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În perioada 9-12 noiembrie curent la CIE
„MOLDEXPO”  s-a desfãºurat   cea de-a IX-a
ediþie a Expoziþiei  Internaþionale  Specializate
„INFOINVENT”, un adevãrat  for al inteligenþei
naþionale ºi expo-târg de invenþii, tehnologii,
tehnicã ºi materiale noi.

Luând cuvântul în deschiderea expoziþiei, Gheorghe

Duca, preºedintele Academiei de ªtiinþe, ºi-a exprimat

speranþa cã actualul for va reprezenta un spaþiu excelent

pentru o comunicare eficientã, un schimb de experienþã

dintre cercetãtori, promovarea proiectelor ºtiinþifice ºi a

tehnologiilor avansate pe piaþa CSI. Dumnealui a

menþionat, de asemenea, cã fãrã dezvoltarea ºtiinþei, a

tehnologiilor avansate, astãzi e dificil sã dezvoltãm indus-

Tehnologiile avansate -
forþa motrice a economiei
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Dicţionarul de proprietate industrială
Lucrarea este adresată tuturor celor care activează în domeniul
proprietăţii industriale folosind în mod curent terminologia în
domeniu şi au nevoie de cunoaşterea termenilor şi informaţiilor
pentru studierea, cercetarea, elaborarea şi traducerea docu-
mentelor de proprietate industrială.
Dicţionarul cuprinde circa 500 de termeni şi expresii conexe, care
aparţin fără echivoc domeniului de proprietate industrială, în 6
limbi: română, engleză (E), franceză (F), germană (G), spaniolă
(S) şi rusă (R) şi explicaţii în limba română. În dicţionar sunt
incluşi termeni specifici sau termeni având conţinut specific
aplicaţi într-un context concret ce ţine de proprietatea industrială.
Expunerea este efectuată în ordinea alfabetică a termenilor şi
expresiilor conexe în limba română.
Termenii şi expresiile conexe au fost extrase din Legea nr. 461/
1995 privind brevetele de invenţie, Legea nr. 915/1996 privind
protecţia soiurilor de plante, Legea nr. 588/1995 privind mărcile
şi denumirile de origine a produselor, Legea nr. 991/1996 privind
protecţia desenelor şi modelelor industriale, Legea nr. 655/1999
privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, din alte legi şi
acte normative în domeniul proprietăţii industriale, din tratate şi
convenţii internaţionale în domeniu.
Dicţionarul este constituit din trei părţi.
Prima parte conţine termeni şi expresii conexe în 6 limbi aranjate
conform alfabetului român şi rezumatele în limba română.
Termenii sau expresiile conexe în limba română sunt „cuvintele
cheie” şi sunt numerotate.
Partea a doua a dicţionarului conţine indexuri alfabetice: român,
englez, francez, german, spaniol, rus, alături de fiecare cuvânt şi
expresie fiind pus numărul corespunzător din prima parte a
dicţionarului.
Partea a treia conţine lista surselor de informaţie folosite la
alcătuirea dicţionarului.
Sperăm că acest Dicţionar va constitui un mijloc de a pătrunde
mai uşor în lumea creaţiilor originale din orice domeniu de
activitate umană şi a protecţiei lor juridice.

Dicţionarul de proprietate industrială poate fi consultat
sau procurat la biblioteca AGEPI.

Relaţii la tel.: 400- 596, 400-597
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tria, sã valorificãm, sã însuºim metodele moderne de

producere ºi sã ieºim pe pieþele externe cu mãrfuri com-

petitive. Aceastã acþiune are o importanþã deosebitã ºi în

contextul aderãrii Republicii Moldova la structurile

europene.

Prezent la manifestaþie, viceministrul Economiei ºi

Comerþului Igor Dodon a subliniat cã atât ministerul,

cât ºi Guvernul în general, acordã o deosebitã atenþie

dezvoltãrii ºtiinþei naþionale. În altã ordine de idei,

viceministrul a menþionat cã savanþii ºi inventatorii din þarã

trebuie sã profite de oportunitãþile acestui for pentru a-ºi

demonstra cele mai bune realizãri ºtiinþifice ºi a stabili relaþii

de colaborare cu parteneri din alte state.

 ªtefan Novac, Directorul General al Agenþiei de

Stat pentru Proprietatea Intelectualã, a reiterat cã Expoziþia

Internaþionalã Specializatã “INFOINVENT-2005” este o

excelentã ocazie pentru cercetãtorii autohtoni de a iniþia

diverse contracte în scopul atragerii investiþiilor la

implementarea invenþiilor în producþie.

EIS „INFOINVENT” a devenit o manifestare ºtiinþifico-

tehnicã de o importanþã majorã, un for expoziþional naþional

ºi internaþional, la care,  pe parcursul  a 9 ani au participat

deja circa 650 de expozanþi cu peste 2700 de invenþii ºi

cicluri de invenþii în toate domeniile prioritare ale ºtiinþei ºi

economiei, industriei ºi agriculturii, protecþiei mediului ºi

biotehnologiei, medicinii ºi farmacologiei, tehnicii de calcul

ºi informaticii etc. Ca ºi la ediþiile precedente, EIS

„INFOINVENT-2005” a evidenþiat cele mai actuale ºi de

perspectivã realizãri ºtiinþifico-tehnice ºi i-a evidenþiat pe

autorii acestora prin diverse distincþii ºi premii instituite de

organizatorii ºi coorganizatorii expoziþiei.
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Lucrarea reprezintă continuarea unui proiect ambiţios
al colaboratorilor AGEPI de a crea o galerie de biografii
succinte – portrete sub aspectul ştiinţifico-inovaţional ale
celor mai de seamă inventatori şi cercetători
din Republica Moldova.

Biografiile prezentate în această enciclopedie
a inventicii moldoveneşti constituie
pentru oricare persoană insuficient
familiarizată cu activitatea
ştiinţifico-inventivă o sursă
informativă şi un mijloc
de a înţelege cum se dezvoltă
inventica ştiinţifică
în Republica Moldova
şi care este fundamentul ei intelectual uman.
Prin publicarea informaţiilor succinte despre viaţa
şi activitatea acestor cercetători, care depun eforturi
intelectuale deosebite,
se aduce un omagiu binemeritat personalităţilor
de excepţie din domeniul ştiinţei şi inventicii.

Din paginile lucrării cititorii vor afla că în sectorul academic,
cel universitar,
agroindustrial şi medical s-au conturat mai multe direcţii
tehnico-ştiinţifice
de o importanţă statală: optoelectronica, chimia ecologică,
construcţia de maşini şi utilaje, biotehnologia,
metode de diagnosticare şi de tratament, preparate şi
remedii medicinale etc.

AGEPI a lansat şi un CD-ROM
care include toate cele 4 părţi ale enciclopediei.

Persoanele interesate se pot adresa la biblioteca AGEPI.

Relaţii la tel.: 400596, 400597, 400598

La Editura AGEPI a văzut lumina tiparului
partea a IV-a a enciclopediei

“Cercetători şi inventatori din Republica Moldova”
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Ediþia actualã a EIS  „INFOINVENT” s-a desfãºurat

pentru prima datã în cadrul Expoziþiei-forum „CSI:
produse sciento-intensive ºi tehnologii avansate”.

