a informației necesare prin ele-
mentele de ieșire proiectate. Valoarea economică este determinată direct de interesul pe 
care îl pot asigura prototipurile edițiilor de carte editate în țară.

Summary of the design: The collection of promoting magazines presents a new concept whereby a 
new approach to information and keeping interest vis-a-vis the book through smart promo-
ting magazines resolved by the spectacular conceptual aesthetic is the key to the expected 
success of this project. The non-traditional concept of the promoting magazine is also de-
termined by the outgoing elements, which besides the aesthetic function ful% lls the functi-
on of information and easy identi% cation of information structured into chapters, parts, etc.

E 5 EDIȚIE DE CARTE PENTRU COPII CU ILUSTRAŢIE DIN PUZZLE MAGNETIC 
INTEGRAT 

Autori: Gheorghiță Cristina, Cazac Viorica, Osoba Alexandra, Onici Natalia, Vlas Igor, Adascalița Lucia

Esenţa designului: Lucrarea prezintă o ediție de carte pentru copii cu povești, în care ilustrația pre-
zintă scene dintr-o poveste și este constituită din puzzle-uri magnetice, care pot %  așezate 
pe suprafeţe magnetice gen frigider în condiții uzuale, table magnetice și alte suporturi. Pe 
lângă abilitățile cognitive, presupune implicarea mai profundă a copiilor, dezvoltându-le și 
abilitățile de a gândi și construi.

Importanţa socio-economică a proiectului rezultă din:

 - atragerea copiilor spre valorile naţionale prin intermediul poveștilor;

 - formarea abilităților cognitive;

 - formarea abilităților practice;

 - prețul mic al produsului constituit dintr-o ediție de carte și, în același timp, un ansamblu 
de scene tip puzzle magnetic integrate în ediția de carte.

Summary of the design: The work presents an edition of children’s books with tales, in which book 
illustration shows scenes of a tale and consists of magnetic puzzle that can be placed on 
magnetic surfaces like refrigerator at home, magnetic boards and other supports. Besides 
cognitive abilities, it supposes children’s more profound involvement, developing their abi-
lities to think and build.
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E 6 CATALOG DE PROMOVARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE ALE BRANDURILOR 
AUTOHTONE CU CABINĂ DE PROBĂ INTERACTIVĂ

Autori: Colesnic Nicoleta, Adascaliţa Lucia, Cazac Viorica, Osoba Alexandra, Onici Natalia, Vlas Igor

Esenţa designului: Lucrarea prezintă un prototip constituit din două părți: catalogul propriu-zis, prin 
conținutul căruia sunt promovate articolele vestimentare ale brandurilor autohtone și cabi-
na de probă constituită din ansamblurile vestimentare, care datorită liniei de perforare oferă 
metode interactive, făcând posibilă probarea și asortarea articolelor vestimentare ale unor 
branduri celebre.

Importanţa socio-economică: Lucrarea prezintă noutate din punct de vedere conceptual, estetic, 
structural, constructiv și tehnologic prin înglobarea elementului interactiv în catalogul de 
promovare. Din punct de vedere socio-economic produsul elaborat oferă posibilitatea eco-
nomisirii timpului necesar pentru formarea ținutelor vestimentare prin probarea lor, evitând 
și disconfortul de a îmbrăca și dezbrăca numeroase articole vestimentare, pentru a evalua 
cum sunt constituite în ansambluri. În același timp, este posibilă vizualizarea întregii game 
de produse fără a '  necesară examinarea lor pe suporturile special amenajate, cuiere etc., 
gama cromatică, mărimile disponibile în stoc, caracterul materialelor din care sunt confecţio-
nate și alte informaţii de identitate.

Summary of the design: The work presents a prototype consisted of two parts: the catalog itself, 
through the contents of which are promoted the clothing products of local brands and the 
dressing room consisting of clothing combinations, which due to the perforation line o( ers 
to the dressing room interactive methods, enabling the trying on and assorting of clothing 
products o( ered by some famous brands.

E 7 PRODUSE ADAPTIVE PENTRU PACIENŢI

Autori: Scripcenco Angela, Sugac Olga, Găină Viorica, Ciumac Irina, Botezatu Violeta

Esenţa designului: Scopul lucrării constă în dezvoltarea bazelor metodologice de proiectare a pro-
duselor adaptive pentru pacienţi și fabricarea e' cientă în condiţii industriale. Metodele de 
cercetare s-au bazat pe o analiză morfologică a produsului, descompunerea și sinteza com-
binatorie. Evaluarea comodităţii utilizării se bazează pe o analiză de manipulări realizate cu 
produsul, cum ar '  îmbrăcarea/dezbrăcarea, accesul la anumite zone ale corpului, care ne-
cesită atenţie sau pentru proceduri medicale. Deci, pe o construcţie uni' cată a produsului 
pot '  aplicate elemente constructiv funcţionale în diverse combinaţii, care să schimbe com-
plet aspectul produsului. Astfel, articolele vestimentare de diferite structuri morfologice vor 
satisface mai mult nevoile pacientului.

Importanţa socio-economică: Se propune un sortiment nou de articole vestimentare cu destinaţie 
specială pentru pacienţi. Acesta va contribui la sporirea gradului de confort al pacientului în 
perioada spitalizării, elimină factorii negativi ai stării emoţional-' ziologice la pacienţi, dez-
voltă cultura vestimentară în societate.

Summary of the design: The aim of this work is to develop methodological design foundations of 
the adaptive products for patients and their e)  cient production in industrial environments. 
Research methods were based on a morphological analysis of the product, its decomposi-
tion and combinatorial synthesis. Usability assessment is based on analysis of manipulation 
produced with the product, such as, dressing/undressing, access to speci' c areas of the 
body for medical attention/procedures. So on a uni' ed product construction can be appli-
ed constructively functional elements in various combinations, which completely changes 
the appearance and purpose of the product. Thus, clothing products of di( erent morpholo-
gical structure will mostly satisfy the patient’s needs.
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E 8 UNIFORMĂ ȘCOLARĂ PENTRU ADOLESCENTE

Autori: Scripcenco Angela, Utocichina Nina

Esenţa designului: Se propune uniforma școlară ca garderobă compusă după principiul unei capsu-
le, având ideea de compatibilitate (combinare, asortare) a produselor vestimentare într-un 
set. Setul de uniformă școlară conţine mai multe piese vestimentare: jachetă, fustă, panta-
loni, rochie, sarafan, bluză. Opţiunea de completare a setului este liberă în conformitate cu 
necesităţile personale, astfel se vor folosi în calitate de mijloace de personalizare accesoriile 
propuse în cadrul colecţiei (jabou, cochilie, cravată, gulerașe, manșete detașabile din diferi-
te materiale și în diferite stiluri).

Importanța socio-economică: Formarea culturii vestimentare la copii, educarea gustului estetic, dis-
ciplinarea și egalizarea elevilor în colectiv.

Summary of the design: Conceptually it is proposed the school uniform as a wardrobe composed by 
the principle of a capsule, having the idea of compatibility (combination, assorting) of the 
clothing products in a set. The set of school uniforms contains various clothing pieces: jack-
et, skirt, trousers, dress, sleeveless dress, and blouse. The option of completing the set is free 
in accordance with the personal needs, thus there will be used as personalization means the 
accessories o& ered in the collection (for example, ru'  e, shell, tie, collar and removable cu& s 
made of di& erent materials and in di& erent styles).

E 9 DESIGN-CONCEPT TAXI

Autori: Crețu Gheorghe, Podborschi Valeriu 

Esenţa designului: Electromobil destinat transportului de persoane, în special în mediul urban.

Importanța socio-economică: Taxi în spațiul urban.

Summary of the design: Electric vehicle, designed for transporting people, mainly in urban areas.

E 10 DESIGN-CONCEPT AUTORULOTĂ

Autori: Portărescu Elena, Podborschi Valeriu

Esenţa designului: Remorcă de călătorie (rulotă, caravană, trailer) destinată călătoriilor de vacanță, ce 
prevede un spațiu de locuit mobil.

Importanța socio-economică: Dezvoltarea turismului auto și automatizarea acestuia.

Summary of the design: A travel trailer (caravan, trailer) designed for holiday travels providing a 
mobile living space.

E 11 DESIGN-CONCEPT AUTOMOBIL URBAN

Autori: Țăruș Mihai, Podborschi Valeriu

Esenţa designului: Automobil urban compact cu propulsie electrică bazat pe o platformă modulară, 
disponibil în multiple con/ gurații: taxi, ambulanță sau vehicul de patrulare al poliției. Desti-
nat spațiilor urbane supraaglomerate.

Importanța socio-economică: Autovehicul ecologic, cu structură modulară, destinat utilizării în 
spații aglomerate: mediul urban, metropole. Se adresează pentru servicii speciale, poliție, 
ambulanță, taxi etc.

Summary of the design: A compact urban automobile with electric propulsion, based on a modular 
platform, available in several con/ gurations: taxi, ambulance or police vehicle. It is designed 
for super-agglomerated urban environments.
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E 12 SET JUCĂRII DE LOGICĂ 

Autori: Chiperceanu Oxana, Podborschi Valeriu

Esenţa designului: Setul reprezintă modele de jucării grupate a câte trei, destinat dezvoltării gândi-
rii imaginare a copiilor și îndemânărilor de asamblare-dezasamblare. Piesele % ecărei jucării 
sunt create din trei forme geometrice simple: cerc, pătrat și triunghi, cu posibilitatea de 
asamblare și dezasamblare. În modelul prezentat sunt expuse trei personaje de joacă: câine-
le, elefantul și ursul. Fiecare dintre personaje se asamblează dintr-un set de piese (rotunde, 
triunghiulare, patrulatere) sau combinate între ele.

Importanța socio-economică: Dezvoltarea gândirii imaginare și a îndemânărilor copiilor de vârstă 
preșcolară (3-6 ani).

Summary of the design: The set represents grouped toy models of threes, destined for the develop-
ment of children’s imaginary thought and assembly-disassembly ability. The toy pieces are 
created of three simple geometric shapes: circle, square and triangle, with the possibility 
of assembly and disassembly. In the shown model are exhibited three playing personages: 
dog, elephant and bear. Each of the personages are assembled from a kit of parts (round, 
triangular, quadrilateral) or interconnected.

E 13 MASĂ TRANSFORMABILĂ

Autori: Chiperceanu Oxana, Podborschi Valeriu 

Esenţa designului: Modelul reprezintă un concept de masă modulară transformabilă, realizată din 
placaj, destinată spațiilor locative și de agrement. Construcția mesei oferă posibilitatea de a 
obține 3 modele noi: 1. Masă în stil oriental; 2. Măsuță de cafea; 3. Masă de bucătărie.

Importanța socio-economică: Masa este asamblată din piese modulare cu aplicarea tehnologiilor 
moderne de producere și oferă posibilitatea de a obține o diversitate de modele noi.

Summary of the design: The model is a concept of modular convertible plywood table, designed 
for use in residential and recreational areas. The table construction gives the possibility of 
obtaining 3 new models: 1. Table in oriental style; 2. Co+ ee table; 3. Kitchen table.

GÎRBU ANATOLIE

E 14 ICOANE APLICATE PE LEMN

Autor: Gîrbu Anatolie

Certificate DMI: MD 1466, 1484, 1485, 1489, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1510, 1560

Esenţa designului: Obiecte decorative, prelucrate în lemn (tei, stejar, salcâm, carpen) cu aplicarea 
icoanelor. Icoana este aplicată în partea de sus a plăcii de lemn, în partea de jos este sculptat 
prin ardere sau tipar, atât diferite simboluri religioase, cât și citate biblice, rugăciuni și texte 
ce țin de ritualurile bisericești.

Summary of the design: Decorative objects, woodworked (linden, oak, acacia, hornbeam) with ap-
plication of icons. The icon is applied in the upper part of the wooden board, in the lower 
part is carved by burning or printing di+ erent religious symbols, as well as biblical quotes, 
prayers and texts related to religious rituals.
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PROIECTE INOVAŢIONALE ȘI DE TRANSFER TEHNOLOGIC 

INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER PROJECTS

CENTER OF EXCELLENCE GEOPOLYMER AND GREEN TECHNOLOGY (MY)

2.1 AGREGAT ARTIFICIAL OBȚINUT DIN GEOPOLIMERI, APLICABIL 
LA CONSTRUCȚIA DRUMURILOR

Conducătorii proiectului: Center of Excellence Geopolymer and Green Technology (CEGeoGTech) 
(MY), University Malaysia Perlis (UniMAP) (MY), Universitatea Tehnică din Iași (RO)

Echipa proiectului: Razak Ra! za Binti Abd (MY), Abdullah Alida Binti (MY), Abdullah Mohd Mustafa Al 
Bakri (MY), Sandu Andrei Victor (RO), Hussin Kamarudin (MY), Yahya Zarina (MY) 

Brevet: PI 2012700984

Descrierea proiectului:  Agregatul arti! cial este obținut din materiale de pozzolan și poate !  aplicat 
la construcția drumurilor. Siliciul și aluminiul, prezenți în componența lui, permit clasi! carea 
lui ca material agregat arti! cial din geopolimer, produs printr-o metodă simplă de ameste-
care a materialelor de pozzolan (cenușă zburătoare, cenușă vulcanică) cu un activator alca-
lin. Agregatul arti! cial din geopolimer are o rezistență și o absorbție a apei mai mare. Acest 
material ecologic este recomandat pentru construcția drumurilor, datorită emisiilor reduse 
de dioxid de carbon (CO

2
) în atmosferă.

Project description: Arti! cial aggregate using pozzolan materials was evaluated as an aggregate that 
suitable used in road bas application. Its natural characteristic, that contains silica and alu-
mina element, can be categorized as arti! cial aggregate material. This arti! cial aggregate 
was produced with simple method by mixing the pozzolan materials ($ y ash, volcano ash) 
with alkaline activator which classi! ed as geopolymer. The arti! cial geopolymer aggregate 
produced have better properties in terms of strength and water absorption. This product 
can be classi! ed as green materials as road base application due to low carbon dioxide (CO

2
) 

emission to the atmosphere.

2.2 MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ECOLOGICE: BETON DIN GEOPOLIMER PENTRU 
TROTUARE

Conducătorii proiectului: Center of Excellence Geopolymer and Green Technology (CEGeoGTech) 
(MY), University Malaysia Perlis (UniMAP) (MY), Universitatea Tehnică din Iași (RO)

Echipa proiectului: Tahir Muhammad Faheem Mohd (MY), Abdullah Mohd Mustafa Al Bakri (MY), 
Sandu Andrei Victor (RO), Ghazali Che Mohd Ruzaidi (MY), Hussin Kamarudin (MY), Binhus-
sain Mohammed (MY)

Brevete: MY 148054 A, US 8337612 B2

Descrierea proiectului: Invenția se referă la construcția trotuarelor din deșeuri, precum cenușa zbu-
rătoare activată cu soluție alcalină. Au fost obținute materiale de construcție ecologice, cum 
ar !  betonul și cărămida, folosite la construcția trotuarelor.

Project description: A sidewalk, and sometimes platform, is a path along the side of a road. A si-
dewalk may accommodate moderate changes in grade (height) and is normally separated 
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from the vehicular section by a curb. There may also be abroad (a strip of vegetation, grass 
or bushes or trees or a combination of these, referred to as either a verge or a nature strip) 
either between sidewalk and the roadway or between the sidewalk and the boundary. Con-
temporary sidewalks are most often made of concrete in the United States and Canada, 
while tarmac, asphalt, brick, stone, slab and (increasingly) rubber are more common in Eu-
rope and Asia. This invention was designed from waste material which is � y ash activated 
with alkaline solution to produced environmental friendly construction materials such as 
concrete and brick that can be used as sidewalk construction.

GOLIAT-VITA, SRL, REZIDENT AL II „INNOCENTER”

2.3 CAZAN PENTRU ÎNCĂLZIRE

Conducătorul proiectului: Anastasov Serghei

Brevet de scurtă durată: MD 829

Descrierea proiectului: Cazan cu gazi! care cu 2 blocuri, echipamentul de încălzire este destinat în-
călzirii blocurilor locative, a clădirilor publice și de producție, care sunt echipate cu sisteme 
hidraulice de încălzire. Dispozitivul este un produs inovativ de reciclare a particulelor mici 
de praf, rumeguș. Produsul a fost elaborat cu sprijinul Agenţiei pentru Inovare și Transfer 
Tehnologic.

Project description: Heating equipment is intended for heating residential blocks, public buildings 
and production that are equipped with hydraulic heating systems. The device is a product 
innovator in recycling small (dust, sawdust). The product was developed with support from 
the innovations and Technology Agency.

GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT) A AȘM

2.4 ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI DE MULTIPLICARE IN VITRO 
A UNOR SOIURI DE MUR PRODUCTIVE (RUBUS FRUTICOSUS) ÎN SCOPUL 
FONDĂRII PLANTAȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Conducătorul proiectului: Ciorchina Nina 

Descrierea proiectului: Aplicarea biotehnologiilor moderne în agricultură, asigură obţinerea de ma-
terial săditor cu înaltă valoare biologică ce răspunde unor criterii importante: uniformitatea 
genetică, calitatea materialului săditor și preţul de cost, ! ind, totodată, și o metodă de elibe-
rare de agenţi patogeni a materialului săditor. Prin acest proiect se urmărește elaborarea și 
optimizarea tehnologiilor de înmulţire in vitro pentru noi specii de arbuști fructiferi.

Importanța socio-economică: În ultimii ani pe piaţa Republicii Moldova a crescut cerinţa faţă de 
noile sortimente de plante cultivate, contribuind direct la implementarea prevederilor Pro-
gramului alimentar și de sănătate a populaţiei ţării. În! inţarea plantaţiilor industriale cu noi 
specii de arbuști fructiferi este o noutate pentru R. Moldova.

Project description: The application of modern biotechnologies in agriculture provides planting 
material of high biological value that meets important criteria such as: genetic uniformity, 
quality of the planting material and cost, being also a method to free the planting material 
from pathogenic agents. This project aims to improve the in vitro propagation technology 
for new species of trees and shrubs. 
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2.5 IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI INOVATIVE DE FONDARE A PLANTAŢIILOR 
ENERGETICE ȘI VALORIFICAREA BIOMASEI PENTRU TERMОFICAREA GRĂDINII 
BOTANICE (INSTITUT) A AȘM

Conducătorul proiectului: Teleuţă Alexandru

Echipa proiectului: Teleuţă Alexandru, Ţîţei Victor, Chisnicean Lilia, Colţun Maricica, Enciu Liuba, 
Osta#  Claudia, Roșca Ion, Gurduza Ludmila

Descrierea proiectului: Au fost aclimatizate specii de plante energetice noi pentru condițiile pedo-
climatice ale Republicii Moldova. S-a colectat materialul iniţial de multiplicare (seminţe și 
material vegetativ) a 14 specii noi de plante energetice pentru întemeierea verigii primare 
de obţinere a materialului amelioratorului. La SRL „ULERUS PLUS”, satul Șofrîncani, raionul 
Edineţ (co# nanţator al proiectului) au fost create sectoare de producere a materialului se-
mincer de elită al soiurilor Speranţa de ciumăreaua orientală (Galega orientalis Lam.) și Vital 
de sil# e (Silphium perfoliatum L.). S-au colectat circa 250 m.c. de # tomasă destinată obţinerii 
agentului termic necesar pentru menţinerea colecţiilor de fond în teren protejat din cadrul 
Grădinii Botanice (Institut) a AȘM.

Project description: The new energy plant species were mobilized and acclimatized to the pedoclima-
tic conditions of the Republic of Moldova. The initial propagating material (seeds and vegeta-
tive material) of 14 new energy plant species was collected for the foundation of the primary 
stage of obtaining breeder’s material. The LLC ”ULERUS PLUS” (co-funder of the project) was 
founded in Sofrincani village, Edinet district, where sectors for the production of elite sowing 
material of varieties Speranţa of fodder galega (Galega orientalis Lam.) and Vital of cup plant 
(Silphium perfoliatum L.) were established. 250 cubic meters of phytomass intended for the 
production of heat, necessary to maintain optimal temperatures in the unique collection of 
greenhouses of the Botanical Garden (Institute) of the ASM, were gathered.

INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM 
SRL „UISPAC”

2.6 PRELUCRAREA INTEGRALĂ A DEȘEURILOR DIN MASE PLASTICE CU OBŢINEREA 
PRODUSELOR NOI

Conducătorul proiectului: Duca Gheorghe

Echipa proiectului: Macaev Fliur, Mereuţa Aliona, Duca Gheorghe, Buzhor Sergey 

Descrierea proiectului: Concomitent cu mărirea cantităţii de mase plastice organice a* ate în uz, devine 
tot mai actuală problema reciclării acestora. Pornind de la particularităţile compoziţiei deșeurilor 
de polimeri, prelucrarea maselor plastice la temperaturi joase, ce ar permite obţinerea materiei 
prime pentru noi materiale polimerice (de exemplu, materiale de construcţie, rampe, piloni etc.), 
este de mare perspectivă. Invenţia se referă la un procedeu de prelucrare secundară a deșeurilor 
de mase plastice ce conţin componenţi de altă natură, care pot #  aplicați pentru obţinerea a noi 
materiale polimerice. Problema tehnică rezolvată de invenţie constă în majorarea sortimentului 
de materii prime și soluţionarea problemei ecologice de utilizare complexă și inofensivă a deșe-
urilor organice industriale și menajere. Suportând cheltuieli minime de energie, poate #  obţinut 
un material plastic de o calitate înaltă, ce poate servi ca materie primă pentru producerea mate-
rialelor de construcţie (de exemplu, ţiglă, console pentru clădiri și blocuri, cofraje de construcţie, 
garduri, bănci, piese integrate pentru armătură, urne, ţiglă pentru pavaj, dibluri de # xare etc.).

Importanța socio-economică: Politica actuală privind deșeurile de mase plastice promovează preve-
nirea generării deșeurilor și, totodată, reutilizarea, reciclarea și recuperarea din perspectiva 
de protecţie a mediului. Politica europeană se axează, în mod special, pe activităţi de sepa-
rare a deșeurilor biodegradabile de la depozitele de deșeuri, iar reciclarea și recuperarea 
sunt în creștere, aceasta contribuind la prevenirea poluării mediului și reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră. Deșeurile sunt percepute ca o sursă de materie primă valoroasă 
pentru sectorul industrial, prin reutilizarea, reciclarea și recuperarea de energie.
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Project description: Along with increasing the amount of organic plastics in use becomes more cur-
rent recycling problem. Proceeding from the particular composition of the waste polymers, 
plastics processing at low temperatures, allowing us to obtain the raw material polymer 
(e.g., construction materials, ramps, pillars, etc.), is the most promising. The invention rela-
tes to a process for secondary processing of waste plastics containing other components, 
which may be applied for obtaining new polymer. The technical problem solved by the in-
vention consists in increasing the range of raw materials usage and addressing complex en-
vironmental and ino� ensive industrial and household organic waste. Supporting minimal 
expenditure of energy can be obtained plastic material of high quality that can serve as raw 
material for manufacture of building materials (e.g., tile, consoles buildings and blocks For-
mwork, fences, benches, integral piece Fixtures, urns, tile paving, retaining wall plugs etc.).

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR AL AȘM

2.7 IMPLEMENTAREA METODELOR GENERATIVE ȘI VEGETATIVE DE PRODUCERE 
A MATERIALULUI SĂDITOR ȘI FONDAREA PLANTAŢIEI INDUSTRIALE 
A SOIURILOR-CLONE DE LEVĂNŢICĂ (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.)

Conducătorul proiectului: Gonceariuc Maria

Echipa proiectului: Gonceraiuc Maria, Balmuș Zinaida

Descrierea proiectului: Lavandula angustifolia Mill., levănţica, de milenii este cunoscută ca plantă 
aromatică și medicinală. Uleiul esenţial, separat din in$ orescenţe proaspete este produsul 
principal al acestei specii și are utilizări în industria parfumurilor, cosmetică și medicină cu 
acţiune sedativă, antidepresivă, analgezică, antibacteriană, antispastică, coleretică, cicatri-
zantă, diuretică etc. Uleiul esenţial se utilizează, de asemenea, extern în tratarea arsurilor, 
degerăturilor, erupţiilor cutanate alergice. Lavanda este și o specie meliferă valoroasă. În Re-
publica Moldova lavanda se cultivă pe suprafeţe de 4…5 mii ha din 1948, iar uleiul esenţial 
fabricat este destinat exportului. În ultimii 10 ani se cultivă un singur soi cu productivitate 
și rezistenţă relativ joasă la iernare. Pe de altă parte, tot în Moldova sunt create, omologate 
și brevetate soiuri-clone noi cu productivitate sporită – 110…215 kg/ha de ulei esenţial în 
funcţie de soi și condiţiile de cultivare. Pentru implementarea acestora sunt necesare me-
tode e' ciente de reproducere rapidă a soiurilor, creșterea materialului săditor în cantităţi 
mari. Se propun 3 metode de creștere a materialului săditor: generativă, prin seminţe și ve-
getativă, prin butași înrădăcinați și puieţi crescuţi în cultura in vitro. Seminţele de levănţică 
au germinaţia foarte joasă − 1,5…2,0%. Pentru a depăși repausul seminal, seminţele se vor 
trata cu anumiţi reagenţi. Din seminţele tratate se vor crește cca 1 mil. puieţi. Prin metode 
vegetative se va garanta obţinerea butașilor înrădăcinaţi – cca 100…150 mii, iar in vitro se 
vor obţine cca 3 mii de regeneranţi. Această cantitate va '  su' cientă pentru fondarea a 200 
ha de levănţică cu soiuri noi, înalt productive: Moldoveanca-4, timpuriu, Vis magic-10, inter-
mediar și Alba-7, tardiv. Productivitatea plantaţiilor va crește cu 40…45%.

