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FOR AL INTELIGENÞEI
NAÞIONALE
În peri oada 5-8 noie mbri e cu rent la CIE
„MOLDEXPO” s-a desfãºurat cea de-a VII-a
ediþie a Expoziþiei Internaþionale Specializate
„INFOINVENT”, care este un adevãrat for al
inteligenþei naþionale ºi un expo-târg de invenþii,
tehnologii, tehnicã ºi materiale noi. Eforturile
d ep us e de A GE PI î n do me ni ul p ro mo vã ri i
creativitãþii ºi protecþiei proprietãþii industriale sunt
menite sã creeze un climat favorabil ºi de încredere
pentru inovaþii, pentru transformarea proprietãþii
industriale în capital intelectual.
Scopul EIS „INFOINVENT” constã în:
l propagarea importanþei protecþiei juridice a
invenþiilor, soiurilor noi de plante ºi raselor de animale,
precum ºi designului industrial, mãrcilor de produse ºi de
servicii, altor obiecte de PI;
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l

susþinerea ºi promovarea activitãþii inovaþionale;
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l atragerea investiþiilor în activitatea inovaþionalã;
l realizarea proiectelor mixte privind implementarea
invenþiilor;
l cooperarea în domeniul tehnico-ºtiinþific ºi aplicãrii
noilor tehnologii.
Spre aprecierea Juriului (preºedinte – acad. Pavel
VLAD, vicepreºedinte al AªM) au fost propuse circa 300
de noi invenþii ºi cicluri de invenþii, produse, tehnologii
ºi proiecte inovaþionale în urmãtoarele domenii: agriculturã, vinificaþie,
biologie, chimie, medicinã,
farmacie, mecanicã, electronicã, tehnicã de calcul, construcþii, precum ºi
noi soiuri de plante ºi rase de animale. Noile elaborãri au
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fost prezentate de cãtre 60 de întreprinderi mici ºi mijlocii,
firme, instituþii de cercetare-dezvoltare ºi de învãþãmânt superior din Republica Moldova, Ucraina ºi România. La
expoziþie ºi-au dat concursul ºi o serie de întreprinderi de
producþie-comerþ din republicã care au expus ºi comercializat
produse protejate prin design industrial ºi prin mãrci de
produse ºi servicii.
Promovarea ºi stimularea de cãtre AGEPI a celor circa
2000 de inventatori din Republica Moldova, a titularilor ºi
valorificatorilor obiectelor de proprietate industrialã constituie
an de an un factor primordial în sporirea eficienþei sistemului
de protecþie ºi aplicare a obiectelor de proprietate
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industrialã. Scopul nostru suprem este de a transforma
„INFOINVENT”-ul într-un expo-târg inovaþional care sã ofere
posibilitatea de stabilire a relaþiilor de colaborare dintre
inventatori ºi potenþialii parteneri din sfera producþie-servicii,
astfel încât proprietatea industrialã sã devinã o afacere
profitabilã în beneficiul întregii societãþi. De asemenea, se
urmãreºte sporirea continuã a nivelului tehnic ºi utilitãþii
industriale a invenþiilor prezentate, pentru ca inventatorii sã
poatã obþine cât mai repede remunerarea ce li se cuvine
pentru efortul lor intelectual ºi material.
Meritele inventatorilor ºi întreprinderilor inovatoare din
republica noastrã sunt înalt apreciate la toate saloanele
internaþionale specializate unde aceºtia îºi expun lucrãrile,
EIS „INFOINVENT” fiind o rampã de lansare pentru fiecare
inventator. Pânã acum în Moldova activau 17 inventatorilaureaþi ai Medaliei de Aur OMPI “Inventator Remarcabil”
ºi patru instituþii deþinãtoare ale Trofeului OMPI “Întreprindere Inovatoare”. La ediþia din anul acesta Medalia
de Aur OMPI (însoþitã de un premiu bãnesc) a revenit
acad. Simion Toma, Directorul Institutului de Fiziologie a
Plantelor al AªM. La concursul pentru obþinerea Trofeului
OMPI „Întreprindere inovatoare” au fost înaintate
alte patru instituþii: Institutul
de Geneticã,
Institutul de Mic ro bi o lo gi e
ale AªM, Centrul de Medicinã Preventivã
al Ministerului
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Sãnãtãþii ºi Universitatea Tehnicã
a Moldovei.
Premiul
anual al Guvernului Republicii
Moldova a fost
decernat prof. C.
Spânu, Director al Centrului de Medicinã Preventivã, Premiul Parlamentului – prof. V. Ghicavâi, decanul Facultãþii
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de Farmacologie a USMF, iar Marele Premiu AGEPI a
revenit unui grup de autori în frunte cu profesorii V. Rudic,
A. Gulea, V. Gudumac º.a. pentru invenþia „Tehnologii noi
de obþinere a biopreparatelor medicinale polifuncþionale”.
Deþinãtorii unor medalii de aur cu menþiunea specialã a
Juriului au devenit inventatorii M. Poleacov, A. Lupaºco, V.
Covaliov, V. Dulgheru, E. Postolachi. Premiul „Cea mai
bunã inventatoare a anului” i s-a înmânat dnei Galina Lupaºcu, iar laureat al Premiului „Cel mai tânãr participant” au devenit studentul Igor Cotruþã ºi elevul Victor
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Cotruþã, care au prezentat un generator electrostatic, ºi Lilia
Brânzã - pentru o elaborare în domeniul cultivãrii plantelor
leguminoase. Premiile Camerei de Comerþ ºi Industrie au
fost acordate
ICMEA „Mecagro” ºi inventatorului Teodor
Gligor. La concursul de bazã