La acest salon au participat 150 de companii, instituþii

ºtiinþifice ºi de învãþãmînt din Belarus, Federaþia Rusã,

Kazahstan, Ucraina, Azerbaidjan, România ºi þara gazdã,

oferind posibilitatea comunitãþii ºtiinþifico-tehnice din

republicã sã demonstreze publicului larg ºi sã promoveze

în mediul de afaceri 361 de invenþii ºi cicluri de invenþii,

create în ultimii 5 ani. Aceasta a fost ºi o excelentã ocazie

pentru cercetãtorii ºi inventatorii din þarã pentru transmiterea

drepturilor asupra OPI, efectuând un util schimb de

informaþii ºtiinþifico-tehnice ºi normativ-legislative în

domeniul protecþiei proprietãþii intelectuale  etc.

Responsabilitatea privind organizarea ºi desfãºurarea

ediþiei actuale a „INFOINVENT-2005” a fost pusã în seama

Academiei de ªtiinþe a Moldovei, AGEPI, Agenþiei de

Inovare ºi Transfer Tehnologic a AªM ºi CIE „MOLDEXPO”.

Activitatea de evaluare ºi premiere a obiectelor de
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Scopul acestui concurs constă în popularizarea şi susţi-
nerea activităţii inovaţionale în ţara noastră, stimularea
deţinătorilor titlurilor de protecţie pentru invenţii şi modele de
utilitate în vederea aplicării în producţie a rezultatelor
elaborărilor intelectuale şi antrenării investitorilor naţionali şi
străini în procesul de valorificare a inovaţiilor din sfera tehnico-
ştiinţifică.

La concurs pot fi prezentate invenţii de la instituţiile de
cercetare-dezvoltare, organizaţii, întreprinderi, asociaţii, care
activează pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de forma
lor de proprietate.

Pot fi înaintate invenţii şi modele de utilitate protejate prin
brevete şi certificate, aflate în vigoare pe teritoriul republicii şi
peste hotare, obţinute în anul calendaristic 2 ianuarie-31
decembrie 2005 şi care presupun un impact pozitiv asupra
dezvoltării economiei naţionale, rezolvării problemelor ce ţin
de necesităţile curente ale vieţii, tehnică, transport, chimie,
industria alimentară, textile, mecanică, electricitate, fizică şi
alte domenii.

Prioritate se acordă invenţiilor şi modelelor de utilitate a
căror includere în procesul de producţie s-a soldat cu efecte
economice concrete.

Concursul se desfăşoară la următoarele nominalizări:
• „Invenţia anului” premiul  —  5000 lei
• „Invenţia anului creată de un tânăr inventator”  premiul

—    3000 lei
• „Modelul de utilitate al anului”  premiul  —  3000 lei

Bilanţul concursului şi premierea învingătorilor
vor avea loc în cadrul manifestărilor consacrate
Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (26 aprilie 2006).

Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă la AGEPI.
Relaţii la tel.: 400-593

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
anunţă continuarea ediţiei a II-a a concursului

anual „INVENŢIA ANULUI”
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proprietate industrialã (invenþii, modele de utilitate, soiuri

de plante ºi design industrial), expuse în cadrul expoziþiei,

a fost asiguratã de cãtre  Juriul Internaþional  (preºedinte

– dl Ion Tighineanu, vicepreºedintele AªM) ºi Comisia de

experþi a EIS „INFOINVENT” (preºedinte – dl Boris Gãinã,

secretar ºtiinþific general al AªM), aprobate prin hotãrârea

Consiliului Suprem pentru ªtiinþã ºi Dezvoltare Tehnologicã

din 3 noiembrie curent, care au ºi desemnat laureaþii ediþiei

actuale a expoziþiei.

Astfel, laureat al Premiului Guvernului RM „Cel
mai bun inventator al anului”, care prevede un

premiu bãnesc în sumã  de 5000 lei, a fost desemnat

acad. Ion

Bostan, rec-

torul UTM,

pentru Siste-

me de con-

versiune a

e n e r g i e i

cinetice a

apei, iar lau-

reat al Marelui Premiu AGEPI în valoare de 1500 lei

a devenit prof. Valerian Dorogan, prorector al UTM, pentru

ciclul de invenþii în domeniul optoelectronicii. La

nominalizarea „Cea mai reprezentativã participare
la expoziþie”  au ieºit învingãtori  Institutul de Geneticã

al AªM ºi Institutul pentru Culturile de câmp „Selecþia”, iar

„Cea mai bunã inventatoare a anului” a fost

recunoscutã dna  Lidia Cerempei (Universitatea de Stat

de Medicinã ºi Farmacie „N. Testemiþanu”) pentru Noi
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ся концентраторами железа, йода, меди и др. элемен-
тов. Мы исследуем эти растения, определяем сколько
находится в 100 граммах сырья дефицитных полезных,
т. н. микронутриентов, и используем композиции этих
растений для того, чтобы они обогащали хлеб. Такой хлеб,
например, в 200 граммах (это суточная потребность)
содержит не менее 30% этого дефицитного элемента.

Этот хлеб не только вкусный, с отличными органо-
лептическими, физико-химическими характеристиками,
но, в то же время, он поддерживает здоровье, укрепляет
иммунитет человека, возмещает дефицит фолиевой
кислоты, железа. Мы представляем продукцию Солигор-
ского хлебозавода с этими добавками. Хлеб “Бриз”
обогащает рацион питания человека йодом. В хлебе
“Кореншик” использована добавка корня солодки -
топинамбура. Он улучшает обменные процессы человека,
полезен диабетикам.

В перечне наших разработок более 20 добавок.
Ассортимент расширяется, потому что на эту продукцию
есть большой спрос.

Materialele au fost pregãtite pentru tipar de
Mihai Cucereavîi, Ana Zavalistîi ºi Ion Diviza.

Imagini: Svetlana Tacu, Mihai Cucereavîi
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Sunteþi aºteptaþi!
Aducem la cunoºtinþa

tuturor persoanelor interesate
cã biblioteca AGEPI e deschisã zilnic

între orele 900-1600

(în afarã de sâmbãtã ºi duminicã).
Ultima vineri a fiecãrei luni -

zi de salubrizare.
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metode de diagnostic al diverselor afecþiuni la copii.

Daniela Radu (România) în vârstã de 16 ani a fost de-

s e m n a t ã

drept „Cea
mai bunã
tânãrã in-

ventatoa-
re” pentru

invenþia Sis-

temul de de-

terminare a

glicemiei ºi indicarea prescripþiilor medicale, prezentat în

cadrul expoziþiei.

Laureat al premiului AGEPI pentru „Cel mai bun
design” a devenit dna Elena Postolachi, Institutul de

Arheologie ºi Etnografie al AªM, pentru valorificarea,

modernizarea ºi promovarea celor mai reprezentative

tradiþii populare în designul textilelor.

Pentru desfãºurarea activitãþii de „Promovare a
activitãþii inovaþionale ºi transferului tehnologic”,

AGEPI a menþionat Salonul internaþional de invenþii ºi

tehnologii noi „Novoe vremea” de la Sevastopol, Ucraina,

cu o diplomã specialã, iar premiul pentru „Promovarea
proprietãþii intelectuale” a revenit Oficiului de Stat

pentru Invenþii ºi Mãrci din România (OSIM).