Importanța socio-economică: Soiurile-clone propuse sunt rezistente la secetă, ger, iernare, asigură o 
productivitate de 75…216 kg/ha de ulei esenţial în funcţie de soi. Uleiul esenţial de lavandă 
este solicitat pe piaţa UE la preţuri înalte. Agenţii economici solicită material săditor de cali-
tate superioară de soiuri noi cu termene de maturizare timpurii, medii, tardive, rezistenţă la 
secetă, iernare. În prezent, în Moldova se cultivă un singur soi cu rezistenţă la iernare și pro-
ductivitate joasă − (45…50)kg/ha de ulei esenţial. Cultivarea levănţicii va extinde, diversi' ca 
exportul, va crea locuri de muncă.

Project description: Lavandula angustifolia Mill., Lavender, is known as aromatic and medicinal plant 
for millennia. The essential oil, separated from the fresh in$ orescences, is the main product 
of this species and has uses in industry and perfumery, cosmetics and medicine with sedati-
ve, antidepressant, antibacterial, antispasmodic, analgesic, choleretic, and healing, diuretic, 
etc. actions. The essential oil is also used externally to treat burns, frostbite, and allergic skin 
rashes. Lavender is meliferous valuable species. In Moldova, lavender is grown from 1948 
on the surfaces of 4…5 ha, and the produced essential oil is destined for export. Now in our 
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country, is cultivated one variety with relatively low productivity and resistance to winter 
hardy. Currently are created, homologated and patented new varieties-clones with increase 
productivity of essential oil – 110…215 kg / ha, which depend on variety and growing con-
ditions. For their e� ective implementation are needed the methods that allow the rapid re-
production of the varieties, and increasing the quantity of the planting materials. Three me-
thods are proposed to increase the planting material: generative - by the seeds, vegetative 
- by rooted cuttings and seedlings grown in vitro conditions. Lavender seeds have very low 
germination 1.5…2.0%. In order to overcome the seminal repose the seeds will be treating 
with certain reagents. From the treated seed will grow about 1 mil seedlings. The guarantee 
is that through the vegetative methods will be possible to obtain about 100…150 rooted 
cuttings and by in vitro culture - 3000 to regenerate. This amount will be su�  cient for the 
industrial plantation establishment of 200 ha with new highly productive lavender varieties: 
Moldoveanca-4, early, Vis magic-10, intermediate and Alba-7, late. The productivity of plan-
tation will increase by 40…45%.

INSTITUTUL DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ AL AȘM

2.8 SISTEMUL INFORMAȚIONAL DISTRIBUIT DICOM NETWORK

Conducătorul proiectului: Bogatenco Petru

Echipa proiectului: Bogatenco Petru, Golubev Alexandru, Secrieru Grigore, Mitev Oleg

Descrierea proiectului: Sistemul elaborat SID DICOM Network este un sistem informațional integrat 
avansat în domeniul medicinii, destinat personalului medical care asigură accesul sigur și 
rapid la investigațiile imagistice ale pacientului în format DICOM. Obiectivul principal al 
proiectului SID DICOM Network este formarea unui sistem informaţional integrat, bazat pe 
tehnologii de calcul distribuit pentru evidență și schimb de informaţie în format DICOM, 
orientat să sporească considerabil calitatea și e' ciența serviciilor prestate. Conceptul de re-
alizare a sistemului informațional include colectarea, stocarea, prelucrarea și difuzarea de 
studii medicale în format DICOM într-o instituţie aparte și într-un grup de instituții. Utiliza-
rea tehnologiilor informaționale moderne în realizarea acestui obiectiv permite prelucrarea 
și vehicularea informației în cadrul unui sistem informațional unic într-o manieră speci' că, 
de natură să producă schimbări profunde în activitatea sistemului de sănătate. Sistemul 
prezentat permite colectarea datelor imagistice pentru o analiză mai profundă a accidente-
lor neurologice și traumatologice, la fel și acumularea statisticii privind sănătatea populației.

Importanța socio-economică: Impactul socio-economic al sistemului SID DICOM Network contribu-
ie la realizarea strategiei naționale eMoldova, cu componentele sale de bază e-inovare și 
e-medicină. Astfel, viziunea unitară a concepției proiectului SID DICOM Network o constituie 
crearea unui sistem informațional modern, capabil să asigure implementarea și utilizarea 
largă în domeniul sănătății a sectorului TIC în calitate de instrumentar principal al procesului 
actual de e-Transformare în medicină.

Project description: The developed system SID DICOM Network is an advanced integrated informa-
tion system in the ' eld of medicine for use of medical sta�  that ensures secure and fast 
access to patients’ imaging investigations in DICOM format. The main objective of the pro-
ject SID DICOM Network is forming an integrated information processing facilities based on 
distributed computing technologies for recording and exchange of information in DICOM 
format, aimed to increase considerably the quality and e�  ciency of services provided. The 
design concept of the information system includes the collection, storage, processing and 
dissemination of medical studies in DICOM format in a particular institution or group of in-
terconnected institutions. Using modern information technologies for achieving this objec-
tive allows the processing and circulation of information within a single information system 
in a speci' c manner that causes profound changes in the whole health system activities. 
The system allows the collection of imaging data presented for a deeper analysis of neu-
rological and traumatology accidents, as well as the accumulation of statistics on health of 
population.
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2.9 PLATFORMA TEHNOLOGICĂ SONARES

Conducătorul proiectului: Gaindric Constantin

Descrierea proiectului: Platforma tehnologică SonaRes este destinată elaborării aplicațiilor informa-
tice, bazate pe diagnosticul ultrasonogra# c. Elementele esențiale ale acestei platforme sunt: 
o bază de cunoștințe, un sistem expert pentru achiziționarea cunoștințelor, o colecție de 
imagini ultrasonogra# ce, instrumentarul pentru procesarea imaginilor. Prin utilizarea aces-
tei platforme a fost elaborată o serie de sisteme informatice: sistem suport pentru decizii 
SonaRes, sistem Emergency SonaRes, orientat spre examinarea pacienților în diferite situații 
de urgență. Platforma este destinată procesului de instruire în domeniul ultrasonogra# ei.

Importanța socio-economică: În baza platformei tehnologice SonaRes, pacienții vor bene# cia de 
servicii medicale calitative, iar medicii − instrument informatic, ce le va acorda suport la 
toate etapele de diagnosticare. Comunitatea medicală va obține posibilitatea evaluării unui 
standard de descriere a unei investigații ultrasonogra# ce care, ulterior, poate #  extins pen-
tru toți clinicienii.

Project description: SonaRes technology platform is aimed at developing information applications, 
based on ultrasound diagnosis. The essential elements of this platform are: a knowledge 
base, an expert system for knowledge acquisition, a collection of ultrasound images, the 
image processing toolbox. By using this platform there have been developed a number of 
information systems: SonaRes decision support system, Emergency-SonaRes system, gea-
red toward examining patients in various emergency situations. The platform is designed 
for the training process in ultrasonography.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

2.10 APRECIEREA STĂRII FUNCȚIONALE A STRUCTURILOR NEURONALE 
ȘI DE TRANSMITERE AFERENTE ȘI EFERENTE ALE SISTEMULUI NERVOS 
CENTRAL ȘI PERIFERIC PRIN METODA EXAMENULUI COMPLEX

Conducătorul proiectului: Groppa Stanislav

Echipa proiectului: Groppa Stanislav, Chiosa Vitalie, Gasnaș Alexandru, Bălănuța Tatiana, Ciolac Dumitru

Descrierea proiectului: Proiectul înaintat are ca scop implementarea în practica clinică și științi# că 
a dispozitivului EMG și PE, ce precizează starea funcțională a structurilor neuronale și de 
transmitere aferentă și eferentă ale sistemului nervos central și periferic prin metoda unui 
examen complex. EMG și potențialele evocate senzitive, motorii, auditive, trunculare sunt 
unice prin determinarea posibilității de a localiza nivelul leziunii din cadrul sistemului ner-
vos central și periferic și de a distinge între o predominanță a demielinizării sau a unei le-
ziuni axonale în tracturile motorii, sau de a pronostica rezultatul motor funcțional după o 
anumită leziune. EMG și potențialele evocate oferă multiple avantaje prin non-invazivitatea 
lor, # ind ușor acceptate de pacient.

Importanța socio-economică: EMG oferă o măsură obiectivă a răspunsului motor, senzitiv în termeni 
de latenţă și amplitudine care nu pot #  in( uenţaţi nici de pacient, nici de evaluator, ridicând 
astfel capacităţile de diagnosticare rapidă, ieftină și non-invazivă a maladiilor neurologice 
care afectează căile nervoase. În al doilea rând, speci# cul EMG de a #  o tehnică nedureroasă, 
permite repetarea ușoară ulterioară, oferind informaţii ample asupra evoluţiei bolii, a efec-
tului unui puseu sau asupra reversibilităţii acestuia. Doar EMG și potențialele evocate pot #  
utilizate pentru diagnosticul timpuriu al unor maladii cu manifestări neurologice speci# ce și 
care ușor pot #  diagnosticate greșit, astfel, ar putea #  redus costul unui caz tratat prin redu-
cerea duratei diagnosticului și tratamentului și plasarea timpurie în câmpul muncii.

Project description: Implementation in clinical practice of a scienti# c device that could quantify 
the functional status of the neural structures and assessment of functional status of neural 
structures and transmission involved in a* erent and e* erent central and peripheral nervous 
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system by means of complex examination. The EMG and evoked potentials (motor, audito-
ry, truncal) gives the possibility to locate non-invasive, inexpensive and rapidly, the lesion of 
the central and peripheral nervous system and to distinguish between a predominance of 
demyelination or axonal injury in motor tracts, or to predict the outcome of motor function 
after a lesion. EMG and evoked potentials has many advantages through their non-invasive-
ness, and are easily accepted by the patient.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, 
URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-ÎNCERC” (RO)

2.11 ANALIZA COSTULUI PE CICLUL DE VIAŢĂ AL CONSTRUCŢIILOR

Conducătorul proiectului: Lambrache Silviu

Descrierea proiectului: Studiul costului pe ciclul de viaţă reprezintă o tehnică de evaluare economi-
că ce poate #  utilizată pentru variante alternative ale proiectului de investiţie, ce vor genera 
costuri diferite pe durata de viaţă. Costurile pe ciclul de viaţă ale proiectului sunt actualizate 
la un anumit moment, iar alternativa cu costul actualizat optim, respectiv cel mai redus, este 
considerată ca # ind cea mai e# cientă din punct de vedere economic. Pentru realizarea unei 
analize comparative la nivelul costurilor pe durata de viaţă a clădirilor, cea mai importantă 
etapă o constituie estimarea valorii acestor costuri.

Importanța socio-economică: Analizele de cost total pe durata de viaţă a investiţiei sunt realizate 
la nivel de proiect investiţional pentru a oferi posibilitatea selectării celei mai avantajoase 
economic variante de proiect atât din punctul de vedere al costurilor iniţiale (realizarea in-
vestiţiei), cât și al celor ulterioare, pe durata de funcţionare. Studiul costului pe durata de 
viaţă a investiţiei ne prezintă informaţii privind e# cienţa economică a proiectului din fazele 
incipiente de realizare, contribuind astfel la decizia investitorului sau autorităţilor publice de 
a implementa proiectul.

Project description: Lifetime cost study is an economic evaluation technique that can be used for 
alternative versions of the investment project which will generate di& erent life cycle costs. 
The costs during the project life cycle are updated at a certain time and the alternative with 
optimal cost or lowest is regarded as the most e& ective. In terms of achieving a compara-
tive economic analysis of costs over the lifetime of buildings, the most important step is to 
estimate these costs.

2.12 METODE NON-DISTRUCTIVE ȘI DE INSTRUMENTARE SEISMICĂ TEMPORARĂ 
PENTRU EVALUAREA STRUCTURII SIGURANȚEI

Conducătorul proiectului: Dragomir Claudiu-Sorin

Echipa proiectului: Dragomir Claudiu-Sorin, Dobre Daniela, Georgescu Emil-Sever, Alecu Cornelia, 
Cișmelaru Adelin

Descrierea proiectului: Lucrarea prezintă o metodă de evaluare a structurii siguranței bazate pe me-
tode non-distructive și de instrumentare seismică temporară a clădirilor din beton armat 
care au fost reabilitate. Testarea nedistructivă a structurilor RC oferă informații valoroase 
pentru ingineri atunci când investighează probleme și pot dezvălui daune neprevăzute sau 
ascunse. Rezultatele testelor sunt utile în reparațiile structurale. Lucrarea prezintă cercetări-
le autorilor pe RC structura de construcție și propune un concept original de evaluare pen-
tru acest tip de clădire.

Project description: The paper present a method of structural safety assessment based on non-des-
tructive methods and temporary seismic instrumentation of Reinforced Concrete buildings 
which were rehabilitated. The non-destructive testing of the RC structures gives valuable 
information for the engineers when investigating problems and can reveal unanticipated 
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or hidden damages. The repair of the structure is guided by the results of the testing. The 
paper presents the authors’ research on RC building structure and proposes an original con-
cept of evaluation for this type of building.

2.13 REȚEAUA NAȚIONALĂ URBAN-INCERC PENTRU MIȘCĂRI SEISMICE PUTERNICE

Conducătorul proiectului: Dragomir Claudiu-Sorin

Echipa proiectului: Dragomir Claudiu-Sorin, Craifaleanu Iolanda-Gabriela, Georgescu Emil-Sever, 
Dobre Daniela, Alecu Cornelia, Cișmelaru Adelin

Descrierea proiectului: Monitorizarea prin instrumentare seismică a evoluat odată cu trecerea tim-
pului spre o instrumentare de tip reţea de captori pentru înregistrarea mișcării seismice, sau 
a altor parametri mecanici, amplasaţi pe baza unui studiu dinamic adecvat și conectaţi la o 
staţie de înregistrare centrală, prin intermediul cărora pot %  urmărite în timp real oscilaţiile, 
începând cu perceperea mișcărilor uzuale, până la mișcări seismice care pot produce avarii. 
Pentru a spori siguranța seismică a clădirilor, este necesar să se înțeleagă caracteristicile 
mișcărilor seismice și comportarea clădirilor în timpul acestor cutremure.

Project description: Monitoring by seismic instrumentation has evolved with time towards investi-
gating the type of network captors to record seismic motion, or other mechanical parame-
ters, place based on a study dynamic appropriately and connect to a station registration 
center through which They can be tracked in real time oscillations, from the usual percepti-
on of movements, up to earthquakes that cause damage. To enhance seismic safety of buil-
dings, it is necessary to understand the characteristics of seismic movements and behavior 
of buildings during the quake

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, 
URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ  „URBAN-ÎNCERC”, 
SUCURSALA TIMIȘOARA (RO)

2.14 UTILIZAREA PAMÂNTULUI TURNAT PENTRU OBȚINEREA ELEMENTELOR 
PORTANTE ALE CLĂDIRII

Conducătorul proiectului: Gruin Aurelian

Echipa proiectului: Gruin Aurelian, Enache Felicia, Feier Anamaria, Stanciu George, Stanciu Vlad

Descrierea proiectului: Se propune selectarea unui material pe bază de argilă care, împreună cu 
diverși aditivi și materiale granulare să % e utilizat ca material de bază pentru realizarea unor 
elemente portante ale unei clădiri. Scopul principal în acest stadiu al cercetării este de a 
turna pământul la fel ca betonul, astfel încât să aibă aceeași lucrabilitate sau apropiată lui. 
Posterul prezintă primele rezultate experimentale obținute în ceea ce privește: contracția 
liniară – pentru a estima raportul de contracție pentru un amestec, lucrabilitate – pentru a 
turna amestecul asemănător betonului și rezistența la compresiune – cea mai importantă 
proprietate mecanică pentru un material de construcţii.

Project description: The research project aims to % nd a clay-based material which together with 
various additives and granular material to be used as base material to achieve load-bea-
ring elements of a building. The main goal in this stage of the research is to pour earth just 
like concrete, thus to have the same workability. The poster presents the % rst experimental 
results obtained regarding: linear shrinkage – as to estimate de shrinkage ratio for a mix, 
workability – as to pour the earth like concrete and compressive strength – as the most 
important mechanical property for building material.
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INSTITUTUL ONCOLOGIC AL REPUBLICII MOLDOVA, 
INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

2.15 DETERMINAREA D-DIMERILOR PENTRU APRECIEREA RISCULUI 
DE COAGULOPATIE LA PACIENTELE CU CANCER MAMAR

Conducătorul proiectului: Jovmir Vasile

Echipa proiectului: Jovmir Vasile, Chistruga Ludmila

Descrierea proiectului: Implementarea în practica Institutului Oncologic (precum și în celelalte 
instituții medicale publice) a unei componențe de indici performanți ai coagulogramei. 
Aprecierea statusului hemostatic, prin coagulograma performantă, la pacientele cu cancer 
mamar (care vor constitui grupul de bază în acest proiect) la etapa stabilirii diagnosticului 
de carcinom. Aprecierea D-dimerilor, INR, timpul de protrombină după Quick, timpul de 
tromboplastină parţial activată (APTT), antitrombina III, activitatea anti-Xa factor ca marker 
al e& cacităţii pro& laxiei complicaţiilor tromboembolice la pacientele cu cancer al glandei 
mamare tratate cu chimioterapie neoadjuvantă. Elaborarea algoritmilor de pro& laxie indi-
vidualizată a complicaţiilor tromboembolice la pacientele cu cancer al glandei mamare cu 
chimioterapie neoadjuvantă în funcție de statusul hemostatic.

Utilizarea acestor indici de performanță va permite în premieră depistarea grupului de 
risc de complicații tromboembolice la pacienții cu cancer încă din momentul stabilirii dia-
gnosticului, iar ulterior, indicarea corecției necesare a coagulopatiei, ceea ce va scădea rata 
complicațiilor tromboembolice la acest grup de pacienți.

Importanța socio-economică: Conform datelor statistice recente, 50% din cazurile letale din oncolo-
gie sunt cauzate de complicațiile tromboembolice, acestea & ind pe locul doi printre cauzele 
de deces la pacienții oncologici. Lipsa algoritmilor de tratament anticoagulant adaptat la 
particularitățile tratamentului speci& c al pacienților oncologici (chimioterapie, hormonote-
rapie, radioterapie, operații extinse), face ca la această categorie de pacienți, supraviețuirea 
de un an să & e de trei ori mai mică comparativ cu pacienții fără astfel de complicații sau față 
de cei care au fost supuși unei corecții anticoagulante potrivite încă din momentul stabilirii 
diagnosticului de cancer. Coagulograma standard efectuată la moment pacienţilor oncolo-
gici este de o informativitate redusă, & ind necesară suplimentarea acesteia cu indici de va-
loare mai precisă, precum ar & : concentraţia D-dimerilor, INR, timpul de protrombină după 
Quick, timpul de tromboplastină parţial activată (APTT), antitrombina III, activitatea anti-Xa 
factor. Dinamica acestor indicatori a permis să dăm apreciere realistă statusului hemostatic 
al pacienților cu cancer care sunt preconizați pentru tratament chirurgical după chimiotera-
pie neoadjuvantă, iar odată ce a fost stabilit grupul de risc în această categorie de pacienți, 
a devenit posibilă elaborarea tacticii indicaţiei terapiei anticoagulante.

Project description: The objectives of this project are: Assessment of hemostatic status in patients 
with breast cancer (which will form the group in this project) will stage the diagnosis of car-
cinoma; Assessment of D-dimer, INR, prothrombin time by Quick, activated partial thrombo-
plastin time (APTT), antithrombin III, the anti-Xa factor as markers of e*  ciency prophylaxis 
of thromboembolic complications in patients with breast cancer treated with neoadjuvant 
chemotherapy; Develop individualized prevention algorithms thrombohaemorrhagic com-
plications in patients with breast cancer to neoadjuvant chemotherapy depending on the 
status of hemostasis. Use in Institute of Oncology of these indexes will allow the detection 
risk group for thromboembolic complications in patients with cancer from the moment of 
diagnosis, and then indicate the necessary correction of coagulopathy, which will decrease 
the rate of thromboembolic complications in this group of patients.
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ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ UZINA „TOPAZ” S.A.

2.16 ELABORAREA ȘI FABRICAREA STAŢIEI DE ALIMENTARE ȘI PREGĂTIRE 
A ELECTROLITULUI (SAPE) PENTRU ECHIPAREA STRUNGURILOR 
DE PRELUCRARE ELECTROCHIMICĂ DIMENSIONALĂ (PECD) A PALETELOR 
MOTOARELOR DE AVION ȘI A INSTALAŢIILOR CU TURBINĂ CU GAZ

Conducătorul proiectului: Dicusar Alexandru

Echipa proiectului: Dicusar Alexandru, Alcaz Dumitru, Ascherov Artur, Burțeva Olga, Dereveancenco 
Serghei, Dodon Ion, Lozovan Vasile, Mamedov Rauf, Tifoi Ruslan

Descrierea proiectului: Componenta importantă a strungurilor PECD este SAPE care permite de a 
îndeplini cerinţele de calitate a electrolitului transmis în zona strungului PECD și, de aseme-
nea, de asigurare a securităţii ecologice la utilizarea electrolitului atât în procesul PECD, cât 
și la reciclarea lui. 

Importanța socio-economică: Strungul și staţia elaborată propuse spre fabricaţia în serie sunt inova-
ţionale și destinate exportului; se brevetează și se realizează în practică procedeul de rege-
nerare a soluțiilor apoase otrăvitoare de Cr+6 în Cr+3 (neutru), ceea ce corespunde politicilor 
ecologice și sociale ale Republicii Moldova; se creează locuri noi de muncă.

Project description: Important component of machines for DECM is SPSE, allowing to ful' ll made 
demands for quality of parameters of the electrolyte submitted to a zone DECM of the ma-
chine, and also ecological safety of electrolyte, both in the course of DECM, and at its utili-
zation.

2.17 ELABORAREA ȘI FABRICAREA STRUNGULUI ELECTROCHIMIC (STRUNG EHS) 
ÎN BAZA GENERATORULUI DE FRECVENȚĂ ÎNALTĂ A CURENTULUI TEHNOLOGIC 
DE PUTERE MEDIE (300…500 KW) ȘI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI 
DE PRELUCRARE ELECTROCHIMICĂ PE DOUĂ FEŢE ȘI ÎN VOLUM (DECM)

Conducătorul proiectului: Colpacovici Iulian

Echipa proiectului: Colpacovici Iulian, Alcaz Dumitru, Ascherov Artur, Burțeva Olga, Dereveancenco 
Serghei, Dodon Ion, Lozovan Vasile, Mamedov Rauf, Tifoi Ruslan

Descrierea proiectului: E' cienţa tehnico-economică a implementării prelucrării electrochimice pen-
tru executarea pro' lurilor aerodinamice spaţial-complexe, în special a paletelor de nivel su-
perior ale compresoarelor turbomotoarelor cu gaz, este certă. În același timp, dezvoltarea 
prelucrării electrochimice în producerea de palete decurge cu un cost înalt și e limitată în 
ceea ce privește dimensiunile și tipurile de strunguri pe piaţa mondială. De aceea, forţele și 
resursele direcţionate spre crearea acestor tipuri de strunguri și implementarea tehnologiei 
de prelucrare electrochimică dimensională pe ambele parţi sunt justi' cate.

Importanța socio-economică constă în faptul că strungul și staţia elaborate și propuse spre fabri-
caţia în serie sunt inovaţionale și sunt destinate exportului; se brevetează și se realizează în 
practică procedeul de regenerare a soluțiilor apoase otrăvitoare de Cr+6 în Cr+3 (neutru), ceea 
ce corespunde politicilor ecologice și sociale ale Republicii Moldova.