organizatorul
principal al Ex-
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poziþiei, AGEPI, a pus la dispoziþia Juriului 24 medalii de
aur, 28 de argint ºi 35 de bronz. Au mai fost înmânate
diplome ºi premii ale AªM, ministerelor, UIR „Inovatorul”,
altor instituþii ºi organizaþii din republicã, ale Institutului
Naþional pentru Culturã ºi Societate Românã, Asociaþiei
Inventatorilor din Iaºi, România. Diplome de menþiune pentru
participare reprezentativã au fost decernate USMF, Institutului
pentru Porumb ºi Sorg ºi Institutului de Cercetãri pentru
Pomiculturã. Multe menþiuni au fost însoþite de abonamente
anuale la publicaþiile AGEPI – revistele „Intellectus” ºi BOPI.
Laureaþi ai primului Concurs republican „Trofeul pentru
inovare ºi creativitate”, instituit de AGEPI, au devenit ÎM
„SÃLCUÞA” SRL (la capitolul antreprenoriat, producþie,
prestare servicii) ºi Universitatea de Stat din Moldova (la
capitolul cercetare-dezvoltare ºi învãþãmânt superior).
Aceste instituþii deþin cel mai impunãtor portofoliu de
obiecte de proprietate industrialã înregistrate. În cadrul
concursului în cauzã au mai fost acordate 5 medalii ºi
Diplome de Menþiune, pentru locurile 1-5, respectiv.
Învingãtorii Concursului jurnaliºtilor care au abordat
tematica proprietãþii intelectuale au devenit: Premiul I Irina Covalenco, E.O. LOGOS-PRESS, Premiul II – Svetlana
Seliucov, Radio Moldova EVRICA, Premiul III – Vladimir
Romanov, Agenþia de presã INTERLIC.
Principalele criterii de apreciere a concurenþilor au fost:
l Profesionalismul ºi modul de abordare a multiplelor aspecte ale PPI;
l Profunzimea ºi originalitatea expunerii;
l Capacitatea de relatare a faptelor, precizia de
documentare ºi citare a surselor, cunoºtinþele în domeniu.
Diplome de menþiune au fost acordate jurnaliºtilor
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Aneta Grosu (Sãptãmânalul ACCENTE), Ana Mardare
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(Agenþia Naþionalã „MOLDPRES”), Andrei Cibotaru
(Agenþia de presã BASA-PRESS), Svetlana Sidorenco
(Sãptãmânalul „TORGOVAIA MARCA”, Alexandru Sâtnic
(Radio Moldova ACTUALITÃÞI), Valeriu Babanschi
(Revista PRO BUSINESS), Maria Chetruº (Televiziunea
Naþionalã), Valeria Scurtu (Sãptãmânalul DEZVOLTAREA).
În vederea examinãrii aspectelor teoretice ºi practice
ale proprietãþii industriale, promovãrii drepturilor asupra
obiectelor de proprietate industrialã ºi creãrii unor condiþii
favorabile de colaborare a agenþilor economici cu
inventatorii ºi inovatorii, AGEPI a organizat în cadrul
Expoziþiei seminarul „Evaluarea obiectelor de proprietate
industrialã” ºi masa rotundã cu genericul „Întreprinderile
mici ºi mijlocii ºi proprietatea industrialã”, moderatã de
dl Ion Daniliuc, Prim-vicedirector AGEPI, la care au
participat specialiºtii în domeniu dnii Veaceslav Crecetov,
Iu. Badâr, Raisa Cravcenco, Andrei Moisei, expozanþi,
studenþi, persoane fizice ºi juridice interesate.
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Expoziþia „INFOINVENT-2003” a fost vizitatã de cãtre
dnii Veaceslav Afanasiev, Viceministru al Economiei, Mihai
ªtirban, Viceministru al Industriei, Anatol Coica,
Vicepreºedinte al Camerei de Comerþ ºi Industrie, Anatol
Rotaru, Preºedinte al Consiliului Suprem pentru ªtiinþã ºi
Dezvoltare Tehnologicã, Nicanor Solcan, Preºedinte al
Uniunii Inventatorilor ºi Raþionalizatorilor „Inovatorul”, alþi
factori guvernamentali. Oaspete de onoare al Expoziþiei
a fost dl Jean-Luc Vincent, Preºedintele Salonului de
Invenþii, Tehnici ºi Produse noi de la Geneva, care a
apreciat foarte înalt buna organizare ºi calitatea
excepþionalã a lucrãrilor prezentate la expoziþie.
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La festivitatea de închidere a expoziþiei „INFOINVENT2003”, dl Nicolae TARAN, Director General AGEPI, dr.
hab., prof. univ., a menþionat, printre altele, urmãtoarele:
„…La organizarea celei de
a VII ediþii a Salonului Internaþional în afarã de AGEPI ºi CIE
„MOLDEXPO” SA au contribuit
ºi coorganizatorii: Academia de
ªtiinþe a Moldovei, Consiliul
Suprem pentru ªtiinþã ºi Dezvoltare Tehnologicã, Ministerul
Economiei, Ministerul Industriei,
Ministerul Educaþiei, Ministerul Agriculturii ºi Industriei
Alimentare, Primãria mun. Chiºinãu, Camera de
Comerþ ºi Industrie a R. Moldova, Departamentul
Agroindustrial „Moldova-Vin”, Uniunea Inventatorilor
ºi Raþionalizatorilor „Inovatorul”. Prin participarea lor
s-a urmãrit scopul de a extinde cercul instituþiilor
interesate în susþinerea ºi promovarea procesului
inovaþional în Republica Moldova. Dacã anul trecut
expoziþia s-a desfãºurat împreunã cu Târgul naþional
„Industria Moldovei”, anul acesta am organizat-o separat. Salonul a fost reuºit, cu exponate destul de interesante, care au fost apreciate de Juriu la cel mai înalt
nivel…”
Dl Nicolae Taran a mulþumit din suflet participanþilor,
tuturor celor care au contribuit la organizarea ºi desfãºurarea expoziþiei, iar inventatorilor le-a dorit mai multe
implementãri, realizãri ºi mai mari la viitoarele saloane
de inventicã.

