Ediţia a XIII-a a expoziţiei „INFOINVENT” –
susţinere pentru iniţiativele oamenilor
creativi din Republica Moldova

„INFOINVENT-2013”

În perioada 19-22 noiembrie 2013 la CIE „MOLDEXPO” s-a desfăşurat Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT”, a XIII-a
ediţie, la care au participat peste 100 de instituţii şi întreprinderi, inventatori din Republica Moldova, România, Belarus, Federaţia Rusă,
China, Estonia, Italia, Slovenia cu peste 450 de noi elaborări tehnico-ştiinţifice. Au fost prezenţi, de asemenea, cu standuri informaţionale în domeniu reprezentanţii Oficiului European de Brevete (OEB),
Oficiului de Stat de Proprietate Intelectuală din Republica Populară
Chineză, Centrului de Proprietate Intelectuală şi Transfer Tehnologic din Estonia, Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM), Forumului Inventatorilor Români de la Iaşi, instituţiilor
de cercetare şi universităţilor din Bucureşti, Iaşi, Oradea, Baia-Mare,
Suceava ş.a. Invitatul de onoare al Expoziţiei a fost Jean-Luc Vincent, preşedintele Salonului Internaţional de invenţii de la Geneva,
Elveţia.
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În mod tradiţional şi-au prezentat elaborările ştiinţifice institutele de cercetări ale AŞM, universităţile, parcurile tehnologice, întreprinderile din sfera ştiinţei şi inovării. De asemenea, au participat
studenţii Universităţii Tehnice a Moldovei şi elevii, laureaţi ai Concursului naţional „Cel mai dotat elev inovator”, ediţiile anilor 20122013.

Pe perioada expoziţiei, AGEPI a organizat în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic (AITT) sub patronajul Ministerului Economiei
Conferinţa inovaţională „Rolul inovaţiilor pentru sporirea competitivităţii economiei naţionale”, participanţii având posibilitatea să
audieze rapoarte ce ţin de dezvoltarea pieţei de servicii şi produse
inovative, sursele şi mecanismele de finanţare pentru susţinerea activităţii de inovare şi transfer tehnologic.
Personalităţile care au luat cuvântul atât la ceremonia de deschidere a expoziţiei, cât şi la festivitatea de bilanţ, au reiterat ideea exprimată unanim pe parcursul evenimentului că Republica Moldova
dispune de un potenţial de cercetare-inovare important, care este
capabil să aducă o contribuţie enormă la dezvoltarea economică a
ţării, în condiţiile implementării şi valorificării cu maximă eficienţă.
„Acest eveniment este unul important, în primul rând, pentru
că susţine iniţiativele oamenilor creativi şi inteligenți din ţara noas2
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tră”, a afirmat Vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Liliana Palihovici, la
inaugurarea Expoziţiei
„INFOINVENT”, ediţia a
XIII-a.
„Personal, consider
că domeniul inovaţiilor este unul care generează calitate în urma
competiţiei. Această calitate trebuie multiplicată şi aplicată practic
de cele mai strălucite minţi ale ţării, în special de tinerii dotaţi. Sper
că datorită expoziției, reprezentanţii mediului de afaceri vor alege
cel puţin una dintre invenţiile prezentate astăzi aici şi vor investi în
acestea”, a menţionat Vicepreşedintele Parlamentului.

„Acest eveniment demonstrează cum o idee se transformă în
produs. Sperăm ca pe viitor să fie mai mulţi oameni de afaceri, pentru ca inovaţiile să fie extinse în antreprenoriate”, a declarat Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr.
Lilia Bolocan, directorul general al AGEPI, a menţionat în deschiderea evenimentului că scopul Expoziţiei „INFOINVENT” este de a
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încuraja persoanele inventive din diferite domenii să
creeze cât mai mult. „O noutate la expoziţia din acest
an este faptul că ne-am
axat nu doar pe elaborări
tehnico-ştiinţifice, ci şi pe
produse/servicii inovative,
proiecte inovaţionale şi de transfer tehnologic, meşteşugărit şi artizanat”, a subliniat dna Lilia Bolocan.
Evaluarea lucrărilor a fost făcută de o Comisie de experţi profesionişti şi un Juriu internaţional competent (preşedinte de onoare –
Jean-Luc Vincent, preşedintele Salonului Internaţional de invenţii
de la Geneva, Elveţia), care a nominalizat câştigătorii creaţiilor prezentate în competiţie. Astfel, cele peste 450 de lucrări, repartizate
în cadrul a 5 compartimente, inclusiv invenţii, soiuri de plante şi
design industrial, proiecte inovaţionale şi de transfer tehnologic,
creaţii ale tinerilor, produse şi servicii noi, obiecte de artizanat şi
meşteşugărit au fost apreciate cu 43 medalii de aur, 54 - de argint,
60 - de bronz. De asemenea, lucrările prezentate au fost apreciate
cu 29 de diplome şi menţiuni speciale ale organizatorilor expoziţiei
şi reprezentanţilor saloanelor de invenţii de peste hotare.
La festivitatea de premiere a laureaţilor expoziţiei au participat
Lilia Bolocan, directorul general AGEPI, acad. Ion Tighineanu, primvicepreşedintele AŞM, Roman Chirca, directorul general al AITT, reprezentanţi ai instituţiilor de cercetare şi universităţilor din republică şi de peste hotare, participanţii şi oaspeţii expoziţiei.
Una din cele mai valoroase menţiuni ale Expoziţiei „INFOINVENT”
este Premiul Guvernului Republicii Moldova „Cel mai dotat inventator
al anului”, instituit prin HG nr. 291 din 28 martie 2000. La actuala
ediţie Juriul internaţional l-a desemnat în calitate de laureat al premiului pe Gheorghe Anghelici, prof. univ., doctor habilitat în medicină, Directorul Clinicii nr. 2 Chirurgie „C. Ţîbîrnă”, pentru ciclul de
lucrări în domeniul tratamentului cirozei hepatice.
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Premiul Mare al AGEPI „Cea
mai bună invenţie” a fost acordat grupului de autori: Bostan
Ion, Dulgheru Valeriu, Bostan
Viorel, Sobor Ion, Sochireanu
Anatol, Ciobanu Oleg, Ciobanu
Radu, Vaculenco Maxim, Gladîş
Vitalie, Odainâi Valeriu, Malcoci
Iulian, Crudu Radu, Guţu Marin din cadrul Universităţii Tehnice a
Moldovei pentru invenţia prototip industrial al turbinei eoliene cu ax
orizontal cu puterea de 10 kW.

Valentina Bulimaga, cercetător ştiinţific coordonator, Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Ficobiotehnologie”, Universitatea de Stat
din Moldova, a fost distinsă cu premiul „Cea mai bună invenţie creată de o femeie inventator” – pentru noi suplimente nutraceutice seleniucomponente pe bază de biomasă algală. Lectorul asistent Pavel
Nicolaev de la Universitatea Tehnică a Moldovei a devenit laureat al
premiului „Cea mai bună invenţie creată de un tânăr inventator” –
pentru metodologie de măsurare a impedanţei pe baza efectului rezonanţei simulate. Cupa AGEPI pentru „Cea mai reprezentativă participare la expoziţie” i-a revenit Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „N. Testemiţanu”, iar designerul Mihail Stamati a fost dis5
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tins cu premiul „Cel mai reuşit design industrial”, pentru colecţia sa
de jucării din lemn „Design dedicat copiilor”. Cel mai de succes soi
de plantă a fost desemnat Grâu de toamnă, soiul Decebal, creat de
către grupul de amelioratori: Postolati A., Găină L., Serghei T., Taran M.,
Stavăr L., Magaleas B., Jurat V. de la Institutul de Cercetări pentru
Culturile de Câmp „SELECŢIA”.

Victor Ţapcov, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, a
devenit Laureat al Medaliei de Aur OMPI „Inventator Remarcabil”.
Înalta distincţie i-a fost acordată pentru sinteza noilor inhibitori ai leucemiei mieloide umane HL-60. Medalia de Aur OMPI „Cea mai bună
femeie inventator” i-a revenit dnei Tatiana Chiriac, dr. în biologie,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM pentru ciclul de
lucrări în domeniul biotehnologiei, şi anume
procedee de stabilire a
toxicităţii nanoparticulelor cu ajutorul microalgelor roşii Porphyridium cruentum.
Medalia de Aur
OMPI „Cel mai bun inventator junior” i-a fost decernată dnei Anna Moldovan, Institutul
de Zoologie al AŞM, pentru tulpina de bacterii Bacillus Thuringiensis –
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bioinsecticid pentru combaterea dăunătorilor pomilor fructiferi şi culturilor agricole.
În cadrul ediţiei actuale a concursului pentru decernarea Trofeului OMPI „Întreprindere Inovatoare” câştigător este Institutul de
Zoologie al AŞM - pentru ciclul de lucrări în domeniul apiculturii.
Trofeul va fi înmânat în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate
„Infoinvent-2015”.

Pentru asistenţa acordată în dezvoltarea şi promovarea sistemului de protecţie a invenţiilor în Republica Moldova, Oficiul European de Brevete (OEB) a fost menţionat cu Medalia specială AGEPI.
De asemenea, cu Medalia specială AGEPI a fost menţionat Oficiul
de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) pentru activitatea de promovare a protecţiei proprietăţii industriale şi colaborarea
bilaterală fructuoasă, Oficiul de Stat de PI din Republica Populară
Chineză şi Centrul de PI şi Transfer Tehnologic din Estonia.
Tradiţional, în cadrul EIS „Infoinvent”, AGEPI desemnează cea
mai activă instituţie/întreprindere în domeniul brevetării/înregistrării OPI. Astfel, în baza datelor statistice pentru anii 2012–2013,
AGEPI a acordat „Trofeul pentru inovare şi creativitate”, Universităţii
Tehnice a Moldovei şi Întreprinderii „Viorica Cosmetic” S.A.
Mai multe Diplome şi premii au fost acordate laureaţilor de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii
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Moldova, Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor „Inovatorul”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Forul Inventatorilor Români, Univesitatea
Tehnică din Cluj-Napoca etc.
De asemenea, în cadrul
festivităţii de premiere, organizatorii au desemnat câştigătorii concursului republican de desen pentru elevi „Stop pirateria şi contrafacerea” şi ai concursului
jurnalistic „Să construim economia ţării cu proprietatea intelectuală”.
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Detalii despre totalurile concursului găsiţi la: www.stoppirateria.md/md/
news/news51.php.