Project description: Technical and economic e/  ciency of application of electrochemical machining 
(ECM) for production of spatially-di/  cult thin aerodynamic pro' les, in particular of the hi-
ghest levels of compressor blades of gas turbine engines doesn’t cause doubts. However, 
the development of technology in blade manufacturing ECM constrained by the relatively 
high cost and limited supply su/  cient sizes and models of equipment on the market. There-
fore, e1 orts aimed at the creation of these machines and technology development in these 
double-sided, volume-dimensional DECM will be justi' ed.
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Î.S. „IZOMER” A AȘM 
SRL „UISPAC”

2.18 IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI DE TRATARE A DEȘEURILOR MEDICALE 
INFECȚIOASE UTILIZÂND STERILIZATORUL STERISHRED 250

Conducătorul proiectului: Duca Gheorghe

Echipa proiectului: Buzhor Sergey, Mereuţa Aliona, Duca Gheorghe

Descrierea proiectului: Se propune utilizarea metodei de sterilizare prin autoclavare a categoriilor 
de deșeuri medicale infecțioase care conţin sau au venit în contact cu sângele ori cu alte 
& uide biologice, precum și cu virusuri, bacterii, paraziţi și/sau toxinele microorganismelor. 

STERISHRED 250 este cea mai modernă metodă de soluţionare locală, fără incinerare, a pro-
blemei prelucrării deșeurilor medicinale infecţioase. Procesul decurge la temperaturi joase 
(136oC), cu mărunţirea concomitentă, sterilizarea și distrugerea unităţilor de păstrare a infor-
maţiei con* denţiale într-un singur spaţiu compact. Aparatul transformă deșeurile din pungi 
roșii (biologic periculoase/biomedicale), inclusiv obiectele înţepătoare și tăioase, în deșeuri 
municipale sterilizate.

Importanța socio-economică: Conform studiului Sănătate fără niciun prejudiciu, generarea anuală 
de deșeuri medicale este de 15,7 mii tone, din care 2,75 mii tone sunt deșeuri infecţioase 
și 314 tone constituie deșeurile periculoase. Aceste calcule nu includ deșeurile medicale 
generate în alte instituţii medicale, cum ar *  farmaciile, cabinetele medicale, stomatologiile, 
care necesită a *  luate în considerare în Planul de management al deșeurilor medicale. Altă 
problemă cu care se confruntă instituţiile spitalicești este lipsa unei reţele centralizate de 
colectare a seringilor uzate. Această problemă trebuie soluţionată prin crearea capacităţilor 
de procesare și reutilizare a acestor deșeuri.

Project description: It is proposed to use the method of sterilization by autoclaving of the infectious 
medical waste categories that contain or have come in contact with blood or other body & u-
ids, as well as viruses, bacteria, parasites and / or toxins of microorganisms. STERISHRED 250 
is the most modern method of local settlement without incineration of infectious medical 
waste processing problem. The process works at lower temperatures (136°C) with simulta-
neous grinding, sterilization and storage units destruction of con* dential information in 
one compact space. The machine turns waste “red bag” (dangerous biological / biomedical), 
including biting and ripping objects in municipal waste sterilized.

SRL „ECOSORBENT”

2.19 PRODUCEREA CĂRBUNELUI ACTIV CU CONSUM REDUS DE RESURSE 
ENERGETICE

Conducătorul proiectului: Borovițchi Oleg

Echipa proiectului: Borovițchi Oleg, Lupașcu Tudor

Descrierea proiectului: Proiectul prevede organizarea procesului tehnologic de preparare a cărbu-
nelui activ din materie primă netradiţională de origine vegetală, cu un consum redus al 
resurselor energetice. Tehnologia propusă de preparare a cărbunelui activ este una ino-
vaţională, care diferă de cea tradiţională prin aceea că oferă posibilitatea de preparare a 
cărbunelui activ de o calitate superioară din coji de nuci, sâmburi de fructe etc., utilizând 
îmbinarea procesului de piroliză și de activare într-o instalaţie comună. Produsul * nit a fost 
supus încercărilor de expertiză, rezultatele obţinute au argumentat conformitatea standar-
delor internaţionale. 

Importanța socio-economică: Producerea cărbunelui activ ecologic pur din materie primă netradiţi-
onală de origine vegetală, cu un consum redus al resurselor energetice.



Ex
p

oz
iţ

ia
  

In
te

rn
aţ

io
n

al
ă 

 S
p

ec
ia

li
za

tă
  

IN
FO

IN
V

EN
T 

20
15

  194COMPARTIMENTUL II | PART II

Project description: The project provides for the organization of the technological process of active 
coal preparation from non-traditional raw material of vegetable, low consumption of ener-
gy resources. The proposed of active coal preparation technology asset is characterized as 
a new, innovative, di� ering from the traditional that the process provides the possibility of 
preparing active coal of a major quality of nut shells, fruit seeds etc., bonding using pyroly-
sis and activation process in a common facility. The � nished product was subjected to the 
survey, the results have argued compliance with international standards. 

SRL „SERVITAL AUTO”, REZIDENT AL PȘT „ACADEMICA”

2.20 COLECTAREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR DIN MASĂ PLASTICĂ 
ȘI MATERIALE POLISTERICE PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INOVAȚIONALE

Conducătorul proiectului: Faliștean Mihai

Descrierea proiectului: Proiectul prevede organizarea procesului de producere, care include colec-
tarea și prelucrarea deșeurilor din masă plastică și materiale polisterice. Tehnologia de pre-
lucrare presupune obținerea articolelor din propilenă în sortiment larg. Sortimentul include 
articole, care nu sunt su� ciente pe piața Republicii Moldova, ceea ce va permite completa-
rea nișei libere a pieței și o competitivitate înaltă a produselor fabricate. 

Importanța socio-economică: Modelele de produse inovaționale au trecut expertiza de stat privind 
importanța lor ca valoare socio-economică.

Project description: The project provide organization of production process, including collection 
and processing of waste plastic and materials Polistes. Processing technology involves ob-
taining the wide assortment of articles of propylene. The assortment includes the articles, 
which is not enough on the Moldovan market, which would complement the free market 
niche and achieve high competitiveness of products.

SRL „RANDUEL”, REZIDENT AL PȘT „ACADEMICA”

2.21 FABRICĂ DE PRODUCERE A PELETELOR DIN DEȘEURI AGRICOLE ȘI FORESTIERE

Conducătorul proiectului: Doroftei Vitalie

Descrierea proiectului: Proiectul propune organizarea fabricii de producere a peletelor din deșeuri 
agricole și forestiere. Scopul proiectului a fost de a crea baza tehnică pentru prelucrarea și 
stocarea materiei prime; producerea peletelor de calitate înaltă și ecologic pure; comercia-
lizarea peletelor pe piața internă și cea externă; promovarea tehnologiei pe teritoriul RM.

Importanța socio-economică: Modelele de produse inovaționale au trecut expertiza de stat privind 
importanța lor ca valoare socio-economică și sunt deja comercializate pe piața externă.

Project description: The project proposes to organize factory producing pellets from agricultural 
and forestry waste. The goal was to create the technical basis for the processing and storage 
of raw materials; Pellet production of high quality and ecologically pure; marketing of do-
mestic and foreign pellets; promoting technology in Moldova.
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„TOMAI-VINEX” S.A., REZIDENT AL II „INNOCENTER”

2.22 RECONSTRUIREA ȘI MODERNIZAREA PRODUCERII SOIURILOR-CLONE 
DE VIŢĂ-DE-VIE PENTRU VIN ÎN CONDIŢIILE SC „TOMAI-VINEX” S.A.

Conducătorul proiectului: Cara Serghei

Descrierea proiectului: Se prevede reconstruirea completă a plantaţiilor viticole în SC „Tomai-Vinex” 
S.A. Se propune înlocuirea formei butucilor cordon orizontal bilateral cu creștere suspenda-
tă cu cordon orizontal bilateral cu creștere verticală. Pentru efectuarea acestei reconstruiri 
se plani% că modi% carea construcţiei spalierelor, montarea a patru niveluri de sârmă, schim-
bul stâlpilor intermediari și celor fruntași, utilizând dispozitivul Gripple. Această reconstruc-
ţie a plantaţiilor viticole în rod va permite modernizarea proceselor tehnologice cu aplicarea 
mașinilor pentru tăiatul în uscat al butucilor, cultivatoarelor pentru prelucrarea solului în 
rând, cârnitul sau ciupitul lăstarilor, recoltarea mecanizată a producţiei și reducerea la ma-
xim a lucrărilor manuale.

Importanţa socio-economică: Rezultatele realizării proiectului inovaţional vor permite dezvolta-
rea tehnologiei de cultivare a soiurilor-clone de struguri europene în SC „Tomai-Vinex” S.A., 
până la o tehnologie mai intensivă, cu cheltuieli reduse și cu o economie de resurse și de 
energie. Reconstruirea plantaţiilor viticole va permite de a obţine o nouă construcţie de spa-
lier vertical monolateral cu conducerea creșterii verticale a lăstarilor. Construcţia spalierelor 
va contribui la amplasarea raţională în spaţiu a părţilor scheletice ale butucilor, lăstarilor 
fertili și vegetativi, ceea ce va permite dezvoltarea aparatului foliar, majorarea activităţii lui 
fotosintetice și productivităţii biologice. Reconstruirea și modernizarea plantaţiilor viticole 
va duce la majorarea productivităţii, îmbunătăţirea calităţii bobiţelor, creșterea e% cacităţii 
economice și nivelului rentabilităţii culturii de viţă-de-vie în SC „Tomai-Vinex” S.A. Imple-
mentarea proiectului va permite obţinerea datelor necesare pentru con% rmarea cultivării 
mecanizate a soiurilor-clone europene în condiţiile de Sud ale RM.

Project description: The project provides a complete reconstruction of vineyards SC «Tomai-Vinex» 
SA. Proposed to replace the free-hanging vines forming on bilateral horizontal cordon with 
vertical growth. To carry out this reconstruction will replace the intermediate and boundary 
pillars installed four layers of wire. When preparing the plan to apply trellis kits anchor % x-
tures and % ttings Gripple. This reconstruction of vineyards will successfully apply machine 
for pre-trimming bushes, cultivators for soil in a series of issue of green shoots, mechanized 
harvesting and reduce the cost of manual labor. The results of an innovative project will: 
transfer of technology of cultivation European grape variety-clones in SC «Tomai-Vinex» SA 
more intensive, low-cost, energy-and resource-saving due to: changes of reference growth 
of bushes, enhances the productivity of plantations, the use of mechanization and reduce 
manual labor, increase economic e'  ciency and pro% tability; a comparative assessment of 
the research and production of existing and upgraded production technology of European 
grape clones.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

2.23 INSTALAȚIE DE USCARE A FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR CU UTILIZAREA 
DEȘEURILOR AGRICOLE

Conducătorul proiectului: Bernic Mircea

Echipa proiectului: Bernic Mircea, Cartofeanu Vasile, Balan Mihai, Vișanu Vitalie

Descrierea proiectului: Proiectul prevede elaborarea și implementarea unei uscătorii pentru uscarea 
fructelor și legumelor tip tunel care va folosi în calitate de sursă de energie căldura obţinută 
în urma arderii peletelor și deșeurilor agricole.
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Importanța socio-economică: În urma implementării uscătoriei de fructe și legume se preconizează: 
extinderea exporturilor prin obţinerea unui produs � nit de o calitate înaltă, competitiv pe 
piaţa europeană; reducerea importurilor de resurse energetice fosile și asigurarea securităţii 
energetice și a protecţiei mediului; reducerea cheltuielilor de întreţinere și reparaţie a insta-
laţiilor de uscare; crearea noilor locuri de muncă.

Project description: The project provides the development and implementation of a fruit and vege-
table tunnel dryer, that will use as a source of heat the energy obtained from burning pellets 
and agricultural waste.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (RO)

2.24 COMPOZITE CU CONŢINUT DE DEȘEURI DE CAUCIUC PROVENITE 
DIN MĂCINAREA ANVELOPELOR UZATE 

Conducătorul proiectului: Popiţa Gabriela

Echipa proiectului: Popiţa Gabriela, Corbu Ofelia-Cornelia, Roșu Cristina, Manciula Dorin, Popovici 
Antoanela

Descrierea proiectului: Scopul cercetării este de a demonstra că deșeurile de cauciuc provenite din 
măcinarea anvelopelor uzate pot �  încorporate în matrice de ciment, rezultând un material 
compozit ce poate �  utilizat cu succes în domeniul construcţiilor. S-au efectuat teste de le-
vigabilitate pentru metale grele (Cr, Ni, Pb, Cd, Cu, Zn, Fe). Rezultatele comparative arată că 
o foarte mică cantitate de metale grele din pudreta de cauciuc trece în levigat, dacă aceasta 
este înglobată în matrice de ciment. S-au efectuat teste de rezistenţă mecanică (rezistenţa 
la încovoiere și la compresiune). Rezistenţa medie la încovoiere a compozitului cu conţinut 
de pudretă de cauciuc este de 1 N/mm2, încadrându-se astfel în clasa mortarelor de zidărie.

Importanța socio-economică: Am demonstrat că depozitele de deșeuri pot furniza materiale se-
cundare pentru utilizarea acestora în compozițiile materialelor de construcții noi, de cali-
tate. Principiile de proiectare ecologică și durabilă sunt reducerea, reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor. 

Project description: The aim of this study is to demonstrate that crumb rubber can be successfully in-
corporated in cement matrix and the resulted composite material can be proposed as con-
struction material. Subsequent, leachability tests for heavy metals (Cr, Ni, Pb, Cd, Cu, Zn, Fe) 
were carried out. The results shown that a very small concentration of heavy metals passed 
in the leachate, if the rubber crumb is embedded in the cement matrix. Also strength (# e-
xural and compressive strength) tests were carried out. The medium # exural strength of the 
composite containing crumb rubber is 1 N/mm2, placing it into the masonry mortar class. 

2.25 COMPOZITE CU CONŢINUT DE DEȘEURI INDUSTRIALE DE PIELE TĂBĂCITĂ 

Conducătorul proiectului: Popiţa Gabriela

Echipa proiectului: Popiţa Gabriela, Corbu Ofelia-Cornelia, Roșu Cristina, Manciula Dorin, Popovici 
Antoanela

Descrierea proiectului: Scopul acestei cercetări a fost de a demonstra că deșeurile de piele tăbăcită 
pot �  încorporate în matrice de ciment, rezultând un material compozit, ce poate �  utilizat 
cu succes în domeniul construcţiilor. Deșeurile de piele tăbăcită au provenit din mediul in-
dustrial, în principal de la confecţionarea încălţămintei. S-au efectuat teste de levigabilitate 
pentru cromul total. Rezultatele arată că o foarte mică cantitate de crom total, din piele, 
trece în levigat, dacă aceasta este înglobată în matrice de ciment. S-au efectuat teste de 
rezistenţă mecanică (rezistenţa la încovoiere și la compresiune). Rezistenţa caracteristică la 
încovoiere se încadrează (prin calcul) între valorile de 0,2…2 N/mm2, conform standardelor. 
Comparativ cu acest standard, rezistenţa medie la încovoiere a compozitului cu conţinut de 
piele tăbăcită este de 2,86 N/mm2, încadrându-se astfel în clasa mortarelor de zidărie.
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Importanța socio-economică: Am demonstrat că deșeurile de piele tăbăcită pot �  încorporate în 
matrice de ciment, rezultând un material compozit, ce poate �  utilizat cu succes în domeniul 
construcţiilor. Astfel, depozitele de deșeuri pot furniza materiale secundare pentru utiliza-
rea acestora în compozițiile materialelor de construcții noi, de calitate. Principiile de proiec-
tare ecologică și durabilă sunt reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. 

Project description: The aim of this study is to demonstrate that tanned waste leather can be succes-
sfully incorporated in cement matrix and the resulted composite material can be proposed 
as construction material. Leather waste is from footwear industry. Due to the leather waste 
elasticity sand was used to leather grinding. Total chromium leachability from tanned lea-
ther in aqueous solutions was done. The results showed that a very small amount of total 
chromium passed in the leachate, if the leather waste was incorporated in the cement ma-
trix. Also strength (! exural and compressive strength) tests were carried out. Characteristic 
! exural resistance falls (by calculation) between the values of 0.2…2 N/mm2, from stan-
dards. Compared to these standards, the medium ! exural strength of the composite contai-
ning tanned leather is 2.86 N/mm2, placing it into the masonry mortar class. The comparison 
of the obtained results for the compressive strength, of the proposed composite was made 
with the speci� ed values in the Standard SR EN 998-1: 2011 for plastering mortars, thus with 
the average value Rc = 10.69 N/mm2, the composite falls in class CS IV mortar plaster (Rc 
standard for CS IV is between ≥ 6).

2.26 NIVELUL ACTIVITĂȚII POZZOLANICE A DEȘEULUI DE PULBERE DE STICLĂ VS.  
ALTOR PULBERI 

Echipa proiectului: Corbu Ofelia, Sandu Andrei Victor, Abdullah Mohd Mustafa Al Bakri 

Descrierea proiectului: Pentru e� cientizarea amestecurilor de beton cu deșeuri de sticlă sub formă de 
pulbere cu dimensiuni <0,250 mm, ne-am propus testarea gradului de acțiune pozzolanică 
a acesteia, prin mai multe metode și comparând cu acțiunea altor pulberi într-o compoziție 
de mortar de ciment standard. Prima metodă este determinarea rezistenței la compresiune 
a mortarelor de ciment, parțial substituit cu pulbere de sticlă, silice ultra� nă, cenușă și argilă. 
A doua metodă pentru determinarea compoziției chimice a pulberilor – cu raze X ! uores-
cente. Cea de-a treia metodă se bazează pe fragmente ale mortarelor studiate și supuse unei 
observații la microscop, determinarea SEM, pentru a investiga microstructura materialului.

Această cercetare demonstrează buna oportunitate de a utiliza pulberea de sticlă alături de 
ciment în amestec.

Importanța socio-economică: Studiul demonstrează oportunitatea utilizării pulberii de sticlă drept 
deșeu, la realizarea compozitelor verzi/ecologice, dar și metodele de determinare/depista-
re a pulberilor deșeu de diferite proveniențe cu calități pozzolanice. Astfel, depozitele de 
deșeuri pot furniza materiale secundare pentru utilizarea acestora în compozițiile materi-
alelor de construcții noi, de calitate. Principiile de proiectare ecologică și durabilă sunt re-
ducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. Scopul este de a reduce impactul negativ sau 
amprenta de carbon.

Project description: In order to streamline the mixes of concrete with powder waste glass as small as 
<0.250 mm, a postdoctoral program objective was to test the activity rate of its pozzoolanic 
reaction, through various methods and by comparing it with other powders reactions in a 
standardized cement composition. The � rst method was to determine the compressive stren-
gth of cement mortars, partially substituted by glass powder, silica fume, ash and clay. The 
second method was determining the chemical composition of the powder with ! uorescence 
X-ray. The third method, was based on fragments of mortar studied and subjected to micro-
scopic observations, SEM determination to investigate the microstructure of the raw material.

Compressive strength is an important parameter when measuring the pozzoolanic cha-
racteristic of a powder. Any powder which is to be incorporated into a composite should 
have the mineralogical and chemical composition tested, since it’s di# erent from a source 
to another. The research demonstrates the very good opportunity provided by the use of 
glass powder in composition with the cement. This way, the stored waste glass can be used 
as raw material, saving valuable non-renewable natural resources and protecting the envi-
ronment. 
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COMPARTIMENTUL III | PART III:

CREAŢIA TINERILOR 

CREATION OF YOUTH

AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

COLEGIUL DE MICROELECTRONICĂ ȘI TEHNICĂ DE CALCUL, CHIȘINĂU

3.1 ROBO HAND

Domeniul lucrării: Electronică

Autor: Gadarenco Ion

Descrierea lucrării: Robo Hand-ul constă din două părți principale: prima este robotul, unit prin " re 
cu partea a doua − cu o mănușă. Mănușa se îmbracă pe mână, iar când mișcăm degetele, 
Robo Hand-ul repetă aceste mișcări. Lucrarea este asemănătoare unei mâni de om.

Work description: Robo-Hand consists of two main pieces: " rst one is the robot, which is connected 
by wires to the second one – with a glove. The glove is dressed on the hand and when mo-
ving the " ngers, the Robo-Hand repeats all these movements. The work looks like a human 
hand. 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, IAȘI (RO)

3.2 METODĂ ȘI GENERATOR PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI PRIN GAZIFICAREA 
BIOMASEI 

Domeniul lucrării: Biotehnologie

Autori: Frunză Dragoș Sebastian, Carp Lucian Gabriel, Lența Cristian

Descrierea lucrării: Metoda prezintă un model de valori" care integrată a frunzelor, peletelor, 
rumegușului, deșeurilor lemnoase și biomasei rezultate din agricultură, în două etape. Pri-
ma etapă implică utilizarea materiilor celulozice ca substrat în procesul de cultivare a ciu-
percilor, etapa a doua implică compactarea și gazi" carea materialului rezultat, urmată de 
convertirea gazului pentru utilizare casnică, încălzire și transformarea acestuia în energie 
termică și electrică. Gazi" carea se realizează cu ajutorul unei instalații prototip ce conține 
un mini-reactor pentru utilizare casnică, cu ardere inversă, alimentare continuă, prevăzut 
totodată cu un modul de curățare și " ltrare.

Work description: This method presents a way to completely recycle leaves, biomass left from agri-
cultural processes, pellets and ligneous waste, etc. in two phases. The " rst stage represents 
the usage of cellulosic materials as substrate in the process of cultivating mushrooms, the 
second phase implies the compaction and the gasi" cation of the remaining material, fol-
lowed by the gas conversion for household use, heating and the transformation into ther-
mal and electrical energy. Gasi" cation is made using a prototype installation, which inclu-
des a reverse combustion mini-reactor, with a continuous supply of cellulosic raw materials, 
also equipped with a module for cleaning and " ltration.
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LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE „IGOR VIERU”, CHIȘINĂU

3.3 GENERATOR DE HIDROGEN

Domeniul lucrării: Industrial

Autori: Railean Igor, Railean Roman

Descrierea lucrări: Scopul ! nal al acestei lucrări este obținerea hidrogenului în calitate de combusti-
bil ecologic, utilizând procesul de electroliză. 

Work description: The ! nal aim of this work is the production of hydrogen as ecological fuel, using 
the electrolysis process.

3.4 ÎNCĂLZIREA APEI PRIN INDUCȚIA METALULUI

Domeniul lucrării: Industrial

Autori: Railean Igor, Railean Roman

Descrierea lucrări: Se încălzește o țeavă de metal prin inducție, căldura obținută se degajă în apa 
care circulă în țeavă, pentru a încălzi o încăpere. 

Work description: A metal pipe is heated by induction; the generated heat is released to the water 
circulating in the pipe, in order to heat a room.

LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR”, CHIȘINĂU

3.5 OBŢINEREA PRODUSELOR ECOLOGIC PURE PE BAZA MICROALGEI SPIRULINA 

PLATENSIS

Domeniul lucrării: Biologie

Autor: Curtev Ștefan

Descrierea lucrării: Este dezvoltat modul de obținere a substanțelor cu valoare nutritivă din alge 
Spirulina Platensis și modul de utilizare a deșeurilor producerii de S.platensis.

Work description: The aim of work is to obtain substances with nutritional value from Spirulina pla-
tensis algae and the way of using S. platensis production waste.

LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, CHIȘINĂU

3.6 INSTALAȚIE CRIOGENICĂ DE GAZ CU TURBINĂ

Domeniul lucrării: Termoenergetic

Autor: Cerempei Ion

Descrierea lucrării: Lucrarea se referă la domeniul termoenergetic, în particular la tehnologiile de 
producere a energiei electrice cu utilizarea în calitate de agent de lucru a lichidelor cu punc-
tul de ! erbere scăzut, și poate !  utilizată în calitate de staţie electrică modulară sau agregat 
de putere. Problema pe care o rezolvă invenţia este reducerea dependenţei puterii instalaţi-
ei de temperatura mediului ambiant și creșterea stabilităţii funcţionării ei la sarcini variabile 
ale generatorului electric. Problema formulată se rezolvă prin aceea că în instalaţia cunos-
cută de gaz cu turbină cu circuit închis receiverul-supraîncălzitor este executat sub formă de 
cămașă a generatorului electric, iar la ieșirea lui este instalată suplimentar o supapă retur.
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Work description: The invention relates to the � eld of thermal-energy, particularly to the electric 
energy production technologies using as working agent liquids with low boiling point and 
can be used as modular power station or power aggregate. The problem to be solved by the 
invention is the reduction of installation power dependence on the environmental tempe-
rature and increase in the stability of its operation at variable loads of the electric generator. 
The formulated problem is solved by the fact that the known gas installation with turbine 
with closed circuit the superheater-receiver is made in the form of jacket of the electric ge-
nerator, and at its outlet is additionally installed a return valve.