Serviciul de presã AGEPI
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PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

dr. hab. Valeriu DULGHERU,
ºef catedrã Teoria mecanismelor
ºi organe de maºini, UTM,
distins cu trei Medalii de Aur,
douã Medalii de Argint
ºi o Medalie de Bronz AGEPI:

- Conform condiþiilor participãrii la “INFOINVENT2003” invenþiile trebuie sã fie noi, adicã cele care nu au
fost expuse la saloanele anterioare.
Împreunã cu acad. I. Bostan, drd. V. Odainâi, M.
Þopa, M. Vaculenco, I. Bodnariuc, R. Ciupercã, N. Trifan,
I. Dicusarã, D. Vengher, A. Sochireanu º.a. dezvoltãm
câteva direcþii: “Transmisii planetare precesionale”,
“Conversiunea energiilor regenerabile” – energia
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vântului ºi aºa-numitele microstaþii hidraulice, care
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funcþioneazã fãrã construirea barajelor. Din punct de
vedere ecologic sunt foarte performante. Am exersat doi
ani în urmã un model al acestei instalaþii. Avem solicitãri
pentru a o pune pe r. Nistru. Dar nu dispunem de instalaþie,
ci numai de un model. Nu am executat nici mãcar un
prototip industrial.
Anul aceasta am câºtigat un grant. În cadrul lui vom
executa ºi staþia aceasta pilot.
De exemplu, am fãcut niºte estimãri, deocamdatã
teoretice. Dacã suprafaþa paletelor ar fi, sã admitem, de
4,6 m2 la o vitezã de curgere a apei de 2 m pe secundã,
ceea ce e real în condiþiile Moldovei, sunt astfel de locuri, se
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obþine o energie de
50 de kW. Noi am
prospectat râurile
Nistru, Prut ºi Rãut.
Am gãsit zone unde
poate fi instalatã ºi
utilizatã eficient .
Asta ce þine de
energia regenerabilã. Dar ceea ce se referã la “Transmisiile planetare precesionale”, elementul teoretic
de bazã este angrenajul. Asta-i elementul know-how în
transmisiile respective. Pe baza acestei transmisii am
propus o serie de utilizãri: “Angrenaj precesional ºi
procedeu de realizare a lui”.
Avem o idee interesantã. Atunci când merge prin hopurile noastre automobilul mai face ºi niºte miºcãri verticale.
Aceste miºcãri verticale pot fi transformate într-o miºcare
continuã de rotaþie ºi folositã la alimentarea acumulatorului. Aceasta e o idee realizatã practic. Sper cã va fi
confecþionat ºi un prototip.
În prezent existã problema epuizãrii zãcãmintelor de
petrol de suprafaþã. Rãmân cele de adâncime, care nu se
exploreazã, deoarece existã niºte probleme. ªi iatã care-i
problema: motorul electric ºi reductorul sunt la suprafaþã, iar
pompa se aflã la adâncime, la 1 km ºi ceva. Vã închipuiþi ce
arbore flexibil este necesar de la suprafaþã pânã la pompã!
Avem în primul rând fiabilitatea ºi randamentul reduºi. Acum
se merge pe calea amplasãrii motorului ºi a reductorului
împreunã cu pompa acolo, în zona de pompare. Dar aici
apare problema ca motorul ºi reductorul sã nu fie mai mari
decât diametrul þevii. Motorul electric nu-i o problemã.
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Se poate face lung, de un metru – aºa-numitele motoare
electrice-þigarã. Dar reductorul, cât de lung nu l-ai face, ultima treaptã e încãrcatã cu momentul maxim. ªi aici, în baza
transmisiei precesionale am gãsit o schemã specialã care
transmite momentul prin douã torente simultan, ceea ce
înseamnã cã fiecare angrenaj e încãrcat cu o jumãtate de
sarcinã. În felul acesta am reuºit sã ne încadrãm în niºte
diametre pe care ni le-au cerut comanditarii – un diametru
de 108 mm ºi altul – de 133 mm.
La gazoducte existã o problemã: dacã plasãm motorul electric în zona apropiatã de gaz, în cazul scurgerii
sale la suprafaþã e posibilã explozia. De aceea în ultimul
timp motoarele electrice se înlocuiesc cu alte tipuri de motoare. Cu atât mai mult cã motorul electric, ca sã-l pui în
tundrã sau la Polul Nord, trebuie sã tragi linii de electricitate
pânã la conductã. Aici propunem o nouã idee. Sunt un
fel de motoare cu injecþii reactive, un fel de turbinã care
lucreazã în baza presiunii gazului de conductã ºi roteºte
aceastã turbinã cu o turaþie foarte mare – pânã la 100
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mii pe minut. În cazul acesta e necesar de a face o reducþie
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mare, ca sã obþinem la robinet o turaþie pe minut. E nevoie
de un reductor care ar trebui sã reducã viteza de 100 mii
ori. Noi am utilizat o schemã interesantã, aºa-numita schemã-matrioºka, un reductor încadrat în alt reductor, adicã
un reductor mai mic în unul mai mare, care permite în
cazul dat un raport de reducere de 20 mii. Am avut ºi
variante de 100 de mii. Acest reductor permite ºi rapoarte
de transmitere de pânã la 14 mln.
În general, mai avem ºi alte utilizãri. Încercãm sã le
valorificãm, cu toate cã în profilul mecanic e foarte greu
sã implementezi invenþiile.