Şi la actuala ediţie EIS „INFOINVENT” şi-a reconfirmat statutul de
manifestare ştiinţifico-tehnică de o importanţă majoră, având scopul promovării obiectelor de proprietate industrială, a produselor
şi tehnologiilor noi, stimulării activităţii inovaţionale, schimbului de
informaţii tehnico-ştiinţifice şi normativ-legislative, atragerii investiţiilor, creării condiţiilor pentru încheierea şi realizarea contractelor
de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală.
(Cor. „AGEPI Expo”)
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Seminare, conferinţe, mese rotunde…

Conferinţa inovaţională „Rolul inovaţiilor
pentru sporirea competitivităţii
economiei naţionale”
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În perioada 19-20 noiembrie 2013, în cadrul EIS „INFOINVENT”,
ediţia a XIII-a, s-a desfăşurat Conferinţa inovaţională „Rolul inovaţiilor pentru sporirea competitivităţii economiei naţionale”. Evenimentul a fost organizat de către AGEPI în colaborare cu AŞM şi AITT
sub patronajul Ministerului Economiei.

În deschiderea Conferinţei, Lilia Bolocan, Directorul general AGEPI
a adresat un mesaj de salut participanţilor la eveniment, menţionând
importanţa subiectelor incluse pe agenda Conferinţei, invitându-i
să se implice activ în dezbateri. În continuare, cuvinte de salut către
participanţi au rostit: Dumitru Godoroja, Viceministrul Economiei,
Roman Chirca, Directorul general AITT şi David Evans, reprezentantul
Oficiului European de Brevete, care au menţionat rolul şi importanţa
inovaţiilor şi a noilor tehnologii pentru creşterea economică şi sporirea competitivităţii economiei naţionale.
În prima zi a Conferinţei participanţii au audiat o serie de comunicări prezentate de Dumitru Godoroja, Viceministrul Economiei („Politicile actuale în domeniul susţinerii activităţii de inovare
şi transferului tehnologic în vederea atingerii obiectivelor de dez
9

„INFOINVENT-2013”

voltare ale Republicii Moldova”), Lilia Bolocan, Directorul general
AGEPI („Rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea şi valorificarea
inovaţiilor”), Roman
Chirca, Directorul general AITT („Mecanisme şi instrumente
de stimulare a inovaţiilor”), Liu Yanxin,
Vicediretorul general al Centrului Informaţional în domeniul Brevetelor, Oficiul de PI din China („Măsuri şi instrumente
pentru promovarea inovaţiilor şi implementarea tehnologiilor”),
Stela Mocan, Directorul executiv al Centrului de Guvernare Electronică al Republicii Moldova („Un Guvern inovativ–precondiţie pentru
o economie competitivă”)
şi Alexandru Stratan, Directorul Institutului Naţional pentru Cercetări Economice al AŞM („Dezvoltarea inovaţională a ştiinţei în Republica Moldova:
probleme şi soluţii”).
În cadrul discuţiilor
pe marginea rapoartelor prezentale, participanţii la Conferinţă au
menţionat importanţa şi au apreciat susţinerea de către Guvernul RM
a activităţilor de inovare şi transfer tehnologic pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a ţării, în special obiectivele Strategiei inovaţionale pentru anii 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”, aprobată
în luna septembrie 2013 de Guvernul Republicii Moldova, precum şi
atenţia de care se bucură domeniul PI. În acest context, s-a menţionat
faptul că unul dintre obiectivele specifice prevăzute în Strategia naţională în domeniul PI până în anul 2020, îl constituie sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării pentru dezvoltarea economică a ţării.
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A doua zi participanţii au audiat rapoarte prezentate de către:
Iurie Badîr, şef Direcţie Economie şi Finanţe, AGEPI („Protecţia invenţiilor – instrument al dezvoltării inovaţionale adecvat economiei de
piaţă”); Cătălin Teoharie, Country manager South-Eastern Europe
Academic, Government, Corporate, Elsevier B.V., Amsterdam („Managementul modern al cercetării naţionale: înscrierea Republicii
Moldova pe calea dezvoltării durabile”); Ion Sandu, Universitatea
„A. I. Cuza” din Iaşi,
Alexandru Stănilă,
Universitatea Tehnică
„Gh. Asachi” din Iaşi,
România („Factori de
susţinere şi dezvoltare
a creativităţii tehnice
autohtone ca vector
activ în relansarea economică”); Ilse Teculescu, David Evans, experţi, Secţia promovarea informaţiei de brevet OEB („Surse de informare în domeniul brevetelor”) etc., în total, pe parcursul celor două zile de lucru, au fost prezentate 26 de comunicări.
Menţionăm că lucrările prezentate la Conferinţa inovaţională
vor fi publicate în Revista de Proprietate Intelectuală „Intellectus”.
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Bursa Inovaţiilor desfăşurată în cadrul
EIS „INFOINVENT”, ediţia a XIII-a

„INFOINVENT-2013”

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM (AITT) a
prezentat la EIS „INFOINVENT-2013” cele mai valoroase rezultate
ale proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, rezultatele activităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatorului de inovare în
cadrul Bursei Inovaţiilor. În paralel cu standurile şi machetele publicitare autorii, rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatorului de inovare au demonstrat produse obţinute în baza invenţiilor implementate.
„Bursa Inovaţiilor” – reprezintă o platformă de întâlnire a mediului de cercetare cu cel de afaceri, ce a iniţiat şi consolidat colaborarea
dintre comunitatea ştiinţifică şi antreprenorii din Republica Moldova.
„Comunitatea ştiinţifică este puţin distantă de mediul de afaceri. Sunt, de fapt, două lumi paralele care foarte rar se intersectează. Comunitatea ştiinţifică se concentrează pe domeniile ei de
cercetare. Pe de altă parte, agentul economic îşi are propria agendă
care nu are nimic în comun nici cu mediul universitar, nici cu cel
academic”, a menţionat Roman Chirca, Directorul general AITT, în
cadrul conferinţei de presă cu prilejul desfăşurării EIS „Infoinvent”.
Experţii spun că, în aceste condiţii, inovaţiile nu sunt comercializate şi lipsesc mijloacele financiare necesare pentru educarea unei
noi generaţii, pentru funcţionarea unui sistem durabil de educaţie,
cercetare, inovaţie, antreprenoriat.
Potrivit lui Roman Chirca, un prim pas spre crearea unei platforme business-ştiinţă constă în lansarea Bursei Inovaţiilor. „Anul acesta
ne vom orienta pe două domenii: medicină şi agricultură, în care să
încercăm să aducem față în față oameni din domeniul de afaceri și din
domeniul de cercetare pentru ca aceștia să interacționeze și să încerce să implementeze în practică inovațiile. Vom încerca astfel să oferim
comunității științifice domenii de cercetare orientate spre necesitățile
pieței, iar agenților economici posibilități de perfecționare a produselor şi promovarea noilor tehnologii”, a subliniat directorul general AITT.
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Bursa Inovaţiilor s-a desfăşurat pe 21 noiembrie cu genericul
„O idee bună pentru o afacere profitabilă” fiind prezentate 50 de
oferte de tehnologii noi din domeniile medicină, farmaceutică şi
agroalimentar. Mediul de afaceri la Bursa Inovaţiilor a fost reprezentat de către 15 agenţi economici din Republica Moldova, care s-au
arătat interesaţi de invenţiile prezentate.
(Cor. „AGEPI Expo”)

Masa rotundă „Rolul industriilor creative pentru
dezvoltarea economică a ţării”
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Pe 22 noiembrie curent, în cadrul programului de manifestări
al Expoziţiei „INFOINVENT”, ediţia a XIII-a, AGEPI în colaborare cu
Ministerul Economiei şi Ministerul Culturii au organizat masa rotundă „Rolul industriilor creative pentru dezvoltarea economică a
ţării”.

În conceptul de „industrie creativă” intră următoarele domenii a
căror activitate implică creativitate artistică sau ştiinţifică: arhitectură,
artă şi design, artele spectacolului, film şi video, fotografie, inventica
industrială şi inteligenţa artificială, mass-media (pe suport hârtie, audio sau video), modă şi design vestimentar, meşteşuguri tradiţionale,
monumente şi turism cultural, muzică, publicitate, software şi jocuri
video interactive, web design.
13

„INFOINVENT-2013”

La manifestare au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice, precum şi exponenţi ai businessului, care dezvoltă afaceri în
domeniul industriilor audiovizuale, fonografice, software, editoriale,
artistice şi publicitare (Ministerul Culturii, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului, Uniunea Artiştilor Plastici, ,,PrimeTV”, ,,Simpals” SRL,
,,UNIMEDIA”, ,,Noroc Media” SRL etc.). Participanţii au generat un discurs interactiv cu scopul de a aduce în atenţia autorităţilor naţionale,
dar şi a publicului larg, potențialul acestui sector economic care ar
putea fi un atu important în dezvoltarea socială, economică şi educaţională a ţării în viitorul apropiat.
Masa rotundă a fost moderată de către Iurie Bădicu, Director
executiv Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA).
În deschiderea reuniunii AGEPI a prezentat rezultatele unui
chestionar, completat de reprezentanţii sectorului public şi privat,
care a evidenţiat faptul că sectorul industriilor creative este puţin
reglementat, necesită o analiză amplă
privind contribuţia industriilor creative
pentru economia naţională şi consideră iminentă implicarea statului în
identificarea instrumentelor juridice şi
economice pentru dezvoltarea sa.
În raportul prezentat de către Ion
Ţîganaş, Vicedirector general AGEPI:
„Industriile creative – motorul intelectual a economiei” au fost aduse exemple de bună practică privind dezvoltarea industriilor creative din
spaţiul european, evaluând în acelaşi timp situaţia din Republica
Moldova. Sectorul creativ este astăzi unul dintre principalele motoare ale creşterii economice în Europa şi în ţările dezvoltate. Conform
celor mai recente cercetări din domeniu, Statele Unite ale Americii
ocupă locul 1 în lume, sectorul industriilor creative având o pondere
de 12% din PIB. Din cadrul Uniunii Europene, Ungaria a avut un salt
enorm în ultimii doi ani în domeniul industriilor creative – acestea
reprezintă 8% din PIB. Astfel, industriile creative reprezintă un im14

„INFOINVENT-2013”

portant contribuabil la economia UE, aportul fiind estimat în 2010
la 3,3% din PIB, ceea ce constituie o valoare anuală a pieţei de 500
miliarde euro şi oferă peste 6,7 milioane de locuri de muncă sau 3%
din forţa de muncă din UE.
„Practica europeană demonstrează că IMM sunt implicate la
toate etapele de dezvoltare a industriei, cu preponderenţă la faza
de creaţie. Anume IMM sunt cele care se axează pe identificarea
echipei de autori, scopul cărora este să creeze opere de orice gen
şi formă. Ulterior, aceste creaţii sunt promovate de întreprindere
la următoarea etapă sau sunt cesionate, licenţiate sau transmise
sub altă formă către companii ce dispun de potenţial de a dezvolta proiecte grandioase. În Republica Moldova, situaţia descrisă este
caracteristică, în special, companiilor de software. În rest, procesul
de creaţie este la îndemâna liber-profesioniştilor, care, de obicei, nu
sunt angajaţi ai întreprinderilor şi îşi administrează drepturile independent”, a menţionat dl I. Ţîganaş în raportul său.