LICEUL TEORETIC „GINTA LATINĂ”, CHIȘINĂU

3.7 METODĂ DE CALCUL AL NUMĂRULUI DE DIAGONALE ALE UNUI POLIGON

Domeniul lucrării: Matematică (geometrie)

Autor: Suruceanu Valentin

Descrierea lucrării: În metoda de calcul sunt expuse un șir de raționamente, care reies logic una din 
alta și care duc la obținerea formulei de calcul al numărului de diagonale într-un poligon. 
Originalitatea lucrării constă în simplitatea și eleganța deducerii formulei date. Această me-
todă are o aplicabilitate directă în combinatorică și în statistică, folosite pe larg în economie 
și � nanțe.

Work description: In the method of calculation are exposed a series of reasoning’s, which logical-
ly proceed from each other and which lead to the obtaining of calculation formula of the 
number of diagonals of a polygon. The originality of the work consists in the simplicity and 
elegance of the proven formula. This method can be directly applied in combinatorics and 
in statistics, used broadly in economics and � nances.

3.8 DOUĂ PROPRIETĂȚI ALE MULȚIMILOR

Domeniul lucrării: Matematică (algebră)

Autor: Suruceanu Valentin

Descrierea lucrării: Lucrarea dată reprezintă un model, care arată cum se îmbină intuiția, descoperi-
rea legității și elementele de inducție la deducerea a 2 formule referitoare la mulțimi. Ingeni-
ozitatea lucrării referitoare la prima proprietate constă în îmbinarea concomitentă a acestor 
trei procese de creație: intuiție, descoperirea legității și inducție. Deducerea celei de-a doua 
proprietăți reprezintă un model de generalizare, sinteză, ca rezultat al rezolvării și compară-
rii mai multor exerciții concrete.

Work description: The work represents a model, which shows how are combined together the intui-
tion, discovery of legitimacy and the elements of induction to deduct two formulas relating 
to sets. The ingenuity of the work relating to the � rst property consists in the simultaneous 
combination of the three creative processes: intuition, discovery of legitimacy and inducti-
on. The deduction of the second property represents a model of generalization, synthesis, 
as a result of solution and comparison of many concrete exercises.
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LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU”, COMRAT

3.9 POLIȚA CĂRȚII ACROBATE

Domeniul lucrării: Creativitate

Autor: Mitioglo Timur

Descrierea lucrării: Scopul lucrării este folosirea cărții în calitate de decor. Pentru realizare s-au folosit 
3 colțare, două dintre ele ca suport, iar al treilea a fost montat la mijloc, în partea de sus a 
cărții. Polița permite în orice moment să se înlocuiască cartea, iar schimbul ei creează diver-
sitate în gama de culori.

Work description: The aim of the work is using the book as a decor. For achievement were used 3 
corners, two of them as a support, and the third was mounted in the middle, at the top of 
the book. Policy allows any time to replace the book and its return creates diversity in the 
range of colors.

LICEUL TEORETIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT”, CĂUȘENI

3.10 O VIAȚĂ MAI SĂNĂTOASĂ, PENTRU UN VIITOR MAI BUN (SĂPUN HAND-MADE) 

Domeniul lucrării: Sănătate (Cosmetologie)

Autor: Burlac Madlena

Descrierea lucrări: Săpunul și detergenții acționează negativ asupra sănătății. Deseori acest produs 
conține detergenţi sintetici, acizi grași sintetici și oxizi de sulf și etilenă, toxici pentru piele, 
care reduc nivelul de glicerină. Folosirea pe termen lung a acestor substanţe, provoacă ris-
cul apariției alergiilor, a pielii uscate, a iritaţiilor oculare și de& ciențe respiratorii. De aceea, 
săpunul natural este soluția potrivită pentru un mod de viață sănătos. Săpunul obținut în 
condiții de casă, din oase, grăsimi, apă, sodă și uleiuri esențiale, îi oferă un parfum deosebit 
și este total natural. 

Work description: The soap and detergents have an adverse e' ect on health. Often the products 
contain synthetic detergents, synthetic fatty acids and ethylene and sulfur oxides, toxic to 
the skin, which reduce the level of glycerin. The long-term use of these substances poses 
the risk of allergies, dry skin, ocular irritations and impaired respiration. Therefore, natural 
soap is the right solution for a healthy lifestyle. The soap obtained in domestic conditions, 
from bones, fats, water, soda and essential oils, gives it a special scent and is totally natural. 

3.11 220 V ÎN ORICE ÎNCĂPERE

Domeniul lucrării: Tehnic

Autor: Nebunelea Constantin

Descrierea lucrării: Scopul lucrării este de a asigura cu energie electrică încăperile în care nu există 
priză, doar bec. Pentru realizare s-a folosit soclul unui bec electric de tip Econom, pe care a 
fost montată o priză.

Work description: The purpose of this work is to provide electrical power the spaces where there is 
no plug, only light bulb. For achievement, an economic-type light bulb socket was used, on 
which was mounted a plug. 
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3.12 STATIV PENTRU LUCRUL CU CIOCANUL DE LIPIT

Domeniul lucrării: Tehnic

Autor: Nebunelea Constantin

Descrierea lucrării: Scopul lucrării este de a preveni accidentele în timpul lucrului cu ciocanul de 
lipit. Lucrarea este alcătuită dintr-un suport de lemn, 2 buloane, piulițe, 2 bare de metal și 2 
cleme metalice.

Work description: The aim of the work is to prevent accidents at work with a soldering hammer. The 
work consists of a timber holder, 2 bolts, screw nuts, 2 metal bars and 2 metal clamps.

LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI”, UNGHENI

3.13 NATURCREAM 

Domeniul lucrării: Medicină

Autor: Bulancea Cristina

Descrierea lucrării: NaturCream este bene% c pentru ten și rezolvă problemele, precum acneea, psori-
azisul, excesul de sebum. Compoziția cremei este naturală și nu are contraindicații: tinctură 
de Benzoe, Vitamina E, ceară biologică de albine și apă distilată. Compozitele menționate au 
rol de stabilizare a cremei, oferindu-i consistență și valabilitate.

Work description: NaturCream is bene% cial for skin and resolves such problems as acne, psoriasis, 
sweaty skin. The composition of the cream is natural and has no counter-indications; tinctu-
re of Benzoe, Vitamin E, organic beeswax and distilled water. Said products serve to stabilize 
the cream, o& ering it consistency and validity.

3.14 SPRAY AGAINST CHALK POWDER

Domeniul lucrării: Industria chimică

Autor: Bulancea Cristina

Descrierea lucrării: Spray against chalk powder este soluția unei table de scris curate, lucioase, care 
permite o vizibilitate maximă. Soluția are la bază oțet (CH

3
-COOH), apă distilată, extract hi-

droalcoolic de rozmarin. Aceste componente au rolul de a neutraliza praful de cretă și de a 
curăța tabla.

Work description: Spray against chalk powder is the solution of a clean, shiny blackboard, which 
allows maximum visibility. The solution is based on vinegar (CH

3
-COOH), distilled water, 

hydroalcoholic extract of rosemary. These components serve to neutralize chalk dust and 
clean the blackboard.

3.15 PROTEIC WATER

Domeniul lucrării: Sănătate

Autor: Artiomov Daniela

Descrierea lucrării: Proteic water este o băutură pe care o putem servi între mese pe post de snack, 
de asemenea, o putem consuma înainte de a face efort % zic. Consumul zilnic de lichide este 
de minim 2 litri, de asemenea, cu toții cunoaștem cât de important este consumul zilnic de 
produse proteice. Principalele surse de proteine pe care oamenii le consumă sunt cele de 
origine animală. Proteic water este o soluție pentru modul de viață vegan și vegetarian, este 
o băutură proteică a cărei surse de proteine nu sunt de origine animală, îți oferă energie și 
te hidratează. E sănătoasă și accesibilă pentru % ecare.
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Work description: Proteic water is a drink that we can serve between the principal meals as a snack 
also we can consume it before our workouts. The daily liquids consumption is 2 liters mini-
mum, also everybody knows that proteins daily consumption is really important. The prin-
cipal protein sources that people get are the animal once. Being vegan and having friends 
that are vegan and vegetarians I decided to make the Proteic water, a protein drink that 
doesn’t have proteins that animals provide. It gives you energy and hydration. It’s healthy 
and accessible for everyone.

3.16 PERNUȚELE SĂNĂTĂȚII

Domeniul lucrării: Medicină

Autor: Țăruș Diana

Descrierea lucrării: Pernuțe medicinale, în care elementul inovator este grâul. Scopul acestora constă 
în combaterea primelor simptome de gripă, răceală, durere de urechi. Se confecționează 
pernuța din stofă de bumbac sau in () brele sintetice ar putea să se topească la prima încăl-
zire). Apoi se umple cu grâul bine sortat, curățat de impurități. Se pune în microundă pentru 
2-3 minute, după care se aplică pe zona in+ amată și se ține până când grâul se răcește.

Work description: Healthy cushions are a set of medical cushions, where the innovative element is 
wheat. Their purpose is to combat the ) rst symptoms of fever, cold and earache. The ma-
nufacturing mode: depending on the length you want, cut a piece of cotton / + ax (if you’re 
using synthetic ) bers, pillow can melt at the ) rst heating). Then, the side edges are sewn so 
as to form a pad. Add wheat (well meant, without impurities). Place in oven for 2-3 minutes 
and take the in+ amed area until the grain is cooled. 

3.17 NAIL NUTRITION

Domeniul lucrării: Medicină

Autor: Țăruș Diana

Descrierea lucrării: Nail Nutrition reprezintă o serie de oje medicinale cu pigmenți naturali și cu supli-
mente de vitamine E și A. Rolul acestor oje constă în hidratarea și prevenirea exfolierii unghi-
ilor. Modul de preparare: se extrage pigmentul din sfeclă (antocianii) pe bază de vitamina 
A, se stoarce sucul de Aloe Vera, se ia polenul (caz particular pentru ) ecare din cele 3 oje). 
Apoi, într-un recipient de sticlă, se adaugă vitamina E cu rolul de conservant, vitamina A, cu 
rolul de sinteză a cheratinei la nivel de unghie și câteva ml de ojă transparentă. Se amestecă 
soluția până când devine omogenă. Se ) ltrează și se curăță de impurități. Se aplică direct 
pe unghie. Termenul de valabilitate este de 6 luni pentru oja de sfeclă și Aloe Vera și de 1 an 
pentru oja cu polen.

Work description: Nail Nutrition, represents a series of nail polish with natural pigments and medici-
nal supplements of vitamin E and A. The role of these nail polishes consists of hydration and 
prevent + aking nails. Preparation: the pigment extracted from beet (anthocyanins) on the 
basis of vitamin A, squeeze the juice of Aloe Vera, take pollen (special case for each of the 3 
polishes). Then, in a glass container, add vitamin E, vitamin A, responsible for keratin syn-
thesis and a few ml of clear nail polish. The solution is mixed until it becomes homogeneous. 
It is ) ltered and cleaned of impurities. Apply directly to the nail. The shelf life is 6 months for 
beet nail polish and Aloe Vera nail polish and 1 year for pollen one. 

3.18 METODA FIRELOR DE AȚĂ NEÎNCÂLCITE

Domeniul lucrării: Artă (broderie)

Autor: Țăruș Diana

Descrierea lucrării: Deseori, ) rele de aţă se încâlcesc și pierdem mult timp pentru a le descâlci, ceea 
ce este foarte obositor. Propunem o metodă în care se folosesc un suport de plastic (sticlă 
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de plastic), capacul sticlei de plastic, ace, aţă de cusut de diverse culori, după preferinţe, 
burete pentru a � xa acele. Pentru a face găuri în suport, avem nevoie de o șurubelniţă în-
călzită la foc. Prin găuri, scoatem � rele de aţă. Atunci când avem nevoie de aţă, tragem � rul 
de lungimea de care avem nevoie și tăiem cu foarfeca, lăsând să atârne un capăt de circa 4 
cm. Dacă se termină aţa de cusut din suport, o schimbăm cu alta și iarăși scoatem � rul de 
aţă prin gaură. 

Work description: We often get tangled thread and we are wasting them much time at untangled, 
which is very tiring, that’s why I propose an invention that could facilitate the work of ho-
usewives. Is made from a hard plastic (plastic bottle) plastic bottle cap, needles, sewing 
thread of di! erent colors to suit, sponge to � x those. To make holes in the support we need 
a screwdriver heated to � re. Thread wire through the holes out. When we need the thread, 
pull the thread with scissors and cut the length we need, leaving the thread again to hang 
about 4 cm. If sewing thread ends of support, one another and again change out the thread 
through the hole.

3.19 GELATINĂ X-2015

Domeniul lucrării:  Medicină

Autor: Diaconu Irina

Descrierea lucrării: Acest preparat medicinal constă din 4 elemente: gelatină, calciu, vitamina D și 
" uor, necesare pentru menținerea oaselor sănătoase. Astfel, pentru prima dată, într-un pre-
parat medicinal care are rolul de a preveni osteoporoza, se va introduce gelatina.

Work description: The medicinal preparation consists of four elements: gelatin, calcium and vitamin 
D, and " uoride necessary for maintaining healthy bones. Thus, for the � rst time, a medicinal 
preparation which is intended to prevent osteoporosis, will include gelatin.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

3.20 TRANSFORMAREA PLASTICULUI ÎN COMBUSTIBIL LICHID

Domeniul lucrării: Ecologie

Autor: Adamov Serghei

Descrierea lucrării: Proiectul prevede convertirea plasticului în combustibil sintetic, ecologic, care 
are o in" uență nocivă minimă asupra viului pe pământ. Procesul transformării este bazat 
pe piroliză catalitică. Transformarea plasticului în combustibil lichid ar putea rezolva multe 
probleme ecologice.

Work description: Processing plastics into liquid combustible will solve many environmental proble-
ms, the project envisages converting plastic into synthetic fuel, ecological, which has mini-
mal deleterious in" uence on living on earth. Transformation process is based on catalytic 
pyrolysis.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

3.21 INIMA CE BATE-N TINE

Domeniul lucrării: Sănătate

Autor: Nebunelea Grigore
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Descrierea lucrării: Scopul lucrării este de a înțelege mai bine funcțiile inimii și cum are loc circulația 
sanguină. Pentru realizare a fost folosit un suport din lemn, un tub din polietilenă de la per-
fuzie, un � r de aluminiu și o pompă din plastic.

Work description: The aim of this study is to better understand how heart functions and blood circu-
lation. For realization I used a wooden support polyethylene tube from dropping, an alumi-
num wire and a plastic pump.

CLUBUL DE CREATIVITATE TEHNICĂ PENTRU COPII „INOVATORUL”

3.22 REACTOR PENTRU PRODUCEREA BIOGAZULUI CU SISTEME DE ENERGIE 

REGENERABILE

Domeniul lucrării: E� ciență energetică

Autori: Poleacov Mihail, Vuillermoz Alexander 

Descrierea lucrării: Reactor pentru producerea biogazului cu sisteme de energie regenerabile cu vi-
teză de rotații stabilă, la diferite viteze ale vântului (pompe de apă, reactor de biogaz).

Work description: Biogas production reactor with renewable energy systems with the stable rotation 
speed at di" erent wind speeds (water pumps, biogas reactor).

LICEUL TEORETIC „C. STERE”, SOROCA 
COLEGIUL TEHNIC AGRICOL, SOROCA

3.23 UTILIZAREA SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILE – MOTORUL STIRLING

Domeniul lucrării: Energetică

Autori: Ciuvaga Alexandru, Sîrbu Alexandru 

Descrierea lucrării: Scopul constă în proiectarea unei scheme noi a motorului Stirling (modi� carea 
răcitorului) care ar permite utilizarea e� cientă a resurselor regenerabile de energie. Modelul 
propus este destinat pompării apei din rezervoarele (naturale sau arti� ciale) de apă și/sau 
încărcării unor baterii. Apa pompată este folosită în calitate de răcitor, înlocuind astfel răci-
torul de tip radiator. Motorul Stirling poate �  folosit în gospodăriile țărănești la obținerea 
energiei electrice sau/și pomparea apei pentru irigare, pentru asigurarea gospodăriei cu 
apă caldă. În � nal, se obţine o diminuare a poluării mediului, o economie a resurselor natu-
rale de energie, o micșorare a importului de resurse energetice. Înlocuirea răcitorului de tip 
radiator are două avantaje: 1) se obține un randament mai mare, deoarece răcirea cu apă 
este mai e� cientă decât răcirea cu aer; 2) apa care iese din sistemul de răcire poate �  folosită 
pentru necesitățile casnice – apă caldă menajeră.

Work description: The goal is to design a new scheme of the Stirling engine (amendment of cooler) 
that would enable the e%  cient use of renewable energy resources. The proposed model 
is intended for pumping water from water reservoirs (arti� cial or natural) and/or charging 
of batteries. The pumped water is used as cooler, thus replacing the radiator-type cooler. 
The Stirling engine can be used in households for producing electric energy and/or water 
pumping for irrigation, to provide household with hot water. Finally, one gets a reduction of 
environmental pollution, an economy of natural energy resources, a decrease in the import 
of energy resources. Replacement of radiator-type cooler has two advantages: 1) one gets 
a higher yield because water cooling is more e%  cient than air cooling; 2) the water exiting 
from the cooling system can be used for household needs – domestic hot water.
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JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA, A.O.

COLEGIUL FINANCIAR-BANCAR DIN CHIȘINĂU

3.24 COMPANIA ȘCOLARĂ KITCHEN HELPER

Domeniul lucrării: Economie

Autori: Ciobanu Petru-Adrian, Cucta Tatiana

Descrierea lucrării: Această activitate este parte componentă a proiectului Junior Achievement, 
companie școlară, educaţie antreprenorială. Activitatea companiei se axează pe produce-
rea de tocătoare inovative pe piaţa Republicii Moldova. Elevii au elaborat planul de afaceri, 
însoţit de planul % nanciar.

Work description: This activity is a component part of the Junior Achievement project, educational 
and entrepreneurial company. The activity of the company focuses on producing innovati-
ve shredders on the Moldovan market. Students have developed the business plan accom-
panied by the % nancial plan.

GIMNAZIUL DIN LOCALITATEA ZAGARANCEA, UNGHENI

3.25 DETECTOR DE METALE

Domeniul lucrării: Electronică

Autor: Colibă Maxim 

Descrierea lucrării: Detectorul de metale este alcătuit din două CD-uri, un calculator, o pereche de 
căști, o baterie, 15 cm de % r, clei PVA, un stativ cu mâner. Primul pas este conectarea calcula-
torului de CD-ul nr.1, apoi se unesc căștile la un capăt al bateriei, iar celălalt capăt al bateriei 
se unește printr-un % r la calculator. După aceasta se plasează CD-ul nr. 2 deasupra locu-
lui unde se caută ceva, pentru a detecta metalele. Se unește stativul cu mâner de această 
construcție, pentru a %  mai ușor de folosit. Acest dispozitiv poate %  important pentru % ecare 
persoană, deoarece cu ajutorul lui se pot găsi diverse obiecte de metal sau bijuterii pierdute 
prin locuință sau în afara ei. La fel, putem depista și obiecte arheologice, precum monede, 
bijuterii, arme. În momentul în care a depistat un obiect de metal, detectorul produce un 
sunet de semnalizare.

Work description: The metal detector is made up of two CDs, a computer, a pair of headphones, a 
battery, 15 cm of wire, glue, a rack with handle. The % rst step is to connect the computer to 
the CD no. 1, than the headphones are connected to one end of the battery, and the other 
end of the battery is connected through a wire to the computer. Then the CD No. 2 is placed 
above the place where we look for something, to detect the metals. The rack with handle is 
connected to this construction to be easier to use. This device can be important to everyo-
ne, because with its help we can % nd metal objects or jewelry lost inside the dwelling or ou-
tside it. Similarly, we can also detect archaeological objects, such as coins, jewelry, weapons. 
When detecting the metal object, the detector produces a signaling sound.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

3.26 ARTICOLE VESTIMENTARE CU VALORIFICAREA ELEMENTELOR PORTULUI 
POPULAR ROMÂNESC

Domeniul lucrării: Design industrial
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Autori: Rabei Iulia, Tocarciuc Alina

Descrierea lucrării: Modelele vestimentare au fost create în baza studiului portului popular româ-
nesc și a vechilor simboluri ale obiectelor de artă populară: textile, broderii, decoruri și biju-
terii. Vestimentația atestă stilistica costumului tradiţional românesc și se bazează pe expresii 
decorative ale ornamenticii tradiţionale. La confecţionarea modelelor a fost utilizată tehnica 
tradiţională de brodare. Modelele elaborate (rochii) pot servi ca prototip industrial pentru 
adaptare la producere în serii mici. Totodată, piesele vestimentare comportă valoare este-
tică și culturală, deoarece reprezintă o transpunere a elementelor costumului tradițional în 
modele vestimentare contemporane.

Work description: At the heart on the creating of clothes is the study of folk Romanian costume 
and ancient symbols and objects of folk art, the same as textiles, embroidery, decorations 
and jewelry. Clothes represents the stylistics of Romanian folk costume and is based on 
the decorative elements of folk ornamentation. For creating costumes there was used folk 
techniques of embroidery.

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
CONCURSUL NAȚIONAL DE ȘTIINȚE ȘI INGINERIE „MOLD SEF”

COLEGIUL DE MICROELECTRONICĂ ȘI TEHNICĂ DE CALCUL, CHIȘINĂU

3.27 ÎNCĂRCĂTOR FĂRĂ FIR

Domeniul lucrării: Electronică

Autor: Buza Grigorii

Descrierea lucrării: Încărcătorul fără * r prezintă un sistem electronic format din emițător de ener-
gie electrică și receptor. Receptorul (ex., telefonul mobil) plasat într-un dispozitiv electronic 
recepționează energia electrică, încărcându-se fără * r de conexiune.

Work description: The wireless charger is an electronic system consisting of electric energy transmit-
ter and receiver. The receiver (e.g., mobile phone) placed in an electronic device receives the 
electric energy and charges without connection wire.

3.28 MĂSURAREA INTENSITĂȚII CURENTULUI ȘI A TENSIUNII ELECTRICE PRIN 
INTERMEDIUL VOLTAMPERMETRULUI

Domeniul lucrării: Energie, electricitate

Autor: Gherțescu Cristian

Descrierea lucrării: Voltampermetrul este un instrument electric de măsură indicator, care cuprinde 
un voltmetru și un ampermetru într-o cutie comună, putând *  folosit succesiv și ca volt-
metru, și ca ampermetru. Voltmetrul este un instrument electric pentru măsurarea tensiu-
nii electrice și a tensiunii electromotoare, iar ampermetrul este un instrument electric care 
măsoară intensitatea curentului electric. Voltampermetrul este esențial pentru orice tip de 
lucrări electrice.

Work description: The voltamperemeter is an electrical instrument, which includes in a single box a 
voltmeter and an amperemeter. The voltmeter is an electrical measuring instrument used 
for measuring electromotive and electrical voltage, while the amperemeter measures elec-
trical current. The voltamperemeter is essential for any kind of electrical work.
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3.29 TRANSFORMAREA ENERGIEI SOLARE, ENERGIEI TERMICE ÎN ENERGIE 
ELECTRICĂ, CONVERTIREA DIN 12 V DC – 220 V DC 

Domeniul lucrării: Energie, electricitate

Autori: Gavrilaș Ion, Grama Nicu

Descrierea lucrării: Panou fotovoltaic care transformă energia solară în energie electrică; un modul 

Seebeck-Peltier care funcționează în baza efectului Seebeck (căldura se transformă în ener-
gie electrică); energia electrică este colectată într-un acumulator; un convertor de tensiu-
ne 12 V – 220 V. În Republica Moldova astfel de dispozitive pot &  utilizate în gospodăriile 
țărănești pe timp de iarnă, utilizând ca surse de căldură sobele, radiatoarele. Căldura se 
transformă în energie electrică.

Work description: A photovoltaic panel that converts solar energy into electric energy; a module that 
runs on Seebeck-Peltier e* ect (heat is converted to electric energy); the electric energy is 
collected in an accumulator battery; a voltage converter of 12 V – 220 V. In Moldova such 
devices can be used in household activities during the winter time, using as heat sources 
the stoves, radiators. The heat is converted to electric energy.

LICEUL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

3.30 CAZAN ETALON INSTALAŢIE CE DETERMINĂ PUTEREA CALORICĂ

Domeniul lucrării: Industria combustibililor biodegradabili

Autor: Butmalai Dan 

Descrierea lucrării: Este un echipament ce poate &  folosit pentru studierea rapidă a puterii calorice a 
unui combustibil prin arderea dublă a doi combustibili diferiţi. Instalaţia este simplă, utiliza-
rea acesteia necesită doar un cântar și un termometru.

Work description: The installation can be used to study the caloric power of a fuel by dual burning 
of two di* erent fuels. The installation is simple, its use requires only a scales and a thermo-
meter.