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

Anton GÃINÃ,
director adjunct pentru ºtiinþã
la Institutul de Cercetãri pentru
Mecanizarea ºi Electrificarea
Agriculturii „MECAGRO”,
laureat al Medaliei
de Argint AGEPI:

- În cadrul expoziþiei prezentãm trei cicluri de maºini ºi
utilaje care sunt brevetate la AGEPI:
1. Maºini pentru protecþia chimicã a plantelor
cu o gamã largã, începând de la un aparat de stropit
portabil (2 brevete ºi 3 cereri în cercetare) ºi terminând cu
maºini de stropit cu lãþimea de lucru pânã la 18 metri
pentru culturile de câmp (3 brevete).
2. Un grup de utilaje pentru prelucrarea
materiei prime agricole: producerea crupelor, a fãinii
din porumb, a crupelor de hriºcã, fabricarea conservelor
din porumb zaharat, producerea uleiului din floareasoarelui º.a.
3. Utilaj tehnologic pentru prepararea
nutreþurilor combinate pentru sectorul zootehnic.
La Expoziþie au fost prezentate 4 maºini care pânã
acum nu au fost
expuse. Dacã
aparatul portabil
de stropit a fost
expus anul trecut
cu 2 brevete de
invenþie, acum
avem 5 brevete,
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care se perfecþioneazã permanent. Depãnuºãtorul prezentat pentru prima oarã are 2 brevete de invenþie etc.
Acestea sunt exponatele celor mai activi inventatori de la
noi, printre care Ion Hãbãºescu, Anatolie Olexiuc, Nicolae
Balaban, Victor Schibiþchi, Galina Lungu, Victor Raico º.a.

Corneliu PETRESCU,
ºef Birou relaþii cu publicul, OSIM, Bucureºti, România:

- Oficiul nostru a participat an de an la Salonul
„INFOINVENT”, organizat de AGEPI. Cu alte cuvinte, a
rãspuns de fiecare datã invitaþiei pe care Agenþia
dumneavoastrã ne-a fãcut-o. Participãm tot în acest scop
al marketing-ului, al proliferãrii informaþiei referitoare la
OSIM, desigur a proprietãþii industriale, ºi la alte
manifestãri internaþionale. Acest lucru, firesc, e legat ºi de
partea materialã, de posibilitãþile pe care le avem.
Misiunea biroului în care lucrez – Biroul de relaþii cu
publicul – de a duce mai aproape de inventator ceea ce
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înseamnã proprietatea industrialã, legislaþia în domeniu,
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modul de completare a formularelor, dar, de asemenea,
ºi sfaturi tehnice în mod expres, legate de invenþia respectivã.
E deja a treia
vizitã în R. Moldova ºi de fiecare datã sunt plãcut impresionat de oamenii primitori, prietenoºi ºi mã simt
aproape ca acasã.