Juriul internaþional ºi Comisia de experþi ai expoziþiei

au apreciat cele 361 invenþii ºi cicluri de invenþii prezentate

cu 17 medalii de aur, 37 - de argint, 30 - de bronz ºi 49

diplome de menþiune. Au fost, de asemenea, înmânate

diplome ºi premii ale Camerei de Comerþ ºi Industrie a
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канд. хим. наук Татьяна МАДЗИЕВСКАЯ,
директор Центра пищевых добавок,
Белорусский Государственный университет, г. Минск:

- Основ-
ное направ-
ление дея-
тельности в
пищевой про-
м ы ш л е н -
ности – это
исследова-
ния и разра-
ботка произ-

водства различных добавок, предназначенных для
хлебопекарной отрасли. Наша работа является резуль-
татом совместной деятельности со специалистами в
области технологии  производства хлебобулочных изделий
Департамента по хлебопродуктам Республики Белорусь.

Мы разрабатываем и производим различные до-
бавки, так-называемые улучшители для хлебобулочных
изделий. Они комплектуют свойства пшеничной муки,
обеспечивают высокое качество готовых изделий. Еще
одна группа добавок, так называемые добавки на основе
натурального растительного сырья, которые придают
хлебобулочным изделиям свойства функциональных
продуктов питания.

Это продукты питания нового поколения, ежеднев-
ного использования, которые обладают повышенной
биологической ценностью, то есть они поддерживают
здоровье человека. Они предназначены либо для
специальной категории людей, либо для широких слоев и
имеют очень четкую характеристику, то есть они несут
определенное дозированное количество дефицитных
веществ для организма человека.

Речь идет, например, о растениях, которые являют-IN
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Republici Moldova (2 premii a câte 1500  lei pentru

implementarea în  practicã a invenþiilor elaborate fiind

acordate Centrului Naþional de Medicinã Preventivã ºi,

respectiv, Institutului de Microbiologie al AªM), ale

companiei moldo-americane „Global Biomarketing

Group Moldova”, ale Forumului Inventatorilor Români ºi

Societãþii Inventatorilor din România, cât ºi ale oaspeþilor

din Ucraina.

Anul acesta, pentru prima datã, au fost înmânate

distincþii ale Salonului internaþional  de invenþii ºi noi

tehnologii „Brusells-EUREKA”, Belgia, ºi ale Salonului inter-

naþional

de in-

v e n þ i i ,

tehnici ºi

produse

noi de la

Geneva,

E lveþ ia.

P e n t r u

merite deosebite privind promovarea pe parcursul anilor

a invenþiilor ºi inventatorilor moldoveni la aceste saloane,

acad. Valeriu Rudic, director al Institutului de

Microbiologie al AªM,  ºi, respectiv, prof. Aurelian

Gulea, ºef de catedrã la Universitatea de Stat din Mol-

dova, au devenit laureaþi ai distincþiilor nominalizate.

 A devenit deja o tradiþie organizarea în cadrul

expoziþiei „INFOINVENT” a concursului pentru decernarea

Medaliei de Aur a Organizaþiei Mondiale de Proprietate

Intelectualã (OMPI) „Inventator remarcabil” ºi Trofeului

OMPI „Întreprindere inovatoare”. Comisia pentru de-IN
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Ильяс АКЧУРИН,
менеджер по маркетингу и выставочной деятельности

Института молекулярной генетики
Российской Академии Наук, г. Москва:

- На выставке в
Кишиневе пред-
ставлены две раз-
работки нашего ин-
ститута. Это жизне-
нно-важный пре-
парат “Семакс”,
который исполь-
зуется в комплексе
терапии ишеми-
ческого инсульта, а также снимает головные боли, связанные
с мигренью, улучшает умственную работоспособность,
используется также при частичной атрофии зрительного
нерва, при черепно-мозговых травмах. Этот препарат
блокирует процесс разрушения клеток головного мозга при
нарушении мозгового кровообращения. Он состоит из семи
природных аминокислот и не оказывает побочного эффекта.
Препарат продается уже в России, экспортируется в Украину,
Белoрусь, Сербию, Индонезию. Скоро появится и в Молдове,
потому что ведутся переговоры для его регистрации.

Вторая разработка – это „Ферментный препарат для
повышения качества мясных продуктов”. Он получен на ос-
нове микробного ферментного комплекса и эффективен при
низкой положительной температуре. Препарат также можно
использовать при производстве казеина, повышается выход
полезного продукта. Итальянцы проявили интерес для
производства натуральных оболочек из мясного низкосорт-
ного сырья для колбас.
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la Expoziţia “CSI: produse sciento-intensive şi
tehnologii avansate”:
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cernarea

a c e s t o r

distincþii

ale OMPI

(aprobatã

prin Hotã-

rârea Gu-

vernulu i

nr. 933

din 12 septembrie 2000 cu modificãrile ulterioare) l-a

desemnat laureat al Medaliei de Aur OMPI pe dl
ªtefan Odagiu, inventator ºi întreprinzãtor cunoscut în

Republica

Moldova,

directorul

companiei

„ V i n e x

Victoria”.

Institutul
de Chi-
mie al

AªM a devenit deþinãtorul Trofeului OMPI „Între-
prindere inovatoare”.

De asemenea, în cadrul expoziþiei au fost anunþate ºi

totalurile concursului republican „Trofeul pentru
inovare ºi creativitate”, ediþia a III-a, instituit de AGEPI.

Laureaþi ai acestui concurs au devenit întreprinderea

EURO-ALCO 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
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Daniela RADU,
elevã în clasa XI, Colegiul de informaticã „Tudor Vianu”,
Bucureºti, România, a fost desemnatã drept „Cea mai
bunã tânãrã inventatoare”:

- Am participat la acest salon cu prima mea invenþie

„Sistem de determinare a glicemiei ºi indicarea
prescripþiilor medicale”. E vorba de un sistem care

ajutã bolnavii de

diabet zaharat,

aceºtia putând

determina nivelul

de glicemie aca-

sã, în faþa calcu-

latorului ºi pot

primi în câteva

secunde o pres-

cripþie medicalã

adecvatã.

Sistemul este

bazat pe un bio-

senzor. La nivelul biosenzorului are loc o reacþie între sânge

ºi membrana acestuia. În urma reacþiei rezultã un semnal

electric, transmis interpretei, care îl transformã în sistem

binar pentru a putea fi descifrat de program. Programul

descifreazã acest cod sau acest semnal, indicã nivelul

glicemiei ºi, cerând câteva date legate de istoricul medi-

cal al pacientului, afiºeazã o prescripþie medicalã

adecvatã.
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obiecte de proprietate industrialã brevetate/înregistrate la

AGEPI pe parcursul ultimelor 12 luni. În cadrul concursului

în cauzã au mai fost acordate alte diplome de menþiune,

pentru locurile 1-5, respectiv.