3.31 ARDUINO ÎN DRUMUL DEZVOLTĂRII ROBOTICII ȘI AUTOMATIZĂRII

Domeniul lucrării: Robotehnică

Autor: Baba Ecaterina

Descrierea lucrării: 1. Datorită ecosistemului bogat de senzori care pot &  atașați la platforma Ardui-
no, a fost creat un sistem automatizat de irigare a plantelor. Constă din platforma Arduino, 
care este creierul sistemului, având la baza ei un program scris în limbajul Processing, care 
coordonează întreg sistemul, o pompă și un senzor de umiditate. Putem atașa baterii solare 
la acumulator, iar lărgind sistemul de irigare pentru o suprafață de teren mai mare, obținem 
un mod mai e& cient de irigare a plantelor, fără a &  nevoie de veri& carea zilnică a solului. Sis-
temul automatizat de irigare a plantelor va reduce considerabil munca agricultorilor în seră 
sau în perioada caldă a anului. Această tehnologie este capabilă să alimenteze plantele cu o 
cantitate necesară de apă la timpul potrivit. 
2. Bluetooth Controlled Robot este un robot controlat de pe telefonul mobil printr-o aplicație 
specială pentru Arduino Control. Este atașat și un telefon mobil care transmite imaginea 
video pe telefonul telecomandă prin adresa IP, astfel am construit un robot spion. Robotul 
controlat de pe telefonul mobil poate &  folosit drept dispozitiv de transmisie a imaginilor 
video din zonele greu accesibile. 

Work description: 1. Due to the rich ecosystem of sensors that can be attached to the Arduino plat-
form, I created an automated irrigation system. It consists of Arduino platform, which is the 
brain system, based on a program written in the Processing language, which coordinates 
the entire system, a pump and a moisture sensor. I can also attach a solar cell battery, and 
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expanding irrigation system for a bigger ground, and I will get an easier and e�  cient irriga-
tion system without having to check the soil daily.

2. The Bluetooth Controlled Robot is a robot controlled from a mobile phone through a spe-
cial application for Arduino Control. I also attached another cell phone that transmits video 
image on your remote control by IP address, so I built a robotic spy.

LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ”, CHIȘINĂU 

3.32 SISTEM PERSONALIZAT DE RECUNOAȘTERE A GESTURILOR

Domeniul lucrării: Robotică

Autor: Marusic Diana

Descrierea lucrării: Sistemul utilizează senzori magnetometri și metode e# ciente pentru 
recunoașterea gesturilor mâinii. Analiza și prelucrarea datelor se efectuează pe server, ceea 
ce îi permite utilizatorului să nu depindă de performanța computerului personal și îi oferă 
acces de la distanță. Sistemul poate #  personalizat și în baza lui pot #  create alte sisteme, uti-
lizate în diverse domenii. Costurile de producție nu depășesc $20, ceea ce face ca sistemul 
sa # e accesibil pentru o varietate mare de utilizatori.
Sistemul poate #  utilizat pentru: ajutorul persoanelor cu dezabilități; manipularea simulă-
rilor și modelelor 3D; controlul computerului în spațiu 3D și jocuri; prezentări interactive; 
crearea altor sisteme bazate pe recunoașterea gesturilor mâinii.

Work description: The system uses magnetometer sensors and e�  cient methods for recognition 
of hand gestures. Data analysis and processing is performed on server, which allows users 
not to depend on the performance of their personal computers and o( ers them remote 
access. The system can be customized and on its basis can be created other systems, used 
in various # elds. Production costs don’t exceed $20, which makes the system accessible to 
a wide variety of users. 

The system can be used to: help people with disabilities; to manipulate with the simulations 
and 3D models; to control the computer in 3D space and games; for interactive presentati-
ons; to create other hand gesture recognition based systems.

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

3.33 PASTE FĂRĂ GLUTEN FORTIFICATE CU BANANE

Autori: Rădoi Bogdan, Alexa Ersilia, Botău Dorica, Trașcă Teodor

Descrierea lucrării: Produsele fără gluten sunt destinate persoanelor cu boală celiacă și celor cu 
intoleranță permanentă la gluten. Alimentele făinoase sunt obținute din cereale ale căror 
proteine nu generează gluten. Orezul este principala cereală folosită atât în dieta celiacă, cât 
și în tehnologia de obținere a pastelor. Această aplicație are scopul de a obține paste fără 
gluten, îmbogățite cu banane. Îmbogățirea pastelor cu fructe este relativ nouă. Combinarea 
pastelor aglutenice din orez cu substanțe bioactive din fructe uscate de banană, oferă opor-
tunitatea obținerii unui aliment dietetic nou, cu valoare nutraceutică ridicată.

Work description: Gluten-free products are intended for people with celiac disease and who have a 
permanent intolerance to gluten. Flour products intended for this population segment are 
obtained from grain of which proteins are not gluten generators. Rice is the grain matrix 
used successfully both in celiac diet but also in pasta obtaining technology. This application 
aims to obtain gluten-free pasta forti# ed with bananas. The forti# cation of pasta with fruits 
is relatively unusual. Combining the e( ect of gluten-free pasta with rice containing bioacti-
ve principles of dried fruit banana is an opportunity to obtain a novel dietary food product 
with nutraceutical high potential.
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MARUSIC IURIE

3.34 SISTEM AERIAN AUTONOM CAPABIL SĂ EXECUTE MISIUNI ASISTATE DE GPS

Domeniul lucrării: Aeronautică

Autor: Marusic Iurie

Descrierea lucrării: Sistemul aeronautic avansat este constituit din 2 părți – sistemul hardware și 
sistemul software. Avionul este dotat cu cameră video și poate face fotogra# i și # lma de la 
înălțime, având capacitatea de a transmite imaginea în timp real. Are un sistem autopilot cu 
ghidare GPS, ceea ce îi permite să acționeze în regim autonom și îi oferă o rază mai mare 
de acțiune. Anvergura aripilor este de 2 metri. Sistemul poate #  utilizat pentru efectuarea 
următoarelor lucrări: # lmări și fotogra# i de la înălțime; elaborarea hărților; transportarea 
greutăților (hrană, medicamente, dispozitive medicale) în locuri greu accesibile, de exemplu 
iarna când drumurile sunt înzăpezite; analiza situației și prognoza dezvoltării agricole pe un 
anumit teritoriu; monitorizarea bazinelor de apă. Sistemul a fost proiectat, confecționat și 
testat personal de către autor.

Work description: The advanced aeronautic system consists of 2 parts – hardware system and soft-
ware system. The plane is equipped with a video camera and can take pictures and shoot 
from a height, having the ability to transmit images in real time. It has a GPS-guided auto-
pilot system, which allows it to act autonomously and gives it a larger radius of action. The 
wingspan is of 2 meters. The system can be used to perform the following works: shooting 
and taking pictures from a height; drawing maps; transportation of loads (food, drugs, me-
dical devices) in inaccessible places, for example when the roads are snowy in winter; situ-
ation analysis and agricultural development forecast on a given territory; monitoring water 
basins.

The system was designed, manufactured and tested personally by the author.
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COMPARTIMENTUL IV | PART IV

PRODUSE ȘI SERVICII INOVATIVE 

INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ A INVALIZILOR ȘI PENSIONARILOR „VEDIAM”

4.1 VEHICULE SPECIALE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ȘI PENTRU PERSOANE 
DE VÂRSTĂ ÎNAINTATĂ 

Autor: Marțun Valeriu

Descrierea produsului: Produsul se referă la: 
Proteze avansate pentru persoane cu handicap;

Organizarea producerii  cărucioarelor electrice pentru invalizi;

Producția sistemelor anti-lapoviță pentru persoane cu dizabilitați.

Description of the product: The product relates to:
• Advanced prostheses for disabled persons;
• Organization of production of electric wheelchairs for invalids;
• Production of anti-sleet systems for persons with disabilities.

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE „BACIFERA”, ASOCIAȚIE 
OBȘTEASCĂ

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

Autori: Ungureanu Alexandra, Șveț Eugeniu, Neboisea Ion, Iliescu Natalia, Sava Parascovia, Ocară 
Ștefan, Manciu Eduard

Marcă înregistrată: MD 26427

Descrierea produsului: Fructe proaspete și prelucrate, material săditor de căpșun și arbuști fructi-
feri sub marca Bacifera prezintă produse de calitate garantată pentru consumatori. Toate 
produsele Asociației „BACIFERA” sunt ecologice, nu pun în pericol sănătatea sau siguranța 
consumatorilor în rândul copiilor și maturilor. 

Marca Bacifera se utilizează pentru promovarea și obținerea unor poziții ferme pe piață, 
îmbunătățirea imaginii Asociației „BACIFERA” și a tuturor întreprinderilor membre, a materi-
alului săditor, a producției agricole, produselor derivate și a serviciilor sale.

Produsele reprezentate prin marca Bacifera garantează consumatorilor proprietățile de con-
sum, calitatea producției, a produselor derivate și a serviciilor prestate.

Importanţa socio-economică: Produsele Bacifera aduc un bene& ciu economic important pentru 
producători prin intrare rapidă pe rod a acestor culturi, prin recolte sporite și fructe de cali-
tate, dar și un bene& ciu consumatorilor cu o garanție a calității pomușoarelor în pro& laxia 
unor boli, cât și în substituirea vitaminelor medicamentoase.

Description of the product: Fresh and processed fruit, strawberry seedlings and fruit bushes under 
the Bacifera trademark present guaranteed quality products for consumers. All the products 
of Association „BACIFERA” are environmentally friendly, do not endanger the health or safe-
ty of consumers among children and adults. 
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Bacifera trademark is used for promoting and achieving strong positions in the market, im-
proving the image of the Association „BACIFERA” and all member enterprises, of seedlings, 
agricultural production, derived products and services. 

The products under the Bacifera trademark ensure consumer properties, quality of pro-
ducts, derived products and rendered services for consumers.

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

4.3 ACTUALITĂŢI ÎN TRATAMENTUL ȘI PROFILAXIA INFECŢIILOR VIRALE 

Autori: Spînu Igor, Spînu Constantin, Guriev Vladimir, Donos Ala, Sajen Octavian

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 5071 din 22.05.2015

Descrierea produsului: Chimioterapia existentă la moment nu s-a dovedit a $  efectivă totalmente în tra-
tamentul și pro$ laxia infecţiilor virale. Concomitent, mulţi compuși chimici posedând activitate 
antivirală, demonstrează efecte adverse evidente asupra celulei gazdă a macroorganismului. 
Problemele nominalizate au servit ca premize pentru elaborarea, aprobarea clinică, paraclinică 
a medicamentului autohton Pacovirina cu activitate antivirală, interferonogenă, imunomodula-
toare și antioxidantă. Valori$ carea produsului nominalizat în practica medicală prin Programul 
naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D, conform protocoalelor clinice naţionale, 
monogra$ i, ghiduri, a demonstrat rezultate relevante în tratamentul și pro$ laxia patologiilor de 
geneză virală. Priorităţile Pacovirinei includ: absenţa sau toxicitate totalmente redusă, prezenţa 
unui spectru extins de activităţi terapeutice, accesibil pentru populaţie.

Importanţa socio-economică: Valori$ carea produsului nominalizat prin Programul naţional de com-
batere a hepatitelor virale B, C și D, conform protocoalelor clinice, monogra$ i, ghiduri con-
tribuie la reducerea semni$ cativă a morbidităţii, invalidităţii și mortalităţii prin hepatitele 
virale parenterale B, C și D.

Description of the product: Currently existing chemotherapy proved to be totally e( ective in the 
treatment and prophylaxis of viral infections. Simultaneously, many chemical compounds 
possessing antiviral activity, demonstrate obvious adverse e( ects on the host cell of the 
macroorganism. Said problems served as premises for the development, clinical, paraclini-
cal approval of the autochthonous drug Pacovirine with antiviral, interferonogenic, immu-
nomodulator and antioxidant activity. Use of the nominated product in medical practice 
through the National program to combat viral hepatitis B, C and D, according to national 
clinical protocols, monographs, guides, demonstrated meaningful results in the treatment 
and prophylaxis of viral genesis pathologies. Priorities of Pacovirine include: absence or 
completely reduced toxicity, presence of an extended spectrum of therapeutic activities, 
accessible to the population. 

4.4 FIȘĂ DE EVALUARE A ELEVILOR CLASELOR PRIMARE REFERITOARE 
LA POSEDAREA DEPRINDERILOR CULTURAL-IGIENICE, ABILITĂŢILOR 
DE PREVENIRE A MALADIILOR ȘI DE PROTECŢIE A VIEŢII 

Autori:  Zepca Victor, Arnaut Natalia, Ţîganaș Odetta

Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor: seria OȘ nr. 3956 din 25.06.2014

Descrierea produsului: Este o $ șă de evaluare prin metoda chestionării deprinderilor cultural-igie-
nice, abilităţilor de prevenire a maladiilor și de protecţie a vieţii elevilor din clasele a IV-a. 
Include întrebări închise și deschise, imagini din domeniul dat. Conţine 8 itemi și este în 
două variante.

Importanţa socio-economică: Studierea deprinderilor cultural-igienice, abilităţilor de prevenire a ma-
ladiilor și de protecţie a vieţii elevilor claselor a IV-a prin utilizarea $ șei, ne permite de a evalua 
în timp scurt un număr mare de indivizi și prelucrarea datelor colectate la calculator. În baza 
acestor date se pot elabora programe de formare a comportamentului sanogen la elevi.
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Description of the product: It is an evaluation record by the method of questioning cultural and 
hygienic habits, skills of disease prevention and protection of life of fourth-grade pupils. It 
includes open and closed questions, pictures from the given � eld. It contains 8 items and is 
in two versions.

INCUBATORUL DE INOVARE „INNOCENTER”, UNIVERSITATEA DE STAT 
DIN COMRAT

4.5 ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA INCUBATORULUI DE INOVARE 
„INNOCENTER”, CREAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ACESTUIA

Autor: Levitskaia Alla

Descrierea serviciului: În conformitate cu Specializarea inteligentă la nivel regional a UTA Găgău-
zia, aprobată în baza cadrului cercetării (potențialul de cercetare și nevoia de inovare în 
regiune) efectuate cu antrenarea stakeholderilor principali ai spațiului inovațional din re-
giune, au fost determinate direcțiile principale de specializare ale Incubatorului de Inovare 
„InnoCenter”, Universitatea de Stat din Comrat: Biotehnologii agricole, E! ciența energetică 
și sursele de energie regenerabilă. Activitatea Incubatorului Inovațional „InnoCenter” nu se 
limitează numai la incubarea întreprinderilor inovaționale, dar se răspândește asupra dez-
voltării spațiului de inovare în ansamblu al UTA Găgăuzia (desfășurarea studiilor, elaborarea 
programelor inovaționale de dezvoltare a regiunii, dezvoltarea infrastructurii inovaționale 
în regiune, desfășurarea conferințelor și meselor rotunde).

Description of the service: According to the ATU Gagauzia regional smart specialization, which has 
been approved under the framework research (research potential and the need for inno-
vation in the region) carried out with the involvement of key stakeholders of the innovati-
on space in the region, there were determined the main directions of specialization of the 
Innovation Incubator, Comrat State University “InnoCenter”: “Agricultural Biotechnology”, 
”Energy E'  ciency and Renewable Energy Sources”. The activity of the Innovation Incuba-
tor “InnoCenter” is not limited to incubation of innovative enterprises, but is spreading on 
the development of the innovation space as a whole in ATU Gagauzia (conduct of studies, 
elaboration of innovative regional development programs, development programs, develo-
pment of innovation infrastructure in the region, conduct of conferences and roundtables).

INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ȘI SANOCREATOLOGIE AL AȘM
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

4.6 STIMULATOR AL FUNCŢIEI REPRODUCTIVE LA COCOȘI 

Autori: Ţurcanu Ștefan, Gulea Aurelian, Boronciuc Gheorghe, Roșca Nicolae, Balan Ion, Bârcă Maria, 
Didilică Ina

Brevet: MD 4193

Descrierea produsului: Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la reproducerea animalelor 
agricole și poate �  utilizată pentru stimularea spermatogenezei la cocoși. Conform invenţiei, 
compusul coordinativ al zincului și seleniului cu formula generală [Zn(HSeO

3
)

2
⋅2H

2
O] se uti-

lizează în calitate de stimulator al spermatogenezei la cocoși, � ind administrat sub formă de 
soluţie ce conţine 0,036…0,042 mg/ml de compus, per os, câte 1 ml pe zi, timp de 35 de zile.

Description of the product: The invention relates to veterinary medicine, particularly to breeding 
of farm animals and can be used for stimulation of spermatogenesis in cocks. According to 
the invention, the coordination compound of zinc and selenium with the general formula 
[Zn(HSeO

3
)

2
⋅2H

2
O] is used as a stimulator of spermatogenesis in cocks, administered in the 

form of solution containing 0.036…0.042 mg/ml of compound, per os, 1 ml a day, for 35 days.
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INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM

4.7 NOI PRODUSE NUTRACEUTICE  IMUNOBIOR® ȘI BIOR®

Autori: Rudic V., Balutel B., Bogdan V., Gulea A., Cazacu D., Chiriac T., Djur S., Rudi L., Cepoi L.

Brevet: MD 4122 

Brevet de scurtă durată: MD 130

Descrierea produsului: Se propun noi produse nutraceutice,  care se obțin conform unor biotehno-
logii originale din biomasa de spirulină: BioR®, Imunobior® și Aterobior® ce conțin compuși 
biologic activi, zinc și/sau seleniu ca parte componentă efectivă. Produsele sunt naturale, se 
obțin din materie primă non convențională vegetală, sunt ecologic pure și asigură diversi% -
carea spectrului de produse curativ-pro% lactice destinate consumului uman.

Importanţa socio-economică: Produsele inovative elaborate și tehnologiile de obținere asigură su-
plinirea arsenalului de produse nutraceutice cu efecte polivalente pentru ameliorarea și for-
ti% carea sănătăţii populaţiei cu o rată înaltă a patologiilor cauzate de tulburări ale funcțiilor 
vitale ale organismului. Ca elaborări % nalizate, cu schemele tehnologice inofensive și e% ci-
ente, documentaţia, sumarul proprietăţilor terapeutice și domeniile prestabilite de utilizare, 
acestea oferă oportunitatea creării unor clustere cu atragerea întreprinderilor biotehnolo-
gice și farmaceutice care pot asigura producerea și punerea pe piața locală și cea externă 
a unor noi produse naturale, ecologic pure destinate consumului uman, cu posibilitatea 
deschiderii noilor linii tehnologice și creării noilor locuri de muncă.

Description of the product: New natural nutraceuticals are proposed, which are produced according 
to original technologies from the Spirulina biomass: BioR®, Imunobior® and Aterobior® con-
taining biologically active compounds, zinc and/or selenium as e( ective component part. 
The products are natural, are obtained from non-conventional plant raw material, are eco-
logically pure and ensure the diversi% cation of the spectrum of curative and prophylactic 
products for human consumption. 

4.8 BIOR® – SPRAY-URI

Autori: Rudic V., Bogdan V., Ștefârța R., Gulea A., Fală V., Chiriac T., Djur S., Miscu V.

Brevete: MD 4110, 4122 

Brevet de scurtă durată: MD 545

Descrierea produsului: Noi produse naturale  curativo-pro% lactice în baza biomasei cianobacteriei 
Spirulina platensis: BioR® - spray nazal destinat igienei cavității nazale și BioR® - spray buco-
faringian destinat igienei cavității bucofaringiene.  

Importanţa socio-economică: Produsele inovative elaborate și tehnologiile de obținere asigură su-
plinirea arsenalului de produse nutraceutice cu efecte polivalente pentru ameliorarea și for-
ti% carea sănătăţii populaţiei cu o rată înaltă a patologiilor cauzate de tulburări ale funcțiilor 
vitale ale organismului. Ca elaborări % nalizate, cu schemele tehnologice inofensive și e% ci-
ente, documentaţia, sumarul proprietăţilor terapeutice și domeniile prestabilite de utilizare, 
oferă oportunitatea creării unor clustere între întreprinderile biotehnologice și farmaceuti-
ce care pot asigura producerea și punerea pe piața locală și cea externă a unor noi produse 
naturale, ecologic pure destinate consumului uman, cu posibilitatea deschiderii noilor linii 
tehnologice și a creării noilor locuri de muncă.

Description of the product: There are proposed new natural prophylactic-curative products on the 
basis of Spirulina platensis cyanobacterium biomass: BioR® - nasal spray for nasal cavity hygi-
ene and BioR® - orofaringeal spray for orofaringeal cavity hygiene. 
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4.9 TEHNOLOGIA DE OBȚINERE A MANOPROTEINELOR DIN DROJDIA 
SACCHAROMYCES  

Autori: Molodoi Elena, Usatîi Aga� a, Efremova Nadejda, Fulga Ludmila

Descrierea produsului: Tehnologia include utilizarea tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-18 cu potențial înalt de producere a manoproteinelor, a mediului nutritiv de cul-
tivare speci� că tulpinii producente, parametrilor optimali de tratare a inoculatului cu unde 
milimetrice, factori care sporesc cantitatea de biomasă celulară și de manoproteine cu 
destinație în industria alimentară, farmaceutică, cosmetologie, vini� caţie.

Importanţa socio-economică: Valoarea economică a manoproteinelor este redată de posibilitatea 
utilizării lor în diverse domenii – medicină, industria farmaceutică, industria alimentară, 
vini� cație, cosmetologie etc. Datorită proprietăţilor sale speci� ce, manoproteinele pot �  uti-
lizate în calitate de stabilizatori și agenţi de îngroșare, stabilizare și dispersie. De asemenea, 
manoproteinele își găsesc aplicare practică în medicină ca antigeni imunoreactivi în dia-
gnostica unor maladii, ca substituenți ai plasmei sangvine, ca agenți naturali de protecție cu 
efect imunomodulator, antineoplastic și antioxidant. O altă direcţie, este aplicarea acestora 
în calitate de agenţi de îngroșare și geli� anţi în producerea siropurilor și gemurilor. Cercetă-
rile în domeniul oenologiei demonstrează e� cacitatea utilizării manoproteinelor în scopul 
stabilizării tartrice și proteice a vinului, contribuind astfel la îmbunătățirea caracteristicilor 
senzoriale și organoleptice a produsului � nit. 

Description of the product: The technology involves the use of Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-18 yeast strain with high potential for the production of mannoproteins, of the nutrient 
medium for cultivation of speci� c producer strain, optimal parameters for the treatment of 
inoculum with millimetric waves, factors that increase the amount of cell biomass and man-
noproteins with destination in the food, pharmaceutical industry, cosmetology, vini� cation.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, 
URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-ÎNCERC”, 
SUCURSALA BUCUREȘTI (RO)

4.10 O NOUĂ METODĂ DE A PREZICE COMPORTAMENTUL PROTECŢIILOR 
ANTICOROZIVE EXPUSE ÎN MEDII NATURALE ȘI ÎN CONDIŢII ACCELERATE 
DE LABORATOR (POSTER) 

Autori: Popa Irina, Mureșanu Alexandrina 

Descrierea serviciului: Lucrarea se referă la o cercetare experimentală privind severitatea condiţiilor 
climatice actuale din România și efectele acesteia asupra unor sisteme anticorozive aplicate 
pe oţel. Protecţiile au fost expuse în mediile atmosferice marin și alpin din România și, în pa-
ralel, în condiţii accelerate de laborator. Reprezentarea gra� că și interpretarea aderenţei la 
oţel prin variaţia clasei în care protecţia a fost încadrată după efectuarea încercării la caroiaj 
pe parcursul expunerii, au furnizat o nouă metodă experimentală de evaluare și predicţie a 
evoluţiei degradării prin coroziune a protecţiei.

Importanța socio-economică: Având în vedere diversitatea produselor de protecţie anticorozivă a 
oţelului, îmbunătăţirea continuă a recepturilor și creșterea continuă a performanţelor teh-
nice ale acestor produse, dar și intensi� carea solicitărilor climatice la nivel global și implicit 
a condiţiilor de exploatare a protecţiilor respective, metoda prezentată, de evaluare expe-
rimentală și de predicţie gra� că a degradării prin coroziune a unei protecţii anticorozive, 
reprezintă o modalitate simplă și e� cientă de studiu, de evaluare sau chiar de predicţie cel 
puţin în laborator, a duratei de viaţă a acestui tip de produse utilizate în construcţii.

Description of the service: This paper makes reference to an experimental research regarding the 
actual severity of the Romanian climate and its e& ects toward some anticorrosive systems 
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applied on steel. The coatings were exposed in marine and alpine atmospheric environ-
ments from Romania and, in parallel, in laboratory accelerated environments. The graphical 
representation and the interpretation of the adhesion of the system to steel by means of 
the variation of the class, into which the coating was framed after performing the cross-cut 
test during the exposure, provided a new experimental method to evaluate and predict the 
evolution of the degradation of the protection by corrosion.

