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EIS ”INFOINVENT-2015” – UN MEDIU IDEAL  
DE PROMOVARE A INTELIGENŢEI TEHNICE 

NAŢIONALE PE PLAN INTERNAŢIONAL

În perioada 25-28 noiembrie 2015, Chişinăul  
a fost gazda Expoziţiei Internaţionale Speciali-
zate „INFOINVENT-2015”, la care au partici-
pat peste 100 de instituţii şi întreprinderi, inven-
tatori din Republica Moldova, România, Belarus, 
Federaţia Rusă, Estonia, Polonia, Malaysia, Irak, 
Canada ş.a., fiind expuse peste 400 de noi ela-
borări tehnico-ştiinţifice. 

Evenimentul a fost organizat de către 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală (AGEPI), în parteneriat cu Academia de 
Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Agenţia pentru Ino-
vare şi Transfer Tehnologic (AITT) şi CIE ”Mol-
dexpo” S.A.

În mod tradiţional, şi-au prezentat elabo-
rările ştiinţifice institutele de cercetări ale AŞM, 
universităţile, parcurile tehnologice, întreprinde-
rile din sfera ştiinţei şi inovării. De asemenea, şi-
au expus standurile informaţionale cu materiale 
din domeniul respectiv mai mulţi reprezentanţi 
ai Oficiului European de Brevete cu sediul la 
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München, ai Organizaţiei Mondiale a Propri-
etăţii Intelectuale, Federaţiei Internaţionale a 
Asociaţiei Inventatorilor, Asociaţiei Mondiale a 
Femeilor Inventatoare şi Antreprenoare ş.a.

Personalităţile care au luat cuvântul la 
ceremonia de deschidere a expoziţiei au ex-
primat  unanim ideea, reiterată şi pe parcur-
sul evenimentului, că Republica Moldova dis-
pune de un potenţial de cerecetare-inovare 
important care, fiind implementat şi valorifi-
cat cu maximă eficienţă, va contribui în mod 
substanţial la dezvoltarea economică a ţării. 

„Este un eveniment major pentru activi-
tatea ştiinţifică şi inovaţională din Republica 
Moldova, fiind şi o platformă ideală pentru 
întâlniri de afaceri între inventatori, cercetă-
tori şi reprezentanţii sectorului investiţional”, a 
menţionat dl Octavian Apostol, Director gene-
ral AGEPI, la inaugurarea Expoziţiei ”INFO-
INVENT-2015”. La rândul său, Ion Tighineanu, 
Prim-Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe 
a Republicii Moldova, a subliniat că acest 
eveniment “are tradiţii frumoase, iar pe par-
cursul anilor ne-am convins că multe invenţii, 
prezentate la expoziţie, au fost implementate 
cu succes”.  Participanţii la manifestare au fost 
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salutaţi şi de Roman Chirca, Director general 
al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehno-
logic, care a apreciat promovarea în cadrul 
expoziţiei a potenţialului bogat al invenţiilor 
elaborate în Republica Moldova şi le-a dorit 
succes participanţilor în stabilirea contactelor 
de colaborare cu parteneri din alte ţări.

În cele 4 zile cât a durat expoziţia, vizi-
tatorii au avut ocazia să ia cunoştinţă de no-
ile realizări tehnico-ştiinţifice, materializate în 
invenţii şi produse inovative ale unor inventa-
tori din 11 state. Au fost prezentate invenţii a 
căror aplicare va permite soluţionarea unor 
probleme legate de poluarea apei şi aerului, 
metode ecologice de fabricare a materiale-
lor de construcţii sau a bunurilor de uz cas-
nic. De asemenea, la standurile expoziţiei au 
fost expuse o serie de invenţii din domeniul 
medical destinate luptei împotriva cancerului, 
dispozitive chirurgicale, tratamente pe bază 
de plante, cosmetice din extracte naturale etc. 

