FOR AL INTELIGENÞEI
NAÞIONALE

INFOINVENT-2002

Î

n perioada 9-12 octombrie 2002 la Chiºinãu
la CIE „Moldexpo” pentru a ºasea oarã s-a
desfãºurat prestigioasa manifestare expoziþionalã consacratã
invenþiilor, noilor elaborãri în domeniul selecþiei soiurilor de
plante, designului industrial etc. - Expoziþia Internaþionalã
Specializatã “INFOINVENT-2002”, pe drept cuvânt
numitã „for al inteligenþei naþionale”.
Scopul expoziþiei a constat în evaluarea potenþialului
intelectual, promovarea celor mai valoroase invenþii, tehnologii
ºi produse noi, conºtientizarea importanþei drepturilor de
proprietate industrialã.
De data aceasta acþiunea în cauzã s-a desfãºurat
concomitent cu Târgul naþional „Industria Moldovei”.
Prezent la ceremonia de deschidere, Preºedintele republicii
dl Vladimir VORONIN, a remarcat cã sectorul industrial al
economiei naþionale are un rol foarte important ºi hotãrâtor în
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programul de dezvoltare a þãrii. Numai într-un an ºi jumãtate
producþia industrialã a înregistrat o creºtere cu 25 la sutã. Cu
toate acestea, a subliniat preºedintele, potenþialul industrial nici
pe departe nu este valorificat, menþionând cã numai conjugarea
ramurilor industriale cu ºtiinþa va da rezultatele scontate.
Anul curent la forul inteligenþei naþionale au participat
circa 50 de diverse organizaþii, întreprinderi ºi instituþii din
þarã ºi de peste hotare, inclusiv Oficiul de Stat pentru Invenþii
ºi Mãrci din România, Institutul de Inventicã din Iaºi, precum
ºi inventatori din Ucraina. Au fost prezentate 260 exponate
din domeniul farmaceuticii, chimiei, biotehnologiei,
microbiologiei, tehnicii, fizicii, energeticii etc.
Juriul, creat din 8 secþiuni speciale pe domenii, condus
de acad. Pavel VLAD, a totalizat rezultatele expoziþiei. La
festivitatea de premiere au participat dl ªtefan ODAGIU,
Viceprim-ministru, Ministrul economiei, dl Mihai ªTIRBAN,
Prim-viceministrul industriei, dl Nicolae TARAN, Director
General AGEPI º.a.
Învingãtorilor li s-au înmânat 23 medalii de aur, 27
medalii de argint, 38 medalii de bronz, instituite de AGEPI
ºi 7 Mari premii, 62 Diplome de menþiune, Premiul
Parlamentului, Premiul Guvernului, 2 Premii ale OMPI –
Medalia de Aur „Inventator Remarcabil”, Trofeul OMPI
„Întreprindere inovatoare”, Premiul Societãþii Inventatorilor
Români, Premiul OSIM, 3 Diplome ale AªM, însoþite de premii
bãneºti, un ºir de premii ºi menþiuni speciale ale diverselor
ministere.
În cadrul expoziþiei “INFOINVENT-2002” a fost organizat
seminarul ºtiinþifico-practic „Aspecte generale ale
protecþiei proprietãþii industriale în republicã” ºi o
masã rotundã cu genericul „Implementarea invenþiilor

– o ºansã pentru renaºterea economicã a þãrii.
Cãi ºi metode de soluþionare a problemei în cauzã
în R. Moldova”, la care participanþii au avut ocazia sã-ºi
expunã opiniile ºi sã formuleze propuneri întru dezvoltarea
de mai departe a sistemului naþional de protecþie a
proprietãþii industriale ºi implementarea pe o scarã mai largã
a inovaþiilor, tehnologiilor ºi materialelor noi.

Spicuiri din cuvântarea dlui Nicolae TARAN,
Director General AGEPI, dr. hab., prof.
univ., la închiderea expoziþiei:

- S unt bucuros cã Expoziþia Internaþionalã Specializatã „INFOINVENT”,
organizatã de AGEPI în comun cu
„Moldexpo”, ia amploare pe an ce trece.
E unul din cele mai importante foruri tehnico-ºtiinþifice ce
scoate în evidenþã potenþialul intelectual de la instituþiile AªM,
de la instituþiile de învãþãmânt superior ºi de cercetãri
ramurale, alte instituþii ºi organizaþii. Sunt bucuros cã la
aceastã expoziþie au participat colegii noºtri de la OSIM ºi
Institutul de Inventicã din Iaºi, România, cât ºi inventatori
din Ucraina.
Consider cã organizarea concomitentã a douã expoziþii
- „INFOINVENT” ºi Târgul naþional „Industria Moldovei” este
un fapt semnificativ, deoarece aceasta demonstreazã cã
realizãrile pornite în laboratoare, institute de cercetare au în
viitorul apropiat cea mai mare ºansã de a fi implementate în
industria republicii.
Inventatorii noºtri sunt apreciaþi la justa valoare pe arena
mondialã. Avem 15 inventatori distinºi cu Medalia de Aur
OMPI „Inventator Remarcabil”. Medaliile de aur obþinute la
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În fotografie: dna Natalia CIOCAN, Directorul CIE
“Moldexpo”, înmâneazã “Medalia comemorativã”
dlui Nicolae TARAN, Director General AGEPI, cu prilejul
jubileului de zece ani al Agenþiei ºi pentru cea mai
intelectualã expoziþie, organizatã la “Moldexpo”.
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saloanele internaþionale de inventicã de la Pittsburgh,
Casablanca, Geneva, Bruxelles ne demonstreazã cã
potenþialul tehnico-ºtiinþific este la un nivel înalt, cã activitatea
de creaþie în R. Moldova este fructuoasã, iar aceasta ne dã
noi speranþe pe viitor. Acceptãm propunerea colegilor de la
Institutul de Inventicã din Iaºi de a organiza Expoziþia
„INFOINVENTICA” atât la Iaºi, cât ºi la Chiºinãu, o datã la
doi ani.
Astfel de evenimente ca Expoziþia „INFOINVENT-2002”
fac faþã republicii noastre. Felicit din suflet învingãtorii
expoziþiei ºi mulþumesc tuturor inventatorilor pentru
colaborare, dorindu-le în continuare noi succese în munca
de creaþie, o participare ºi mai amplã la viitoarele saloane
de inventicã.