Din discuţiile participanţilor a rezultat faptul că afacerile creative
pot salva economia unui oraş, acolo unde economiile tradiţionale,
bazate pe agricultură, industrie sau comerţ au eşuat. Sunt acele sectoare ale creaţiei şi dezvoltării tehnologice ce generează profit şi care
regândesc cultura ca un motor al dezvoltării regionale şi naţionale.
La finalul dezbaterilor, participanţii la masa rotundă au identificat câteva soluţii, care pot facilita dezvoltarea industriilor creative în
Republica Moldova:
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– Elaborarea unui studiu privind impactul economic şi social asupra industriilor creative (analiza situaţiei actuale a industriilor creative din Republica Moldova, studierea experienţei altor state
în dezvoltarea industriilor creative, identificarea problemelor cu
care se confruntă fiecare subsector în parte şi stabilirea unor măsuri
de soluţionare a acestora);
– Crearea sistemului instituţional (instituirea unei direcţii în
cadrul Ministerului Economiei, responsabilă de elaborarea şi promovarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a industriilor creative, responsabilizarea grupului de lucru privind dreptul de autor
din cadrul Comisiei Naţionale de Proprietate Intelectuală în vederea
studierii, analizei şi recomandării celor mai bune soluţii pentru dezvoltarea industriilor creative);
– Elaborarea politicilor în domeniul industriilor creative
(elaborarea strategiei naţionale privind dezvoltarea industriilor creative, stabilirea, împreună cu Biroul Naţional de Statistică, a unor
indicatori statistici ai industriilor creative, cu identificarea unui sistem de monitorizare şi de colectare a acestora, analiza complexă a
datelor statistice şi a datelor reale de piaţă pentru intervenţii rapide
şi eficiente în dezvoltarea industriilor creative);
– Acordarea suportului pentru IMM (promovarea iniţiativelor
de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii creative, demararea
proiectelor naţionale privind dezvoltarea industriilor creative, intermedierea cooperării dintre industriile creative şi instituţiile financiare, elaborarea unor baze de date de acces la proiecte de finanţare
internaţională, platforme de business angels, fonduri venture);
– Dezvoltarea relaţiilor dintre industriile creative şi cele
conexe (stabilirea clusterelor creative, pentru a identifica cele mai
bune practici şi a încuraja schimbul de experienţă, extinderea utilizării tehnologiilor informaţionale pentru a beneficia de cele mai
bune modele de business);
– Promovarea industriilor creative naţionale (identificarea
elementelor distinctive ale industriilor creative, în vederea promovării
imaginii sale, organizarea festivalurilor sau altor evenimente privind
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promovarea bunurilor şi serviciilor creative naţionale, susţinerea participării industriilor creative în cadrul expoziţiilor internaţionale);
– Fortificarea legislaţiei fiscale privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (examinarea legislaţiei privind drepturile de autor, în vederea excluderii oricăror impedimente în calea dezvoltării
industriilor creative, elaborarea propunerilor pentru modificarea
legislaţiei fiscale în vederea susţinerii industriilor creative, identificarea altor mecanisme de susţinere a autorilor şi a oamenilor de
creaţie);
– Dezvoltarea domeniului de gestiune colectivă a drepturilor de autor (instituirea sistemului de mediere a litigiilor dintre societăţile de gestiune colectivă şi utilizatorii obiectelor dreptului de
autor şi conexe, acordarea suportului pentru societăţile de gestiune
colectivă în vederea dezvoltării capacităţilor de acumulare şi distribuire a remuneraţiei de autor într-un mod cât mai transparent).
Svetlana TACU,
specialist principal, Secţia editură
şi lucrări poligrafice, AGEPI

„INFOINVENT-2013”

„Macho’s” patents: „Roata vieţii prin brevete”,
tema unei expoziţii inedite la EIS „INFOIVENT-2013”
„Macho’s” patents: „Roata vieţii prin brevete” a fost tema unei
expoziţii inedite din cadrul EIS „INFOINVENT-2013”. Vernisajul a cuprins o descriere a invenţiilor dedicate bărbaţilor, care au fost brevetate de-a lungul anilor, de inventatori din mai multe ţări. Expoziţia
a fost lansată pe 19 noiembrie, de Ziua Internaţională a Bărbatului.
Ideea organizării acestei expoziţii îi aparţine dlui Tudor Jovmir,
expert principal din cadrul Departamentului Invenţii, soiuri de plante,
AGEPI, un profesionist îndrăgostit de lumea inventicii, a informaţiei
despre brevete, care a selectat şi a expus la standul expoziţional peste
300 de invenţii la tema: „Macho’s” patents: „Roata vieţii prin brevete”.
17
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Vorbind despre invenţiile prezentate, Tudor Jovmir
a menţionat: „Această expoziţie este o continuare
a unui alt vernisaj din anul
2012, care a avut genericul
„Sărut femeie mâna ta”. În
cadrul actualei expoziţii am
încercat să prezint aspectele principale din viaţa unui bărbat împărţindu-le în următoarele
compartimente: „Copilărie dulce melodie”, „Femeile din viaţa bărbatului”, „Gospodarii”, „Viciile plăcute”, „Războiul” şi finisând cu „Viaţa
după moarte”.
Întrebat care a fost scopul realizării unui astfel de vernisaj neobişnuit, Tudor Jovmir a specificat: „Am selectat brevete atât serioase,
cât şi haioase cu scopul de a arăta şi latura neobişnuită a brevetelor,
deoarece de multe ori o imagine face cât o mie de cuvinte”.
Totodată, Tudor
Jovmir a precizat că
brevetul este nu doar
un document tehnic,
dar şi un act sociocultural care reflectă
contextul socio-politic din perioada creării invenţiei.
Participanţii la expoziţie au rămas impresionaţi de creativitatea şi inventivitatea umană şi de invenţiile practice protejate în acest domeniu.
Olga LAVRIC,
specialist, Secţia marketing,
servicii, AGEPI
Nota redacţiei:
Ziua Internaţională a Bărbatului este un eveniment care se sărbătoreşte pe data de 19 noiembrie în peste 60 de ţări de pe mapomond.
18
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Prezentăm în continuare o serie de interviuri
realizate în cadrul EIS ,,INFOINVENT-2013”
Gheorghe ANGHELICI, prof. univ.,
doctor habilitat în medicină. Membru
titular al Asociaţiei Chirurgilor din
Republica Moldova. Directorul Clinicii nr. 2 Chirurgie „Constantin Ţîbîrnă”,
a Laboratorului Hepatochirurgie din
cadrul USMF „N. Testemiţanu”. Este
autorul a 35 de brevete de invenţie
în domeniul tratamentului cirozei
hepatice. La EIS „INFOINVENT-2013”
a fost distins cu Premiul Guvernului
Republicii Moldova „Cel mai dotat
inventator al anului” pentru „Metode noi de tratament al cirozei
hepatice”.
Iată ce a subliniat intervievatul referitor la actuala ediţie a
EIS „INFOINVENT”, precum şi despre activitatea sa de medic chirurg în
domeniul hepatologiei:
– Particip la Expoziţia Internaţională „INFOINVENT” de mai
mulţi ani şi vreau să menţionez că organizarea acestei expoziţii în
Republica Moldova este necesară şi mult aşteptată. Anul acesta am
prezentat două invenţii în domeniul tratamentului cirozei hepatice
şi o nouă metodă de tratament al sindromului de insuficienţă intestinală în perioada postoperatorie la pacienţii cu patologii chirurgicale acute. Desigur, aceste noi metode de tratament au fost elaborate împreună cu grupul de medici chirurgi pe parcursul mai multor
ani de muncă. Activez în domeniul chirurgiei hepatice peste 30 de
ani şi mă bucur că realizările efectuate împreună cu colegii mei sunt
recunoscute la nivel internaţional. Pe parcursul anilor de studii
am avut marele noroc să fiu elev al academicianului Constantin
Ţîbîrnă de la care am învăţat foarte multe, dumnealui mi-a fost ca
o călăuză în domeniul chirurgiei.
19
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Ciroza hepatică reprezintă stadiul final al hepatopatiilor cronice şi aplicarea metodelor noi de tratament pot încetini progresul
patologiei. Aceşti pacienţi, de regulă, sunt consideraţi sortiţi pierii,
dar iată că realitatea este alta, datorită multiplelor elaborări în acest
domeniu, s-a reuşit diagnosticarea în timp util a unor eventuale
complicaţi, sau mai bine zis, boala să fie ţinută cât de cât sub control. Menţionez că în boala de ficat avansată, singura soluţie este
transplantul hepatic.
Desfăşurarea forumului expoziţional internaţional „INFOINVENT”
reprezintă unica manifestare de acest gen din republică, la care inventatorii, cercetătorii, instituţiile inovatoare îşi prezintă cele mai
actuale şi inovative idei, produse şi noi tehnologii. Mă bucur că
munca mea a fost apreciată cu cea mai valoroasă menţiune – Premiul Guvernului „Cel mai dotat inventator al anului”.
Victor ŢAPCOV, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova,
a devenit Laureat al Medaliei de
Aur OMPI „Inventator Remarcabil”.
Înalta distincţie i-a fost acordată
pentru ciclul de invenţii privind sinteza noilor inhibitori ai leucemiei
mieloide umane HL-60.
– Particip la EIS „INFOINVENT” de
la primele ediţii şi nu-mi pot imagina viaţa fără a fi implicat în procesul
de cercetare. Invenţiile prezentate de grupul de autori de la USM se
referă la sinteza noilor compuşi coordinativi şi biologic activi care
manifestă proprietăţi anticancer, antimicrobiene şi antifungice. Actualmente, se elaborează cercetări preclinice, implementarea compuşilor este destul de dificilă, îndelungată (10-12 ani), de mare responsabilitate şi deosebit de costisitoare (necesită investiţii enorme).
Consider că organizarea şi desfăşurarea expoziţiei „INFOINVENT” este foarte necesară, deoarece pentru inventatorii din Re20
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publica Moldova aceasta constituie o inspiraţie şi, în acelaşi timp, o
competiţie, dar şi o posibilitate de transfer tehnologic şi comercializare a elaborărilor.
Tatiana CHIRIAC, doctor
în biologie, conferenţiar cercetător, cercetător ştiinţific
coordonator, Laboratorul „Ficobiotehnologie”, Institutul de
Microbiolgie şi Biotehnologie
al AŞM. A fost distinsă la actuala ediţie a salonului cu Medalia de Aur OMPI „Cea mai bună femeie inventator” pentru ciclul de lucrări în domeniul biotehnologiei, şi anume procedee de
stabilire a toxicităţii nanoparticulelor cu ajutorul microalgelor
roşii Porphyridium cruentum. De asemenea, a obţinut 3 medalii,
respectiv, de aur, argint şi de bronz.
– La EIS „INFOINVENT” particip de la prima ediţie, iar anul acesta am prezentat mai multe cicluri de invenţii axate, în special, pe
noi tehnologii de obţinere pe bază de biomasă algală a noilor suplimente nutraceutice şi noi procedee de stimulare a familiilor de
albine Apis mellifera.
Ciclul de invenţii Noi suplimente nutraceutice seleniucomponente pe bază de biomasă algală a grupului de autori: Rudic Valeriu,
Şova Sergiu, Bulimaga Valentina, Djur Svetlana, Cepoi Liliana, Rudi
Ludmila, Chiriac Tatiana, Iaţco Iulia a fost implementată pe parcursul
anului 2013 în cadrul uzinei de producere cu profil biotehnologic şi
farmaceutic „Ficotehfarm” SRL din mun. Chișinău. A fost produsă seria experimentală de suplimente nutraceutice (100 blistere, 10 capsule) cu conţinut de seleniu biotransformat ca parte componentă
efectivă pe bază de biomasă de spirulină).
Expoziția Internațională „INFOINVENT” joacă rolul primordial
în realizarea procesului de inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale în Republica Moldova, având scopul susținerii şi promovării
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activității inovaționale. Desfășurarea expoziției este deosebit de
oportună și în continuare, deoarece reprezintă una din principalele manifestări în domeniul inovării și transferului tehnologic de la
noi din țară. În cadrul expoziției, în primul rând, inventatorii din țara
noastră, dar și inventatorii de peste hotare îşi pot prezenta și promova inovațiile sale – metodele, procedeele, tehnologiile și modelele noi mediului de afaceri, contribuind la atragerea investițiilor în
sectorul de inovare şi transfer tehnologic. Desfășurarea expoziţiei
va contribui și în continuare la crearea unor oportunități de implementare a noilor idei inovative, la schimbul de idei şi crearea de noi
parteneriate între cercetătorii din ţară şi străinătate.