Lucrările au fost evaluate de o comisie 
de experţi profesionişti şi un Juriu internaţio-
nal competent (preşedintele Juriului – acad. 
Ion Tighineanu, Prim-Vicepreşedinte al AŞM), 
care au desemnat  câştigătorii creaţiilor afla-
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te în competiţie. Astfel, pentru cele 410 ela-
borări tehnico-ştiinţifice inovative, repartizate 
în cadrul a 5 compartimente, inclusiv invenţii, 
soiuri de plante şi design industrial, proiecte 
inovaţionale şi de transfer tehnologic, crea-
ţii ale tinerilor, produse şi servicii noi, lucrări 
de artizanat şi meşteşugărit, s-au acordat 64 
de medalii de aur,  57 – de argint şi 60 – 
de bronz. De asemenea, o parte din lucrări-
le prezentate au fost premiate cu diplome şi 
menţiuni speciale ale organizatorilor expoziţi-
ei şi oaspeţilor de peste hotare.

În cadrul festivităţii de premiere, Direc-
torul general al AGEPI, Octavian Apostol a 
exprimat calde felicitări participanţilor la 
expoziţie, subliniind faptul că, pe fundalul 
exploatării eficiente a resurselor naturale, 
energetice şi de materie primă, factorul uman 
reprezintă principala şi cea mai valoroasă 
resursă economică a Moldovei în perspectiva 
unei creşteri economice durabile. Astfel, doar 
cu ajutorul oamenilor de creaţie, inovatorilor, 
deţinătorilor unor titluri de protecţie a obiec-
telor de proprietate intelectuală putem asigu-
ra dezvoltarea economică esenţială a Repu-
blicii Moldova. Dl Octavian Apostol le-a urat 
cercetătorilor, inventatorilor, reprezentanţilor 
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întreprinderilor inovative din republică să-şi 
valorifice lucrările, să obţină finanţare şi să 
contribuie prin tot ceea ce realizează  la pro-
gresul ţării noastre.  

La această remarcabilă manifestare a 
fost prezent, în calitate de oaspete de onoa-
re, Premierul interimar al Republicii Moldova, 
Gheorghe Brega. Şeful interimar al Guvernului 
a apreciat înalt rolul inventatorilor în dezvolta-
rea ţării noastre, exprimându-şi convingerea că 
evenimentele organizate în scopul promovării 
inovaţiilor, inclusiv expoziţia de faţă, reprezintă 
un mediu ideal pentru întâlniri între inventatori, 
cercetători şi oamenii de afaceri, dar şi pentru 
valorificarea şi materializarea celor mai bune 
idei. „Expoziţia Internaţională Specializată 
„INFOINVENT” a adunat cele mai remarcabi-
le personalităţi inovatoare, care au prezentat 
invenţii de calitate şi care pot să ne facă viaţa 
mai bună”, a menţionat dl Gheorghe Brega, 
adresând felicitări tuturor participanţilor la ex-
poziţie şi urându-le multă inspiraţie şi perseve-
renţă în crearea unor noi invenţii care să aducă 
beneficii oamenilor.

Una din cele mai valoroase distincţii ale 
EIS „INFOINVENT” este Premiul Guvernului 
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Republicii Moldova „Cel mai dotat inventator 
al anului”, instituit prin HG nr. 291 din 28 mar-
tie 2000. La actuala ediţie, Juriul internaţional 
l-a desemnat în calitate de laureat al acestui 
premiu pe dr. hab. Tudor Lupaşcu, membru co-
respondent al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei, Directorul Institutului de Chimie al AŞM, 
pentru Tehnologii de obţinere a cărbunelui activ 
din materia autohtonă.