4.11 CALITATEA AERULUI INTERIOR – PULBERI ÎN SUSPENSIE DIN SPAŢII DE LOCUIT

Autori: Vasile Vasilica, Dima Alina, Mihaela Ion

Descrierea serviciului: Monitorizarea calității aerului interior în spații rezidențiale, o componentă 
importantă a conceptului de confort, cu efecte directe asupra sănătății ocupanților, face 
parte din domeniile de cercetare de interes european și internațional. Particulele în suspen-
sie constituie un grup complex de substanțe organice și anorganice, generate de activități 
speci% ce desfășurate la interior, de fumat și de contribuția aerului din exterior. Dimensiu-
nea și concentrația particulelor sunt extrem de importante în stabilirea efectelor lor asupra 
sănătății oamenilor și, prin urmare, în studiul nostru au fost monitorizate concentrațiile de 
particule % ne, fracțiunile PM0,3-0,5, PM0,5-1,0, PM1,0-2,5 și de particule grosiere PM2,5-5,0, 
PM5,0-10,0, PM≥10.

Importanța socio-economică: Printre domeniile de prioritate publică precizate în strategia națională 
de CDI 2014-2020, sănătatea reprezintă un domeniu cu impact critic asupra calității vieții 
și a resurselor publice. Sănătatea mediului construit, domeniu în care se încadrează lucra-
rea prezentată, poate %  considerată o componentă a domeniului prioritar privind sănăta-
tea, a' ându-se la intersecția/interferența dintre mai multe domenii științi% ce, tehnologice 
și socio-economice: medicina, chimia aplicată și știinţa materialelor, ingineria lucrărilor de 
construcţii, arhitectura de interior, calitatea locuirii. De asemenea, domeniul menţionat este 
puternic orientat către viitor, a' ându-se printre tendinţele relevante pe plan global și regio-
nal, precum și printre nevoile societale presante și cele emergente.  

Description of the service: The indoor air quality monitoring in residential spaces, an important 
component of the comfort concept, with direct e* ects on occupants’ health, is part of the 
research area of European and international interest. The particulate matter is a complex 
group of organic and inorganic substances, generated by speci% c indoor activities, by smo-
king and outdoor contribution. The size and concentration of the particulate matter are 
extremely important in setting their action on the occupants’ health and therefore in our 
study were monitored the concentrations of % ne particles, fractions PM0.3-0.5, PM0.5-1.0, 
PM1.0-2.5, and of coarse particles PM2.5-5.0, PM5.0-10.0, PM≥10.

4.12 ABORDARE MULTIDIMENSIONALĂ, TRANSDISCIPLINARĂ A PLANIFICĂRII 
ȘI CERCETĂRII SPAŢIALE A MEDIULUI 

Autor: Petrișor Alexandru-Ionuţ 

Descrierea serviciului: Metodologia implică o abordare multidimensională, reprezentând criterii 
economice, sociale, de mediu și culturale, precum și prin fundamentarea sa știinţi% că este 
egal aplicabilă procesului de plani% care și de cercetare. În plus, aplicarea sa presupune im-
plicarea GIS pentru a analiza mai multe straturi de informaţii, inclusiv interacţiunea umană 
la mai multe niveluri spaţiale, utilizând datele de multe ori oferite în mod liber de către mai 
multe agenţii specializate internaţionale, europene sau românești. Metodologia a fost uti-
lizată cu succes la multe planuri și studii, prezentate în poster. Avantajele includ economi-
sirea de timp, ' exibilitatea, reproductibilitatea, integrarea datelor de cercetare, soliditatea 
știinţi% că și acceptarea evoluţiilor actuale ale știinţei.

Importanța socio-economică: Although spatial planning involves a collaborative approach of spe-
cialists with di* erent backgrounds, implying a ' exible approach, and the contents of sub-
stantiation studies associated with planning should re' ect scienti% c progress, a large part 
of specialists prefers to use the current guidelines, rigid and outdated from a scienti% c stan-
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dpoint. In more details, this means that they do not allow for a systemic view on the envi-
ronment, which on the one side accounts for economic, social, environmental and cultural 
criteria, and on the other side involves a multi-scale approach, a system is equally in� uen-
ced by the behavior of the integrating and integrated ones.

Description of the service: The methodology involves a multi-scale approach, accounting for eco-
nomic, social, environmental and cultural criteria, and through its scienti! c substantiation 
is equally applicable to the planning process and research. Moreover, its application invol-
ves the employment of GIS to analyze multiple layers of information, including the human 
interaction at multiple spatial levels, using data often freely o" ered by many international, 
European or Romanian specialized agencies. The methodology has been successfully used 
to many plans and studies, presented in the poster. The advantages include time saving, 
� exibility, reproducibility, integration of research data, scienti! c soundness and compliance 
with the current developments of science.

4.13 CRITERII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A REZERVELOR BIOSFEREI DELTEI 
DUNĂRII 

Autor: Meiţă Vasile  

Descrierea serviciului: Această cercetare încearcă să suprapună principalele criterii care trebuie să 
! e incluse în plani! carea pro-activă, pe termen lung, asigurând o co-dezvoltare durabilă a 
patrimoniului natural și cultural. Avantajele acestei metodologii includ caracterul transdis-
ciplinar și fundamentarea cercetării.

Importanța socio-economică: Largest biosphere reserve and second largest wetland, the Danube 
Delta hosts a high diversity, biological and cultural, resulting into its listing with interna-
tional conventions; in addition, natural protected areas of national and international im-
portance have been declared on its territory over time. The protection status imposed by 
the overlapping categories determines contradicting restrictions to a population su" ering 
from demographic ageing and massive outgoing migration, due to the constraints impo-
sed to economy by the protection status, but also due to the invasion of the “new” as a 
consequence of uncontrolled tourism.

Description of the service: This research is trying to overlay the main criteria which must be included 
in pro-active, long term planning, ensuring a sustainable co-development of the natural 
and cultural heritage. Advantages of this methodology include its trans-disciplinary cha-
racter and research substantiation.

4.14 STUDIU ÎN VEDEREA EVALUĂRII CARACTERISTICILOR ZIDĂRIEI CAPELEI 
FAMILIEI ȘTIRBEI

Autori: Matei Claudiu-Lucian, Grigorașenco Cristian 

Descrierea serviciului: Lucrarea prezintă modalitățile de determinare a caracteristicilor cărămizilor 
și mortarelor utilizate în zidăria veche care a fost frecvent utilizată în construcțiile culturale 
vechi de zidărie din România.

Description of the service: The paper presents the ways to determinate the characteristics of the 
bricks and mortars used in old clay brick masonry, which was commonly used in old cultural 
masonry construction in Romania.
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INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, 
URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-ÎNCERC”, 
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA (RO)

4.15 COMPOZITE CEMENTOASE CU CAPACITATE DE AUTOVINDECARE ÎN CALITATE 
DE MATERIAL DE INTERFAŢĂ A COLOANEI-GRINDĂ PENTRU ÎMBINAREA 
HIBRIDĂ ANTISEISMICĂ 

Autori: Baeră Cornelia, Păstrav Mircea, Szilagyi Henriette

Descrierea produsului: Obiectivul principal al cercetării constă în dezvoltarea unor materiale com-
pozite cementoase avansate armate dispers cu " bre, și având proprietăţi în stare proaspătă 
și întărită similare sau apropiate de cele ale Engineered Cementitious Composites (ECC), 
caracterizate prin capacitatea de autovindecare (SH). Studiul experimental a fost realizat 
folosind materii prime locale, disponibile în cea mai mare parte pe teritoriul României.

Importanța socio-economică: Studiul teoretic și programul experimental aferent se aliniază, ca și 
direcţie generală, la strategia de cercetare-dezvoltare actuală privind de" nirea și implemen-
tarea soluţiilor sustenabile de e" cientizare a tehnologiilor și materialelor inovative, sub aus-
piciile tendinţei stringente de protecţie a mediului și concept global de dezvoltare durabilă. 
Materialele cementoase avansate cu capacitate de autovindecare reprezintă modalitatea de 
îmbunătăţire a durabilităţii și duratei de viaţă a structurilor, prin caracterul de auto" surare a 
" surilor și regenerare parţială sau totală a caracteristicilor " zico-mecanice; caracterul ductil 
al compozitelor implică și soluţii inovative de reducere a necesarului de armătură în compa-
raţie cu materialele cementoase clasice.

Description of the product: The main research objective is to develop disperse " ber-reinforced Ad-
vanced Cementitious Composite Materials, and having fresh and hardened properties si-
milar or close to those of Engineered Cementitious Composites (ECC), characterized by the 
self-healing capacity (SH). The experimental study was conducted using local raw materials, 
mostly available in Romania.

4.16 STUDII PRIVIND MODALITĂŢILE DE PROTEJARE A MEDIULUI. UTILIZAREA 
MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII VERNACULARE 

Autori: Călătan Gabriela, Hegyi Andreea

Descrierea serviciului: Scopul și obiectivele studiului au fost de a identi" ca compozițiile ameste-
curilor optime pentru realizarea elementelor de tip cărămidă plină și a mortarului pentru 
zidărie; izolării termice; creșterii rezistenței la acțiunea agenților de mediu și " nisajului 
construcțiilor din argilă. Rezultatele experimentale obținute au indicat că utilizarea unor 
materiale de adaos (var, clei de oase) au ameliorat lucrabilitatea materialului; " brele vegeta-
le au in' uențat pozitiv rezistențele mecanice sau rezistența la transfer termic; procedeele de 
tratare a suprafeței cu var, ceară, uleiuri naturale, petrol au determinat creșterea rezistenței 
la acțiunea apei păstrând permeabilitatea la vapori de apă.

Importanța socio-economică: Studiul se încadrează în direcțiile strategiilor de cercetare-dezvoltare 
naționale și internaționale privind dezvoltarea durabilă și protecția mediului. Aceste materi-
ale prezintă avantajul costurilor și consumurilor energetice foarte reduse pentru producere, 
punere în operă, exploatare, eliminare/reciclare deșeuri. În exploatare, locuințele vernacula-
re prezintă avantajul menținerii unui confort termic cu consum energetic redus, în condițiile 
de siguranță și a unui mediu de locuit sănătos. Rezultatele obținute pot "  valori" cate pentru 
dezvoltarea și implementarea unui sistem de locuințe durabile, cu impact redus asupra me-
diului, confortabile și cu costuri accesibile mai multor categorii de utilizatori.

Description of the service: The purpose and objectives of the study were to identify the composi-
tion of the optimal mixtures to manufacture full brick type elements and masonry mortar; 
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thermal insulation; increase the resistance to the action of environmental agents and � nish 
the clay structures. The experimental results showed that the use of additive materials (lime, 
bone glue) improved the workability of the material; vegetable � bres positively in� uenced 
the mechanical strengths and the thermal transfer resistance; the processes for treatment of 
surface with lime, wax, natural oils, petroleum has increased the resistance to water action 
while maintaining the permeability to water vapours.

4.17 STUDIU PRIVIND COMPORTAMENTUL ARMĂTURII PENTRU ELEMENTELE 
DE BETON 

Autor: Constantinescu Horia

Descrierea serviciului: Această cercetare are ca obiectiv evaluarea capacităţii portante a barelor de 
armătură solicitate la forţă tăietoare. Eforturile de forfecare apar frecvent în armătura din 
elementele de beton și, la modul general, cercetările consecvente efectuate în ultimii două-
zeci de ani consemnează faptul că efectiv capacitatea portantă la forfecare este inferioară 
celei la întindere; în timp, oţelul utilizat pentru armarea elementelor de beton a evoluat 
implicit prin modernizarea tehnologiei de producere, fapt ce conduce la necesitatea unor 
noi studii pentru con� rmarea dacă nivelul actual al cunoașterii este corect.

Importanța socio-economică: Cercetarea demarată este de o importanţă strategică pentru optimi-
zarea constantă a soluţiilor de proiectare a structurilor de beton armat și beton precompri-
mat, având în vedere tendinţa generală de reducere a costurilor prin e� cientizarea procen-
telor de armare; acest fapt este posibil doar printr-o evaluare mai sigură atât a eforturilor 
din structură, cât și a rezervelor de portanţă sub diferite tipuri de solicitare, a materialelor 
utilizate. Studiul se încadrează ca și tematică, abordare și scop în principiile și tendinţele 
actuale de dezvoltare durabilă.

Description of the service: This research assesses the bearing capacity of reinforcement bars subjec-
ted to shearing forces. Shear e& orts appear frequently in reinforcing bars used in concrete 
elements and it is generally believed that bearing capacity in shear is less than the bearing 
capacity in tension. This belief is based on research carried out in the last twenty years. Since 
then steel used for reinforcement has changed along with the advance of its manufacturing 
technology. Thus new studies need to be conducted in order to evaluate whether the cur-
rent level of knowledge is correct.

4.18 COMPORTAMENTUL LA ÎNCOVOIERE DE LUNGĂ DURATĂ AL BETONULUI 
DE ULTRAÎNALTĂ PERFORMANŢĂ (BUIP) 

Autor: Bărbos Gheorghe-Alexandru

Descrierea produsului: Spre deosebire de betonul obișnuit (BO), modul de comportare al betonului 
de ultraînaltă performanţă (BUIP) este diferit sub acțiunea eforturilor de lungă durată, în ceea 
ce privește curgerea lentă, contracția sau săgețile dezvoltate în timp. Este cunoscut faptul 
că BUIP are proprietăți speciale, cum ar �  rezistența la compresiune mai mare de 150 MPa 
și rezistența la întindere mai mare de 20 MPa – odată cu adăugarea � brelor de oțel. Cu toate 
acestea, BUIP necesită studii suplimentare privind modul de comportare în exploatare.

Importanța socio-economică: Betonul de ultraînaltă performanță (BUIP) oferă posibilitatea reali-
zării de elemente structural zvelte, cu secțiuni mici, ceea ce înseamnă consum redus de 
material. Un alt avantaj îl constituie faptul că are o bună comportare în timp, iar elementele 
nu necesită mentenanță, chiar dacă sunt expuse în medii agresive. Astfel, pot �  dezvoltate 
direcții noi de proiectare a elementelor structural realizate din acest tip de beton, fără a 
exista restricționări cu privire la condițiile de expunere.

Description of the product: Unlike normal concrete (NC), the behavior of ultra-high performance 
concrete (UHPC) is di& erent under long-term e& orts, if we refer to creep, shrinkage or long-
term de� ections. It is well known that UHPC has special properties, like compressive stren-
gth higher than 150 MPa and tensile strength higher than 20 MPa - in case of UHPC reinfor-
ced with steel-� bers. Nevertheless, UHPC is not so elucidated regarding creep straining or 
serviceability behavior in case of structural elements.
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4.19 COMPORTAMENTUL CONTRACŢIEI DE USCARE A BETONULUI DE ÎNALTĂ 
REZISTENŢĂ ARMAT CU FIBRE 

Autori: Gherman Oana, Gherman Marius Călin

Descrierea serviciului: Această cercetare evaluează comportamentul contracției de uscare a beto-
nului de înaltă rezistență armat cu # bre. Adaosul de # bre este recunoscut pentru limitarea 
dezvoltării # surilor. Fibre de oțel, polipropilenă și un cocktail conținând aceste două tipuri 
de # bre au fost folosite pentru a obține o creștere rapidă de rezistență și o contracție scă-
zută. Contracția a fost măsurată folosind un deformetru Huggenberger pe trei prisme de 
100x100x300, pentru # ecare compoziție. Prismele au fost păstrate timp de 28 de zile în apă 
și apoi mutate într-o cameră climatică, în condiții constante. Fenomenul de contracție a fost 
urmărit până la 390, respectiv 750 de zile.

Importanța socio-economică: Cercetarea asupra îmbunătăţirii rezistenţei la compresiune și redu-
cere a contracţiei axiale se constituie ca și un pas important în încercarea de ameliorare 
continuă a performanţelor # zico-mecanice și de durabilitate a betonului – materialul cu cea 
mai generoasă utilizare în industria construcţiilor – cu repercusiune directă în prelungirea 
duratei de viață a structurilor și reducerea costurilor de mentenanţă și reparaţii ale acestora. 
Inerent, reducerea consumului de resurse materiale se încadrează în tendinţa mondială de 
protecţie a mediului.

Description of the service: This research assesses the drying shrinkage behaviour of high strength 
# ber reinforced concrete. The # ber addition is known to restrict the growth of shrinkage 
cracks. Steel, polypropylene and a cocktail of these two types of # bers were used to gain 
a quick growth of strength and a low shrinkage. The shrinkage was measured using a Hu-
ggenberger deformeter on three 100x100x300 prisms for each mix. The prisms were stored 
for 28 days in water and then moved to a climatic chamber, in constant conditions. The phe-
nomenon of shrinkage was followed until the age of 750, respectively 390 days. 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, 
URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-ÎNCERC”, 
SUCURSALA IAȘI (RO)

4.20 SISTEM DE IZOLARE ECO-EFICIENT  ENERGETIC  REALIZAT  CU  MATERIALE 

NATURALE, REGENERABILE

Autor: Miron Livia   

Descrierea produsului: Sistemul inovativ de izolare este rezultatul cercetărilor privind vulnerabilita-
tea  sistemelor de izolare termică la acțiunile mediului climatic, sisteme bazate pe materiale 
sintetice, nenaturale, în opoziție cu materialele naturale din resurse regenerabile, sustena-
bile, generatoare de condiții ideale de locuire.

Description of the product: Innovative insulation system is the result of research on vulnerability to 
climatic environmental actions of the thermal insulation systems, systems based on syn-
thetic, unnatural materials, as opposed to natural materials from sustainable and renewable 
sources, generating ideal living conditions.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI 
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”, TIMIȘOARA (RO)

4.21 PASTĂ BIO GERM FUNCTIONALĂ 

Autori: Alexa Ersilia, Botău Dorica, Rivis Adrian, Mârzu Ionela, Ciulcă Sorin

Cerere: RO 00913/2014
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Descrierea produsului: Scopul acestei invenţii este de a obține o pastă BIO GERM funcţională cu grâu 
germinat și extract de Momordica charantia cu proprietăţi ridicate senzoriale și nutriţionale 
și e# cientă din punct de vedere economic, care să # e o idee de succes în tehnologia produ-
sului de pani# caţie. Pasta BIO GERM este un produs funcţional nou, produse similare nu au 
fost identi# cate pe piaţă. Bene# ciile produsului pentru sănătate se datorează grâului germi-
nat cu proprietăţi antioxidante și conţinut ridicat de # er și extract de Momordica charantia 
recunoscut ca având rol hipoglicemic.

Importanţa socio-economică: The market segment concerning production on Romania of functio-
nal foods is still underdeveloped and the demand for such products is high; Formulation of 
pasta composition based on nutritional arguments required in the diet of consumers; Use of 
ecological raw materials obtained under controlled conditions in the USAMVB experimen-
tal # eld, greenhouse and laboratory which ensures product traceability; Free of breeders 
and chemicals in the pasta composition; Germinated wheat and fruits of Momordica cha-
rantia presents a very low glycemic index and a high iron content thus recommending the 
product in hypoglucidic diet or iron de# ciency anemia.

Description of the product: The aim of this application is to obtain a functional BIO GERM pasta 
with germinated wheat and Momordica charantia extract with high sensory and nutritional 
properties and economically e%  cient, which to be a successful idea in the bakery product 
technology. The BIO GERM pasta is a novel functional product, similar products were not 
identi# ed on market. Health bene# ts of the product is due by germinated wheat with anti-
oxidant properties and high content of iron and Momordica charantia extract recognized as 
having hypoglycemic role.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

4.22 PRODUSE DE ÎMBRĂCĂMINTE FUNCȚIONALE PENTRU COPIII NĂSCUȚI PREMATUR 

Autori: Danila Victoria, Irovan Marcela

Descrierea produsului: Articolele de îmbrăcăminte funcționale pentru copiii născuți prematur sunt 
destinate îmbrăcării copilului a& at în incubator. Produsele sunt confecționate din materi-
ale naturale și prezintă soluții constructive și tehnologice adaptate caracteristicilor antro-
pomorfologice și # ziologice ale copilului prematur, # ind corespunzătoare cerințelor de în-
grijire în secțiile de neonatologie-pediatrie și compatibile cu echipamentele medicale din 
medicina neonatală. Produsele pot #  îmbrăcate și dezbrăcate ușor și rapid, fără manipulări 
care ar traumatiza copilul a& at în incubator. 

Importanţa socio-economică: Produsele de îmbrăcăminte sunt destinate copiilor prematuri și sunt 
adaptate condițiilor de purtare și tratament în incubator, prezintă elemente necesare pen-
tru îngrijirea copilului prematur și contribuie la creșterea șanselor de supraviețuire a prema-
turilor. Soluțiile constructive și tehnologiile originale propuse oferă confort termic și igienic 
necesar copiilor prematuri, corespondența antropometrică, atât pentru pozițiile statice ale 
copilului, cât și pentru dinamica acestuia, iar sistemul de înfășurare permite atașarea dispo-
zitivelor medicale necesare și reduce timpul de îmbrăcare-dezbrăcare în situații de urgență.

Description of the product: Functional clothing products for premature babies are intended for 
dressing the child in the incubator. The products are made of natural materials and repre-
sent constructive and technological solutions adapted to the anthropomorphological and 
physiological characteristics of the premature baby, corresponding to the proper care re-
quirements in the pediatrics and neonatology department and compatible with medical 
equipment in neonatal medicine. Products can be easily and quickly dressed and undres-
sed, without manipulations that would traumatize the child in the incubator.
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4.23 PRODUSE VESTIMENTARE INOVATIVE

Autori: Musteață Elena, Racceeva Elena, Coinac Valeria

Descrierea produsului: Model vestimentar pentru femei tip rochie cu soluționare inovativă de pro-
iectare constructiv-tehnologică a mânecilor. 

Importanța socio-economică: Soluționările constructiv-tehnologice elaborate conferă un aspect ine-
dit produsului, asigurând, totodată, confort și funcționalitate la purtare, fapt care sporește 
competitivitatea modelelor. Modelul respectiv poate #  implementat în producția industria-
lă în baza documentației constructiv-tehnologice elaborate.

Description of the product: Dress-type clothing model for women, with innovative sleeve technolo-
gical-constructive design solution.

4.24 PRODUSE VESTIMENTARE TRANSFORMABILE

Autori: Martîniuc Nadejda, Musteață Elena, Racceeva Elena

Descrierea produsului: Modelele vestimentare elaborate reprezintă piese vestimentare exterioare 
tip scurtă care, la necesitate, devin polifuncționale grație elementelor detașabile prin in-
termediul fermoarelor sau copcilor. Astfel, din gulerul detașabil al scurtei se poate modela 
acoperământ pentru cap; din partea inferioară detașabilă a scurtei se poate forma o geantă 
funcțională; iar din pelerina demiului poate #  # gurată o glugă. Toate trei produse transfor-
mabile sunt polifuncționale, comode și practice, distingându-se și prin aspect estetic elevat. 

Importanța socio-economică: Elementele detașabile și soluţionările constructiv-tehnologice elabo-
rate permit diversi# carea aspectului exterior al produselor, oferă confort și funcţionalitate 
la purtare, fapt care sporește competitivitatea modelelor. Modelele respective pot #  imple-
mentate în producția industrială în baza documentaţiei constructiv-tehnologice elaborate.

Description of the product: Costumes that were created represent outerwear items such as jackets, 
coats, which become if necessary multifunctional garments because of transformable ele-
ments of clothing through the zippers and buttons. So the collar of jacket can easily be con-
verted into a headwear, the lower part of the jacket can be transformed into functional bag; 
from the cape coat can be formed a hood. All three transformed costumes are multifunctio-
nal, comfortable and practical, as well as are characterized by high aesthetic qualities.
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 INDUSTRII CULTURALE ȘI CREATIVE

 CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES

ASOCIAȚIA FEMEILOR INOVATOARE DIN REPUBLICA MOLDOVA

5.1  LUCRU MANUAL – HANDMADE (BRODERII, ÎMPLETITURI CROȘETATE)

Autor:  Bodrug Viorica 

Domeniul: Artizanat 

Descrierea lucrării: Broderiile/împletiturile sunt o artă de decorațiuni textile cu o îndelungată 
tradiție, $ ind cel mai elegant și rezistent mod de personalizare, atât al produselor textile, cât 
și al altor materiale. Lucrul de mână devine o sursă de satisfacții și, în același timp, un mod 
de recreare. Obiectele de împodobit interiorul, lucrate manual, indiferent de tehnica în care 
au fost executate, ocupă un loc aparte în cele mai prețioase interioare moderne, sporindu-le 
frumusețea și întărindu-le nota personală.

 Importanţa socio-economică: Cunoașterea și valori$ carea artei populare în creații proprii. Cultura 
și tradiţiile românilor sunt la fel de vechi ca și poporul însuși. Arta populară își are rădăcinile 
în trecutul îndepărtat și tumultos al $ ecărei regiuni. Într-o lume mereu în schimbare, cu 
ritmuri de viaţă din ce în ce mai alerte, un singur lucru a rămas și va rămâne viu în memoria 
colectivă ca o constantă a vieţii spirituale: folclorul românesc. Este ceea ce ne de$ nește ca 
popor, este emblema neamului nostru. Arta populară trebuie cunoscută, trebuie conservată 
și, mai ales, trebuie practicată.