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

dr. hab., prof. univ.
Valentin GUDUMAC, ºef Secþie
biochimie, Laboratorul Central de
Cercetãri ªtiinþifice al USMF
„N. Testemiþanu”, deþinãtor al Marelui
premiu ºi al Medaliei de Argint AGEPI:

- Am misiunea de a juriza invenþiile din domeniul
medicinii.
Vreau sã remarc cu satisfacþie cã USMF a prezentat
câteva seturi de invenþii foarte importante pentru sãnãtatea
publicã. Aº vrea sã menþionez o serie de invenþii expuse de
prof. V. Ghicavâi ºi colaboratorii sãi care au propus pentru
practica medicalã un ºir de preparate performante ºi
originale cu acþiune hipotensivã. Ele au fost apreciate la diverse saloane internaþionale de inventicã cu medalii de aur
ºi premii speciale. ªi de data aceasta dumnealui ne-a bucurat
cu noi realizãri în domeniu. De asemenea cu invenþii de
valoare au venit profesorii V. Prisãcaru, care propune mai
multe preparate cu acþiune antimicrobianã, Gh. Nicolau –
cu o eficientã metodã de tratare a afecþiunilor mucoasei
cavitãþii bucale, P. Moroz – cu un set de invenþii din domeniul
traumatologiei ºi ortopediei pediatrice.
În colaborare cu acad. V. Rudic ºi prof. A. Gulea, cu
acad. M. Popovici, cu Institutul Naþional de Cardiologie am
prezentat un set de invenþii, printre care ºi remedii pentru
ameliorarea homeostaziei circulatorii º.a.

5

INFOINVENT-2002
6

- La expoziþie am venit cu mai multe invenþii, printre care:
„Remediu antihipertensiv” (autori: Ghicavâi V.,
Serbeniuc L., Dumbravã V., Podgurschi L., Þurcan L., Rudi
M., Stratu E., Chiriac T.). Am obþinut un nou preparat din
grupul derivaþilor izotioureici cu acþiune hipertensivã.
Remediul manifestã acþiune hipertensivã marcatã, lentã ºi
de scurtã duratã, cu un efect maxim ºi stabil dupã
administrare;
„Procedeu de obþinere a cãrbunilor activaþi din
subproduse vegetale”(autori: Lupaºcu T., Vacarciuc I.,
Gonciar V., Ghicavâi V. ). Procedeul permite utilizarea
complexã a subproduselor vegetale ºi obþinerea din ele a
unor produse valoroase: taninã, ulei vegetal, cãrbune activat
alimentar ºi medicinal;
„Noi substanþe autohtone adsorbante de carbon” (autori: Gonciar V., Ghicavâi V., Lupaºcu T.). Am
elaborat o substanþã adsorbantã, obþinutã din sâmburi de
fructe prin tehnologii simple. Este eficace în tratamentul
intoxicaþiilor cu ciuperci ºi medicamente, precum ºi în
tratamentul complex al altor patologii.

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

dr. hab., prof. univ. Victor GHICAVÂI, USMF
„N. Testemiþanu”, deþinãtor al Marelui premiu, al Medaliei
de Aur AGEPI ºi al Premiului Ministerului Sãnãtãþii:

dr. hab., prof. univ. Constantin SPÂNU, vicedirector
al Centrului Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã
al Ministerului Sãnãtãþii, deþinãtor al Medaliei de Aur AGEPI
ºi al Premiului Parlamentului:

- La „INFOINVENT-2002” am venit cu un set de invenþii
care se referã la diagnostica infecþiilor virale, profilaxie ºi
tratament. Cred cã de o semnificaþie mai înaltã se bucurã
brevetele care au stat la baza Programului naþional de
lichidare a poliomielitei. ªi pe bunã dreptate, fiindcã în luna
iunie a.c. la Copenhaga, de pe tribuna Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii, a fost înmânat republicii noastre
Certificatul de þarã liberã de poliomielitã, care ne dã
posibilitatea de a ne încadra în cohorta þãrilor civilizate.
Suntem bucuroºi cã aceste realizãri obþinute în Centrul de
Medicinã Preventivã au gãsit o implementare destul de extinsã
în lichidarea acestei boli teribile ºi am fost menþionaþi la un
aºa înalt nivel.
Alte invenþii se referã la preparatele virale tradiþionale –
Pacoverina, pentru care se terminã deja perioada de
aprobare clinicã. Avem concluzii de la Spitalul republican,
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Petru SCOFERÞA, ºef laborator
Infecþii respiratorii virale în
cadrul Centrului Naþional
ªtiinþifico-Practic de Medicinã
Preventivã, deþinãtor al Medaliei
de Aur AGEPI:

- Exponatele prezentate sunt elaborate în Centrul de
virusologie pe parcursul mai multor ani de zile. Spre exemplu:
„Procedeu de evaluare a gradului de atenuare a
virusului poliomielitic”, „Marcher de apreciere a
gradului de atenuare a virusului poliomielitic”,
„Diferenþierea intratipicã a virusului poliomielitic”
(autori: Spânu C., Scoferþa P., Vutcariov V., Ghidirim V.,
Magdei M., Bârcã L., Spânu I.).
Avem ºi alte invenþii. Aº vrea sã mã opresc asupra
Pacoverinei – un preparat autohton de origine vegetalã,
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semnate de dna Vlada Dumbravã, sp. principal în
gastrologie, dr. hab., prof. univ., care constatã cã este un
preparat eficient ºi de perspectivã. Am pus întrebarea de al înregistra cât mai curând la Institutul Naþional de Farmacie,
ca sã fie implementat în producþie ºi sã fie accesibil pentru
toatã populaþia, deoarece republica noastrã, din pãcate, e
situatã într-o zonã hiperepidemicã la hepatite virale.
Aº vrea sã menþionez cã toate aceste realizãri au fost
posibile datoritã unei colaborãri sãnãtoase între instituþiile
ºtiinþifico-practice. Mulþumesc din suflet prof. P. Chintea, B.
Parii,V. Valica, E. Diug, C. Andriuþã, V. Diatiºin, G. Chetrari,
tuturor acelor care au contribuit ca acest preparat sã-l avem
în faza de aprobare clinicã finalã ºi cred cã în viitorul apropiat
va fi pus la dispoziþia pacienþilor.

obþinut din seminþe de tomate, care e folosit la tratarea
hepatitei virale acute B, C ºi D. Rezultatele ne demonstreazã
cã preparatul nu are acþiuni adverse, nu-i toxic ºi are un
efect terapeutic destul de înalt. Administrarea acestui
preparat reduce durata spitalizãrii ºi eliminã mai rapid
antigenul din organismul uman infectat.
Unele invenþii au fost expuse ºi la alte saloane
internaþionale, unde au fost menþionate cu distincþii înalte.
farmacist Valentina CIUMEICA, colaborator ºtiinþific,
Institutul Naþional de Farmacie, deþinãtor al Diplomei
de menþiune:

- P rezint câteva invenþii, printre care „Compoziþii
uscaste de iod cu amidon” (autori: Ivanov R., Tatarov P.,
Ciumeica V.). Preparatul poate fi folosit în tratamentul ºi
profilaxia maladiilor iododeficitare. Avantajul: folosim materia primã autohtonã – amidonul, care se obþine din cartofi
sau porumb.

dr. hab., prof. univ. Pavel CHINTEA,
Institutul de Geneticã al AªM, deþinãtor
al Medaliei de Aur AGEPI:

- La ediþia actualã am venit cu noi invenþii: “Procedeu de obþinere a seminþelor hibride”,
„Procedeu de obþinere a glicozidelor furostanolice” º.a. (autori: Chintea P., Maºcenco N.,
Balaºov N., Gubcin V., Spânu C., Scutelnic R., ªveþ S.,
Veveriþã E., Buiucli P.).
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dr. hab.Valentin CELAC, ºeful laboratorului Geneticã
ºi ameliorare a plantelor leguminoase al Institutului
de Geneticã al AªM, deþinãtor al Medaliei de Bronz AGEPI
ºi al Premiului Ministerului Agriculturii ºi Industriei Alimentare:
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- La „INFOINVENT-2002” am prezentat un set de
invenþii. Vrem sã introducem din nou în republicã
culturile leguminoase pentru boabe. Cu pãrere de rãu
leguminoasele ocupã la noi 1-5% din suprafeþele
semãnate, iar în þãrile dezvoltate ele constituie 1520%. De exemplu, Canada ºi-a ridicat agricultura
datoritã soiei. O culturã extraordinarã dupã conþinutul
de proteine ºi ulei. Iar proteinele sunt un material strategic – fãrã proteine nu se poate dezvolta agricultura,
vitãritul, industria de prelucrare. Dar la noi culturile
care au fost cândva preþioase ca nãutul, bobul, soia,
fasolea, cu regret, sunt uitate din cauza monoculturii,
colectivizãrii ºi altor factori.
Acum reînviem aceste culturi. Am prezentat Comisiei
de Stat 3 soiuri de nãut: Botna, Ichel ºi Rãuþel, numite

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

Avem soiuri de triticale care nu cedeazã grâului,
dimpotrivã – roada la hectar e de douã ori mai mare.
Pentru aceasta noi folosim un preparat din plantã –
numit Petuniozidã. Utilizat în cantitãþi mici (5 mg la
sutã) sporeºte de 20-30 de ori cantitatea de seminþe
de triticale.
Am propus ºi un nou procedeu de obþinere a
glicozidelor furostanolice. Esenþa invenþiei constã în
faptul cã utilizând glicozidele furostanolice, stimulãm
încolþirea, creºterea ºi dezvoltarea plantelor: a
morcovilor, cepei, roºiilor.

dupã râurile noastre ºi dupã zonele unde merg mai
bine. Împreunã cu Institutul Tehnologic de Proiectare
am prelucrat anul acesta produse din nãut: „Nãut cu
carne”, „Nãut cu legume”, „Nãut natural” etc.
Am introdus o culturã nouã pentru centrul ºi sudul
republicii – arahidele. Am elaborat douã soiuri:
Fazenda 1, Fazenda 2 ºi tehnologiile de cultivare a
acestei culturi. Conþinutul de proteine al arahidelor e
de circa 30%, de ulei – pânã la 60%. Dacã þinem cont
de faptul cã de mai multe decenii în republicã n-a fost
introdusã nici o culturã nouã, soiurile propuse reprezintã
un succes care ne bucurã.

acad. S IMION TOMA, directorul
Institutului de Fiziologie a Plantelor
al AªM, deþinãtor al Marelui premiu
ºi al Medaliei de Aur AGEPI:

- Demonstrãm elaborãrile privind diagnosticarea
ºi metodele de formare a rezistenþei ºi productivitãþii
plantelor din punct de vedere fiziologic, pentru cã în
condiþiile Moldovei noi pierdem de la 10 pânã la
60% din roadã. Folosind metodele fiziologice ºi factorii
exogeni, substanþele biologic active, îngrãºãmintele,
în special microelementele, metodele de irigare,
metodele de amenajare a arhitecturii plantelor, putem
salva plantaþiile de o secetã temporarã timp de douã
sãptãmâni. Utilizând aceste metode, planta îºi menþine
metabolismul la nivelul condiþiilor normale.
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dr. Dumitru BRATCO,
sef secþie Marketing
ºi reclamã, Institutul
Naþional al Viei
ºi Vinului:
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- Institutul nostru a venit cu mai multe invenþii. Spre
exemplu: „Procedeu de stabilizare a vinurilor
spumante naturale”; „Metodã de purificare a
vinurilor spumante”; „Procedeu de obþinere a
vinurilor spumante naturale aromatice Muscat”
(autori: Taran N., Feiger L.). Ele au fost menþionate cu o
Medalie de Aur AGEPI ºi cu Premiul Societãþii
Inventatorilor Români ºi Medalia de Aur “Henri
Coandã”. Efectul economic la producerea vinurilor
spumante de calitate constituie 300 – 1200 lei la 1000
butelii.
Am mai expus: „Soi de viþã de vie LEGENDA”
(autori: Guzun N., Olaru T., Þâpco M., Nedov P., Gãinã B.),
a fost apreciat cu o Medalie de Aur AGEPI; „Soi de viþã
de vie RITON” (autori: Guzun N., Olaru T., Þâpco M., Nedov
P., Gãinã B.) - menþionat cu o Medalie de Argint AGEPI;

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

Avem ºi câteva metode de creare a substanþelor
biologice active care au fost deja brevetate, complexe
de substanþe biologice active pe care le implementãm
deja în gospodãriile agricole.