Învingãtorii Concursului jurnaliºtilor care au

abordat pe parcursul anului cel mai activ tematica

proprietãþii intelectuale au devenit: Premiul I – 1500 lei:

Valentina Malicova (sãptãmânalul Argumentî i Faktî),

Premiul II – 1000 lei: Dimitrii Sidorov (revista Business

Moldovî), Premiul III – 750 lei: Ana Mutu (Agenþia de

presã FLUX). Alþi 5 jurnaliºti au fost menþionaþi cu diplome

ºi premii de încurajare. Principalele criterii de apreciere a

concurenþilor au fost profesionalismul ºi modul de

abordare a tematicii protecþiei proprietãþii intelectuale;

profunzimea ºi originalitatea expunerii informaþiei;

capacitatea de relatare a faptelor, precizia de

documentare ºi citare a surselor, cunoºtinþele în domeniu.

Peste 80 de instituþii de cercetare-dezvoltare ºi de

învãþãmânt superior, întreprinderi mici ºi mijlocii,

companii din Republica Moldova, România ºi Ucraina

au prezentat la actualul salon elaborãrile lor de ultimã

orã. Dat fiind cã „INFOINVENT” este ºi o preselecþie

pentru participare la saloanele internaþionale de inventicã

de la Geneva, Bruxelles, Pittsburgh, Casablanca,

Bucureºti, Iaºi, Moscova, Kiev etc. cu cele mai valoroase

elaborãri autohtone, nu existã nici o îndoialã cã o bunã

parte din ceea ce s-a prezentat la EIS „INFOINVENT-

2005” va ajunge sã fie apreciatã pe merit ºi la saloanele

nominalizate.

33

Iaºi, de specialiºti de peste hotare ºi ni s-au cerut colaborãri

cu unitãþi mari din Germania, Franþa º.a. þãri.

Am organizat împreunã cu AGEPI ºi un Salon

Internaþional de Invenþii „Inventica-2005” care s-a

deschis în luna octombrie curent la Bucureºti ºi care va

continua pânã în decembrie. La salon participã inventatori

din 11 state. Sunt prezentate peste 1000 de invenþii, are

15 domenii ºi este unul din cele mai mari saloane care s-

au organizat în România. Al nostru este un Salon on-line,

a avut prezentare multimedia. Scopul principal - transferul

de noi tehnologii. S-au încheiat deja circa 10 contracte

de transfer tehnologic în România. La ora actualã în þara

noastrã sunt 15 centre de transfer tehnologic, fiecare cu

un anumit domeniu de activitate.

La Salonul „Inventica-2005” s-au acordat premii

speciale - câte o medalie „Henry Coandã” pentru institutele

de cercetare ºi universitãþi; medalii pentru activitate

deosebitã în creaþia tehnicã, iar în final, pe 15 decembrie,

se vor acorda 3 premii speciale în valoare de 10 mii euro

(loc. I), 5 mii euro (loc. II) ºi 2.500 euro (loc. III). Salonul

are ºi o secþiune pentru elevi ºi studenþi, la care s-a stabilit

un premiu de 2 mii euro. La închidere vor fi anunþate ºi

contractele încheiate în domeniile economice.

Vrem sã constituim o bazã de date pe invenþii. Cele o

mie ºi ceva de invenþii care au fost prezente anul acesta la

salon sunt plasate pe site-ul Centrului de transfer

tehnologic, pentru a fi puse la dispoziþia celor ce sunt

interesaþi de inventicã.

Pe viitor trebuie sã facem publicitate din timp, ca la

salonul urmãtor sã avem o participare ºi mai mare.

PR
E

Z
E

N
ÞE

 E
X

PO
Z

IÞ
IO

N
A

LE



9

În vederea dezvoltãrii aspectelor teoretice ºi practice

ale proprietãþii intelectuale, promovãrii drepturilor asupra

obiectelor de proprietate intelectualã ºi creãrii unor condiþii

favorabile de colaborare a agenþilor economici cu

inventatorii ºi inovatorii, AGEPI a organizat în cadrul

expoziþiei „INFOINVENT–2005” un seminar, având

urmãtoarele teme de discuþie: „Sistemul de protecþie a
obiectelor de proprietate intelectualã în Republica
Moldova” (raportor - ªtefan Novac, Director General

AGEPI), „Problemele juridice aferente procedurii de
înregistrare ºi utilizare a obiectelor de PI” (raportor

- Andrei Moisei, director Departament juridic), „Protecþia

dreptului de autor ºi drepturilor conexe în Repub-
lica Moldova” (raportor - Dorian Chiroºcã, vicedirector

general), „Proprietatea intelectualã – factorul decisiv

în creºterea economicã” (raportor - Iurie Badâr, ºef

Secþie economie ºi evaluare PI).

Raportorii au rãspuns la o serie de întrebãri adresate

de cãtre inventatori, persoane fizice ºi juridice interesate.
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scãzut de α-acizi ºi un conþinut crescut de serotoninã,

utilizând amestec de extract de hamei ºi cãtinã.

„Metoda ºi sistemul de monitorizare a

proceselor biologice în cazul maladiilor de naturã
oncogenã” (autori: Marin Radu, Constantin Cristoi, Radu

Iordãchel, Mihai Fluieraº, Constantin Antohi, Mircea

Leonte, Bujor Albu) se referã la o metodã ºi un sistem

pentru monitorizarea „în timp real” a proceselor biologice

implicate în maladiile oncogene, pentru diagnozã,

tratament ºi prevenirea evoluþiilor acestor boli.

„Monitorizarea globalã a proceselor
biologice ce au loc în cadrul operaþiilor de

dializã renalã, utilizând sisteme informatice de
inteligenþã artificialã ºi interfeþe specializate
pentru achiziþia datelor semnificative în timp

real” (autori: Marin Radu, Constantin Cristoi, Radu

Iordãchel, Mircea Dinescu, Liliana Pasãre, Florica Radu)

se referã la un sistem de observare continuã a pacienþilor

în procesele de dializã pentru monitorizarea globalã a

proceselor biologice, utilizând sisteme informatice de

inteligenþã artificialã.

Am realizat ºi o serie de membrane polimerice
pentru filtrare, purificare a apei, dializã renalã,
osmozã, de micro- ºi ultrafiltrare, pentru

purificarea lichidelor alimentare. Prin alte lucrãri -

instalaþii de purificare a apei, instalaþii pentru deltã,

pentru mici colectivitãþi, obþinem purificarea apei potabile

(din apa de Dunãre).

Invenþiile noastre au fost apreciate cu medalii de aur

la diverse saloane internaþionale de la Bruxelles, Geneva,
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 - Împreunã cu prof. S. Vieru, I. Tighineanu, T. Vieru,

V. Secrieru, M. Manole º.a. am prezentat un ciclu de

invenþii ce se referã la utilizarea diodelor laser

în diferite domenii, în special în comunicaþii ºi în

medicina netradiþionalã. Dispozitivele elaborate de noi

sunt utilizate de medici pentru tratament cuantic, cu raze

laser, cu raze ultraviolete.

Este cunoscut impactul radiaþiilor ultraviolete ºi

infraroºii asupra organismului uman, asupra þesuturilor

umane. Datoritã interacþiunii cu materia vie, radiaþia la-

ser sporeºte tratarea anumitelor leziuni.