„INFOINVENT-2013”

Valentina BULIMAGA, doctor în biologie, cercetător ştiinţific coordonator,
Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Ficobiotehnologie” din cadrul Universităţii
de Stat din Moldova. A fost distinsă cu
premiul „Cea mai bună invenţie creată de o femeie inventator” – pentru noi
suplimente nutraceutice seleniucomponente pe bază de biomasă algală.
– La Saloanele de inventică particip din anul 2006, atât cele organizate în Republica Moldova, cât şi peste hotare. La actuala ediţie
a expoziţiei am prezentat invenţia „Obţinerea colorantului natural
de ficocianină din biomasa de spirulină”, BI nr. 4191. Noutatea invenţiei constă în propunerea unei soluţii noi ce conţine ficocianină
de un grad înalt de puritate, ce permite utilizarea acesteia în calitate
de agent cosmetologic şi colorant alimentar. Poate fi utilizată în cosmetologie, industria alimentară.
EIS „INFOINVENT” reprezintă un mediu ideal pentru întâlniri de
afaceri între inventatori, cercetători şi reprezentanţi ai sectorului
real, constituind un eveniment major pentru întreaga comunitate
ştiinţifică şi inovaţională a republicii. Este o manifestare binevenită
pentru cercetători şi pentru cei care vor să implementeze noi teh22
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nologii, dar şi să descopere noi produse. Participând la mai multe
Saloane de inventică pot să afirm cu certitudine că elaborările noastre întotdeauna au prezentat interes pentru publicul prezent acolo,
iar juriul a apreciat la justa valoare importanţa şi impactul acestora.
Astfel, printre distincţiile obţinute la diverse Saloane, menţionez:
medalii de aur, argint şi de bronz la diverse ediţii ale Salonului „Inventica” (Iaşi, România), Expoziţiei Europene a Creativităţii şi Inovării
„EuroInvent” (Iaşi, România), Salonului Internaţional al Inovaţiei,
Cercetării şi Noilor Tehnologii „Innova” (Bruxelles, Belgia) ş.a.
Dr. hab., Valeriu DULGHERU,
prof. univ., Şef catedră Teoria mecanismelor şi organe de maşini,
UTM, Laureat al Medaliei de Aur
OMPI „Inventator Remarcabil”.
– La „INFOIVENT-2013” am
prezentat 5 invenţii care aparţin
grupului de inventatori condus
de acad. Ion Bostan. Realizările expuse ţin de domeniile: tehnologii
neconvenţionale de fabricare a roţilor dinţate din angrenajul precesional, motor cu ardere externă, turbine eoliene ce utilizează energia vântului etc. Invenţia Prototip industrial al turbinei eoliene cu
ax orizontal cu puterea de 10 kW, a obţinut Premiul Mare al AGEPI
„Cea mai bună invenţie”.
Turbina eoliană, conform invenţiei, poate fi integrată în sisteme de
irigare, de iluminare stradală, de încălzire a spaţiului interior în perioada rece a anului, în sisteme de alimentare cu energie electrică a consumatorilor izolaţi etc. Corespunde direcţiei prioritare a utilizării în economia naţională a surselor alternative de energie, protecţiei mediului.
Vreau să menţionez că nu ne-am aşteptat la mari contracte sau premii. Important este să se găsească întreprinderi care vor produce în baza
elaborărilor noastre. Expoziţia „INFOINVENT”, precum şi alte saloane de
inventică, sunt o oportunitate de a scoate invenţiile din sertare, de a le
propune producătorilor şi, cât mai curând posibil, consumatorilor.
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Pavel NICOLAEV, lector asistent la
Universitatea Tehnică a Moldovei. La
actuala ediţia a EIS „INFOINVENT” a
obţinut premiul „Cea mai bună invenţie creată de un tânăr inventator” pentru ciclul de invenţii Metodologie de
măsurare a impedanţei pe baza efectului rezonanţei simulate:

„INFOINVENT-2013”

– Ciclul conţine şaptesprezece invenţii, între care: şase metode de măsurare a componentelor impedanţei în coordonate polare şi carteziene, cinci convertoare de impedanţă pentru reproducerea impedanţelor-etalon în coordonate carteziene şi polare, şase măsurătoare
de impedanţă şi admitanţă cu diferite posibilităţi. Importanţă socio-economică este determinată de posibilitatea creării aparatajului
pentru măsurarea componentelor mărimilor electrice pasive, atât
cu utilizare de sine stătătoare, cât şi cu aplicare în utilaje pentru controlul calităţii produselor industriale (lapte, petrol, produse alcoolice etc.). Toate invenţiile prezentate prezintă un ciclu integrat organic şi pot fi utilizate atât de sine stătător, cât şi în diferite combinaţii.
Mihai STAMATI, designer, lector la Catedra
„Design Industrial şi de
Produs” de la Universitatea Tehnică a Moldovei. În cadrul EIS „INFOINVENT-2013” designerul
a fost distins cu premiul
„Cel mai reuşit design
industrial”, pentru colecţia sa de jucării din lemn „Design dedicat
copiilor”.

24
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– Am prezentat la Expoziţia „INFOINVENT-2013” o colecţie de jucării mecanice pentru copii, confecţionate din lemn, placaj şi piele
din seria proiectului „Design dedicat copiilor”. Fiind designer, mi-am
propus de mai mult timp să lucrez asupra unei serii de jucări mecanice pentru copii, considerând acest domeniu foarte interesant
anume prin faptul că implică multă creativitate. Jucăriile sunt lucrări
de autor şi sunt produse în serii mici, folosind în mare parte tehnici
moderne de prototipare, dar şi unele artizanale. Am prezentat deja
colecţia la mai multe expoziţii din Republica Moldova şi România.
Deocamdată, jucăriile sunt realizate în ediţie limitată, şi fiind confecţionate din lemn, placaj şi vopsele pe bază de apă, preţul acestora
este mai mare, variază între 250 – 3 000 lei. În cazul dat, designul are
în primul rând un scop creativ şi social, ce promovează rolul artistic
şi educativ al jucăriei în formarea copilului ca personalitate. Recent,
am depus cerere de înregistrare a designului la AGEPI.
Consider că este foarte important de a se organiza în Republica Moldova manifestări de acest gen, cum este Expoziţia „INFOINVENT”, pentru că sunt foarte puţine evenimente unde creatorii, inventatorii ar putea să-şi expună produsele sale, în general în Republica Moldova nu există un mediu activ pentru designeri, dar cred
că din motiv că industria e încă slab dezvoltată. Un mediu activ ar
însemna expoziţii, lansări de produse, proiecte publice în care să fie
implicaţi designeri, iar publicul să fie interesat de lucrările lor.
Nota redacţiei:
Menţionăm că în anul 2009, Mihai Stamati a creat designul-concept al
unei bănci a îndrăgostiţilor expusă în locurile publice ale oraşului Paris, Franţa, numită „Le gardien des souvenirs”, adică „Gardianul amintirilor”. Datorită
faptului că designul banchetei a fost protejat de către Mihai Stamati prin procedura Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, conform cererii DM/073399 şi el avea drepturi exclusive de utilizare, nimeni nu putea să-l utilizeze fără acordul autorului. Administraţia Parisului a încheiat un contract de utilizare, fapt pentru
care, dl M. Stamati a fost remunerat pentru creaţia sa.
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Titu SERGHEI, cercetător ştiinţific, şef laborator „Ameliorarea, tehnologia de cultivare a culturilor cerealiere spicoase şi testarea calității seminţelor”, Instituţia Publică, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „SELECŢIA”.