Tradiţional, în cadrul expoziţiei sunt în-
mânate distincţiile Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale (OMPI) pentru cei mai 
activi inventatori şi instituţii inovative. Astfel, 
medalia de aur a OMPI „Inventator Remar-
cabil” a fost acordată Valentinei Bulimaga, 
cercetător ştiinţific coordonator, Universitatea 
de Stat din Moldova, pentru ciclul de invenţii 
în domeniul biotehnologiei. Trofeul OMPI “In-
stituţie inovatoare” i-a revenit Institutului de 
Zoologie al AŞM pentru ciclul de lucrări în do-
meniul apiculturii.

Premiul Mare al AGEPI „Invenţia Anului” 
a revenit grupului de autori: Hăbăşescu Ion, 
Cerempei Valerian, Golomoz Anatolie, Ba-
laban Nicolae, Raicov Victor, Munteanu Ion, 
Savca Radu din cadrul Institutului de Tehnică 
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Agricolă „MECAGRO”, pentru Presă pentru 
brichetarea biomasei.

Premiul AGEPI „Cea mai bună invenţie 
creată de o femeie inventator” i-a revenit 
Aculinei Arîcu de la Institutul de Chimie al 
AŞM, pentru Procedee noi de sinteză a compu-
şilor terpenici.

Doctoranda Olga Macagonova de la 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţanu” a devenit laureată a premiului 
„Cea mai bună invenţie creată de un tânăr 
 inventator”, pentru Dispozitive pentru prepa-
rarea ţesuturilor biologice. 

Cupa AGEPI pentru „Cea mai reprezen-
tativă participare la expoziţie” a revenit In-
stitutului de Fizică Aplicată al AŞM şi Gră-
dinii Botanice (Institut) a AŞM, iar designerii 
Angela Scripcenco şi Utocichina Nina de la 
Universitatea Tehnică a Moldovei au fost dis-
tinse cu premiul „Cel mai reuşit design indus-
trial”, pentru designul uniformei şcolare pen-
tru adolescente. 

Cel mai de succes soi de plantă a fost de-
semnat soiul de porumb „PORUMBENI 461” 
al grupului de amelioratori: Pritula Grigorii, 
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Frunze Nina, Vanicovici Nicolai, Ştirbu Valen-
tin, Rotari Alexandru, Partas Evghenia, Frunze 
Ion, Guţanu Constantin, Micu Vasile, Ciobanu 
Valentin, Bejenari Iacov, Garbur Ivan, Gor-
ceacov Vadim – de la Institutul de Fitotehnie 
„Porumbeni”. 

În baza datelor statistice privind activi-
tatea de brevetare/înregistrare a obiectelor 
de proprietate intelectuală pentru anii 2014–
2015, AGEPI a acordat „Trofeul pentru ino-
vare şi creativitate” Institutului de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (în 
domeniul cercetare-dezvoltare) şi Întreprinde-
rii „Viorica Cosmetic” S.A. (în domeniul antre-
prenoriat).

Premii şi diplome au acordat partici-
panţilor, la rândul lor, Academia de Ştiinţe 
a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Trans-
fer Tehnologic a AŞM, Camera de Comerţ 
şi Industrie a Republicii Moldova, Uniunea 
Inventatorilor şi Raţionalizatorilor „Inovato-
rul”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Forul 
Inventatorilor Români, Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca etc.

De asemenea, în cadrul festivităţii de pre-
miere, organizatorii au desemnat câştigătorii 
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Concursului jurnalistic „Să dezvoltăm econo-
mia ţării cu proprietatea intelectuală”.