Work description: Embroidery/knitting is an art of textile decorations with a long tradition, being the 
most stylish and durable way of customizing both textiles and other materials. Handwork 
becomes a source of satisfaction and at the same time a way of recreation. Interior deco-
ration items, handmade, regardless of the technique in which they were executed, occupy 
a special place in the most valuable modern interiors, enhancing their beauty and stren-
gthening their personal touch.

5.2 ACCESORII ÎN TEHNICA TIFANY

Autor: Borta Marina 

Domeniul: Artizanat 

Descrierea lucrării: Accesorii din cristale și elemente din sticlă cehă.

Work description: Crystal accessories and Czech glass elements.

5.3 LUCRĂRI ÎN TEHNICA QUILLING

Autor: Popa Ecaterina 

Domeniul: Artizanat 

Descrierea lucrării: Tablouri executate în tehnica Quilling cu alte elemente decorative.

Work description: Pictures made in Quilling technique with other decorative elements.
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5.4  GENȚI ECO DIN HÂRTIE PLASTIFIATĂ. ARTĂ RECICLATĂ

Autor: Sîtnic Victoria

Domeniul: Artizanat 

Descrierea lucrării: Gențile Eco pot "  catalogate drept artă reciclată, dar acestea reprezintă, totodată, 
și un accesoriu practic ce își îndeplinește pe deplin menirea. Confecționate din hârtie plas-
ti" ată " ecare piesă este rezistentă la umezeală și prezintă un design unic și irepetabil. 100% 
handmade.

Work description: Our Eco Handbags can be classi" ed as recycled art, but at the same time they are 
a practical accessory. Handbags are made from plasticized paper and are water-resistant. All 
works are 100% handmade and have a unique and unrepeatable design.

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

5.5 METODE ȘI PROCEDEE DE ÎNMULŢIRE ȘI APLICARE A ENTOMOFAGULUI 
TRICHOGRAMMA PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR

Autor: Gavriliţa Lidia

Monografie știinţi* că, ISBN 978-9975-56-176-1. 632.937:595.792 G 26

Descrierea lucrării: În prezenta monogra" e au fost incluse rezultate știinţi" ce obţinute pe parcursul 
mai multor ani, pe plan fundamental și aplicativ în câmp (implementate) pe suprafeţe de 
aproximativ 3000 ha însămânțate cu culturi agricole, protejate de dăunători prin metoda bi-
ologică, pentru obţinerea producţiei agricole ecologice. Au fost studiate proprietăţile biolo-
gice și morfologice ale principalelor specii de Trichogramma. Au fost elaborate și implemen-
tate: metodele principale de sporire a calităţii Trichogramma pentru înmulţirea ei în masă; 
procedee de înmulţire și păstrare a Trichogramma pe ouă de diferite gazde iradiate cu raze 
gama; implementarea metodelor de producere și aplicare a entomofagului Trichogramma 
cu calităţi sporite pentru protecţia plantelor.

Importanţa socio-economică: Priorităţile aplicării metodei biologice de protecţie a plantelor cu 
entomofagul Trichogramma constă în: reducerea cheltuielilor " nanciare pentru protecţia 
culturilor (în mod esenţial), păstrarea organismelor utile din natură (entomofagii), sporirea 
e" cacităţii biologice în câmp cu 15-25%, creșterea producţiei agricole cu 20-30%, asigurarea 
calităţii produselor alimentare (ecologice), reducerea la minim a numărului de tratamente 
chimice de protecţie (0-1), evitarea poluării mediului înconjurător, preţul mic, siguranţa ino-
fensivităţii, calitatea bună, simplitatea utilizării, puritatea ecologică.

Work description: In this monograph were included scienti" c many years’ results obtained funda-
mentally and applicatively in the " eld (implemented) on areas of approximately 3000 ha 
sown with crops, protected from pests by biological methods, for producing ecological agri-
cultural products. There were studied the biological and morphological properties of the 
main species of Trichogramma. There were developed and implemented: the main methods 
for increasing the quality of Trichogramma for its mass propagation; the methods for pro-
pagation and preservation of Trichogramma eggs of di/ erent hosts irradiated with gamma 
rays; implementation of methods for the production and application of Trichogramma spp 
entomophage with increased qualities for crop protection. 
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CANGEA NATALIA

5.6  ÎMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE 

Domeniul: Artizanat

Descrierea lucrării: Sculpturi din fân de mărimi mari, păpuși mari și mici, panouri decorative, suve-
nire, jucării.

Work description: Hay sculptures of large sizes, large and small dolls, decorative panels, souvenirs, 
toys.

GÎRBU ANATOLIE

5.7  SUPORT PENTRU CANDELĂ ȘI LUMÂNĂRI (VARIANTE)

Domeniul: Artizanat 

Certificate DMI: MD 1390, 1392, 1408, 1414, 1474, 1482, 1483, 1491, 1539

Descrierea lucrării: Suporturile pentru candelă și lumânări sunt executate din lemn de plop, tei, ste-
jar, arțar, salcâm. Aceste suporturi sunt de diferite forme și dimensiuni. Pe aceste suporturi 
sunt aplicate icoane și incrustate diferite rugăciuni.

Work description: Votive light and candle holders are made of poplar, linden, oak, maple, acacia 
wood. These holders are of di% erent shapes and sizes. On these holders are applied di% erent 
icons and encrusted di% erent prayers.

MAZUR ZINAIDA

5.8  PRODUSE DE PANIFICAȚIE

Domeniul: Pani& cație 

Descrierea lucrării: Plăcinte, prăjituri, pâine ritual: cumetrii, botez, nunți.

Work description: Pies, cakes, ritual bread: godfathersponsorships, christening, weddings.

MÎNDRU SVETLANA 

5.9  LUCRU MANUAL 

Domeniul: Artizanat, apicultură

Descrierea lucrării:  Broderii executate în diferite tehnici, cum ar & : pasul de cruciuliță și folosirea 
mărgeluțelor; lumânări și & gurine decorative din ceară naturală, destinate utilizării în diver-
se ceremonii sau pentru a crea o ambianță plăcută; vase pictate manual; produse apicole și 
ceaiuri din plante medicinale.

Importanţa socio-economică: Această prezentare artistică a produselor apicole și plantelor medi-
cinale are o mare importanță în cultivarea dragostei și respectului omenirii față de albina 
meliferă. Bene& ciile folosirii produselor apicole în alimentația umană sunt cunoscute din 
antichitate, cu o singură condiție: să & e de o înaltă calitate. Arta, frumosul și satisfacția su-
( etească ajută mai ușor să depășim clipele grele, stresul, surmenajul ritmului grăbit al vieții 
umane cotidiene.



Ex
p

oz
iţ

ia
  

In
te

rn
aţ

io
n

al
ă 

 S
p

ec
ia

li
za

tă
  

IN
FO

IN
V

EN
T 

20
15

  226COMPARTIMENTUL V | PART V

Work description: Embroidery performed using di� erent techniques such as: the step of crosses and 
the use of small pearls; decorative wax candles and � gurines intended for use in various 
ceremonies or to create a pleasant ambience; hand painted pots; apiculture products and 
herbal teas.

NEGRU-VODĂ MARIA

5.10  MACHETE (SUVENIRE ÎN STIL NAȚIONAL), BIJUTERIE MANUALĂ

Domeniul: Artizanat 

Descrierea lucrării: Lucrarea reprezintă o machetă de locuință, la baza căreia au stat tradițiile popu-
lare românești de amenajare a locuințelor. Vor �  prezentate mai multe varietăți de machete 
de acest gen.

Work description: The work represents a model of dwelling, based on Romanian folk traditions of 
dwelling arrangement. Several varieties of models of this kind will be presented.

SmART-SELL ART, SELL SMART

5.11  EXPOZIȚIA SmART

Autori: Bucos Cătălina (fondator), Antoci Ciprian, Namgaladze So� a, Gurin Irina, Malearciuc Maxim, 
Gotmaniuc Nicoleta, Mereuță Aliona, Fisticanu Ion

Domeniul: Pictură 

Descrierea lucrării: SmART este un proiect orientat spre susținerea tinerilor plasticieni prin crea-
rea oportunităților de comercializare a lucrărilor de artă. Scopul nostru este de a promova 
artiștii și lucrările acestora. Având implicați la activ 20 de artiști, SmART le oferă posibilitatea 
să își câștige existența pe baza creației proprii. Doar prin susținerea tinerelor talente vom 
avea un aport direct la dezvoltarea culturii Republicii Moldova.

Picturi ale elevilor de la C.A.P. „ A. Plămădeală”, AMTAP și Liceul ”Igor Vieru”:

1. Blocul, autor Ciprian Antoci

2. Buds, autor Nicoleta Gotmaniuc

3. Sunset, autor Nicoleta Gotmaniuc

4. Ethnicity, autor Aliona Mereuță

5. Galbenă gutuie, autor Irina Gurin

6. The mask of democracy, autor Irina Gurin

7. Nud, autor Ion Fisticanu

8. Doi, autor Ion Fisticanu

9. In process, autor So� a Namgaladze

10. Peisaj rural, autor Maxim Malearciuc.

Work description: SmART is a project oriented to sustain youth painters through helping them mar-
ket their artworks. Our goal is to promote artists and their artworks. By this time, our project 
has 20 artists involved, o� ering them the opportunity to practice and sell their masterpieces 
on our website www.sellartsmart.com. We do consider having a big impact on Republic of 
Moldova`s culture by supporting young artists and promote their art.
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1. ACADEMIA DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI 
(AȘM)

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, 
MD-2001, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/27-14-78, 54-28-23
Fax: +373 22/54-28-23
e-mail: consiliu@asm.md

2. AGENŢIA PENTRU INOVARE 
ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC (AITT)

str. Mioriţa nr. 5, etaj 4, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/88-25-60
fax: +373 22/88-25-60
e-mail: o"  ce@aitt.md

3.  APC „STA-PRIM”, „FICOTEHFARM” LTD

str. Mioriţa nr. 3/5, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/73-50-07

4. ASOCIAŢIA FEMEILOR INOVATOARE 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

bd. Ștefan cel Mare nr. 123, ap. 32,
MD-2001, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 79-66-90-61
e-mail: a# rmgrup@gmail.com 

5. ASOCIAŢIA INVENTATORILOR DIN IRAK 
(IRAQI ASSOCIATION OF INVENTORS)

Al-Jaderya Street, 
009646, Baghdad, Iraq 
Tel.: +96-47-901-60-26-11
e-mail: prof.hazimaldaraji@yahoo.com

6. ASOCIAŢIA INVENTATORILOR 
ȘI RAŢIONALIZATORILOR DIN POLONIA 
(ASSOCIATION OF POLISH INVENTORS 

AND RATIONALIZERS)

str. Sternicza nr. 46, 01-350, 
Warszawa, Poland
Tel./Fax: +48 781/348-200
e-mail: spwir.sekretariat@gmail.com

PERSOANE JURIDICE

Lista participanţilor 
la Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT-2015”

List of participants 
in the International Specialized Exhibition “INFOINVENT-2015”

7. ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ A INVALIZILOR 
ȘI PENSIONARILOR „VEDIAM” DIN REPUBLICA 
MOLDOVA

str. Prieteniei nr. 24, Ciorescu, 
MD-8122, Chișinău, Republica Moldova 
Mobil: +373 69-15-63-39
e-mail: martunvalerii@mail.ru

8. ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ, ASOCIAŢIA 
PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE 
„BACIFERA”

str. Costiujeni nr. 14, 
MD-2019, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 69-80-17-76
e-mail: bacifera@mail.com 

9. A.O. JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA

str. Mitropolit Varlaam nr. 65, 
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova 
Mobil: +373 79-53-77-45
Fax: +373 22/22-76-05
e-mail: laurentia_# lip@mail.ru

10. CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE 
A REPUBLICII MOLDOVA

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 151, 
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/22-15-52
Fax: +373 22/23-44-25
e-mail: camera@chamber.md

11. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN DOMENIUL 
GEOPOLIMERILOR&TEHNOLOGIILOR 
VERZI (CENTER OF EXCELLENCE 

GEOPOLYMER&GREEN TECHNOLOGY), 
MALAYSIA

str. P.O. Box, D/A Pejabat Pos Besar, 
01000, Kangar, Perlis, Malaysia 
Tel.:+6049798928
Fax: +6049798178
e-mail: mustafa_albakri@unimap.edu.my
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12. CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ

str. Gh. Asachi nr. 67a, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/57-45-01, 57-45-70, 72-97-14 
Fax: +373 22/57-46-69
e-mail: avolneanski@cnsp.md, cspinu@cnsp.md

13. CENTRUL PROIECTE INTERNAŢIONALE 
AL AȘM

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, 
MD-2001, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/27-45-34, 27-07-74
Fax: +373 22/27-07-74
e-mail: intprojects@asm.md

14. COLEGIUL DE INGINERIE (SVS COLLEGE 

OF ENGINEERING), INDIA

str. North Agrahem, no. 90/108,
Poste code 626132, India
Tel.: +919443962244
e-mail: tenithadithyaa@yahoo.com

15.  COLEGIUL DE MICROELECTRONICĂ 
ȘI TEHNICĂ DE CALCUL, CHIȘINĂU

str. Mihai Sadoveanu nr. 40/2, 
MD-2075, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/48-97-46, 48-97-87
Fax: +373 22/43-30-78
e-mail: crmetc@mail.md, cmtc91@rambler.ru 

16. COLEGIUL FINANCIAR-BANCAR DIN 
CHIȘINĂU

str. Miron Costin nr. 26/2, 
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/43-50-55
Fax: +373 22/44-31-68
e-mail: iacob_natali@yahoo.com

17. COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” 
DIN IAȘI, ROMÂNIA

str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, 
RO-700454, Iași, România
Tel.: +40 232/215-746

18. COLEGIUL TEHNIC AGR ICOL DIN SOROCA

str. Șoimului nr. 5, 
MD-3006, Soroca, Republica Moldova
Mobil: +373 60-43-89-57
Fax: +373 230/22-457
e-mail: vciuvaga@mail.ru

19. CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU 
ACREDITARE ȘI ATESTARE

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180, 
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel./Fax: +373 22/29-62-71 
e-mail: info@cnaa.md 

20. CLUBUL DE CREATIVITATE TEHNICĂ 
PENTRU COPII „INOVATORUL”

Tel.: +373 79-465-009
e-mail: masterwind@hotmail.com

21. CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 
POLONIA

str.  Warszawska 24, 
31-155 Kraków, Poland
Tel.: + 48 12 628 20 00
Fax: + 48 12 628 20 71
e-mail: redakcja@pk.edu.pl

22. FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ 
A ASOCIAŢIILOR DE INVENTATORI 

(INTERNATIONAL FEDERATION OF INVENTOR’S 

ASSOCIATION)

Rue Du 31-Décembre 8, 
1207 Geneva, Switzerland
Tel.: +41 22 548 31 48
Fax: +41 22 786 00 96
e-mail: info@i' a.com

23. FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI

str. Sf. P. Movilă nr. 3, 
RO-700809, Iași, România 
 Tel.: +40-745-438-604
 Fax: +40-232-214-816
 e-mail: euroinvent@yahoo.com 

24. GIMNAZIUL ZAGARANCEA, UNGHENI

s. Zagarancea, MD-3606,
r-nul Ungheni, Republica Moldova.
Tel.: +373 236/21-540

25. GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT) A AȘM

str. Pădurii nr. 18, 
MD-2002, Chișinău, Republica Moldova
Tel./Fax: +373 22/55-04-43
e-mail: cancelarie.gb@asm.md

26. JSC „ARSTA GROUP”, LITUANIA 

str. Ezero st. 24A, Antezeriai, 
Zujunai Mun., Vilnius district, Lithuania
Tel.: +370 676 88888
e-mail: ecoranga@ecoranga.com 

27. JSC „FISHELSON”, LITUANIA

str. Naujoji st. 8-6, Dieveniskes, 
Salcininkai district, Lithuania
Tel.: +370 689 66678
e-mail: info@' shelson.lt 

28. JSC „TESONET”, LITUANIA

str. Smolensko st. 10B, 
Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 605 40733 
e-mail: info@tesonet.lt 
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29. JSC „CONSULTUS MAGNUS”, LITUANIA

str. Zalgirio st. 93, 
Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 527 28439
e-mail: info@consultusmagnus.com 

30. JSC „GETWEB”, LITUANIA

str. Laisves av. 60, 
Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 528 62913 
e-mail: info@getweb.lt 

31. JSC „EKOPIJA”, LITUANIA

str. J. Savickio st. 4, 
Vilnius, Lithuania
Tel.: + 370 684 49187
e-mail: info@ekopija.lt 

32. INCUBATORUL DE INOVARE 
„INNOCENTER”, UNIVERSITATEA 
DE STAT DIN COMRAT

str. Galatsana nr. 17, 
MD-3800, Comrat, Republica Moldova 
Tel.: +373 298/2-34-81, 2-75-98
Fax: +373 298/2-75-98
e-mail: alla.levitskaia@inno-center.md

33. INSTITUTUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE, 
IAȘI, ROMÂNIA 

str. Lascăr Catargi nr. 47, 
RO-700107, Iași, România
Tel./Fax: +40 232/218121

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

Calea Ieșilor nr. 28,
MD-3101, Bălţi, Republica Moldova 
Tel.: +373 231/3-31-51, 3-01-27

35. INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM

str. Academiei nr. 3, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/72-54-90, 73-99-63
Fax: +373 22/73-99-54
e-mail: ichem@asm.md

36. INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL AȘM

str. Academiei nr. 5, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/73-53-86, 73-53-84
Fax: +373 22/73-53-82
e-mail: mtirsu@ie.asm.md

37. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
„PORUMBENI”, INSTITUŢIE PUBLICĂ

MD-4834, s. Pașcani, 
r-nul Criuleni, Republica Moldova
Tel.: +373 22/24-55-71

38. INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM

str. Academiei nr. 5, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/73-55-34, 73-81-49
Fax: +373 22/73-81-49
e-mail: marypoker@mail.ru 

39. INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE 
ȘI SANOCREATOLOGIE AL AȘM

str. Academiei nr. 1, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/72-51-55, 73-99-05
Fax: +373 22/73-71-42
e-mail: vciochina@asm.md

40. INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE 
ȘI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

str. Pădurii nr. 20, 
MD-2002, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/77-04-47, 55-68-80
Fax: +373 22/55-68-80 
e-mail: asm_igfppyahoo.com

41. INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 
ȘI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” AL AȘM

str. Academiei nr. 3, bloc 3, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/73-70-92, 73-74-59
Fax: +373 22/73-74-59
e-mail: directia@nano.asm.md

42. INSTITUTUL DE MATEMATICĂ 
ȘI INFORMATICĂ AL AȘM

str. Academiei nr. 5, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/72-59-82
Fax: +373 22/73-80-27
e-mail: imam@math.md

43. INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ, 
IMSP

str. T. Ciorbă nr. 1, 
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.:+373 22/23-78-84, 23-53-09
Fax: +373 22/23-53-09
e-mail: novikova.valeria@gmail.com 
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44. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE 
ȘI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM

str. Academiei nr. 1, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova 
Tel./Fax:+373 22/72-57-54, 
Mobil: +373 68-65-62-25
e-mail: chiriac_tv@yahoo.com 

45. INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
„MECAGRO”, INSTITUŢIE PUBLICĂ

str. Miron Costin nr. 7, 
MD-2068, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/44-00-87, 49-21-31
Fax: +373 22/49-21-31
e-mail: institut@mecagro.md

46. INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL AȘM

str. Academiei nr. 1, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova 
Tel./Fax: +373 22/73-98-09
Mobil: +373 67-18-19-90 
e-mail: anna.moldovan@yahoo.com

47. INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI, IMSP

 str. Burebista nr. 93, 
MD-2062, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/23-78-84
e-mail: mamsicop@gmail.com 

48. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM 
ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ 
„URBAN-INCERC”, ROMÂNIA

Șoseaua Pantelimon nr. 266, Sector 2, 
RO-021652, București, România
Tel.: +40 21/627-27-40
Fax: +40 21/255-18-52
e-mail: marypoker@mail.ru 

49. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ 
ICPE-CA,  ROMÂNIA

Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, 
RO-030138, București, România
Tel.: +40 21/346-72-31, 346-82-99
Fax: +40 21/346-82-99
e-mail: o#  ce@icpe-ca.ro

50. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE AL AȘM

str. Ion Creangă nr. 45, 
MD-2064, Chișinău, Republica Moldova 
 Tel.: +373 22/50-11-01
 Fax: +373 22/74-37-94
 e-mail: elenabordian68@gmail.com 

51. INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA 
MOLDOVA, IMSP

str. N. Testemiţanu nr. 30, 
MD-2025, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/85-24-14, 85-23-03
Fax: +373 22/72-78-80
e-mail: anticamera@onco.md

52. INSTITUTUL ȘTIINŢIFICO-PRACTIC 
DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, INSTITUŢIE PUBLICĂ

str. Vierul nr. 59, 
MD-2070, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/28-54-31, 24-16-88
Fax: +373 22/24-16-88
e-mail: janna_cr@mail.ru

53. ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ 
UZINA „TOPAZ” S.A.