– Reprezint laboratorul pe care îl conduc şi toate invenţiile sunt
rezultatul comun al activităţii noastre. La saloanele de inventică
participăm din anul 2002. La ediţia curentă a salonului, Institutul
de Cercetări pentru Culturile de Câmp „SELECŢIA” a obţinut cupa
pentru „Cel mai de succes soi de plantă” pentru soiul de grâu de
toamnă – DECEBAL şi medalia de argint pentru soiul de orz de toamnă –
SCÎNTEIA.
La salonul „INFOINVENT-2013” instituţia noastră a prezentat următoarele soiuri:
• Decebal, Meleag, Bţ-19/07 – soiuri noi de grâu de toamnă, autorii: A. Postolati, L. Găină, T. Serghei, M. Taran, L. Stavăr,
B. Magaleas, V. Jurat; O. Reșetnicova, Iu. Țurcan, L. Lavric,
M. Vronschih;
• Tezaur, Excelent, Scînteia, – soiuri noi de orz de toamnă,
autorii: M. Chişca, A. Postolati, M. Vronschih, M. Taran, V. Jurat,
L. Covaliova etc.
Soiurile noi create, abia după ce trec testarea timp de 3 ani la
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, şi în final, dacă
26
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sunt omologate, apare posibilitatea de a fi promovate şi cultivate pe
teritoriul Republicii Moldova. Deoarece soiurile menţionate mai sus
sunt recent omologate, nu au o răspândire atât de largă în producere. Ele se află la începutul procesului de implementare.
Rolul EIS „INFOINVENT” este destul de însemnat în promovarea
inovaţiilor autohtone, însă monitorizarea procesului de implementare şi evaluarea succesului implementării ar trebui efectuat într-un
mod mai strict şi mai obiectiv. De exemplu, succesul implementării
soiurilor de plante să fie evaluat conform suprafeţelor ocupate în
ţară şi peste hotare cel puţin în primii 3 ani, începând cu anul omologării, iar aceste date să fie prezentate, de exemplu, de către departamentul corespunzător al Ministerului Agriculturii.
Potenţialii investitori sunt producătorii agricoli, fiindcă cu cât
mai multe seminţe se vor vinde, cu atât mai larg se vor implementa
soiurile noastre.
Adrian VLAS, inventator individual. Originar din
satul Sărata Galbenă, r. Hânceşti, e pasionat de inventică.
– La expoziţie am venit
cu acest mijloc de transport
căruia încă nu i-am dat un
nume. Este o motocicletă cu ataş, pentru transportarea călătorilor.
Am construit-o din piese de la motociclete şi din maşini mai vechi.
Dotată cu motor de automobil de 1.800 centimetri cubi, cu fotolii confortabile, iar carcasa este individuală. Din câte cunosc, acest model de
motocicletă este unic în lume. Vehiculul atinge cu uşurinţă viteza de
150 kilometri pe oră. Investiţia m-a costat 3.000 de euro. Am depus 2
cereri la AGEPI – una pentru design şi alta pentru brevet de invenţie.
Nota redacţiei:
Menţionăm că la ediţia anului 2009 a EIS „INFOINVENT”, Adrian Vlas
a obţinut premiul „Cel mai bun elev inventator”.
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Dorel CERNOMAZU,
prof. univ. dr. ing., Departamentul de Electrotehnică, Universitatea „Ştefan
cel Mare”, Suceava, România. Prof. Dorel Cernomazu deţine titlul „Inventator
de elită”, clasa I, acordat
de Comisia de Inventică
a Academiei Române, şi a realizat, în cei 40 de ani de activitate,
peste 400 de invenţii în domeniile transformatoarelor electrice,
micromotoarelor neconvenţionale şi energetică solară, invenţii
brevetate sau aflate acum în curs de cercetare a brevetabilităţii.
– Am prezentat la EIS „INFOINVENT-2013” 11 cicluri de invenţii
din domeniul pompelor electrochimice, actuatoarelor cu parafină,
vibromotoarelor, electreţilor, motoarelor electrice solare cu rotor
rulant şi flexibil, autori fiind cercetători din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 10 invenţii au fost înscrise la secţiunea
„Energie, electricitate, electronică”: „Pompă electrochimică”, „Vibromotor magnetostrictiv”, „Vibromotor magnetostrictiv cu
rotor rulant”, „Vibromotor magnetostrictiv cu rotor excentric”,
„Redresor trifazat cu curenţi sinusoidali de intrare-RNSIC-4”,
„Motor termomagnetic”, „Micromotoare electrochimice”, „Actuatoare solare termobimetalice”, „Roată de acţionare electromagnetică”, „Motoare liniare asincrone”.
Una dintre invenţii a fost înscrisă la secţiunea „Materiale, echipamente şi tehnologii industriale, mecanică, engineering, construcţii,
drumuri, mijloace de transport”. Este vorba despre invenţia „Sistem
automat de amplasare a pavelelor pe europalet”.
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a obţinut 6 medalii
de aur, 3 – de argint, 3 – de bronz şi Cupa şi marele premiu al Universităţii Tehnice a Moldovei.
Vreau să menţionez că pe parcursul activităţii am participat la
multe saloane de inventică, atât din România (Iaşi, Bucureşti, Cluj28
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Napoca), cât şi de peste
hotare (Geneva, Bruxelles,
Budapesta, Chişinău etc.),
de unde m-am întors acasă cu multe premii şi medalii, dar nu acesta este
scopul primordial. Consider că elaborarea invenţiilor este de a face ceva util
şi practic pentru comunitate, patrie, deci a fi inventator reprezintă o
datorie patriotică, chiar şi în condiţiile unui mediu economic dificil.
Ofelia-Cornelia CORBU, doctor în
inginerie civilă, Director Laborator central al Facultăţii de Construcţii, cadru
didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTC-N), România.
– La Saloanele de inventică particip din anul 2012. La expoziţiile „PROINVENT”, Cluj-Napoca, România, „INOVA”,
Šibenik, Croatia, „EUROINVENT”, Iaşi, România lucrările noastre au fost menţionate cu medalii de aur, iar la expoziţia „EUROINVENT-2013”, am obţinut Premiul pentru cea mai bună femeie inventatoare.
La „INFOINVENT-2013” am prezentat trei lucrări al căror subiect
este betonul performant. Betonul este un material compozit folosit pe locul doi în lume, după apă. Două dintre lucrări se referă
la obiectivele tezei mele de doctorat, şi anume: Beton de ultraînaltă performanţă şi procedeu de obţinere, lucrare în curs de
brevetare: OSIM nr. a/10024/2010, autori: prof. dr. ing. Măcureanu
Cornelia, dr. ing. Corbu Ofelia-Cornelia, dr. ing. as. Şoşa Ionuţ, Szilagyi Henriette, Hegheş Bogdan; Beton cu agregate din deşeuri
de sticlă, lucrare în curs de brevetare: OSIM nr. a/10023/2010, autori: dr. ing. Corbu Ofelia-Cornelia, prof. dr. ing. Măcureanu Cornelia.
29

„INFOINVENT-2013”