Aparatul “Terra laser” se deosebeºte de cele analo-

gice prin faptul cã are un spectru funcþional foarte larg,

poate fi utilizat în paralel la doi bolnavi, este portabil. Se

alimenteazã de la o sursã autonomã, poate fi programat

pentru 20 de utilizatori. Medicul selecteazã regimul de

tratament: puterea opticã, lungimea de undã, radiaþia

emisã, frecvenþa, timpul de tratament etc. Toate acestea

se înregistreazã pe calculator ºi la vizita urmãtoare a

pacientului medicul selecteazã regimul automat, stabilit

anterior, ºi efectueazã tratamentul.

dr. hab. Valerian DOROGAN,
prorector UTM,
laureat al Marelui Premiu AGEPI,
distins cu o medalie de aur:

Vă prezentăm câteva comentarii ale participanţilor
la EIS “INFOINVENT-2005”:

31

- Centrul se numeºte Centrul de transfer tehnologic

ECOTECH ºi obiectul nostru de activitate este transferul

de biotehnologie. Am prezentat 11 invenþii. Unele invenþii

sunt implementate deja. În anii urmãtori prin Centrul de

transfer tehnologic al institutului pe care îl conduc se vor

implementa ºi celelalte.

Lucrãm în mai multe domenii. Abordãm probleme

de actualitate, adicã ne inspirãm din necesitãþile societãþii.

Spre exemplu, propunem un „Procedeu ºi instala-
þie de producere a berii, bere produsã ºi amestec
cu hamei pentru producerea acesteia” (autori: Marin

Radu, Ion Brad, Mircea Dinescu, Simion Popescu, Florica

Radu). Invenþia se referã la folosirea tehnologiilor

neconvenþionale pentru obþinerea unor noi sortimente de

bere vitaminizate, energizante, antistres, cu un conþinut relativ

dr. ing. Marin RADU,
directorul Centrului de Cercetare
pentru Materiale Macromoleculare ºi Membrane,
Bucureºti, România, distins cu douã medalii de argint
ºi douã diplome de menþiune:
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Avem un set de brevete ce vizeazã „Fotoreceptorii

de radiaþie ultravioletã”, „Fotodioda selectivã

cu sensibilitate modulatã”, care detecteazã un

semnal optic într-un larg pachet de semnale transmise

prin fibra opticã.

Am expus ºi niºte fotorezistori confecþionaþi pe baza

structurilor poroase formate pe diverºi semiconductori.

Structurile na-

nometrice au

niºte propri-

etãþi deosebite

ºi le utilizãm la

confecþiona-

rea fotodio-

delor cu capa-

citãþi funcþio-

nale, necunos-

cute pânã în

prezent. Spre

exemplu, în

astfel de struc-

turi stratul de

sarcinã spaþialã se modificã în aºa mod, încât suprafaþa

lui se schimbã cu ordine de mãrime la influenþa ra-

diaþiei.

Lucrãrile elaborate de noi au fost menþionate la sa-

loanele internaþionale de inventicã de la Geneva, Iaºi,

Sevastopol, Bruxelles, Bucureºti ºi Chiºinãu cu distincþii

înalte.
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denocivizarea ºlamurilor albastre, rezultate în procesarea

vinurilor albe. Este vorba de “Procedeu de denocivizare
a ferocianurilor din ºlamurile albastre provenite de
la deferizarea vinurilor” (autori: Ion Sandu, Tudor

Bounegru, Ioan Gabriel Sandu, Ghiorghe  Roman, Andrei

Victor Sandu). Invenþia se referã la un grup de procedee de

denocivizare, cu recuperarea hexacianoferatului de potasiu

din ºlamurile albastre provenite de la deferizarea vinurilor,

care reprezintã o sursã puternicã de poluare.

Hexacianoferatul de potasiu, numit popular Albastrul de

Berlin, reprezintã pentru producãtorii de vinuri o sursã

potenþialã de poluare, cu un impact deosebit asupra mediului,

care trebuie neapãrat denocivizat sau, în cazul nostru, realizate

tehnologii pentru valorificarea superioarã a produselor, a

subproduselor utile din ºlam. Hexacianoferatul de potasiu

este o substanþã cu multe implicaþii în tehnicã, mai ales în

domeniul antibioticelor º.a. medicamente, dar ºi în chimia

analiticã - la dozarea ºi la dedublarea ferului, apoi la extracþia

ferului din diferite minereuri în care acest metal poate aduce

avantaje sau dezavantaje procesului tehnologic etc.IN
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 - Anul curent am venit la „INFOINVENT-2005”

cu invenþii din douã domenii distincte: transmisii

planetare precesionale ºi sisteme de conver-

siune a energiilor regenerabile. Ambele direcþii

ºtiinþifice se efectueazã la UTM sub conducerea acad.

Ion Bostan.

Din domeniul doi este ºi “Minihidrocentrala”,

care asigurã conversia energiei cinetice a râurilor în

energie mecanicã sau electricã fãrã construcþia

barajelor. Eficienþa sporitã este asiguratã de profilul

aerodinamic al paletelor ºi poziþia lor optimã pentru

conversiunea energiei cinetice a apei.

Invenþia este aºteptatã în republicã de cãtre micii

producãtori, de consumatorii din preajma râurilor.

Luând în considerare acest lucru, am elaborat o

schemã conceptualã, în colaborare cu colectivul de

la facultatea de energeticã, condus de prof. Tudor

Ambros ºi Ion Sobor, fiind executate unele pãrþi ale

minihidrocentralei, generatorul cu magneþi permanenþi.

În colaborare cu specialiºtii de la „Hidrotehnica”

a fost proiectatã ºi executatã în metal pompa

hidraulicã. În prezent sunt în fabricare ºi al te

dr. hab. Valeriu DULGHERU,
ºef catedrã Teoria mecanismelor
ºi organe de maºini UTM,
apreciat cu douã medalii de aur,
una de argint
ºi o diplomã de menþiune:

29

- La Iaºi Forumul Inventatorilor are o activitate foarte bogatã

în domeniul promovãrii ºi stimulãrii inventicii româneºti. La ediþia

din acest an Forumul se prezintã cu mai multe grupe de invenþii

ale unor specialiºti de excepþie din diverse domenii: bioinginerie,

ecologie, farmacologie ºi virusologie ºi protecþia patrimoniului

cultural.

Dintre invenþiile meritorii, mai ales ale tinerilor creatori,

menþionez “Tehnologiile de glazurare policromã
pe suport ceramicã ºi sticlã”, care sunt în aplicaþie

la fabrica de porþelan „Glas” din Dorohoi, apoi pigmenþii
fritaþi, pigmenþii termorezistivi, utilizaþi la mozaicuri ºi
vitralii artistice, în aplicare la un SRL din Iaºi, unde lucreazã

mulþi absolvenþi de la Secþia patrimoniu cultural a Universitãþii.

Alte lucrãri prezintã tehnologii pe ecologie, pe ingineria

mediului, cum ar fi “Tehnologiile de purificare a ae-
rului”. Este vorba de dispozitive de tip salin, cunoscute

azi în þarã ºi în strãinãtate, tehnologii agreate în multe

programe europene.