„Soiuri noi de viþã de vie apirene (fãrã seminþe) cu
rezistenþã sporitã ºi cu producþie ecologic purã Apiren alb, Apiren roz” (autori: Savin Gh., Popov A.,
Cornea V. ). Noile soiuri sunt rezistente la factorii abio- ºi
biodefavorabili ºi au o utilizare diversã: pentru masã, pentru
vin, must, sucuri, stafide. Aceste soiuri au fost apreciate cu
o Medalie de Argint AGEPI. Alte douã soiri de viþã de
vie “Muscat de Ialoveni” (autori: Guzun N., Olaru T.,
Þâpco M., Caidan E., Conovalov A., Naideonov I.,
Nedov P.) ºi „Ialovenschii ustoicivâi” (autori: Guzun N.,
Olaru T., Þâpco M., Gjurii V., Naideonov I., Nedov P.) au fost
apreciate cu diplome de menþiune.
Ambele soiuri sunt rezistente la boli ºi vãtãmãtori, ºi în
primul rând - la temperaturi joase ºi ger, permit de a obþine
roade constante ºi producþie ecologic purã.O diplomã de
menþiune s-a acordat ºi “Procedeului de obþinere a
colorantului” (autori: Parasca P., Duca B.).

dr. Ion GROSU, ºef secþie Extensiune, Institutul de Cercetãri
pentru Pomiculturã:

- Prezentãm 36 de soiuri de mãr. Avem soiuri imune la
rapãn, putem planta livezi. Aceste soiuri ne dau posibilitatea
sã micºorãm cantitatea de pesticide care se cheltuieºte la
stropit.
Am mai expus soiuri de pãr, o culturã nouã de curmale
din China, de piersic, viºin, cireº, de curcuduº de toate
speciile. Institutul poate produce la 500 mii de puieþi pe an.
Dar noi mai conlucrãm cu 28 de pepinieriºti în cadrul
gospodãriilor ºi împreunã putem realiza 6 mln de material
13

Pentru soiurile de mãr Coredem , Coredar
ºi Coredana (autori: Bucarciuc V., Borozneþ I., Fischer C.)
au fost acordate o Medalie de Argint ºi o Medalie de
Bronz AGEPI.
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dr. hab., prof. univ. Andrei LUPAªCO,
ºef catedrã Produse
ºi aparate în industria alimentarã, UTM,
deþinãtor al Medaliei de Argint ºi al
Medaliei de Bronz AGEPI:
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- Am venit cu invenþiile: „Linie tehnologicã în
flux pentru uscarea prunelor prin diferite
procedee” (autori: Lupaºco A., Tarlev V., Yong I.,
Oladinar F.). Linia propusã micºoreazã durata de
uscare a prunelor, reduce cheltuielile de producþie ºi
mãreºte calitatea producþiei finite;
„Linie tehnologicã pentru prelucrarea
nucilor” – permite obþinerea unui produs de calitate
înaltã, reduce consumul de energie ºi volumul de muncã;
„Procedeu ºi instalaþie pentru separarea
miezului nucilor” ( autori: Lupaºco A., Bernic M.,
Tarlev V., Dicusar G., Þãrnã R., Chirilov P., Stoicev P.,
Coman A.) – sporeºte calitatea producþiei finite ºi reduce deºeurile industriale.

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

sãditor pe an. Capacitãþi avem, material este, numai dorinþã
sã fie sã-l cumpere cineva. Deoarece produci materialul ºi
n-ai cui sã-l realizezi. Creºti pomul doi ani de zile ºi sã-l vinzi
cu doi lei, nu-i rentabil. E foarte ieftin.

dr. hab. Valeriu DULGHERU, ºef catedrã
Teoria mecanismelor ºi organe de
maºini, UTM, deþinãtor al Medaliei de
Argint ºi al Medaliei de Bronz AGEPI:

- Am prezentat: “Reductoare precesionale cu raport de transmitere mare” (autori: Bostan I., Dulgheru
V., Vaculenco M., Trifan N.). Sunt propuse diferite sisteme de
transmisii planetare precesionale cu raport de transmitere
foarte mare (pânã la 12000000), cu gabarite ºi mase relativ
reduse, simplitate tehnologicã;
„Sisteme de conversiune a energiei vântului”
(autori: Bostan I., Dulgheru V., Gluºco C., Ciupercã R.) - au
un coeficient sporit de utilizare a energiei vântului, simplitate
constructivã ºi tehnologicã, cost redus;
„Angrenaj precesional ºi procedeu de realizare a
lui” (autori: Bostan I., Þopa M., Dulgheru V., Vaculenco M.).
Prevede o abordare nouã a problemei elaborãrii angrenajului
precesional cu modificare de profil al dinþilor, cu o capacitate
portantã majoratã ºi precizie cinematicã înaltã.

conf. dr. ing. Constantin ANTOHI, Iaºi,
Preºedintele Societãþii Inventatorilor
din România, deþinãtor a douã Medalii
de Aur, douã Medalii de Bronz AGEPI
ºi al Diplomei de menþiune:

- Am expus mai multe invenþii, printre care „Husã
pentru radioprotecþie”. Husa este ignifugã ºi antiºoc,
protejeazã utilizatorii de telefonie mobilã GSM de efecte
15

“Candelã solarã “Luminã din Luminã”- o invenþie
în colaborare cu dna Duca Elena Odette, utilizeazã conversia
foto-voltaicã a luminii solare cu stocarea energiei electrice
obþinute în acumulatori de micã putere pentru iluminarea
pe timp de zi ºi de noapte a unei icoane, având o duratã de
funcþionare continuã, între 25-30 de ani;
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“Incintã pentru dezinfecþie EUROGERM01, EUROGER M-GO”.
Ea are o puternicã acþiune
germicidã, determinatã de
capacitatea germicidã a
radiaþiilor ultraviolete.
Domeniile de utilizare:
dezinfecþia instrumentarului ºi a materialelor
moi, a cabinetelor medicale, a unitãþilor de cosmeticã sau frizerie;
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“Aparat pentru dezinfecþia aerului ºi suprafeþelor
cu flux variabil de radiaþii GERMI-01”. Esenþa invenþiei: Fluxul de radiaþii germicide devine variabil prin
schimbarea distanþei faþã de focarul oglinzii. Pentru protecþia
persoanelor ce intrã accidental în câmpul de radiaþii, aparatul este prevãzut cu un senzor de prezenþã;
“Pubelã asepticã” – o invenþie în colaborare
cu dr. ing. Constantin Lãzãrescu, stopeazã degradarea
biologicã a deºeurilor rezultate din activitãþi medicale
ºi menajere º. a.