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

Ion SANDU,
profesor la Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iaºi, România,
menþionat cu patru Medalii de Aur
ºi o Medalie de Argint AGEPI:

- Am prezentat la Salonul „INFOINVENT-2003” atât
universitatea, cât ºi o serie de instituþii româneºti. Am venit
cu 7 grupe de invenþii. Studenþii mei de la Buzãu au prezentat un dispozitiv pentru realizarea aerosolilor, utilizat în
medii terapeutice saline. De la Iaºi am venit cu multe tehnologii pe domeniul artã, restaurare-conservare patrimoniu cultural, monumente. De asemenea, tehnologii privind îngrijirea mediului, protecþia aerului, apelor ºi a solului,
printre care ºi „Procedee de epurare a apelor
industriale ºi menajere uzate” (autori: Gheorghe Roman, Ion Sandu, Alexandru Stanciu, Ioan Gabriel Sandu,
Irina Crina Anca Sandu, Constantin Stanciu). Aceste
tehnologii oferã o mare capacitate de reþinere prin
precipitare-sedimentare, în principal a încãrcãturii chimice
nocive, organice ºi anorganice.
Pentru mine aceste zile au fost deosebite sub aspectul
performanþelor profesionale, sub aspectul întâlnirilor cu
vechi prieteni de la Chiºinãu ºi, bineînþeles, cu atmosfera
plãcutã din cadrul Salonului. A fost o încãrcãturã profesionalã ineditã a activitãþii de inventicã din Republica
Moldova.
Iar azi, în ultima zi a expoziþiei, am avut surpriza plãcutã sã constat cã toate grupele de invenþii au fost
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apreciate de Juriul Salonului
„INFOINVENT2003” ºi distinse
cu medalii care
mã onoreazã.
Mã întorc acasã
cu mari emoþii…

Dumitru BALTEANSCHI,
cercetãtor ºtiinþific coordonator
al Institutului de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie
“Nicolae Dimo”, apreciat
cu Medalia de Argint AGEPI:

- Colectivul nostru a prezentat exponate care reflectã
într-un mod accesibil preocupãrile ºi realizãrile sub-
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diviziunilor ºi ale institutului în ansamblu. Printre ele – harta
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solurilor Republicii Moldova, macheta cu complexul de
mãsuri pentru refacerea solurilor puþin productive, agrochimia în practicã, paºaportul erozional º.a. Însã exponatele de bazã sunt elaborãrile soldate cu brevete de
invenþie la tema “Metode de sporire o fertilitãþii
solului”.
Pentru protecþia solurilor de eroziune, care constituie
80 la sutã din suprafaþa totalã a terenurilor agricole,
refacerea fertilitãþii, sunt aplicate diferite metode:
agrotehnice, fitoameliorative, hidroameliorative, agrochimice etc.
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Acest ansamblu de mãsuri s-a completat cu o metoda
originalã ºi foarte eficientã, propusã de doctorii în biologie
dnele Calina Marinescu ºi Irina Senicovschi, colaboratori
ai Laboratorului microbiologia solului.
Valoarea înaltã a acestei idei este confirmatã de AGEPI
prin eliberarea BI nr. 1997 din 2003 cu denumirea “Metodã microbiologicã de sporire a fertilitãþii
solurilor erodate”. Esenþa metodei constã în introducerea în stratul de sol arat a resturilor vegetale tocate ºi
tratate cu un preparat microbian lichid, alcãtuit din 8 tulpini
de bacterii.

Ca urmare, se îmbunãtãþeºte diversitatea microorganismelor, biomasa microbianã se mãreºte de 1,5-2 ori,
se reduce numãrul ciupercilor fitotoxice, creºte conþinutul
de humus, activitatea celulozicã ºi ureazicã.
Solurile sãrãturate sunt rãspândite pe întreg teritoriul
Moldovei, ocupând, de regulã, suprafeþe izolate mici.
Arealul cel mai compact de astfel de soluri este separat
pe podiºul Ciuluc, ce se extinde pe aproape 25 mii ha.
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În prezent solurile salinizate sunt desþelinite, amelio-
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rate ºi incluse în circuitul agricol activ. Pentru soluri sãrãturate
este caracteristic autorestabilirea proprietãþilor negative
iniþiale dupã o perioadã de ameliorare a lor. În legãturã
cu aceasta ele cer ameliorare repetatã. Þinând seama
de acest fapt, cercetãtorii în domeniul respectiv cautã
permanent ºi gãsesc noi modalitãþi de îmbunãtãþire a proprietãþilor agrofizice, chimice ºi biologice ale solurilor
sãrãturate.
Drept dovadã a celor spuse e “Procedeul de ameliorare a solurilor sãrãturate”, elaborat de cãtre dl
Alexandru Rusu, dr. habilitat în agriculturã, cercetãtor
ºtiinþific coordonator al Secþiei îngrãºãminte organice, în
colaborare cu colegul sãu Andrei Siuris, dr. în agriculturã,
cercetãtor superior.
Esenþa invenþiei constã în intensificarea proceselor de
desalinizare ºi dezalcalizare a solurilor saline ºi alcalice,
folosind pentru aceste scopuri diferite deºeuri ºi, în special,
lignina hidroliticã. Procedeul propus rezolvã douã proble-
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me concomitent: sporeºte fertilitatea solurilor slab productive ºi contribuie la purificarea mediului ambiant, eliberândul de deºeuri care îl polueazã, nefiind astfel utilizate.
Structura geologicã a teritoriului Republicii Moldova,
particularitãþile reliefului, climei, seismicitatea ridicatã
favorizeazã dezvoltarea proceselor de alunecare. În
prezent se numãrã peste 16 mii de focare de alunecãri
de teren active, ceea ce constituie aproximativ 85 mii hectare de suprafaþã, majoritatea din acestea afecteazã
terenuri agricole (90 la sutã). Suprafaþa totalã de alunecãri
active ºi a celor vechi ocupã aproape 22 la sutã din întreg
teritoriul republicii.