Piaţa Dimitrie Cantemir 1, 
MD-2001, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/87-61-04, 87-61-71
Fax: +373 22/58-24-00
e-mail: topaz@topaz.md

54. ÎNTREPRINDEREA DE STAT „IZOMER” 
A AȘM

str. Sprîncenoaia nr. 5/1, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/73-71-65
e-mail: izomer2006@yahoo.com

55. LICEUL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A 
MOLDOVEI

str. Sprîncenoaia nr. 1, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 69-51-73-05
e-mail: keepoutzone@yahoo.com

56. LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE 
„IGOR VIERU”, CHIȘINĂU

str. Miron Costin nr. 24, 
MD-2068, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/49-71-29, 44-53-83 
Fax: +373 22/43-30-78
e-mail: liceuligorvieru@mail.md, 
liceulacademicigorvieru@gmail.com

57. LICEUL TEORETIC „BOGDAN PETRICEICU 
HAȘDEU” DIN CHIȘINĂU

str. N. Zelinski nr. 34, 
MD-2038, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/52-10-07
e-mail: grom_danny@yahoo.com
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58. LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN STERE”, 
SOROCA

str. Dimitrie Cantemir nr. 26, 
MD-3006, Soroca, Republica Moldova
Tel.: +373 230/22-457

59. LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR”, 
CHIȘINĂU

bd. Dacia nr. 28/3, 
MD-2060, Chișinău, Republica Moldova
Tel./Fax:+373 22/77-25-44

60. LICEUL TEORETIC „EMIL NICULA”, ANENII 
NOI

str. Ștefan cel Mare nr. 122, MD-6526, s. Mereni, 
r-nul Anenii Noi, Republica Moldova
Tel./Fax: +373 265/54-304
e-mail: liceulteoreticmereni@yahoo.com

61. LICEUL TEORETIC ”GEORGE CĂLINESCU”, 
CHIȘINĂU

str. Ceucari nr. 7, 
MD-2020, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/46-69-18
Fax: +373 22/46-69-23

62. LICEUL TEORETIC „GINTA LATINĂ”, 
CHIȘINĂU

str. Ginta Latină nr. 7/3, 
MD-2044, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/34-01-00, 33-21-55
Fax: +373 22/33-21-55

63.  LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ”, 
CHIȘINĂU

str. Studenţilor nr. 8/2, 
MD-2068, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/32-53-35, 32-13-74
Fax: +373 22/32-53-35

64. LICEUL TEORETIC ”ION LUCA 
CARAGIALE”, ORHEI

str. Vasile Lupu, MD-3505, 
Orhei, Republica Moldova
Tel./Fax: +373 235/24-907
e-mail: slivcaalexei@mail.ru

65. LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU”, 
COMRAT

str. Lenin nr. 198, 
MD-3805, Comrat, Republica Moldova
Tel./Fax: +373 298/2-31-73

66. LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI”, 
UNGHENI

str. Naţională nr. 13, 
MD-3606, Ungheni, Republica Moldova

67. LICEUL TEORETIC „VASILE LUPU”, 
CHIȘINĂU

str. P. Ungureanu nr. 17, 
MD-2019, Chișinău, Republica Moldova
Tel./Fax: +373 22/66-39-09
e-mail: dimovskaia@mail.ru 

68. LICEUL TEORETIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI 
SFÎNT”, CĂUȘENI

MD-7730, s. Taraclia, 
r-nul Căușeni, Republica Moldova
Tel.: +373 243/61 258

69. LICEUL „UNIVERSUL”, CHIȘINĂU

str. Hîncești nr. 136, 
MD-2070, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 79-89-72-47
Fax: +373 22/22-93-14

70. MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII 
MOLDOVA

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, 
MD-2033, Chișinău, Republica Moldova
Tel./Fax: +373 22/23-33-50
e-mail: presa@mc.gov.md 

71. MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII 
MOLDOVA 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, 
MD-2033, Chișinău, Republica Moldova
Tel./Fax: +373 22/23-35-15
e-mail: asistentministru@edu.md 

72. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМ. Л.Я. КАРПОВА, RUSIA 

Россия, 105064, Москва, 
пер. Обуха, д. 3-1/12, стр. 6
Тел.: +495 917-32-57
Факс: +495 917-24-90
e-mail: secretary@nifhi.ru

73. НИУ БЕЛГУ, RUSIA

Россия, 308015, Белгородская обл., 
г. Белгород, ул. Победы, 85 
Тел.: +4722 30-12-11 
Факс: +4722 30-10-12, 30-12-13
e-mail: news@bsu.edu.ru

74. OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ȘI 
MĂRCI (OSIM), ROMÂNIA

str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, 
RO-030044, București, România 

Tel.: +40 21/315-19-65, 315-19-64, 314-59-64
Fax: +40 21-312-38-19 
e-mail: oz  ce@osim.ro 



LISTA PARTICIPANȚILOR | LIST OF PARTICIPANTS  232 

Ex
p

oz
iţ

ia
  

In
te

rn
aţ

io
n

al
ă 

 S
p

ec
ia

li
za

tă
  

IN
FO

IN
V

EN
T 

20
15

75. OFICIUL EUROPEAN DE BREVETE/
EUROPEAN PATENT OFFICE

80298, Munich, Germania
Tel.: +49 89 2399 4636
e-mail: info@epo.org
Web: www.epo.org

76. ORGANIZAŢIA MONDIALĂ 
A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE/ WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

34, chemin des Colombettes, 
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Tel.: +41 22 338 9111
Fax: +41 22 733 5428
e-mail: publicinf@wipo.int

77. ORGANIZAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA 
SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI 
ȘI MIJLOCII (ODIMM)

str. Serghei Lazo nr. 48, 
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/29-57-41
Fax: +373 22/29-57-97
e-mail: o#  ce@odimm.md

78. PROIECTUL „DEZVOLTARE INOVATIVĂ
A AFACERILOR PENTRU CREȘTERE 
ECONOMICĂ LOCALĂ SUSTENABILĂ” 
(INOBIZ)

str. 31 August nr. 131 (casa ONU), 
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 68-31-30-33
e-mail: dumitru.vasilescu@undp.org

79. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ 
ИМ. С.Н. ВЫШЕЛЕССКОГО»

 Republica Belarus, Minsk 
 Tel.: +375 17/50-88-134, 50-88-131 

 Fax: +375-17/50-88-131 

 e-mail: krasochko@mail.ru 

80. REŢEAUA GLOBALĂ A 
ANTREPRENORIATULUI (GLOBAL 

ENTREPRENEURSHIP NETWORK 

(GEN MOLDOVA))

str. Albișoara nr. 74/1, ap. 58, 
MD-2006, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 69-59-45-44
e-mail: oleseafortuna@gmail.com

81. RIBCA’S ARTISAN BAKERY 

str. Camzim Camnas nr. 11, 
Gura Bîcului, Anenii Noi, Republica Moldova
Mobil: +373 680-55-591 

82. SC „TOMAI-VINEX” SA, INNOCENTER

str. Ferapontiev nr. 1, 
MD-3805, Comrat,  Republica Moldova
Tel.: +373 298/22-275

83. SmART – SELL ART, SELL SMART

str. Cuza Vodă nr. 12/5, 
MD-2060, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 60-405-836

84. SOCIETATEA INTERNAŢIONALĂ DE 
INOVARE & ABILITĂŢI AVANSATE (TORONTO 

INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION & 

ADVANCED SKILLS (TISIAS), CANADA

#2508 – 18 Spring Garden Ave, Toronto, 
Ontario, M2N 7M2, Canada

85. SRL „ECOSORBENT”

str. Dacia nr. 51, 
MD-2060, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 69-811-559
e-mail: ecosorbent@mail.ru

86. SRL „GOLIAT-VITA”, INNOCENTER

str. Lenin nr. 11a, 
MD-3805, Comrat, Republica Moldova
Tel.: +373 298/33-052

87. SRL „RANDUEL”, REZIDENT AL PȘT 
”ACADEMICA”

str. Mioriţa nr. 5, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/72-51-27
Fax: +373 22/88-25-10
e-mail: pstacademica@gmail.com

88. SRL „SERVITAL AUTO”, REZIDENT AL PȘT 
”ACADEMICA”

str. Mioriţa nr. 5, 
MD-2028, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/72-51-27 
Fax: +373 22/88-25-10
e-mail: pstacademica@gmail.com

89. SRL „UISPAC”

str. Milescu Spătaru nr. 75, 
MD-2075, Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: +373 22/35-01-76 
e-mail: info@uispac.md 

90. TEXTILE RESEARCH INSTITUTE, POLONIA

str. 5/15 Brzezinska, 92-103 Lodz, Poland
Tel.: +48 42 253 44 96
e-mail: rkozminska@iw.lodz.pl
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91. UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT 
DIN MOLDOVA

str. Mircești nr. 42, 
MD-2049, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/31-22-58
e-mail: info@uasm.md 

92. UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”, IAȘI, 
ROMÂNIA

bd. Carol I, nr. 11, 
RO-700506, Iași, România
Tel.: +40 232/20 1000
e-mail: contact@uaic.ro

93. UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” 
DIN BĂLŢI

str. Pușkin nr. 38, 
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
Tel.: +373 231/52-340

94. UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ȘI FARMACIE ”NICOLAE TESTEMIŢANU”, 
INSTITUŢIE PUBLICĂ 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 165, 
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/24-34-08
Fax: +373 22/24-23-44
e-mail: rector@usmf.md 

95. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

str. Alexei Mateevici nr. 60, 
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/57-74-01
Fax: +373 22/57-74-40
e-mail: departamentcercetare@yahoo.com

96.  UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE 
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI 
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN 
TIMIȘOARA, ROMÂNIA

Calea Aradului nr. 119, 
RO-300645, Timișoara, România
Tel.: +40 74-98-15-617
Fax: +40 25-62-77-263
e-mail: dbotau@yahoo.com

97. UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRICOLE 
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU 
DE LA BRAD”, IAȘI, ROMÂNIA

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 
RO-700490, Iași, România
Tel.: + 40 232/407-407
e-mail: rectorat@uaiasi.ro 

98. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, ROMÂNIA 

str. A.I. Cuza nr. 13, 
RO-200585, Craiova, România
Tel.: +40 722/292-228

99. UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” 
DIN SUCEAVA, ROMÂNIA

str. Universităţii nr. 13, 
RO-720229, Suceava, România
Tel.: +40 230/520 081
Fax: +40 230/520 080

100. UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 168, 
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/23-78-61, 23-53-05
Fax: +373 22/23-53-05
e-mail: rectorat@mail.utm.md, 
zaporojan_s@yahoo.com

101. UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
DIN CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA

str. Memorandumului nr. 28, 
RO-400114, Cluj-Napoca, România
Tel.: +40 264/4701200, 401320
Fax: +40 264/592055 
e-mail: opi@sta' .utcluj.ro

102. UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI”, 
IAȘI, ROMÂNIA

bd. Dimitrie Mangeron nr. 67, 
MD-700050, Iași, România
Tel.: +40 232/27-26-36, 27-86-83
e-mail: ccti@tuiasi.ro

103. UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” 
DIN SIBIU, ROMÂNIA 

bd. Victoriei nr. 10, 
RO-550024, Sibiu, România
Tel.: +40 269/21-60-62
Fax: +40 269/21-78-87
e-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
Web: http://www.ulbsibiu.ro
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1. ANGHELICI GHEORGHE, INVENTATOR

bd. Moscova nr. 2, 
MD-2068, Chișinău, Republica Moldova 
Mobil: +373 69-13-90-88

2. ARABADJI VASILII, INVENTATOR

str. Alba Iulia nr. 204, ap. 55, 
MD-2071, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 69-027-057
e-mail: avn.51@mail.ru 

3. ARGHIRESCU MARIUS, INVENTATOR

str. Ion Ghica nr. 5,
RO-030044, București, România 
Mobil: +40 745-795-507

4. BUŢINCU NICULINA, INGINER

str. 1 Mai, RO-061622, București, România 
Mobil: +40 749-152-126
e-mail: toader.butincu@yahoo.com 

5. BUŢINCU TOADER, INGINER

str. 1 Mai, RO-061622, București, România 
Mobil: +40 749-152 126
e-mail: toader.butincu@yahoo.com 

6. CAISÎN LARISA, INVENTATOR

str. Mircești nr. 44, 
MD-2049, Chișinău, Republica Moldova 
Mobil: +373 79-57-73-33
Fax: +373 22/31-22-75
e-mail: caisinlarisa@mail.ru 

7. CANGEA NATALIA, MEȘTER POPULAR

MD-4811, s. Zolonceni,
r-nul Criuleni, Republica Moldova 
Tel.: +373 248/55-361

8. CHETRUȘ VIORICA, INVENTATOR

bd. Moscovei nr. 17, bl. 1, ap. 58
MD-2068, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 69-11-01-16
e-mail: viorica_1966@yahoo.com

9. COVALIOV VICTOR, INVENTATOR

str. Alexei Mateevici nr. 60, 
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/57-75-56
Fax: +373 22/57-74-40

10. DANILIUC ION, INVENTATOR

str. Pușkin nr. 60/1, ap. 20, 
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/22-64-82
Mobil: +373 69-12-02-42
e-mail: ion.daniliuc@gmail.com

11. EREMIA NICOLAE

str. Mircești nr. 58, 
MD-2049, Chișinău, Republica Moldova 
Mobil: +373 69-64-26-38
Fax: +373 22/31-22-75
e-mail: eremianicolai@rambler.ru 

12. GÎRBU ANATOLIE, MEȘTER POPULAR

str. V. Alecsandri nr. 4, Revaca,
MD-2019, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/38-02-37
Mobil: +373 69-28-16-99
e-mail: girbuanatolie@mail.ru

13. MARUSIC IURIE

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 168, 
MD-2004, Chișinău, Republica Moldova 
Mobil: +373 67-46-33-81
Fax: +373 22/23-53-05
e-mail: iura.marusic@gmail.com

14. MAZUR ZINAIDA

MD-4811, s. Blăbănești, 
r-nul Criuleni, Republica Moldova 
Tel.: +373 248/32-289

15. MÎNDRU SVETLANA 

str. N. Zelinski nr. 28/3, 
MD-2038, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 60-08-77-65  
e-mail: mindru.svetlana@gmail.com 

16. NEGRU-VODĂ MARIA

bd. Traian nr. 8/1, ap. 69,
MD-2043, Chișinău, Republica Moldova 
Mobil: +373 69-91-74-55
Tel.: +373 22/76-48-94

17. RAILEAN ANASTASIA, INVENTATOR 

str. N. Testemiţanu nr. 13, bl. 2, ap. 51
MD-2025, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 79-50-12-14
e-mail: railean.anastasia@mail.ru

18. SAVIN GHEORGHE, INVENTATOR 

str. Jubiliară, 36, Codru
MD-2019, Chișinău, Republica Moldova
Mobil: +373 69-29-52-79
e-mail: ghsavin@yahoo.com

19. STAMATI MIHAI, ATELIER DE DESIGN 

str. Studenţilor nr. 9/18, ap. 26, 
MD-2045, Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 22/76-48-94
Mobil: +373 69-79-69-17
e-mail: mikelesta@gmail.com 

PERSOANE FIZICE
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OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ȘI MĂRCI  

 STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND TRADEMARKS

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: o�  ce@osim.ro

Web: www.osim.ro

        O� ciul de Stat pentru Invenţii și Mărci (OSIM) este o instituţie guvernamentală cu autorita-

te unică în domeniul proprietăţii industriale pe teritoriul României, care se ocupă cu: înregistrarea și 
examinarea cererilor din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de protecţie care conferă 
titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României; depozitarea registrelor naţionale ale cererilor de-
puse și ale registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii ge-
ogra� ce, desene și modele, topogra� i de produse semiconductoare; editarea și publicarea Buletinului 
O� cial al Proprietăţii Industriale al României; editarea și publicarea fasciculelor brevetelor de invenţie; 
administrarea, conservarea, dezvoltarea și întreţinerea unei baze de date informatizate; efectuarea, la 
cerere, a unor servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale; desfășurarea de cursuri de 
pregătire a specialiștilor în domeniul proprietăţii industriale; editarea și publicarea Revistei Române 
de Proprietate Industrială; atestarea și autorizarea consilierilor în domeniul proprietăţii industriale, 
ţinând evidenţa acestora în registrul naţional.

Grija constantă de a asigura satisfacţia clienţilor noștri s-a transformat într-o colaborare fructuoa-
să cu piaţa actuală, care se a� ă într-o permanentă schimbare și dezvoltare, “motorul” ei � ind informa-
ţia, cunoștinţele și activele necorporale. 

* * * 

The State O�  ce for Inventions and Trademarks (OSIM) is a governmental institution with a 
unique authority in the  � eld of industrial property in Romania, whose main tasks are: taking an active 
part to the working out of the national strategy in the � eld of industrial property protection in Ro-
mania; implementing the governmental policy in this � eld; working out legislative proposals speci� c 
to its � eld, having in view the harmonization with the provisions of international agreements where 
Romania is a party; granting the protection titles in the � eld of industrial property protection on the 
national territory; ensuring the protection of industrial property according to the special laws and in-
ternational agreements where Romania is a party; depositing the national registers of � led patent ap-
plications and titles of protection granted to inventions, trademarks, appellations of origin, industrial 
designs, topographies of semiconductor products; the administration, preservation and development 

of the national patent collection, by international exchange, and generating the database in the � eld 

of industrial property; editing and publishing the patent speci� cations; editing and publishing the 

O"  cial Industrial Property Bulletin with its sections on patents, trademarks, industrial designs; edit-

ing and publishing  the Romanian Industrial Property Review as well as other publications designed 

for the promotion of the object of its activity; rendering specialized services in the � eld of industrial 

property, upon request; examination and authorization of  the patent attorneys; lending assistance in 

the � eld of industrial property and organizing training courses, seminars and symposia on industrial 

property topics, upon request; ful� lling any other tasks deriving from the legal provisions and the 

international agreements where Romania is a party.

Our o"  ce’s constant seek to satisfy the clients needs has turned into a successful collaboration 

with the present market, which is in constant change and development, its main “engine” being the 

information, knowledge and the intangible assets.
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Asociația Inventatorilor și Raționalizatorilor 
din Polonia

Association of Polish Inventors and Rationalizers

46 Sternicza street
01-350 Warsaw, Poland

phone: +48 22 633 84 82
 e-mail: biurospwir@gmail.com

www.polskiewynalazki.pl

Since 1990 Association of Polish Inventors and Rationalizers /API&R/ has been promoting Polish in-

ventions at specialised international inventions’ exhibitions and fairs. Over 2000 Polish innovative tech-

nical and process – related solutions were presented at numerous exhibitions on four continents over 

that period. They were worked out by people a�  liated with higher educational entities, academic & 

research institutes, enterprises, including MSE sector, as well as by individual inventors. Polish inventions 

are characterized by a high level of content and are rewarded with numerous medals and awards, and 

often also in establishing commercial contracts and deployments. Promotional activity conducted by 

the Association resulted in a dozen or so of medals, special distinctions as well as valuable commercial 

and business contacts for Polish innovative technologists. Social commitment and experience of the 

members of the Association translate into good results achieved promotion at low cost. 

Only in 2014, during the international exhibitions and innovation fairs API&R promoted almost 

500 inventions which were awarded 319 medals (116 of them were gold) and 87 special awards. 

Association of Polish Inventors and Rationalizers actively working for inventors also internation-

ally. In 1996, as the � rst Association from Central and Eastern Europe countries we became a member 

of the European Association of Inventors (AEI), based in Strasbourg. From 2012 onwards, President 

of the Association of Polish Inventors and Innovators prof. nzw. Assoc. Eng. Michael Shota became 

vice-president of this organization. We are also active in the International Federation of Inventors' As-

sociations (IFIA), whose director (since November 2014) is also president of the Association of Polish 

Inventors and Innovators. In addition, we also work with the World Intellectual Property Organization 

(WIPO) in Geneva since 1999.

Association of Polish Inventors and Rationalizers is also involved in organized with the aim of 

numerous youth competitions. Our actions are trying to promote the creative approach of young 

people. Among others we organise annually National Competition "Young Innovator", which aims to 
inspire young Polish students to innovative thinking in the life and future career. Young Innovators 
honored in this contest receive an award invitation to a free issue and present their inventions at 
the International Warsaw Invention Exhibition - IWIS. In addition, the Association works with Kielce 
University of Technology and Polish Patent O�  ce and organizing the contest "Student Inventor" and 

the contest "Become inventor ". We also participate in many exhibitions and conferences devoted to 

Polish inventive mind and a modern economy.

Community, to increase the interest of entrepreneurs Polish scienti� c and technological solu-

tions and innovative products, as well as to honor the medalists of the exhibition of inventions for 

their international successes.



  237 

Ex
p

oz
iţ

ia
  

In
te

rn
aţ

io
n

al
ă 

 S
p

ec
ia

li
za

tă
  

IN
FO

IN
V

EN
T 

20
15

 

Str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania 

RO-200585, tel +40 251 414398, fax +40 251 411688 

E-mail: rectorat@central.ucv.ro 

www.ucv.ro 

UNIVERSITY OF CRAIOVA. FACTS AND FIGURES 

PROUD TO BE 

The steps to found a university in the heart of Oltenia were materialised by the passing of Law 138 for 

the "Establishment of the University of Craiova and its ephors" in the Official Bulletin of The 

Romanian Kingdom (25 April 1947). 

STATUS QUO 

The University of Craiova is a comprehensive one, including 12 faculties, 3 autonomous academic 

departments, as well as 1 academic extension: University Centre of Drobeta Turnu-Severin. The 

infrastructure of the university is impressive: 1 main building, 5 campuses, 15 halls of residence, 

approx. 300 lecture halls and seminar rooms, 255 laboratories, 1 encyclopaedic library and 10 library 

units, 1 university club, etc. The highly qualified human resource (806 teaching staff members, 460 

non-teaching staff members and 380 administrative and technical staff members) is a living proof of 

the quality of the services provided for the approx. 18,000 students and for the community. 

EDUCATION  

Bachelor’s programmes, Master’s programmes and Doctoral studies in the fields of Agricultural 

and Forestry Sciences, Exact Sciences, Law, Social and Political Sciences,  Economic 

Sciences, Arts, Physical Education and Sports, Engineering Sciences andTheology, 

mapping the market and enhancing graduates’ employability. . 

RESEARCH - fields & infrastructure 

The research fields comprise excellence research, basic research and  applied research in: 

nanosciences, nanotechnologies, innovative materials and production technology; Information and 

communications technology; energy; environment; transport; Food engineering; Agriculture and 

biotechnologies; Socio-economic sciences and Humanities. The University of Craiova has a solid 

research infrastructure: INCESA (Research Infrastructure for Applied Sciences), Centre for 

innovation and Technology Transfer, University IT Park; 46 research centres, 3 research institutes, 

255 laboratories and 4 R&D units. 

INTERNATIONAL OUTLOOK 

The University of Craiova belongs to the academic European Community, sharing its  

cultural, moral, scientific and educational values. The University of Craiova is affiliated with EUA - 

European Universities Association; CER - Conference of European Rectors; IAU - International 

Association of Universities; IAUP - International Association of University Presidents; AUF - Agence 

Universitaire de la Francophonie; BSUN - Black Sea Universities Network; AEUA - Association of 

Arab and European Universities; IEEE - Institute of Electrical and Electronics; IFR - International 

Federation of Robotics. 

The University of Craiova has 178 ERASMUS partners and 44 other partners from Europe, Africa, 

Asia, North America and South America. 
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INCD URBAN-INCERC este singurul institut naţional de cercetare-dezvoltare de interes public 

major din România în domeniul dezvoltării durabile a mediului natural şi construit (în condiţii de 

siguranţă şi e� cienţă), contribuind la realizarea obiectivelor ştiinţi� ce şi tehnologice stabilite prin 

programele naţionale şi sectoriale de cercetare ştiinţi� că şi dezvoltare tehnologică şi la elaborarea 

de reglementări tehnice şi economice, contribuţie la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul 

de activitate. Structura actuală include sucursalele INCERC Bucureşti, URBANPROIECT Bucureşti, Iaşi, 

Cluj-Napoca şi Timişoara, ultimele trei având în structura lor unităţi ce pot desfăşura activităţi spe-

ci� ce în domeniile construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului, şi un poligon de încercări la 

coroziune marină în Constanţa.

INCD URBAN-INCERC este certi� cat pentru sistemul de management integrat calitate – mediu –

SSM de către SRAC, are în componenţă un organism de certi� care produse sistem 1 şi 2+ acreditat 

RENAR şi noti� cat pe NANDO, un organism de evaluare şi veri� care a constanţei performanţei produ-

sului sistem 3 acreditat RENAR şi noti� cat pe NANDO, un organism de evaluare tehnică noti� cat pe 

NANDO, 11 laboratoare acreditate RENAR şi/sau ISC. De asemenea, institutul include în componenţa 

sa următoarele organisme: Organism de certi� care produse – OCP, Organism de evaluare şi veri� care 

a constanţei producţiei în fabrică – OEVCP, Organism de evaluare tehnică europeană – OET, Orga-

nism de certi� care sisteme de management şi Organism de inspecţie.

INCD URBAN-INCERC efectuează lucrări pentru soluţionarea problemelor din domeniul său de 

activitate; cercetări în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii; studii şi cercetări în ve-

derea elaborării reglementărilor tehnice şi economice care stau la baza activităţii de concepere, reali-

zare şi exploatare, precum şi de post-utilizare a construcţiilor; cercetări aplicative având rol de suport 

pentru diferite sectoare sau activităţi; studii şi cercetări aplicative în domeniul amenajării teritoriului 

şi dezvoltării regionale, a dezvoltării reţelei de localităţi, policentricitate, protecţia zonelor construite 

şi naturale, reabilitare şi reconstrucţie ecologică; elaborarea de studii şi cercetări aplicative în urba-

nism pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane; diagnoze şi prognoze în domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismului şi locuirii etc. Toate aceste activităţi au rol, pe de o parte, de extindere a 

cadrului legislativ şi reglementar şi, pe de altă parte, de diseminare a informaţiilor / datelor speci� ce 

în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire asigurând participarea 

activă a INCD URBAN-INCERC la implementarea obiectivelor Conceptului strategic de dezvoltare 

teritorială în România 2030.

Contact

Sediu central, Sucursalele INCERC Bucureşti şi URBANPROIECT Bucureşti: Şos. Pantelimon, 
nr. 266, 021652, Sector 2, Bucureşti, România, e-mail: urban-incerc@incd.ro, tel.: +4.021.627.27.40, 
fax: +4.021.255.18.52

Sucursala Timişoara: str. Traian Lalescu, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, România

Sucursala Cluj-Napoca: str. Floreşti, nr. 117, Cluj Napoca, judeţul Cluj, România

Sucursala Iaşi: str. A. Şesan, nr. 37, Iaşi, judeţul Iaşi, România
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Scurtă prezentare a INCDIE ICPE-CA

INCDIE ICPE-CA a fost în� inţat prin Hotărârea de Guvern nr. 1282 în anul 2004, continuând activi-

tatea SC ICPE-Cercetări Avansate SA, societate constituită în anul 2001. 

Având o experienţă de peste 64 de ani de activitate, ICPE-CA a reuşit să se impună drept una 

dintre cele mai competitive entităţi de CD din ţară, dar şi să se integreze în lanţul marilor entităţi eu-

ropene de cercetare avansată în domeniul ingineriei electrice. Acestea s-au datorat extinderii ariei de 

acoperire a domeniilor de cercetare multidisciplinare şi concentrării constante pe domeniul cercetării 

aplicative. În acelaşi timp, un loc important în activitatea ICPE-CA a revenit şi intensi� cării activităţii 
în cadrul proiectelor internaţionale, ICPE-CA � ind un participant activ atât în cadrul programelor 
UE (POS CCE, Programele Cadru FP 6 şi FP 7), dar și al programelor de cooperare teritorială cu alte 

state (Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre, Programul de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria, Programul de Cooperare Transnaţională „Sud-Estul Europei”, Pro-

gram Cadru pentru Competitivitate şi Inovare).

Acreditat şi a� at sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţi� ce - Autoritatea 

Naţională pentru Cercetare Ştiinţi� că şi Inovare, ICPE-CA are în prezent următoarele domenii de ac-
tivitate:

• cercetare fundamentală şi aplicativă în sectorul ingineriei electrice;

• asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul ingineriei electrice;

• informare, documentare şi pregătire de personal în domeniul ingineriei electrice;

• transfer tehnologic.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie 
Electrică ICPE-CA, România
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