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

nocive ale radiaþiilor electromagnetice în timpul apelului,
convorbirii ºi pauzei dintre convorbiri;

ing. Ioan Gabriel SANDU, asistent la
Universitatea Tehnicã “Gh. Asachi”,
Iaºi, România, deþinãtor a trei Medalii
de Argint ºi al Diplomei de menþiune:

- Am invenþii legate de restaurarea ºi conservarea
bunurilor de patrimoniu: a obiectelor de cult, a monumentelor
artistice etc. Prezint câteva soluþii de obþinere a mozaicurilor,
de consolidare a frescelor, de asemenea o “Soluþie sinergicã
pentru conservarea lemnului policrom”, deci a icoanelor
în special, ºi nu numai. Mai am o “Metodã de datare a
suporturilor celulozice vechi”, prin care coasistãm
îmbãtrânirea artificialã cu determinarea gradului de alb la
suporturile papetare ºi cu gradul de glicolizã la suporturile
celulozice. Am venit ºi cu o “Metodã de dezinfecþie a
depozitelor de carte” care poate fi utilizatã în special pentru
arhive. Depozitul de carte se trateazã prin sistemul de gazare,
coasistat cu ionizarea aerului cu aeroioni pozitivi ºi negativi ºi
cu raze UV ascunse sau raze gama. Sistemul este ecologic,
netoxic pentru om. Invenþiile au fost realizate în colaborare
cu prof. dr. Ion Sandu, prof. dr. ing. Adrian Dima, ing. Carmen
Ioan, rest. Irina Crina Anca Sandu.
Grigore HÂNCU, directorul Firmei de Producþie ºi Comerþ
“Adrian” SRL, deþinãtor al Medaliei de Aur AGEPI ºi al
Diplomei de excelenþã a Institutului de Inventicã Iaºi, România:

- Propunem un „Procedeu de eliminare a hidrogenului sulfurat din apele subterane ºi instalaþie
pentru realizarea lui” (autori: Ungureanu D., Hâncu G.).
Esenþa invenþiei constã în tratarea biologicã aerobã a apei
subterane cu conþinut de hidrogen sulfurat într-un bioreactor
cu umpluturã înecatã, dupã care apa este supusã limpezirii
17

PREZENÞE EXPOZIÞIONALE

Mihail POLEACOV, membru al
Miºcãrii Obºteºti a Inventatorilor
ºi Raþionalizatorilor „Inovatorul” din
R. Moldova, deþinãtor al Medaliei
de Aur AGEPI ºi al Premiului
Ministerului Energeticii:
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- Am venit cu o „Instalaþie eolian-energeticã”.
Invenþia se referã la energetica eolianã ºi poate fi utilizatã la
staþiile eoliene pentru funcþionarea în bloc cu generatorul
electric, formând staþii electrice eoliene ecologic pure,
precum ºi pentru acþionarea staþiilor de pompare ºi de
compresare, a gaterelor, morilor etc.
Prima datã în republicã instalaþia experimentalã a fost
pusã în funcþiune în luna iunie a. c. la Direcþia zonei libere
de producþie din Taraclia pentru asigurarea cu energie a
reþelei de calculatoare în cazul deconectãrii neprevãzute a
luminii electrice din reþeaua centralã.
Materialele au fost înregistrate
ºi pregãtite pentru tipar de Mihai CUCEREAVÂI
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printr-o decantare prealabilã ºi filtrare finalã, iar eliminarea
definitivã a hidrogenului sulfurat din apa burcutã se prevede
prin clorinare, ceea ce asigurã concomitent ºi dezinfecþia
apei livrate consumatorilor. Am asamblat o instalaþie la
Hânceºti. Apa este ºi curatã, ºi fãrã miros.

PREMII. DISTINCÞII. DIPLOME
Marele Premiu a fost
decernat
la 7 colective
de autori pentru:
Tehnologii de utilizare
a microalgelor ºi cianobacteriilor în procesele de bioacumulare a ionilor de uranil
q

Autori: Rudic V., Gulea A.,
Cepoi L., Bulimaga V., Cecal A., Popa C.
q

Utilizarea sedimentelor cleice din vinificaþie

q

Distrucþia foto-cataliticã a poluanþilor foarte
toxici din apele reziduale

Autori: Covaliov V., Covaliov O., Duca Gh.
q

Procedeu de obþinere a cãrbunilor activaþi din
subproduse vegetale

Autori: Lupaºcu T., Vacarciuc I., Gonciar V., Ghicavâi V.
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Purtãtor de informaþie foto- ºi electro
structurabil

q

Tehnologii avansate holografice ºi xerografice
ºi dispozitive optoelectronice

Autori: Andrieº A., Bivol V., Robu ªt., Dragalina G.,
Prisãcaru A., Sergheev S. Iovu M., Buzdugan A.,
ªutov S.
r

Remedii pentru ameliorarea homeostaziei
circulatorii

Autori: Popovici M., Cobeþ V., Ivanov V., Rudic V.,
Gudumac V.
r

Ulei din seminþe de struguri nerafinat în
tratamentul ulcerelor gastrice ºi duodenale

r

Utilizarea derivaþilor izotioureici (inhibitori
ai nitric oxid sintetazei) în tratamentul ºi
profilaxia hipotensiunii arteriale acute

r

Remediu antihipertensiv
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Autori: Ghicavâi V., Serbeniuc L., Dumbravã V.,
Podgurschi L., Þurcan L., Rudi M., Stratu E., Chiriac T.
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r

Diagnosticarea, reglarea rezistenþei ºi
productivitãþii plantelor perene

Autori: Toma S., Chirilov A., Tudorache Gh., Bujoreanu
N., Veliksar S. º. a.

Au fost acordate
21medalii de aur ale
AGEPI pentru:
Tehnologii de utilizare a
microalgelor ºi cianobacteriilor în procesele de bioacumulare a ionilor de uranil
Ü
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q

Autori: Rudic V., Gulea A., Cepoi L., Bulimaga V., Cecal A.,
Popa C.
Ü

Husã pentru radioprotecþie

Autor: Antohi Constantin, România
Ü

Procedeu de obþinere a cãrbunilor activaþi
din subproduse vegetale

Autori: Lupaºcu T., Vacarciuc I., Gonciar V., Ghicavâi V.
Ü

Compus coordinativ heterometalic (Bi-Co) în
calitate de catalizator

Autori: Gulea A., Cecal A., Stavilã V., Paraschivescu A.,
Þapcov V.
Ü

Procedeu de eliminare a hidrogenului sulfurat
din apele subterane ºi instalaþie pentru
realizarea lui

Autori: Ungureanu D., Hâncu G.
Ü

Panou solar cu reflector interior

Ü

Panou solar cu reflexie multiplã

Autori: Teodoru Sorin, Antohi Constantin-Marin, Lãzãrescu
Constantin-Doru, Iaºi, România
Ü