A treia lucrare se referă la Beton de ultra înaltă rezistenţă cu armare dispersă hibridă, fără tratament termic, autori: drd. ing.
Popa Mircea, drd. ing. Zagon Raul, dr. ing. Corbu Ofelia-Cornelia –
lucrare în curs de susţinere a tezei de doctorat cu aplicaţiile acestui
beton în elemente de construcţii. În cadrul cercetării s-a realizat o
reţetă finală de beton folosind materiale locale. S-au obţinut rezultate remarcabile în ceea ce privesc caracteristicile în stare proaspătă, cât şi întărită ale betonului, respectiv un beton dens, fluid, cu o
rezistenţă la compresiune de 160 MPa caracteristică betoanelor de
ultra înaltă rezistenţă (BUIR).
Noutatea acestor betoane este: proiectarea reţetei pentru materiale locale şi obţinerea pentru prima dată în România a BUIR
cu rezistenţe de peste 180 MPa în urma unui tratament termic şi
a caracteristicilor în stare proaspătă şi întărită performante; proiectarea unui beton ecologic performant utilizând deşeul inert de
sticlă, beton de clasă C60/75, cu impermeabilitate redusă, cu rezistenţă la abraziune. Deocamdată invenţiile prezentate nu sunt încă
implementate în practică pentru că procedeul de tratare termică
presupune costuri suplimentare, iar managementul deşeurilor mai
trebuie de îmbunătăţit.
La ediţia curentă
a EIS „INFOINVENT”
am obţinut 3 medalii de aur, precum şi
„Premiul Mare” al
Universităţii Tehnice
a Moldovei. De asemenea, Forumul Inventatorilor Români
mi-a acordat Ordinul tehnico-ştiinţific
„Leonardo da Vinci” pentru contribuţia creativităţii tehnice, şi Premiul special pentru invenţiile prezentate la Salon.
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Vreau să menţionez că expoziţia a fost foarte bine organizată, îndeosebi apreciez faptul că au participat şi tinerii la secţiunea
„Creaţia tinerilor”, astfel pot primi şi ei calificativele maxime, ceea
ce-i încurajează şi, cu siguranţă, astfel vor progresa. Dacă vrem să
ne construim viitorul de mâine trebuie să gândim psiho-pedagogic,
stimulând tinerii, prin recompense şi prin oferirea posibilităţii de a
„juca în linie dreaptă” (la aceleaşi competiţii) cu cei mari. Competiţia
şi recunoaşterea sunt cel mai bun imbold! Ţin să mulţumesc echipei
AGEPI, precum şi coorganizatorilor pentru efortul şi dăruirea depusă în realizarea acestui Salon expoziţional.
Protoiereu Anatolie GÎRBU,
membru al Uniunii Meşterilor
Populari din Republica Moldova, Centrul de instruire a frumosului prin suvenire creştine
(CIFR). A fost distins cu o medalie de aur pentru Suvenire de
cult prezentate în cadrul ediţiei
actuale a Expoziţiei:
– Actualmente am înregistrat 714 modele de suvenire în calitate de desene şi modele industriale, în afara celor la care muncesc la moment. Aduc sincere mulţumiri pentru apreciere şi mă simt onorat, dar în acelaşi timp sunt
stimulat de a nu mă opri aici. Pentru mine personal, ar fi o bucurie şi
o împlinire sufletească, dacă în fiecare familie va exista câte un astfel
de suvenir, fie că ar ajunge prin intermediul expoziţiilor sau altfel.
Ţin să mulţumesc aici şi organizatorilor expoziţiei „INFOINVENT”,
precum şi altor expoziţii la care am participat pe parcursul anului curent, atât în ţară, cât şi peste hotare. Astăzi se pot bucura de aceste
suvenire creştinii din mai multe ţări: România, Ucraina, Italia, Rusia,
Spania, Portugalia.
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Vasilii DOMANCIUC, doctor în biologie, cercetător ştiinţific, şef de laborator, Filiala din Chişinău a Întreprinderii de Stat pentru Cercetare şi Producere a resurselor biologice acvatice
„Acvacultura-Moldova”, distins cu o
medalie de argint pentru proiectul
prezentat „Implementarea în piscicultura autohtonă a policulturii noi cu
obiectul economic valoros – somnul
european”:
– Am creat 3 rase noi de peşti de cultură pentru care am obţinut brevete de invenţie: BI nr. 3303, crap de Cubolta cu solzi; BI
nr. 3334, crap de Teleneşti cu solzi în ramă; BI nr. 3279 crap de Teleneşti
cu solzi. Inovaţia constă în faptul că aceşti crapi cresc foarte repede,
unii chiar cât un pui broiler şi sunt rezistenţi la diferite boli.
Implementarea în piscicultura autohtonă a policulturii noi cu
obiectul economic valoros - somnul european va permite folosirea
mai completă a potenţialului de bioproducţie a eleşteielor, obţinerea producţiei suplimentare fără costuri adiţionale, majorarea productivităţii piscicole a altor obiecte de policultură şi asigurarea stării
ecologice şi ihtiopatologice a eleşteielor. Efectul economic preconizat din contul producţiei suplimentare, obţinute în timpul creşterii
materialului populat şi peştelui de consum al somnului european
şi crapului pe perioada de doi ani va constitui 1010-1100 mii de lei.
Materialele au fost pregătite pentru tipar de Svetlana TACU,
redactor principal, Secţia editură şi lucrări poligrafice, AGEPI
Imagini: Sv. Tacu, O. Lavric

32

ECOURI DE LA EIS „INFOINVENT-2013”

Presa despre EIS „INFOINVENT-2013”…

Изобретения для жизни и бизнеса
Вся история человечества связана
с изобретениями для
различных сфер жизни. Сегодня в век новых технологий и инноваций без изобретений невозможно
себе представить
развитие экономики и бизнеса. Государственное агентство
по интеллектуальной собственности Республики Молдова
(AGEPI) в 13-й раз собрало самые интересные инновационные
проекты на одной площадке. В этом году XIII Международная
специализированная выставка «INFOINVENT» состоялась на
территории МВЦ «Moldexpo» с 19 по 22 ноября 2013 года.
На вопросы корреспондента журнала «Business Class» отвечают
Лилия БОЛОКАН, генеральный директор AGEPI
Мария РОЖНЕВСКИ, директор Департамента продвижения
и издательства AGEPI

Инновационный марафон
Лилия Болокан, генеральный директор AGEPI, сообщила, что Международная специализированная выставка «INFOINVENT» стала уже многолетней традицией выявления интеллектуального потенциала отечественной науки: «Согласно мировой традиции продвижения технического творчества, выставка в Молдове была задумана в качестве трамплина для новых технических решений, запатентованных способов и процессов».
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Данная выставка направлена на оказание поддержки и
содействия инновационной деятельности, привлечение инвестиций в сферу инновационной деятельности и трансфера технологий. INFOINVENT стал настоящим инновационным марафоном по отбору элитных отечественных разработок для
участия в престижных международных выставках, таких как
Женевский международный салон изобретений, Брюссельский
международный салон инноваций, исследований и новых технологий и многих других.
Мария Рожневски, директор Департамента продвижения и издательства AGEPI, отметила, что выставка была организована в сотрудничестве с Академией наук Молдовы и Агентством по инновациям и трансферу
технологий (AITT): «В первую очередь,
мы были нацелены на продвижение
лучших достижений и разработок в
различных областях науки и техники
на национальном и международном рынках. Были созданы
все условия для содействия развитию рынка новых объектов
промышленной собственности, инновационных продуктов и
услуг, для продвижения инновационных предприятий малого
и среднего бизнеса, привлечения инвестиций в сферу инновационной деятельности и трансфера технологий».
Сотрудничество с бизнесом
В отличии от предыдущих лет, в этом году были расширены
категории участников и представленных экспонатов. Наряду
с изобретениями и промышленным дизайном появились
новые разделы выставки (инновационные продукты и услуги;
инновационные проекты и проекты по трансферу технологий;
молодежное творчество; культурные и творческие индустрии).
В выставке приняли участие не только изобретатели, но и пред34
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приятия, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, ремесленного бизнеса, молодежь и другие творческие личности страны.
Кроме участников из Республики Молдова, традиционно в
работе выставки «INFOINVENT» принимают участие изобретатели из Румынии, Украины, Российской Федерации, Венгрии, представители Европейского патентного ведомства (EПВ), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и др.
По словам Марии Рожневски, более 4000 изобретений представили на оценку посетителям и членам международного
жюри около тысячи участников выставки за время проведения.
Также была заложена основа развития более десятка деловых
партнерств, предметом которых являются изобретения, новые
сорта растений, полезные модели, промышленный дизайн.
«В связи с расширением тематики выставки, в нынешнем
году, в ее работе приняли участие не только научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, изобретатели, ученые, селекционеры, но и ассоциации, предприятия,
представители субъектов малого и среднего бизнеса, студенты и
школьники», - сообщила директор Департамента продвижения
и издательства AGEPI.
Новые изобретения
Перед открытием выставки, на пресс-конференции в
«ИНФОТАГ», Лилия Болокан заявила, что в этом году примут
участие более 100 учреждений и предприятий, молодые авторы
и изобретатели из Молдовы, Румынии, Беларуси, России, Китая,
Эстонии, Италии и Словении. «Сегодняшние инновации могут
стать завтрашним успехом, а творчество является движущей
силой глобального экономического роста».
«Инновации в центре внимания всего мира. Поэтому мы
ставили перед собой цель организовать выставку как платформу для представления плодов творчества молдаван. С другой
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стороны, мы хотим, чтобы выставка способствовала налаживанию связей между новаторами и производственниками», отметила Лилия Болокан.
Участники выставки представили широкой публике, руководителям предприятий и коммерческих компаний новые и оригинальные разработки в различных областях: химия, экологические технологии и продукты; промышленные материалы и др.
Международная практика показывает, что в развитых странах процент охраняемых патентов сравнительно выше, чем товарных знаков. Организаторы надеются, что выставка станет
еще одним шагом к тому, чтобы все больше охраняемых патентов находили свое место на рынке. Выставка станет дополнительным стимулом для появления решений, которых ждут в
разных сферах экономики Молдовы.
(Журнал «Business Class»,
www.infotag.md)
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Nu avem alternativă, decât să mergem pe calea
inovaţională în toate sectoarele
A XIII-a ediţie a EIS „INFOINVENT”
s-a desfăşurat în perioada 19-22 noiembrie la Centrul Internaţional „Moldexpo”
din Chişinău. Un prilej în plus, mai deosebit, de a medita despre creativitate
şi elan inovativ prin părţile locului. O
convorbire la această temă a fost realizată de către postul de radio „Europa
Liberă” cu economistul Roman Chirca,
directorul general al Agenţiei pentru
Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT).
Europa Liberă: Instituţia pe care o conduceţi, Agenţia pentru
Inovare şi Transfer Tehnologic, a fost printre organizatorii evenimentului, alături de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
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(AGEPI) şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM). Mai întâi, doar cu
titlu de informare: ce şi-a propus, de fapt, agenţia pe care o coordonaţi
şi ce înseamnă transfer tehnologic?
Roman Chirca: „În primul rând, cea de-a XIII-a ediţie a Expoziţiei
Internaţionale Specializate „Infoinvent” şi-a propus să scoată în
evidenţă sau să expună acele proiecte de transfer tehnologic care
au fost realizate în ultima perioadă. Vreau să recunosc sincer, că
mişcarea inovaţională, de transfer tehnologic, dezvoltarea bazată
pe realizările de cercetare au o pondere modestă în economia
naţională. Ediţia curentă a expoziţiei şi-a propus să formeze şi o
nişă inovaţională în care să se realizeze această legătură dintre toţi
inovatorii, mediul de cercetare şi oamenii de afaceri.
Transferul tehnologic este doar un element de implementare
a anumitor realizări ale cercetării, ale invenţiilor în practică, sub
formă de proiect de afaceri. Cum spuneam, ponderea este relativ
modestă, dar avem o creştere constantă a ritmului de implementare
a inovaţiilor în Republica Moldova. Mai mult decât atât, acum
doi-trei ani această sintagmă, inovaţie, era străină aici. Acum se
vehiculează tot mai mult şi mai mult în societatea noastră. Sperăm
să ajungem la o mai bună înţelegere a ceea ce înseamnă inovaţie şi
să creştem semnificativ gradul lor de implementare”.
Europa Liberă: Aţi menţionat că este o expoziţie inedită, cu
numeroase lucrări prezentate. Ce a inclus, de fapt, această expoziţie?
Roman Chirca: „Au fost incluse proiecte de transfer tehnologic
realizate în perioada 2012-2013, ceea ce înseamnă proiecte realizate
în practică, rezultate ale cercetărilor care au fost implementate la
întreprinderi şi există un anumit volum de producţie inovaţională
autohtonă. Pe de altă parte, au fost prezentate anumite mostre,
exponate de invenţii cu potenţial de implementare”.
Europa Liberă: Ne-aţi putea da câteva exemple, ceva ce v-a
impresionat poate şi pe dvs.?
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Roman Chirca: „Impresionante sunt mostrele din domeniul
medicinii, anumite utilaje. A fost expusă o realizare autohtonă – o
staţie mobilă de verificare a cancerului mamar. Există proiecte din
agricultură care înseamnă anumite soiuri, dar şi tehnologii mai
contemporane a sistemelor, inclusiv de irigare. Mă refer la un astfel
de domeniu de perspectivă cum este irigarea subterană, care pe
lângă faptul că economiseşte mult din apa utilizată pentru irigare,
este şi ecologică pentru că nu scoate săruri la suprafaţă. Au fost
prezentate noi soiuri de mere, de caise, chiar şi noi soiuri de nuci.
Există şi anumite realizări în domenii precum: metalele, aplicarea
de anumite straturi de grafit pe anumite piese utilizate în diferite
industrii. Este o gamă diversă de mici inovaţii, invenţii care sunt
actualmente implementate şi, din păcate, societatea nu le cunoaşte,
fiind o ţară net importatoare de tehnologii, însă avem şi anumite
oaze care dezvoltă şi implementează tehnologii autohtone”.
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Europa Liberă: Am observat o prezenţă destul de impresionantă
a oficialităţilor la inaugurarea expoziţiei: Liliana Palihovici, Vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Valeriu Lazăr, Viceprimministrul, ministrul Economiei… O dovadă a atenţiei mai speciale pe
care o acordă autorităţile inventatorilor, inovatorilor etc.?
Roman Chirca: „Atenţia se manifestă prin prezenţa oficialităţilor.
Observăm şi o retorică proinovaţională în diferite acte noi legislative
aprobate. Din păcate, nivelul de finanţare de către stat a acestor
iniţiative inovaţionale nu depăşeşte 10 milioane de lei, ceea ce
este incomparabil faţă de fondurile de subvenţii în agricultură –
400 milioane de lei – unde este vorba doar despre anumite sporuri
ale capacităţilor agricultorilor de a procura utilaje. Dacă măcar
o fracţiune din aceste mijloace ar fi utilizate pentru dotarea cu
tehnologii noi a agricultorilor, rezultatele ar fi complet diferite.
Există şi perceperea falsă în societate, că noi nu suntem capabili de a
genera tehnologii. Sunt absolut convins că legile naturii acţionează
universal, inclusiv în Republica Moldova. Avem şi tineri cercetători
destul de talentaţi. Plus, o caracteristică specifică a inovaţiilor este
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că nu e doar o activitate sterilă de inventator trăsnit în garaje, dar
invenţiile au un grad sporit de implementare, pentru că inovaţiile în
primul rând sunt profitabile.”
Europa Liberă: Ce ar putea stimula acest lucru şi cum, din punctul
dvs. de vedere, ar trebui să se comporte un stat care ar vrea să aibă
tehnologii realizate în practică?
Roman Chirca: „Anual avem o creştere economică de 3,5–5%.
Inovaţiile oferă o rentabilitate de peste 50%. Sunt cazuri de peste
100% de rentabilitate. Majoritatea ţărilor dezvoltate au atins
acest nivel datorită tradiţiei de implementare continuă a noilor
tehnologii în practică şi au o economie bazată pe implementarea
de tehnologii, dar cea moldovenească este bazată pe consum.
Orientarea economiei noastre spre implementarea inovaţiilor
este singura cale prin care am putea atinge minimul european de
creştere economică pe cap de locuitor, care actualmente este de 3
mii de dolari. Dacă am merge cu acest ritm pe care l-am menţionat –
de 3,5–5%, ne-ar trebui minimum 100 de ani ca să ajungem plafonul minim european. Deci, noi nu avem altă alternativă decât să
mergem pe cale inovaţională în toate sectoarele. Totodată, abordarea europeană recentă este implementarea masivă a inovaţiilor
sociale, a anumitor produse care schimbă cardinal modul în care
interacţionează cetăţenii în societate, dar şi care schimbă viaţa
cetăţenilor, generează consum, idei noi şi o creştere economică fără
precedent”.
Europa Liberă: Este fantastic ce spuneţi dvs. dar de ce nu se
schimbă modul de a vedea lucrurile în spiritul dvs. şi a celor care
votează un buget, sau care ar trebui să se gândească la alocarea mai
multor bani în astfel de scopuri?
Roman Chirca: „Pentru că în primul rând suntem pradă a anumitor clişee, nu avem încredere în propriile forţe, avem o economie
depresivă, ne transformăm într-o economie care importă tehnologii
şi nu credem în propriile forţe. Mai mult decât atât, tradiţia de a face
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afaceri în Republica Moldova se bazează mai mult pe utilizarea
resurselor administrative şi controlul importurilor. Practic, clasa
politică, contopită cu mediul de afaceri favorizează importurile,
în defavoarea generării inovaţiilor în economia naţională de către
forţele proprii. Lucrurile se schimbă, dar foarte greu. Trebuie să
stimulăm inovarea, pentru că nu este ceva ce necesită ani de zile
de implementare. Este o activitate curentă, cu mici idei generate
de către actorii economici, care contribuie la sporirea schimburilor
odată cu implementarea ideilor inovaţionale în practică”.
(http://europalibera.org)