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

Pentru a minimaliza acest fenomen sunt elaborate diferite metode de tip fitoameliorativ, hidrotehnic etc., care se
perfecþioneazã mereu prin cercetãri ºtiinþifice.
Drept dovadã poate servi “Metoda de construire a
drenajului antialunecãtor”, elaboratã ºi încercatã în condiþii de producþie de cãtre dl Grigore Dobrovolschi, colaborator
ºtiinþific al secþiei Protecþia antierozionalã ºi ocrotirea solurilor.
Esenþa invenþiei constã în intercepþia surplusului de apã
aflat în corpul alunecãtor prin construirea unui drenaj special, fixând pe fundul tranºeei sãpate transversal pantei
tuburi de drenaj ºi umpluturi filtrante. Avantajele metodei
propuse faþã de cele folosite pânã acum sunt evidente:
sporeºte suficient eficacitatea drenajului ºi reduce cu mult
volumul de lucrãri terasiere.

dr. hab. Viorel PRISÃCARU,
USMF „N. Testemiþanu”, laureat
al Medaliei de Aur AGEPI:

- Am venit cu un set de invenþii, printre care
„Complecºi interni de cupru (II) cu acþiune antimicrobianã ºi antimicoticã” (autori: V. Prisãcaru, V.
Þapcov, S. Buraciov, M. Bârcã, A. Gulea). Invenþia se referã la o grupã de compuºi coordinativi noi din clasa
tiosemicarbazonaþilor metalelor de tranziþie care manifestã
activitate bactericidã ºi fungicidã înaltã faþã de un spectru
larg de bacterii ºi fungi. „Remediul medicamentos
antibacterian ºi antimicotic” (autori: V. Rusu, G. Timco,
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I. Casian, Z. Cheptanaru, V. Valica, V. Ghicavâi, V. Prisãcaru, V. Gavriluþã) reprezintã o soluþie alcoolicã de juglonã
stabilizatã ºi preconizatã pentru tratamentul afecþiunilor
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microbiene ale mucoaselor ºi pielii º.a.
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dr. hab. Teodor GHEORGHIÞÃ,
USMF „N. Testemiþanu”, distins
cu douã Medalii de Argint AGEPI:

- Am prezentat invenþiile „Imunoreactiv pentru
indicarea toxigenitãþii microbiene” (autori: T. Gheorghiþã, R. Anghel, N. Puºcaº, L. Chirilã). Imunoreactivul
prezintã o suspensie de particule de clamidospori sensibilizate cu antitoxine antidifterice ºi antistafilococice. Este
utilizat în reacþia imunologicã de clamidoagregare pentru
indicarea toxigenitãþii C. diphtheriae ºi S. aureus. Este rapid (timp de 3-5 min), demonstrativ, specific, sensibil.

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

Invenþia „Mediu nut ri ti v
pentru indicarea integralã a microorganismelor în apã”
(autori: T. Gheorghiþã, V. Scuratov, N. Puºcaº, N. Gheorghiþã ) se referã la microbiologie ºi poate fi utilizatã pentru indicarea integralã a microorganismelor în apele regenerate, purificate ºi potabile,
în condiþii normale, inclusiv în condiþii cosmice de
imponderabilitate º.a.

Gheorghe STÂNCÃ,
întreprinderea “Agrobioenergie”, s. Corjeuþi, Briceni,
menþionat cu o Diplomã AGEPI:

- Am venit la “INFOINVENT-2003” ca sã popularizez
o nouã sursã de energie ecologic purã – “Brichetecãrbune din resturi vegetale” pentru încãlzirea
locuinþelor. Ele sunt fabricate din diverse paie, beþe de
floarea-soarelui, strujan, rumeguº, talaº º.a. Brichetele
ard mai bine decât cãrbunele brun, iar jãraticul þine mai
mult. ªi sunt mai ieftine. Dacã cãrbunele brun costã 900
lei tona, brichetele costã 500 lei. Cenuºa cãrbunelui brun
e radioactivã, iar cea din brichete o putem folosi ca
îngrãºãminte pentru fertilizarea solului.
La Expoziþia Internaþionalã “Farmer-2003” pentru
implementarea tehnologiei de prelucrare a resturilor
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vegetale în brichetecãrbune am obþinut o
Diplomã din partea
Guvernului Republicii
Moldova, semnatã
de Prim-ministrul
Vasile Tarlev.

dr. Ghiocel IOANID,
Institutul de Chimie
macromolecularã
“Petru Poni”, Iaºi, vicepreºedinte
al Societãþii Inventatorilor
din România, menþionat
cu o Medalie de Aur
ºi o Medalie de Argint AGEPI:

INFOINVENT-2003

- La Salonul Internaþional din Chiºinãu am prezentat
un aparat, cu ajutorul cãruia se poate determina
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viscozitatea. E o metodã nouã, brevetatã. Acest aparat e
realizat la scarã micã ºi e utilizat la institutul nostru, cât ºi
la alte întreprinderi interesate. Principiul de funcþionare este
tragerea cu vitezã constantã a unui obiect de formã
cilindricã (asta pentru a se compensa alte erori), dintr-un
vas aºezat pe o balanþã. Acest nou principiu permite
simplificarea tehnologiei de cunoaºtere a viscozitãþii ºi face
ca aparatul sã fie extrem de ieftin.
Dispozitivul pe care îl prezentãm aici îi are ca autori
pe Ghiocel Ioanid, Aurora Chiriac ºi Iordana Neamþu,
coordonaþi de acad. Cristofor Simionescu.

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

Un alt domeniu pe care îl abordeazã Institutul de Chimie “Petru Poni” este aplicaþia plasmei de înaltã
frecvenþã în diferite tipuri noi de activitate. Una dintre
ele este contactul care s-a realizat cu restaurarea, conservarea obiectelor de patrimoniu (autori: Ghiocel Ioanid,
Dorina Pãrpãuþã ºi Ana Maria Vlad). Avem un poster care
prezintã realizãrile noastre. S-a creat o instalaþie specializatã, în care se produce plasmã în oxigen, aer sau alte
gaze în care se introduc obiectele care trebuie a fi curãþate. Aceste obiecte sunt de piele, de hârtie, de textile, de
metal, de fildeº. Pentru fiecare se contureazã un tip special de plasmã, anumiþi parametri. Rezultatele de curãþare
se obþin foarte bune atunci când materialul nu este extrem
de degradat. Considerãm cã aceastã metodã poate fi
uºor implementatã. Am folosit-o la scarã micã. Ce-i drept,
este o neîncredere între cei ce ne oferã obiectele acestea,
care au totuºi o valoare mare, ºi noi care le bãgãm într-o
zonã unde, practic, se vede “focul”. Între ghilimele spus,
pentru cã e plasmã, dar nu este deloc distructivã.
Un caracter deosebit al acestei metode este decontaminarea. Adicã unui obiect introdus în plasmã i se distrug
toate bacteriile, toate fungiile.
Am restaurat cãrþi
care aveau
coperte de
piele, s-au
r es t a ur a t
curele, care sunt un
amestec
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de metal ºi piele, apoi niºte iconiþe ºi un ceas solar din
corn, lemn ºi ceva metal. Le-am tratat în plasmã ºi au fost
restaurãri finite. Obiectele pe care le-am curãþat sunt
autentice, de valoare de la Muzeul ºi Laboratorul de
restaurare ºi conservare din Iaºi, de la Complexul muzeistic
Palatul Culturii, de la Institutul de Chimie “Petru Poni”.
Cu aceastã metodã vin pentru prima datã la
“INFOINVENT-2003”, fiindcã am vrut sã fim siguri cã rezultatele nu duc la degradãri în timp. Cãci ne-au trebuit
trei ani de verificare, ca sã ne uitãm la obiecte dacã nu-ºi
schimbã culoarea, forma sau altceva ºi dupã aceea sã
propunem metoda.
Aici venim cu primele rezultate, pregãtim ºi niºte lucrãri
care vor apãrea în România ºi credem cã vom putea
implementa metoda pe scarã largã. Experþii în domenii,
dupã ce au verificat restaurarea, au rãmas mulþumiþi.
Un alt domeniu al institutului îl constituie metodele nepoluante de polimerizare, de obþinere a compuºilor macromoleculari. Avem douã metode, una fiind un câmp de înaltã
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frecvenþã ºi cealaltã un câmp electric continuu ºi cu
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electromagneþi. Aceste tehnici dau rezultate, se obþin produºi
cu caractere performante ºi sperãm sã le implementãm uºor.
Prezint ºi aºa-zisele “Lumânãri ecologice” (autori:
Ghiocel Ioanid, Aurelia Ioanid). E vorba de niºte lumânãri
realizate dintr-un amestec de parafinã, stearinã ºi rãºini
naturale de pin ºi brad, împreunã cu niºte montatori speciali, care sã creeze aceastã unire între substanþele amintite
ce oferã un parfum la ardere. În acelaºi timp produºii care
se degajã distrug bacteriile ºi alungã anumite insecte º. a.
Acest produs e realizat ºi comercializat de institut la un
nivel modest, pentru cã nu suntem specializaþi în producþii
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mari. Toate invenþiile menþionate au depãºit faza de
laborator, sunt aplicate.
Vreau sã menþionez sprijinul ce ni l-au acordat acad.
Cristofor Simionescu ºi fiul sãu, în prezent rector al Institutului
de Chimie “Petru Poni”, care au înþeles importanþa faptului
cã un produs brevetat poate fi o sursã de câºtig, pânã la
urmã ºi pentru instituþie, ºi pentru inventator. Ei ne-au ajutat
sã participãm la mai multe saloane ºi în acelaºi timp neau susþinut sã rezolvãm prototipurile care sunt absolut
necesare oricãrei invenþii. Pãrerea mea este cã o invenþie
nerealizatã ca prototip, pe care sã verifici ce ai fãcut, nu
este invenþie.