Dezvoltarea xerografiei pe plãci fotoconductoare

Autor: Ioanid Ghiocel, România
Ü

Stabilizator de tensiune alternativã de putere
medie

Utilaj de protecþie a sistemelor de încãlzire
autonomã
Ü
Ü

Sistem de emisie a semnalului televizat în
banda VHF de putere micã fãrã lacune între
canale
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Ü

Senzor fotoelectromagnetic

Autori: Dorogan V., Vieru T., Secrieru V.
Ü

Produs sub formã de gem ºi procedeu de
obþinere a lui

Autori: Crasnov N., Parºacov L., Babinciuc V.
Ü

Diagnosticarea, reglarea rezistenþei ºi
productivitãþii plantelor perene

Autori: Toma S., Chirilov A., Tudorache Gh., Bujoreanu N.,
Veliksar S. º. a.
Ü

Procedeu de stabilizare a vinurilor spumante
naturale; metodã de purificare a vinurilor
spumante; procedeu de obþinere a vinurilor
spumante naturale aromatice Muscat

Autori: Taran N., Feiger L.
Ü

Procedeu de dezactivare a sedimentelor ce
conþin albastru de Prusia

Autori: Parasca P., Rusu E., Scorbanov E., Dubosaru N.
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Ü
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Soi de viþã de vie LEGENDA

Autori: Guzun N., Olaru T., Þâpco M., Nedov P., Gãinã B.
Ü

Procedeu de evaluare a gradului de atenuare
a virusului poliomielitic

Ü

Marcher de apreciere a gradului de atenuare
a virusului poliomielitic

Ü

Diferenþierea intratipicã a virusului
poliomielitic

Autori: Spânu C., Scoferþa P., Vutcariov V., Ghidirim V.,
Magdei M., Bîrcã L., Spânu I.
Ü
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Autori: Sainsus Iu., Conev A., Russev Iu.

Autor: Antohi Constantin, România
Ü

Complecºi de cupru ca inhibitori de bacterii
ºi fungi

Autori: PrisãcaruV., Þapcov V., Buraciov S., Bârcã M., Gulea A.
Ü

Procedeu de obþinere a seminþelor hibride

Ü

Procedeu de obþinere a glicozidelor
furostanolice

Autori: Chintea P., Maºcenco N., Balaºov N., Gubcin V.,
Spânu C., Scutelnic R., ªveþ S., Veveriþã E.,
Buiucli P.
Ü

Noi substanþe autohtone adsorbante de carbon

Autori: Gonciar V., Ghicavâi V., Lupaºcu T.
Ü

Instalaþie eolian-energeticã

Autori: Poleacov M., Poleacov N.
Ü

Metodã de determinare a rezistenþei la ger
a plantelor de viþã de vie

Autori: Tudorache Gh., Scutaru Iu., Toma S., Negru P.,
ªiºcanu Gh., Chirilov E.

Medalii de aur ale AGEPI au fost acordate
de asemenea:
Universitãþii Tehnice „Gh. Asachi” Iaºi - pentru
participare la „INFOINVENT-2002”
Ý

Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci din
România (OSIM) - pentru participare la „INFOINVENT2002”
Ý

Incintã pentru dezinfecþie EUROGERM-01,
EUROGERM-GO
23

Noi tulpini de fungi –
surse de enzime
hidrolitice ºi medii nutritive
pentru cultivarea lor
r

Autori: Deseatnic A., Rudic V., Gulea A., Tiurin J., Ceapurin L.,

Lăzărescu A.,Labliuc S.,Sârbu T.,Paşa L.
r

Procedeu de obþinere a teserelor policrome
pentru mozaicuri artistice

Autori: Moraru Virgil, Sandu Ion, Moraru Camelia, Sandu
Irina Crina Anca, Sandu Ioan Gabriel, România
r

Tehnologii de producere a biomasei
de spirulinã cu conþinut prognozat
de bioelemente ºi principii bioactive

Autori: Rudic V., Gulea A., Gudumac V., Bulimaga V.,
Chiriac T.
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Conducerea automatã a procesului de
formare electrochimicã a structurilor de tip
ºpinel a sedimentelor feromagnetice la
tratarea apelor reziduale de metale grele

Autori: Covaliov V., Covaliov O., Duca Gh.
r

Malaxor cu acþiune ciclicã

Autori: Andrievschi S., Lungu V.
r

Instalaþie pentru purificarea ºi separarea
fluidelor electroconductibile

Autori: Doncean Gh., Gâldãu Stan, Lazar I., Sandu I.,
România
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27 colective de autori
au fost distinse cu
medalii de argint ale
AGEPI pentru:

r

Linie tehnologicã în flux pentru uscarea
prunelor prin diferite procedee

Autori: Lupaºco A., Tarlev V., Yong I., Oladinar F.
r

Echipament mobil pentru prelucrarea
tehnologicã a coardei viþei de vie

Autor: Jitariu N.
r

Tractor cu ºenile, tractor cu roþi, plug
suspendabil, stropitoare

Autori: Beganschi S., Caluþchi R., Lenschi A., Bondarenco E.,
Urasov Iu., Pavlenco V., Zabunov I.
r

Reductoare precesionale cu raport de
transmitere mare

Autori: Bostan I., Dulgheru V., Vaculenco M., Trifan N.
r

Dispozitive optice în baza lichidelor reversibile

Autori: Nistiriuc P., Þurcan D., Alexei A., Beregoi E.,
Cornea C., Beþivu N.
r

Instalaþie solarã

Autor: Trofim V.
r

Baterie activabilã cu apã

Autori: Sandu Ioan Gabriel, Sandu Irina Crina Anca,
Ciobanu Liviu, România
r

Grâu de toamnã, soiul Columna

Autori: Untilã I., Postolati A., Gãinã L., Þâba E.
r

Sfeclã de zahãr, hibridul Manuela

r

Soi de mãr Coredem

r

Soi de mãr Coredar

Autori: Bucarciuc V., Borozneþ I., Fischer C.
r

Produs alimentar profilactic curativ cu
conþinut de pectinã (variante)
25

r

Stimulator de creºtere a plantelor de triticale

Autor: Lupaºcu G.
r

Metodã de determinare a rezistenþei
ecologice a plantelor

Autori: ªtefârþã A., Toma S., Chirilov A., Piscorschi V.,
Jacotã A.,Aluchi N., Buceaci S.,Brânza L., Vrabie V.,
Suniþa F.
r