Avem ºi “Tehnologii de epurare a apei”, mai ales a

apei industriale ºi menajere uzate, dar ºi procedee noi, foarte

moderne, de tratare a apei în vederea potabilizãrii, mai ales

a apelor de suprafaþã ºi a celor freatice contaminate.

Alt grup de tehnologii din domeniul protecþiei mediului,

realizate printr-o colaborare cu colectivul distinsului profesor

Tudor Bounegru din Republica Moldova, se referã la

dr. Ion SANDU,
prof. la Universitatea „Al. Ioan Cuza”,

Iaºi, România, Preºedintele
Forumului Inventatorilor Români,

apreciat cu o medalie de aur,
douã de argint  ºi douã de bronz:
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componente ale minihidrocentralei pe care în

primãvarã sperãm s-o instalãm în com. Stoieneºti,

Cantemir.

Aceasta va fi o staþie-pilot, pe care vor fi montate

diverse organe de lucru ºi, dupã mai multe încercãri

în practicã, va urma producerea în serie a unei game

de asemenea minihidrocentrale.

La elaborarea minihidrocentralei a colaborat un

colectiv de autori: cond. ºt. acad. Ion Bostan, dr. hab. V.

Dulgheru, tineri doctoranzi, cercetãtori - circa 12 la numãr.

La proiectarea ei au contribuit ºi lectorii universitari Anatol

Sochireanu, Radu Ciupercã, tinerii doctoranzi fraþii Oleg

ºi Radu Ciobanu, Ion Dicusarã º.a.

28

Am mai prezentat la salon un “Aparat pentru
dezinfecþia aerului” care a avut succes în România ºi

care este ºi el de actualitate. Când gripa aviarã trece de

la pasãre la om, au loc niºte mutaþii ºi devine un alt virus

– mai agresiv, care se transmite de la om la om prin aer.

Noi am realizat un aparat pentru dezinfecþia aerului din

încãperi, unde se desfãºoarã activitãþi umane. S-au

fabricat deja peste 2 mii de bucãþi.

Avem variante

pentru autoturisme, sal-

vãri, elicoptere. Se co-

necteazã la acumu-

latorul de 12 volþi ºi

funcþioneazã continuu.

Consumul este extrem

de mic. Preþul dispozi-

tivului este de circa 150

de euro.

Tot de actualitate

este ºi “Dispozitivul
pentru evacuarea apei din incinte”, deoarece am

avut multe inundaþii. Ploile devin tot mai abundente ca

intensitate ºi punctuale, adicã nu pe suprafeþe mari.

Dispozitivul face ca apa sã fie descãrcatã în anumite

zone printr-o conductã mare. Iar clapeta se deschide

imediat ce apa se adunã într-o anumitã zonã ºi permite

s-o evacuãm. Deschiderea clapetei se face prin radio, la

staþiile de dispecerat.
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- Am prezentat un ciclu de invenþii, focusându-ne
atenþia asupra problemelor referitoare la diagnosticul,
profilaxia ºi tratamentul infecþiilor virale B, C ºi D. Ele
prezintã un interes deosebit, deoarece ponderea infecþiilor
virale este de 90 la sutã.

 “Procedeul de vaccinare contra hepatitelor
virale” rezolvã problema cã o parte de populaþie nu
reacþioneazã la vaccinuri. Pentru a spori procesul de formare
a rezistenþei organismului faþã de aceastã infecþie, am
propus o nouã metodã care constã în aplicarea compusului
sau adaptogenului natural elaborat împreunã cu savantul
Institutului de Geneticã al AªM Pavel Chintea. Propunem
un imunomodulator, ce duce la restructurarea organismului
uman ºi care face ca administrarea vaccinului sã provoace
un rãspuns de formare mai sporitã a protecþiei. ªi cele 5-
7% de populaþie, care rãmâne imunorefractoare la
administrarea vaccinului ºi care pe parcursul vieþii poate

prof., dr. hab. Constantin SPÎNU,
vicedirector al Centrului Naþional ªtiinþifico-Practic
de Medicinã Preventivã al Ministerului Sãnãtãþii
ºi Protecþiei Sociale, menþionat cu o medalie de aur:

27

- Sunt pentru a cincea oarã la „INFOINVENT” ºi am

constatat cu bucurie cã salonul este foarte bine reprezentat.

Putem afirma cã el a evoluat în ultimii ani.

Prezint aici câteva realizãri personale noi: o

“Instalaþie de decontaminare bacteriologicã”
pentru mijloace auto, auto-trenuri ºi autoturisme; un

dispozitiv – “Balizã-antipasãre” pentru a alunga

pãsãrile din zonele poluate bacteriologic. El nu distruge

pãsãrile, cum s-a interpretat uneori, dar e destinat pentru

protejarea lor. Baliza-antipasãre e deja implementatã,

se fabricã în momentul de faþã la o întreprindere din

Urziceni, România, producerea de serie este pusã la punct

ºi acum se începe livrarea. În focarele de gripã aviarã se

monteazã aceste dispozitive, pentru ca pãsãrile migratoare

sã nu intre în contact cu zona infectatã. Aceasta este

protecþia pe care o realizeazã dispozitivul.

Pãsãrile se orienteazã în spaþiu dupã forþa câmpului

magnetic terestru. Dispozitivul nu face altceva decât, într-

o anumitã zonã, sã perturbeze acest câmp magnetic prin

perturbaþii dinamice, niºte câmpuri magnetice variabile.

Pasãrea în zbor, ciocnindu-se de aºa ceva, se sperie ºi

evitã zona contaminatã de gripa aviarã.

E un principiu simplu ºi eficace.

dr. ing. Constantin ANTOHI,
prof. la Universitatea Tehnicã Iaºi,

Preºedintele Societãþii
Inventatorilor din România,
distins cu o medalie de aur,

douã de argint
ºi trei diplome de menþiune:
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LE achiziþiona aceastã infecþie, devine protejatã.
Ponderea acoperirii cu vaccin atinge o valoare de

97%, ceea ce va duce la reducerea morbiditãþii din cauza
hepatitei B, C ºi D în rândurile populaþiei din republica
noastrã, care azi ocupã unul din primele locuri în Europa
dupã cazurile de îmbolnãvire, ceea ce nu ne face cinste.
Or, dacã în þãrile scandinave morbiditatea atinge la 1000
de locuitori cifra de 0,1, la noi acest indicator e de 10.

Invenþia “Agent de degradare a radionuclizilor”
(autori: L. Coreþchi, E. Emnova, I. Bahnarel, C. Spînu,
N. Cechirlan) se referã la o metodã originalã de grãbire a
descompunerii compuºilor radionuclizi de cobalt. Din pãcate,
avem o serie de regiuni în Ucraina în care dupã accidentul de
la Cernobâl se pãstreazã un fon foarte sporit de radioactivitate.
Metoda noastrã este bazatã pe detectarea unei tulpini speciale
de microorganisme din sol, care face ca procesul de des-
compunere a acestor radionuclizi sã fie mai rapid.