În Republica Moldova se va începe extragerea
biogazului din deşeuri, conform unei metode noi
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În Republica Moldova se va începe extragerea biogazelor din
deşeuri, potrivit unei metode noi, elaborată de savanţii moldoveni
în frunte cu profesorul Victor Covaliov. Savantul a menţionat că
biogazul va fi extras din deşeuri organice prin intermediul adăugării
unui biostimulator.
„Din deşeurile simple pot fi obţinute 50-65% de metan, iar din
cele biostimulate - 90%, ceea ce este semnificativ mai mult. Adaosul
bio este constituit din plante de amarant, din care se obţine o masă
care este adăugată la fermentarea deşeurilor. În rezultat obţinem
mai mult biometan. Acest tip de biogaz este mai ieftin de cinci-şapte
ori decât cel natural, ceea ce este foarte convenabil pentru blocurile
locative, întreprinderi şi transportul auto”, consideră savantul.
Potrivit lui, în satul Fârlădeni, raionul Hânceşti, în baza unui
proiect german deja au fost construite două reactoare bio cu o
capacitate de 2,5 mii m3 fiecare. De asemenea, la Porumbeni deja
există un teritoriu unde, de la anul viitor va fi cultivat amarantul,
pentru aceasta a fost alocat 1 mil. lei, din care 500 mii le-a achitat
clientul, directorul „Garma-Group”, Tudor Ungureanu, iar restul 500
mii – statul.
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„Pentru că amarantul să se maturizeze este nevoie de şase nouă luni, după acea îl vom putea folosi. După pornirea reactoarelor
de la Fârlădeni vom putea extinde practica biogazului prin toată
Moldova. Oamenii trebuie să ştie că această metodă funcţionează,
însă, România, Ucraina şi SUA deja şi-au exprimat interesul faţă de
acest sistem, după ce l-am prezentat în cadrul câtorva expoziţii
internaţionale”, a comunicat prof. V. Covaliov.
Inovativitatea deciziilor tehnice, elaborate de autori la nivel
mondial include în jur de 20 de brevete pentru invenţii, făcându-le
competitive faţă de invenţiile similare de peste hotare.
„Invenţiile moldoveneşti în domeniul energeticii de hidrogen
sunt decernate cu medalii de aur la saloanele internaţionale de
invenţii şi inovaţii. Cercetătorii au soluţionat partea tehnică, iar
uzina din Chişinău „Alimentarmaş” este gata să preia documentaţia
de construcţie şi să construiască staţia experimentală pentru a
testa eficacitatea inovaţiei, pentru care sunt deja invitaţi investitorii
interesaţi.
Dl Victor Covaliov este profesor al Universităţii de Stat din
Moldova, în vârstă de 77 de ani. Autor a peste 350 de brevete de
invenţie, multe dintre acestea fiind implementate sau în stadiu de
implementare în economia naţională.
(După INFOTAG)

Nota redacţiei:
Menţionăm că ciclurile de invenţii în domeniul energeticii de hidrogen pe baza deşeurilor organice au fost prezentate în cadrul EIS „INFOINVENT-2013” la compartimentul Proiecte inovaţionale şi de transfer
tehnologic de către Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Ştiinţific de
Cercetare „Chimie Aplicată şi Ecologică”.
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Maşina cu piese de motocicletă şi cofrajele
pentru construcţii de-a gata sunt „vedetele“
expoziţiei de invenţii de la Moldexpo

„INFOINVENT-2013”