dr. hab. Valentin CELAC,
ºeful Laboratorului geneticã ºi ameliorarea plantelor
leguminoase al Institutului de Geneticã al AªM,
deþinãtor al Medaliei de Argint AGEPI:

- La “INFOINVENT-2003” am venit cu un set de invenþii, printre care Fasoliþã (Vigna unguiculata L.) Walp.),
soiul “Ina”. A fost obþinut la Institutul de Geneticã al AªM
(autori: V. Celac, L. Coreþchi, I. Chirtoacã). Aparþine familiei
Fabaceae, tribul Phaseoleae Bronn., genul Vigna ºi specia
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Vigna unguiculata (L.) Walp. E destinat pentru pãstãi în
alimentaþie, industria de conservare ºi pentru boabe.
Perioada sa de vegetaþie este de 154 zile, fiind rezistent la
secetã ºi maladii. Producþia de pãstãi verzi constituie 167.1
q/ha, de seminþe – 7,8 q/ha. Soiul se recomandã pentru
cultivare în zonele de centru ºi sud ale Republicii Moldova.
Am mai creat ºi soiul “Dina”, cu rezistenþã sporitã la
secetã ºi temperaturi înalte, valorificã solurile nisipoase.
Înfloreºte ºi fructificã toatã perioadã de vegetaþie (85-95
zile). Pãstãile sunt de calitate superioarã, cu gust plãcut. Se
folosesc în alimentaþie ºi industrie. Conþinutul de proteine în
boabe este de 26,0, iar producþia de pãstãi verzi – 149,5
q/ha, masa de boabe – 9,9 q/ha. Se recomandã pentru
cultivare în Republica Moldova. E omologat în anul 2002.
Am prezentat de asemenea ºi un “Procedeu de
cultivare a arahidelor”.
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Nicolae LUCHIANU,
inventator particular,
menþionat cu o Diplomã AGEPI:
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- La “INFOINVENT-2003” am prezentat trei avioane.
Invenþiile se referã la domeniul tehnicii de aviaþie, la
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construcþia de avioane: un “Avion de pasageri” care
funcþioneazã cu 60 la sutã combustibil lichid ºi 40 la sutã
– aburi, iar alt avion de pasageri – cu decolare ºi aterizare
verticalã. Al treilea avion “Energie” funcþioneazã în baza
motoarelor electrice. Economia e de 40-50%, fiind rezistent, ecologic pur. Poate zbura 48 de ore fãrã a fi alimentat. Împreunã cu specialiºtii din România sperãm sã-l implementãm în producere.

Mihail POLEACOV,
membru al Uniunii Inventatorilor ºi Raþionalizatorilor
din Republica Moldova “Inovatorul”,
deþinãtor al Medaliei de Aur
ºi Medaliei de Argint AGEPI:

- Am expus o “Turbinã cu vârtej”. E construitã în baza
modelului fizic existent de transformare turbionarã a
energiei cinetice din mediu (eoliene sau fluide) în energie
mecanicã sau electricã ºi un “Model al generatorului”
(instalaþiei eoliene). Soluþia propusã permite utilizatorilor
sã completeze de sine stãtãtor instalaþia eolianã cu un
dispozitiv de generare a energiei electrice. “Modelul
motorului eolian” (“Constuctor”) propus de noi va
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permite unui cerc larg de utilizatori sã confecþioneze de
sine stãtãtor motorul eolian ºi sã aprecieze posibilitãþile ºi
efectul utilizãrii dispozitivelor.

Materialele au fost pregãtite pentru tipar de
Mihai Cucereavîi
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Imagini: Svetlana Tacu
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Sunteþi aºteptaþi!
Aducem la cunoºtinþa tuturor
persoanelor interesate cã biblioteca
AGEPI e deschisã zilnic
de la orele 9 00 -16 00
(în afarã de sâmbãtã ºi duminicã).
Ultima vineri a fiecãrei luni zi de salubrizare.

PUBLICITATE

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii
Industriale a Republicii Moldova

ANUNÞÃ ÎNSCRIEREA
la Cursurile de instruire a cadrelor
pentru obþinerea urmãtoarelor
calificãri profesionale:

£ Consilier în proprietate intelectuală

cu specificarea domeniului:
proprietate industrialã; mãrci ºi denumiri
de origine a produselor; invenþii ºi modele
de utilitate; desene ºi modele industriale.
£ Specialist în evaluarea proprietăţii
intelectuale

Studiile la cursuri încep în dependenþã
de completarea grupelor.
Durata studiilor: 10 sãptãmâni.
Instruirea se efectueazã în bazã de contract,
în limbile românã ºi rusã.
Orarul studiilor: luni, miercuri ºi vineri
orele 1300 – 1720.
Înscrierea la cursuri se efectueazã permanent.
Adresa noastră:
MD-2024, Chişinău,
str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1
Relaţii la tel: 44-00-21; 49-30-16
(interior 2-69); Fax: 44-01-19
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