Am prezentat ºi o “Metodã de profilaxie a gripei”
(autori: C. Spânu, P. Scoferþa, I. Spânu, E. Romanenco).
Gripa umanã are multe puncte tangenþiale cu gripa aviarã.
Sperãm cã metoda noastrã va fi utilizatã în viitor pentru a
preveni gripa aviarã. Acest remediu medicamentos de
origine vegetalã nu este toxic ºi poate fi administrat la toate
contingentele de populaþie, inclusiv la cei care au
contraindicaþii la un ºir de medicamente (ºi femeile gravide
etc.), privind profilaxia sau tratamentul. Aceºti compuºi
naturali manifestã o activitate antiviralã imunomodulatoare,
interferonicã ºi antioxidantã. Sper cã acest preparat care a
trecut aprobarea clinicã ºi este înregistrat în Republica
Moldova de cãtre Ministerul Sãnãtãþii va gãsi o aplicare
extinsã în practica medicalã, protejând populaþia republicii

de gripa aviarã - pandemia care ameninþã omenirea.
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“Crapul de Cubolta cu solzi” - are un ritm

înalt de creºtere, este rezistent la frig, depãºeºte

normativele privind productivitatea femelelor - în

primul an cu 33,7%, în al doilea an - cu 54,7%.

Productivitatea peºtilor de o varã  constituie 14,7 q/

ha, a celor de doi ani - 13,5 q/ha. Prolificitatea -

530 mii exemplare per femelã, iar productivitatea

larvelor este de 290 mii exemplare.

“Crapul de Teleneºti cu solzi” - are un ritm

înalt de creºtere, fiind rezistent la bolile infecþioase.

Depãºirea normativelor în ce priveºte productivitatea

peºtilor de o varã – de 55% (17,0 q/ha), a peºtilor

de doi ani - de 60% (21,7 q/ha). Prolificitatea

constituie 730 mii exemplare per femelã, producti-

vitatea larvelor -  360 mii exemplare.

“Crapul de Teleneºti cu solzi în ramã” - are

un ritm de creºtere considerabil, fiind rezistent la bolile

infecþioase. Depãºirea indicilor normativi privind pro-

ductivitatea peºtilor de o varã - cu 36% (15,4 q/ha),

a celor de doi ani - cu 25% (20,6 q/ha).  Prolificitatea

- 42%, productivitatea larvelor de prãsilã de trei zile -

cu 36%.

În prezent aceste rase noi de peºti sunt imple-

mentate în producþie ºi constituie 80 la sutã din

genofondul existent în gospodãriile piscicole din

republicã.
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- La „INFOINVENT-2005” am prezentat 6 lucrãri

în domeniul agriculturii ºi 6 – în domeniul medicinii.

Spre exemplu, “Procedeul de obþinere a

Pacovirinei” (autori:  C. Spînu, P.  Chintea).

Modificarea tehnologiei de obþinere a Pacovirinei a

redus etapele ciclului tehnologic, consumabilele, utilajul

ºi echipamentul antrenat în producere. Produsul obþinut

prin tehnologia propusã, dupã efectul sãu terapeutic,

nu diferã de seria obþinutã prin metodele precedente.

Dimpotrivã, sporirea concentraþiei substanþei biologic

active extrase contribuie esenþial la extinderea volumului

produsului final fabricat, având astfel un impact socio-

economic favorabil pentru economia naþionalã.

“Procedeul de tratare a seminþelor de cas-

traveþi cu viabilitate redusã” (autori: A. Ganea, L.

Corlãteanu, P. Chintea, S.  ªveþ)  include tratarea

seminþelor de castraveþi cu o soluþie apoasã de extract

de glicozide steroidice din rãdãcini de pãtlãgele vinete

cu concentraþia de 0,01…0,05%.

“Procedeul de cultivare a tutunului” (autori:

E. Calchei, S. ªveþ, P. Chintea) presupune tratarea

seminþelor înainte de semãnat, semãnatul ºi tratarea

extraradicularã a rãsadului în faza de urechiuºe cu
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prof. univ., dr. hab. Pavel CHINTEA,
ºef Laborator la Institutul

de Geneticã al AªM,
apreciat cu o medalie de aur,

 una de bronz
ºi o diplomã de menþiune:
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 - Direcþiile principale de activitate ale staþiunii

noastre sunt urmãtoarele: completarea genofondului

de peºti în republicã, pãstrarea raselor pe cale de

dispariþie ºi crearea raselor noi.

În ultimii ani colectivul de autori, printre care

savanþii G. Curcubet, V. Domanciuc, V. Lobcenco, V.

Epur ºi Iu. Ileasov, a creat trei rase de crapi cu un înalt

ritm de creºtere, rezistenþi la diverse boli infecþioase, ºi

anume:

dr. Galina CURCUBET,
directorul Staþiunii
de Cercetãri ªtiinþifice
în domeniul Pisciculturii:
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soluþie apoasã de glicozidã steroidicã în concentraþie

de 0,08%.

Am mai venit cu noi procedee privind urmãtoarele

activitãþi:

- prelucrarea seminþelor de sfeclã de zahãr;

- sporirea rezistenþei ºi recoltei sfeclei de zahãr;

- tratarea viþei de vie înainte sau dupã înflorire pentru

sporirea rezistenþei la secetã ºi sporirea recoltei cu 10-

20 la sutã;

- sporirea rezistenþei grâului comun la diferite

ciuperci.

Substanþele biologic active sunt testate pentru viþa

de vie ºi sfecla de zahãr la Institutul de Fiziologie a

Plantelor, pentru grâul comun – la Institutul de Geneticã

ºi pentru tutun - la Institutul pentru Tutun din Moldova,

precum ºi în Federaþia Rusã ºi România.
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„Procedeul de ameliorare a solurilor

sãrãturate” (MD 1752 G2 2001.10.31, autori:

Alexandru Rusu, Andrei Siuris) prevede aplicarea ligninei

hidrolitice ca material drenant, ameliorând astfel radical

însuºirile chimice ºi fizice ale solurilor sãrãturate în rezultatul

intensificãrii proceselor de desalinizare ºi dezalcalizare.

Totodatã, introducerea ligninei hidrolitice prezintã un

adaos de substanþã organicã ce contribuie nemijlocit la

sporirea conþinutului de humus în solurile sãrãturate ºi la

fertilitatea acestora.

Trebuie subliniat faptul cã folosirea ligninei ca mate-

rial ameliorativ rezolvã încã o problemã nu mai puþin im-

portantã – cea de ordin ecologic, utilizarea deºeului nociv,

pentru stocarea cãruia se cer suprafeþe considerabile,

scoþându-le astfel  din circuitul agricol. În afarã de aceasta,

fiind acumulat o perioadã îndelungatã, deºeul nominalizat

polueazã solul, aerul, apele de suprafaþã ºi subterane.

„Procedeul de construire a drenajului

antialunecãtor” (MD 2218 C2 2003.07.31, autor Gr.

Dobrovolschi) constã în intercepþia surplusului de apã

aflatã în corpul alunecãtor prin construirea unui drenaj

special, amplasând pe fundul tranºeei sãpate transversal

pantei tuburi de drenaj ºi umpluturi filtrante.