Pe perioada expoziţiei, AGEPI a organizat 
şi o serie de manifestări, care au cuprins mese 
rotunde şi ateliere de lucru. În premieră, a avut 
loc Forumul Femeilor Inovatoare şi Antrepre-
noare din Republica Moldova. La eveniment 
au participat membrele Asociaţiei Femeilor 
Inovatoare din RM (AFIRM), Organizaţiei pen-
tru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici 
şi Mijloci (ODIMM), Reţelei Globale Antrepre-
noriale (GEN Moldova), precum şi reprezen-
tantele Asociaţiei Femeilor Profesioniste şi de 
Afaceri din Moldova (AFPAM). De asemenea, 
la manifestare au asistat şi inventatoarele par-
ticipante la EIS “INFOINVENT”. Scopul Forumu-
lui a fost de a dezvolta spiritul antreprenorial 
în rândul femeilor şi de a promova potenţialul 
creativ, inovativ şi inventiv. Un alt obiectiv al 
evenimentului a constat în dezvoltarea capa-
cităţilor feminine de conducere, prin informare, 
încurajare şi oferirea de noi oportunităţi, pre-
cum şi de a dezvolta parteneriate cu instituţiile 
naţionale sau internaţionale. 

O altă reuniune demnă de apreciere 
a constituit-o masa rotundă cu genericul: 
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“Istorii de succes ale businessului creativ”, 
organizată de AGEPI în colaborare cu Minis-
terul Culturii, ”JCI Chişinău” în parteneriat cu 
companiile ”Simpals”, ”Fautor” şi ”Ribca’s Ar-
tisan Bakery”.

În acest context, menţionăm că industriile 
creative sunt acele industrii care îşi au origi-
nea în creativitatea, talentul şi măiestria in-
divizilor şi care au potenţialul de a crea noi 
locuri de muncă şi de a genera prosperitate 
prin producerea şi exploatarea creativităţii, 
muncii intelectuale şi a ideilor, adică a pro-
prietăţii intelectuale. Industriile creative includ 
unsprezece mari domenii economice: publici-
tate, arhitectură, arte şi antichităţi, meşteşu-
guri, design, modă, film, video şi fotografie, 
software, jocuri şi publishing electronic, muzică 
şi performing arts, activitate editorială, tele-
viziune şi radio (conform DCMS – Department 
for Culture, Media and Sport, UK).

Această manifestare a reunit, aşadar, 
reprezentanţi ai autorităţilor publice respon-
sabile de elaborarea şi promovarea politi-
cilor în domeniul industriilor creative, cu alte 
cuvinte, antreprenori din domeniul industriilor 
audiovizuale, fonografice, software, editoria-

Roman Rîbaliov,
fotograf







Anatol Vidraşcu, 
director 
Editura Litera

Dmitri Voloşin, 
director 

Vlad Costandoi, 
director Sens Music

Andrei Grădinari, 
director Spooky 
House Studios

Adrian Lupușor, 
director 
Expert Group

Eugeniu Boico, 
director 
Publicis Moldova 

Coorganizatori: 

Partener: 

Ministerul Culturii

26 noiembrie 2015, 
ora 1:0021:00

Generator Hub
Centrul de Business 

„Kentford”
bloc. 2, et. 4

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 202

Pentru înregistrare la eveniment:
Ecaterina.Popa@agepi.gov.md,

Tel: 079669061
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le, artistice şi publicitare. Organizatorii Mesei 
rotunde şi-au propus drept scop prezentarea 
modelelor de succes din fiecare sector, pro-
movarea importanţei industriilor creative, evi-
denţierea soluţiilor ce ar impulsiona creşterea 
economică în acest domeniu şi mediatizarea 
”Studiului privind contribuţia economică a in-
dustriilor creative în Republica Moldova”. 

Astfel, au fost prezentate câteva mode-
le de succes ale companiilor: ”Simpals”, ”Sens 
Music”, ”Publicis Moldova”, ”Spooky House”, 
”Expert-Group” şi Grupul Editorial ”Litera”. 
Din discuţiile participanţilor a rezultat faptul 
că activităţile ce necesită creativitate ar pu-
tea genera semnificativ mai multe valori decât 
până acum, dacă vor coaliza şi îşi vor cere 
drepturile, ca un sector omogen.  