Soiuri noi de viþã de vie apirene (fãrã seminþe)
cu rezistenþã sporitã ºi cu producþie ecologic
purã - Apiren alb, Apiren roz

Autori: Savin Gh., Popov A., Cornea V.
r

Soi de viþã de vie RITON

Autori: Guzun N., Olaru T., Þâpco M., Nedov P., Gãinã B.
r

Antidot pentru neutralizarea cianurilor

Autori: Matcovschi C., Parii B., Gãrbãlãu N., Bologa O.
r

Tratament al cataractei secundare

Autor: Bendelic E.
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Tratament ortopedic ºi sistem universal de
corecþie ºi stabilizare a coloanei vertebrale

Autori: Caproº N., Pulbere O., Gornea F., Marin I.,
Pâslaru S., Procopciuc V., Mânãscurtã V.
r

Tratamentul afecþiunilor mucoasei cavitãþii
bucale

Autori: Nicolau Gh., Nicolau-Gorea A., Uncuþa D.,
Gortolomei D., Ghicavâi V., Gavriluþa V.
r

Autori: Istrati D.
r

Metode de epurare a apelor industriale ºi
menajere uzate

r

Metodã de dezinfecþie a depozitelor de carte

Autori: Sandu Ion, Sandu Irina Crina Anca, Sandu Ioan
Gabriel, România

Au fost decernate 38 medalii de bronz
ale AGEPI pentru:
Preparat microbian
eubiotic pentru profilaxia
ºi tratamentul disbacteriozei
intestinale
Ù

Procedeu de obþinere a
preparatului microbian sanogenic bicomponent
Ù

Autor: Timoºco M.
Ù

Dispozitiv pentru tracþia subacvaticã a
coloanei vertebrale

Purtãtori de informaþie fototermoplastici

Autori: Corºac O., Robu ªt., Dragalina G., Rotaru V.,
Dementiev I., Barbã N.
Ù

Procedeu de obþinere a produselor antimicotice

Autori: Gulea A., Crudu V., Þapcov V.
Ù

Diagnostic microbiologic rapid al difteriei

Autori: Gheorghiþã T., Bortã V., Anghel R., Puºcaº N., Chirilã L.
r
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Autori: Bratan L., Crasnov N.

Materiale de lubrifiere pentru regiuni grele
la fricþiune

Autori: Crãciun A., Duca Gh., Crãciun S., Sajin T., Moraru V.,
Pelipeþchi C.
Ù

Fustã „Inteligentã”

Autori: Cârmanu V., Cucuta A., Mironiuc T., Ischimji N.
Ù

Procedeu de reparare ºi consolidare a barelor
din lemn cu grad maxim de deteriorare
27

Ù

Procedeu de consolidare a elementelor de
beton armat ºi/sau precomprimat
Element structural hidrid pentru acoperiºuri

Autor: Decher Emanuela, România
Ù

Procedeu ºi dispozitiv pentru ascuþirea
cilindro-elipticã a burghielor elicoidale

Autor: Belousov V., România
Ù

Procedeu de obþinere a microfirului coaxial

Autori: Canþer V., Meglei D., Rusu A., Dântu M.
Ù

Linie tehnologicã pentru prelucrarea nucilor

Ù

Procedeu ºi instalaþie pentru separarea
miezului nucilor

Autori: Lupaºco A., Bernic M., Tarlev V., Dicusar G., Þãrnã R.,
Chirilov P., Stoicev P., Coman A.
Ù

Dispozitiv pentru efectuarea copcilor în
gheaþa bazinului de apã

Autor: Palamarciuc P.
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Aparat pentru dezinfecþia aerului ºi
suprafeþelor cu flux variabil de radiaþii
GERMI-01

Autor: Antohi Constantin, România
Ù

Bioreactor ºi proces intensificat de epurare
anaerobã a apelor reziduale cu obþinerea
biogazului

Ù

Obþinerea, epurarea ºi arderea cataliticã a
biogazului

Autori: Covaliov V., Ungureanu D., Covaliov O., Malina J.,
Duca Gh., Suman I., Cojocaru A., Ioneþ I.
Ù

Generator asincron cu excitaþie capacitivã
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Ù

Ù

Celulã solarã fotoelectrochimicã

Autori: Simaºchevici A., Þiuleanu I., Cojocaru A.
Ù

Candelã solarã “Luminã din Luminã”

Autori: Antohi Constantin, Duca Elena Odette, România
Ù

Senzor de gaze

Autori: Dorogan V., Corotcencov G., Vieru T., Prodan I.
Ù

Grâu de toamnã, soiul Traian

Autori: Untilã I., Postolatii A., Gãinã L., Þâba E.
Ù

Grâu de toamnã, soiul Aluniº

Autori: Untilã I., Postolatii A., Gãinã L., Þâba E., Serchiziuc T.,
Prepeliþa L., Taran M., Gorea V., Mazur L.
Ù

Orz de toamnã, soiul Mugurel

Autori: Litovenco I., Untilã I., Chiºca M.
Ù

Orz de primãvarã, soiul Ionel

Autori: Covalschi I., Postolatii A., Stavãr L., Prepeliþa L.,
Panciºin E., Taran M., Mazur L.
Ù

Fasole, soiul Tatiana

Autori: Ciolacu C., Golban N., Vozian V.
Ù

Soi de mãr Coredana

Autori: Bucarciuc V., Borozneþ I., Fischer C.
Ù

Procedeu de obþinere a desertului de prune
conservat

Autori: Nicolaev D., Bondarciuc L., ªleagun G.
Ù

Arahide, soiul Fazenda 1

Autor: Celac V.
Ù

Procedee de sporire a productivitãþii plantelor
cultivate la acþiunea SBA

Autori: Atimoºoae M., Bujoreanu N., Toma S. º.a.