Materialele prezentate la expoziþie au fost înalt

apreciate de cãtre Societatea Inventatorilor din România

(Preºedinte dr. ing., prof.  Constantin Antohi), care a oferit

Institutului „N. Dimo” Diploma de Excelenþã  ºi Medalia

„Ecoinvent” pentru merite deosebite în protecþia mediului.
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dr. hab. Valentin CELAC,
ºef Laborator de geneticã

ºi  culturi leguminoase, Institutul
de Geneticã al AªM,

distins cu o diplomã de menþiune:

- Am prezentat un set de soiuri brevetate de plante

leguminoase, 9 la numãr,  care au o importanþã

deosebitã pentru agricultura Moldovei. Ele sunt o sursã

de proteine foarte valoroasã în alimentarea populaþiei

ºi ca nutriþie pentru animale. Astfel, alimentarea poate

fi diversificatã datoritã utilizãrii nãutului, bobului, lintei,

mazãrii, soiei ºi altor culturi.

Am omologat în republicã douã soiuri noi de

nãut „Ichel” ºi „Botna”, cu o recoltã de 15-20 q/

ha. În colaborare cu Institutul de Proiectãri Tehnologice

în Industria Alimentarã a fost elaboratã tehnologia de

utilizare a boabelor de nãut în industria de prelucrare.

Am realizat câteva lucrãri referitoare la conservarea

nãutului. Avem conserve de nãut cu ficat, nãut cu carne,

nãut cu legume º.a.

O culturã nouã, implementatã în republicã, e

fasoliþa - soiurile „Ina” ºi „Dina” (autori: V. Celac,

Al. Budac, L. Coreþchi, I. Chirtoacã). Este o culturã

termofilã, cu rezistenþã sporitã la secetã ºi temperaturi

înalte, valorificând mai ales solurile nisipoase.

Anul acesta am elaborat un procedeu de cultivare

a fasoliþei. Aceasta se seamãnã în I-II jumãtate a lunii

23
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literaturã de specialitate recent editatã.

Invenþiile propuse, diferite dupã conþinut, poartã un

caracter pedoprotector cu aspect profund ecologic ºi

efect economic înalt. Fiecare în felul sãu poate contribui

la ameliorarea înveliºului de sol, sporindu-i producti-

vitatea în regiunile respective ale Moldovei.

„Procedeul de sporire a fertilitãþii solurilor

erodate” (MD 1997 C2.2002.09.30, autori: Calina

Marinescu,  Irina Senicovschi) include introducerea în

stratul de sol arat a resturilor vegetale mãrunþite, inocu-

late preliminar cu o asociere de microorganisme,

constituitã din

8 tulpini de

b a c t e r i i

Pseudomo -

nas ºi Bacil-

lius. O astfel

de operaþiu-

ne originalã

ºi eficientã va

asigura într-

un mod ac-

celerat, prin

acþiunea sa

asupra materialului încorporat, refacerea humusului din

solul erodat, îmbogãþirea cu substanþe biofile nutritive,

diminuarea procesului erozional, reducându-l la gradul

admisibil.
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70-90 cm ºi între boabe - 5-7 cm pe rând. Fasoliþa dã

câte 140-150 q/ha de pãstãi verzi ºi 8-10 q/ha de

boabe. Este o culturã valoroasã ºi de perspectivã, care

poate fi utilizatã în industria de prelucrare ca pãstãi

proaspete ºi ca boabe, în conserve, fierbând foarte

repede.

Am prezentat, de asemenea, un nou soi de bob

autohton. Spre deosebire de alte culturi leguminoase,

acesta e foarte productiv. Recolta constituie 40-50 q/

ha, conþine 30% de proteine.

Pentru a evita diverse boli cardiovasculare, oamenii

trebuie sã se alimenteze preponderent cu proteine

vegetale, care le fortificã organismul.

22

pãstrare este de 185-195 zile, fructele fiind trans-

portabile. Se recomandã pentru cultivare în zona de

nord a republicii.

Soiul de nuc „Cazacu”, recent omologat în Re-

publica Moldova (autori: I. Þurcanu, I. Raduºinschi, E.

Borozan, L. Melnicenco),  rodeºte în al 6-lea an dupã

plantare. Greutatea medie a unui fruct este de 10,0-

11,0 g, miezul constituie 53,3%. Capacitatea de

fructificare este de 0,28-1,6 t/ha, iar recolta medie

atinge 3,6-18,3 kg/pom.

 De asemenea, am venit ºi cu unele maºini
agricole, pe care le facem în secþia noastrã de meca-

nizare. Acestea se utilizeazã în pepiniere ºi la îngrijirea

livezilor.

- Nucleul de bazã al exponatelor prezentate de

instituþia noastrã îl constituie trei invenþii brevetate, însoþite

de harta solurilor Moldovei, diverse postere: „Solul este

principala bogãþie naturalã a Moldovei”, „Paºaportul

erozional”, „Deservirea agrochimicã”, „Programul com-

plex de valorificare a terenurilor degradate ºi sporire a

fertilitãþii solului” (partea I ºi II), culegerea de lucrãri ale

 cercetãtor ºt. coord.
Dumitru BALTEANSCHI,
 Institutul de Cercetãri
pentru Pedologie
ºi Agrochimie „N. Dimo”:
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 - Am venit la expoziþie cu un „Dispozitiv pentru de-
compresie ºi protejarea corpului vertebrelor”. E

confecþionat dintr-un metal care nu se oxideazã, nu dã reacþii

la acizii din corpul uman ºi înlocuieºte vertebrele defectate.

“Discul intervertebral artificial” cu gaz inert lucreazã

de la temperatura corpului, fixând vertebrele ºi dându-le

diastaza, distanþa de pânã la operaþie. Protezele

intervertebrale individuale, ce înlocuiesc corpurile vertebrelor,

pot sã serveascã ca aparat de extensie ºi de protezare, sã

fixeze unul sau câteva vertebre la diferite nivele ºi la diferite

segmente: cervicale, toracale ºi lombare.

Am prezentat ºi un „Aparat de tratare a mala-
diilor intestinului gros” care e folosit în practicã la

catedra condusã de prof. Vladimir Hotineanu, autorul

acestuia (coautori: Viorel Hurmuzache ºi Artur Hurmuzache,

medic-chirurg la Spitalul Clinic Republican).

dr. Viorel HURMUZACHE,
acad. al Academiei Naþionale Ecologice, medic-neurochirurg
la Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã,
deþinãtor a douã medalii de bronz:
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 - La expozi þ ie am prezentat 40 de soiuri ,

majoritatea fiind noi, pe care le cercetãm în condiþiile

Moldovei. Acestea sunt so iur i  omologate,  de

perspectivã, de prun, cireº, viºin, migdal, curmal

de China º.a.

Am adus ºi 7 soiuri de pãr, o parte fiind de acum

implementate. Spre exemplu, soiul de pãr “Moldo-

veanca” (autor: C. Duºutin) are fructe mijlocii (150-

160 g), pulpa finã, puþin crocantã, untoasã, suculentã,

dulce. Se recolteazã în decada a treia a lunii

septembrie. Productivitatea constituie 15-20 t/ha. Se

consumã ºi în stare proaspãtã, iar perioada de

dr. Ion GROSU,
ºef Secþie Marketing
ºi Transfer Tehnologic, Institutul
de Cercetãri pentru Pomiculturã:

PR
E

Z
E

N
ÞE

 E
X

PO
Z

IÞ
IO

N
A

LE