Din seria de manifestări organizate în ca-
drul EIS ”INFOINVENT” menţionăm, nu în ul-
timul rând, un master-class pentru copii în 
domeniul împletitului din fibre vegetale (pă-
nuşi), prezentat de meşterul popular Natalia 
Cangea, cu participarea copiilor din cadrul 
Centrului de creaţie şi agrement al copiilor 
din Criuleni; Bursa invenţiilor şi tehnologii-
lor noi în domeniul eficienţei energetice şi 
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valorificării surselor regenerabile de ener-
gie, organizată de Agenţia pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic; Masa rotundă cu gene-
ricul: “Promovarea inovaţiilor şi produselor 
creative cu potenţial de comercializare”, 
organizată de AGEPI cu participarea repre-
zentanţilor business-ului; Concursul interactiv 
în domeniul proprietăţii intelectuale pentru 
elevi “De la idee la produs”, organizat de 
AGEPI şi Asociaţia “Junior Achievement Mol-
dova”.

Actuala ediţie EIS „INFOINVENT” şi-a re-
confirmat statutul de manifestare ştiinţifico-
tehnică de o importanţă majoră, organizatorii 
căreia au dorit atragerea atenţiei guvernan-
ţilor asupra faptului că inventica este un seg-
ment al creativităţii naţionale. Întrunind inven-
tatorii şi cercetătorii şi punându-i faţă în faţă 
cu reprezentanţii unor mari firme producătoa-
re şi comerciale, ”INFOINVENT-2015” a re-
prezentat un mediu ideal pentru iniţierea de 
contacte şi contracte, precum şi de promovare 
a inteligenţei tehnice moldoveneşti pe plan in-
ternaţional.

Svetlana TACU, 
cor. ”AGEPI-EXPO”
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BURSA INVENŢIILOR ŞI TEHNOLOGIILOR NOI 
ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE  

ŞI VALORIFICĂRII SURSELOR REGENERABILE 
DE ENERGIE

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a 
AŞM (AITT) a prezentat la EIS „INFOINVENT-2015” 
cele mai valoroase rezultate ale proiectelor de ino-
vare şi transfer tehnologic, rezultatele activităţii 
parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatorului de 
inovare. În paralel cu standurile şi machetele pu-
blicitare autorii, rezidenţii parcurilor ştiinţifico-teh-
nologice şi incubatorului de inovare au demonstrat 
produse în baza invenţiilor implementate. 

Bursa invenţiilor şi tehnologiilor a repre-
zentat cea mai eficientă platformă de întâlni-
re a mediului de cercetare cu cel de afaceri. 
Anul curent, AITT şi-a concentrat atenţia spre 
domeniul eficienţei energetice şi valorificării 
surselor regenerabile de energie. 

Directorul general AITT, Roman Chirca a 
menţionat că scopul principal al evenimentului 
este crearea unui sistem eficient de interacţiu-
ne, de promovare şi implementare a inovaţiilor, 
dar şi de a asigura condiţii prielnice în vede-
rea realizării unui dialog eficient între repre-
zentanţii diferitelor instituţii care contribuie la 
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dezvoltarea pieţei inovaţiilor. De asemenea, 
dumnealui s-a referit şi la importanţa organi-
zării EIS „INFOINVENT”: ”Expoziţia „INFOIN-
VENT” este foarte relevantă pentru susţinerea 
iniţiativelor oamenilor creativi şi inteligenţi din 
ţara noastră, anume pentru a atrage atenţia 
asupra rolului şi importanţei antreprenoriatului 
inovaţional, care este un sector valoros pentru 
dezvoltarea economică a Republicii Moldova. 
Suntem consumatori de produse de peste ho-
tare, este important să înzecim eforturile, să 
punem în lucru capacitatea creativă, pentru 
perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului ino-
vaţional naţional, ceea ce presupune extinde-
rea şi transformarea creativităţii în produse 
noi inovaţionale, ce au o caracteristică spe-
cifică care este supra-profitabilitatea. Dacă 
întreprinderile tradiţionale obţin un profit de 
10-25%, atunci proiectele inovaţionale oferă 
un profit de peste 100% şi pot ajunge chiar 
la 300%. Acest lucru se datorează faptului 
că produsul inovaţional oferă posibilitatea de 
a satisface necesităţile umane într-un mod in-
edit sau complet nou”. Dumnealui a subliniat 
că relaţiile de piaţă necesită condiţii noi pen-
tru comercializarea capacităţilor creative ale 
omului, pentru educarea şi instruirea lui con-
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form cerinţelor economiei concurenţiale, pen-
tru extinderea activităţii inovaţionale.