Maşina cu piese de motocicletă, distilatorul ecologic, mecanismul „Rube Goldberg“ şi instalaţia care ridică blocuri peste noapte
sunt doar câteva dintre inovaţiile prezentate, timp de trei zile la EIS
„INFOINVENT”.
Cum poţi deschide două uşi cu o bilă situată la un metru
înălţime? Mingea miniaturală e şutată de un fotbalist-jucărie peun tub circular, apoi trece printr-o spirală, pică pe o trambulină
care-o propulsează direct pe o plută, care se deplasează pe apă, din
inerţie, ajunge într-un resort, ţâşneşte prin faţa unor morişti eoliene
de jucărie, care se activează ca din senin, iar apoi deblochează uşile
de la linia de finiş. Toată această inginerie, denumită maşina „Rube
Goldberg“, a fost prezentată de patru studenţi la Universitatea
Tehnică a Moldovei, în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a expoziţiei
Infoinvent, inaugurată pe 19 noiembrie curent la Moldexpo.
„Maşina „Rube Goldberg“
execută o operaţie simplă
prin cele mai dificile şi mai
ingenioase metode. Tot
parcursul durează aproape
două minute“, ne explică
Sergiu Baltă, unul dintre
studenţii care au stat mai
bine de-o lună să pună la
punct instalaţia.
Urmează standul specialiştilor în vehicule, de la UTM, unde
sunt prezentate două invenţii: un cvadriciclu cu pedale şi şasiul
unei maşini sport, asamblat în garaj. „Acest vehicul are un motor de
motocicletă şi poate lua virajele în viteză. Merge cu 60 km/h. Până în
mai va fi gata şi un motor electric“, ne spune Sergiu Ţopa, în ultimul
an la UTM. „Pregătim câte un motor electric pe roţile din faţă, dar
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direcţia va fi ca de bicicletă“, susţine şi profesorul său, Ilie Manole,
arătându-ne şi bicicleta-unicat.
Cum treci de standurile studenţeşti, ajungi
în spaţiul rezervat seniorilor. Un timişorean a adus
la Infoinvent un distilator
care funcţionează automat, cu energie solară, şi
un aparat care evacuează
gazele periculoase generate în casă de instalaţiile de încălzire defecte. „Ultimul sistem are un
senzor cu care detectează gazele metane din interiorul locuinţelor.
Cum s-a activat senzorul, gazele nocive sunt eliminate în câteva
secunde. Gestionez o firmă de instalaţii şi aveam emoţii, fiindcă
oamenii mei intrau în locuinţe, la avarii, expunându-se la riscuri
letale“, ne explică Remi Rădulescu invenţia cu senzor, pompă şi
furtun lung de doi metri.
Zece etaje în zece zile
Pentru specialiştii în construcţii, cea mai atractivă invenţie
prezentată la Moldexpo este cofrajul modular. Disponibil deocamdată doar sub forma
unei machete, acesta
permite, teoretic, turnarea betonului astfel
încât clădirea să fie
gata rapid. „Instalaţia
e montată pe toată
suprafaţa fundaţiei, în
zece zile. Apoi, la un
bloc de zece etaje,
construim câte un nivel pe zi. Cel mai mare avantaj e că panourile
care susţin cofrajele sunt acţionate hidraulic, ceea ce ne permite să
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ridicăm un bloc cu 20 de oameni, în loc de 80-100 de muncitori“, îşi
prezintă inginerul Andrei Furdui inovaţia. În acest an, la Infoinvent
sunt prezentate peste 450 de invenţii din şase ţări. „Avem participanţi
din Italia şi din China, care au venit cu programe informatice pentru
agricultură şi pentru industria auto. Până pe 22 noiembrie, oamenii
pot vedea aici tehnologii deosebite în construcţii, dar şi creaţii ale
meşteşugarilor populari. Cele mai bune invenţii vor fi desemnate şi
premiate de un juriu condus de preşedintele Salonului Internaţional
de Invenţii de la Geneva, Jean-Luc Vincent“, susţine Alina Fodea,
specialist în marketing la Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală.
Andrei Rizescu,
(Cotidianul „Adevărul”)

Cizme transformabile şi halate cu părţi detaşabile.
Inovaţii „practice” la „INFOINVENT-2013”

„INFOINVENT-2013”

Expoziţia „INFOINVENT” de la „Moldexpo” a surprins, în acest
an, nu doar prin invenţii foarte complicate, care necesită bani mulţi
şi sponsori, dar şi prin idei inovative simple şi practice.
Studenta Universităţii Tehnice a Moldovei, Veronica Constantin
a venit la expoziţia „INFOINVENT” cu o invenţie personală. A
„născocit” o pereche de cizme pentru copii, care să scutească
părinţii de bani în plus. „Aceasta este o încălţăminte 2 în 1. Partea de
sus este detaşabilă. Dacă doriţi, încălţaţi copilul în cizme de toamnă,
însă dacă el transpiră, scoateţi partea de sus şi rămân doar ghetele”,
explică profesoara tinerei, Marina Malcoci. „Inventatoarea a muncit
mult de una singură, la universitate. Însă este un caz fericit al ei,
pentru că o fabrică de încălţăminte a promis să îi „cumpere ideea”, o
laudă profesoara.
Dacă Veronica a avut noroc şi i s-au deschis uşi, iar cizmele ei
vor putea fi cumpărate din magazine, probabil alţi inventatori au
mai puţine şanse. Doamna Veronica Bâtcă, de exemplu, un meşter
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popular din Chişinău, a venit la expoziţie cu lucrări din lână, lut şi
lemn. A inventat un vas pentru aşezat mămăliga, tocăniţa, brânza
şi mujdeiul. Recunoaşte că ea nu este prima care face un asemenea
instrument, însă inovaţia ei constă în formă. A meşterit-o din lemn,
în formă de frunză, cu câteva compartimente. „Invenţia” costă 200
de lei. „Nu am avut prea mulţi cumpărători, însă oferta noastră este
foarte bogată”, a menţionat inventatoarea.
Studenţii de la Universitatea Tehnică a Moldovei au
prezentat mai multe invenţii. Unii au adus haine cu
buzunare cât jumătate de
picior sau halate cu părţi
detaşabile. Dacă te internezi
în spital, la o adică, să poţi
uşor „deschide” partea de
care ai nevoie, spun inventatorii. Acum, pentru ca ideile să prindă
viaţă, e nevoie ca vreun agent economic să le cumpere. Iar inovatorii
cred că acest lucru se va întâmpla în curând.
Tatiana SCUTARU,
(http://ziarulnational.md)

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„N. Testemiţanu” – cea mai reprezentativă
participare la expoziţia „INFOINVENT-2013”
Un grup de medici, conduşi de academicianul Stanislav Groppa,
au fost menţionaţi de Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru
cea mai bună invenţie implementată, iar USMF „N. Testemiţanu”
a fost apreciată cu premiul AGEPI „Cea mai reprezentativă participare la expoziţie”. Adiţional la premiile menţionate mai sus, USMF
„N. Testemiţanu” s-a învrednicit şi de 4 medalii de aur, 4 medalii de
argint şi 2 medalii de bronz.
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Lilia Bolocan, Director general al Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI),
a menţionat că la ediţia
Infoinvent din acest an,
standul expoziţional al
USMF „N. Testemiţanu”
a inclus cele mai multe
invenţii brevetate şi în
curs de brevetare, în special, ale tinerilor inventatori. În general,
activitatea de brevetare a USMF „N. Testemiţanu” este foarte efectivă, a precizat directorul general AGEPI. Universitatea de Medicină încurajează tinerii specialişti nu doar pentru invenţii şi descoperirea noilor soluţii tehnice, ci îi ghidează spre protecţia proprietăţii intelectuale, fiind chiar instruiţi în acest sens. Tocmai
pentru acest fapt USMF „N. Testemiţanu” a fost apreciată pentru
cea mai reprezentativă prezenţă la ediţia din acest an a expoziţiei
„INFOINVENT”. Standul expoziţional al USMF „Nicolae Testemiţanu”
a fost reprezentat de 12 catedre şi laboratoare ştiinţifice, fiecare
prezentând cele mai noi şi valoroase invenţii în domeniu.
Gheorghe Anghelici, Directorul Clinicii nr. 2 Chirurgie „Constantin
Ţîbîrnă”, a laboratorului Hepatochirurgie din cadrul USMF „N. Testemiţanu”, a menţionat că Premiul Mare al Guvernului a fost acordat
echipei sale pentru rezultatele cercetărilor, de peste 30 de ani, în
tratamentul chirurgical al pacienţilor cu ciroză hepatică avansată.
Metodele noi inventate de medicii hepatochirurgi au permis diagnosticarea în timp util a unor eventuale complicaţii ce conduceau
la decesul pacienţilor. „Atenţia Guvernului în acest sens, este o
apreciere la justa valoarea a rezultatelor muncii unui colectiv de
profesionişti, deoarece noi oferim şansa la o viaţă decentă celor mai
gravi pacienţi cu ciroză hepatică”, a spus Gh. Anghelici.
Acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al AŞM, a precizat
că Academia de Ştiinţe a Moldovei a oferit menţiunea sa grupului
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de medici, conduşi de academicianul Stanislav Groppa, pentru
implementarea stimulării magnetice transcraniene în practica
neurologică din RM.
În acest an, la expoziţia „INFOINVENT” au participat peste 120 de
instituţii din sfera ştiinţei, inovării şi învăţământului superior din ţară
şi de peste hotare. Inventatorii şi cercetătorii din Moldova, România,
Italia, Slovenia, Federaţia Rusă, Belarus, China s-au aflat într-o
competiţie a celor mai noi realizări tehnico-ştiinţifice, materializate
în invenţii, produse şi noi tehnologii prezentate la standurile expoziţionale. Comisia de experţi şi juriul internaţional al expoziţiei a
apreciat peste 450 de invenţii şi cicluri de invenţii, inclusiv 51 de
proiecte de transfer tehnologic.
(http://usmf.md/)
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PUBLICAŢIILE AGEPI
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI):
 apare din anul 1993, având o periodicitate lunară;
 include informaţia oficială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare
a obiectelor de proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile
de protecţie acordate, la modificările intervenite în statutul juridic al OPI,
precum şi la rezultatele examinării contestaţiilor în Comisia de contestaţii
a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti privind litigiile legate de OPI,
informaţii de ordin general.
Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”:
 apare din anul 1995, având o periodicitate trimestrială;
 abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale,
prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu, publică
studii semnate de cercetători şi inventatori din diferite domenii ale ştiinţei,
economiei şi tehnicii;
 face parte din Lista revistelor ştiinţifice de profil, fiind acreditată în
categoria de clasificare B la profilurile: drept, tehnică, biologie, chimie,
economie; în calitate de coeditor al revistei este Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare (CNAA).
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Digestul „AGEPI INFO”, supliment la revista „Intellectus”:
 tratează diverse aspecte ale protecţiei proprietăţii intelectuale, relevă
mecanismul obţinerii şi realizării drepturilor şi exploatării obiectelor de
proprietate intelectuală, pune la dispoziţia publicului informaţia privind
tezaurul intelectual al ţării, reproduce unele materiale din presa scrisă şi cea
electronică cu referinţă la proprietatea intelectuală;
 cuprinde rubrica „Bursa invenţiilor”.
Abonarea la publicaţiile AGEPI pe suport hârtie şi pe CD-ROM este
nelimitată şi poate fi efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax,
e-mail sau online).
Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de abonare, accesaţi:
http://www.agepi.gov.md/publishing/
Telefoane de contact: (+37322) 40-05-96; 40-05-97