Autori: Berzan V., Bârladean A., Târºu M., Lumer I.
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Sistem de culturã vegetalã în zone deºertice

Autori: Lãzãrescu Constantin, Antohi Constantin,
România
Ù

Cremã pentru pielea feþei

Autor: Bãtrânu M.
Ù

Procedeu de determinare a concentraþiei de
tomatozidã în extractul uscat din seminþe de
tomate

Autori: Valica V., Iurasov V., Filipov M., Chintea P., Spânu C.
Ù

Dispozitiv pentru evaluarea funcþiei tubei auditive la pacienþii cu otitã cronicã; dispozitiv
pentru fixarea foiþelor septului nazal; metodã
de examinare a stãrii funcþionale a muºchilor
tubei auditive la pacienþii cu otitã cronicã

Autori: Ababii I., Sandul A., Losâi O., Edinac E., Noroc D.
Ù

Perspective în diagnosticul ºi tratamentul
maladiilor organelor interne
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Autori: Dumbravã V., Lupaºco I., Tofan L., Juc V.,
Znagovan A., Tcacenco E., Cuºnir V., Þurcan S.,
Gorea G., Chelmici T., Ghicavâi V., Rudi M.
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Ù

Metodã de plastie a defectelor oaselor
craniene

Autori: Hurmuzache V.
Ù

Recuperarea funcþiei genunchiului

Autor: Remizov V.
Ù

Sisteme de conversiune a energiei vântului

Autori: Bostan I., Dulgheru V., Gluºco C., Ciupercã R.
Ù

Корректор объема газа

Авторы: Божко В. Ф., Бойчук Б. М., Высоцкая Н. З.,
Лукенюк А. А., Шендерук С. Г., Шимко А. И., Украина
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Ù

Ù

Soluþie sinergicã pentru conservarea lemnului
policrom

Autori: Sandu Ion, Sandu Irina Crina Anca, Sandu Ioan
Gabriel
Ù

Element de înlocuire de joasã tensiune pentru
siguranþe fuzibile de mare putere de rupere

Autori: Leonte P., Sufleþel N., Ciutea I., România

Au fost, de asemenea, acordate
62 de diplome de menþiune ale AGEPI
Diplome de menþiune
au fost conferite pentru
cea mai reprezentativã
participare la expoziþie
urmãtoarelor instituþii:
AªM
USM
UTM
USMF „N. Testemiþanu”
Institutul de Fiziologie
a Plantelor al AªM
Institutul de Pomiculturã
Institutul Naþional al Viei
ºi Vinului

MENÞIUNI SPECIALE
Premiul Parlamentului
Spânu Constantin
Pentru ciclul de invenþii referitor la diagnosticul virusului
poliomielitic care a contribuit la realizarea Programului
31

de lichidare a poliomielitei în Republica Moldova

Premiul Guvernului
Gulea Aurelian
Pentru ciclul de invenþii în domeniul chimiei substanþelor complexe

Premiul Ministerului Sãnãtãþii
Ghicavâi Victor
Pentru remediul antihipertensiv, elaborat în comun cu
Serbeniuc L., Dumbravã V., Podgurschi L., Þurcan L.,
Rudi M., Stratu E., Chiriac T.

Premiul Ministerului Energeticii
Poleacov M., Poleacov N. - pentru instalaþie eolianenergeticã

Premiul Ministerului Industriei
Tatiana Chiriac (USM) – cel mai Tânãr Inventator

INFOINVENT-2002

Sergiu Andrievschi (UTM) – pentru implementarea
invenþiilor
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PREMII. DISTINCÞII. DIPLOME

Naþional

vinurilor spumante naturale; metodã de purificare a
vinurilor spumante; procedeu de obþinere a vinurilor
spumante naturalearomatice Muscat

Diplome de excelenþã ale Institutului
de Inventicã Iaºi
Rudic V., Gulea A., Cepoi L., Bulimaga V. º.a.
- pentru tehnologiile de utilizare a microalgelor ºi cianobacteriilor în procesele de bioacumulare a ionilor de uranil
Ungureanu D., Hâncu G.
- pentru procedeul de eliminare a hidrogenului sulfurat
din apele subterane ºi instalaþie pentru realizarea lui
Canþer V., Meglei D., Rusu A., Dântu M.
- pentru procedeului de obþinere a microfirului coaxial
Stepanov Valentin
SA „Produse cerealiere”, Bãlþi

Premiul Ministerului Agriculturii
ºi Industriei Alimentare

Gavriliþã Lidia

Institutul de Fiziologie a Plantelor al AªM – pentru
activitate prodigioasã în domeniul fiziologiei plantelor

producere în masã a Tricho-

Celac V. – pentru noul soi de arahide – Fazenda I

Premiul Societãþii
Inventatorilor Români
ºi Medalia de Aur
“Henri Coandã”
Taran N., Feiger L.

- pentru ciclul de invenþii
procedeu de stabilizare a

- pentru procedeul de

gramma sp.

Medalia
comemorativã a CIE
„MOLDEXPO”
AGEPI – cu prilejul Jubileului
de 10 ani al Agenþiei
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Premiul OSIM
AªM - pentru continuitatea activitãþii inventive
AGEPI – pentru organizarea reuºitã a EIS „INFOINVENT2002”

Trofeul OMPI
„Întreprindere inovatoare”
Institutul de Cercetãri pentru Mecanizarea ºi
Electrificarea Complexului Agroindustrial
„MECAGRO”
- pentru activitate inventivã fructuoasã

Medalia de Aur OMPI
„Inventator
Remarcabil”
Prisãcaru Viorel,
Deseatnic Alexandra

INFOINVENT-2002

- pentru activitate inventivã
fructuoasã.
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Cercetători şi inventatori
din Republica Moldova

Î

n scopul propagãrii informa
þiei despre cele mai inventive
minþi, care prin efort continuu
cotidian, cerceteazã, gãsesc ºi
propun soluþii inovatoare pentru
problemele din diferitele domenii
ale activitãþii umane, Direcþia
Promovarea Proprietãþii Industriale
(AGEPI) a lansat iniþiativa de a
edita seria „Cercetãtori ºi inventatori din Republica Moldova”. Primul volum din aceastã serie
a apãrut deja la Editura AGEPI ºi însumeazã, în cele 162
de pagini, în ordine alfabeticã 73 de nume de inventatori,
cuprinzând ºi diverse imagini fotografice.
Pentru selectarea materialului necesar colegiul
redacþional a fãcut apel la toate instituþiile de cercetaredezvoltare din Republica Moldova, unitãþile industriale unde
existã fenomenul inovaþional, precum ºi la inventatorii
independenþi, incluºi în Bazele de Date de la AGEPI,
solicitându-le informaþii succinte referitoare la activitatea
fiecãruia în domeniul cercetãrii, inventicii ºi al implementãrii
invenþiilor brevetate.
Lucrarea publicatã poate fi consultatã la Biblioteca
AGEPI, pe pagina Internet AGEPI (www.agepi.md), cât ºi
procuratã contra cost.
Pentru anul viitor, 2003, se planificã editarea unui alt
volum din aceastã colecþie.
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