Agenda manifestării a cuprins istorii de 
succes ale companiilor din ţară care au im-
plementat proiecte de eficienţă energetică 
şi energie regenerabilă. Au fost prezentate 
comunicări de către dr. Mihai Tîrşu, director 
al Institutului de Energetică, AŞM (Aspecte de 
eficienţă energetică în Moldova şi soluţii de pro-
movare); Victor Bujoreanu, inginer la compa-
nia ”Energy Solaris” (Optimizarea proiectării 
eficiente a noilor colectoare de încălzire a aeru-
lui cu energie solară), dumnealui a vorbit des-
pre produsul inovaţional „Aer solar” utilizat 
pentru încălzirea încăperilor, cu funcţia auxi-
liară de a usca fructe. Dr. hab. Mircea Bernic, 
Universitatea Tehnică a Moldovei a prezentat 
o istorie de succes a proiectului TT UTM/SRL 
”Viomarix-plus” (Elaborarea şi implementarea 
uscătoriei pe bază de pelete pentru fructe şi le-
gume), Victoria Popovici, Luminiţa Romanciuc 
de la AITT (Programul COSME - acces la finan-
ţare pentru IMM-uri) ş.a. În concluzie, vorbitorii 
au subliniat că în Moldova pot fi realizate cu 
succes proiecte de producere a energiei din 
surse regenerabile, cum sunt biogazul, bioma-
sa, energia solară, precum şi cea eoliană. 
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Agenţii economici care sunt interesaţi să 
implementeze noile tehnologii beneficiază 
de suport financiar din partea AITT. Suportul 
acordat de stat acoperă 50% din costul pro-
iectului. 

În cadrul festivităţii de decernare a pre-
miilor pentru cele mai bune invenţii prezentate 
la Expoziţie, Agenţia pentru Inovare şi Trans-
fer Tehnologic a premiat ”Cel mai bun proiect 
de transfer tehnologic”, care a fost obţinut 
de către Întreprinderea Mixtă Uzina TOPAZ, 
pentru proiectul ”Elaborarea şi fabricarea 
strungului electrochimic (strung EHS) în baza 
generatorului de frecvenţă înaltă a curentu-
lui tehnologic de putere medie (300…500 
kW) şi implementarea tehnologiei de prelu-
crare electrochimică pe două feţe şi în volum 
(DECM)”.

Câştigător al concursului ”Cel mai inge- 
nios elev” a fost desemnat Valentin Suruceanu, 
elev al clasei a VII-a, Liceul Teoretic ”Ginta 
Latină”, municipiul Chişinău, pentru ciclul de 
lucrări în domeniul matematicii. 

 (cor. ”AGEPI-EXPO”)
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MASA ROTUNDĂ “ISTORII DE SUCCES  
ALE BUSINESSULUI CREATIV”

Pe 26 noiembrie curent, la Centrul de Business 
“Kentford”, a avut loc o masă rotundă cu generi-
cul: “Istorii de succes ale businessului creativ”. Eve-
nimentul a fost organizat de AGEPI în colaborare 
cu Ministerul Culturii, “JCI Chişinău” şi susţinută de 
Companiile ”Simpals”, ”Fautor” şi ”Ribca’s Artisan 
Bakery”.

Scopul manifestării a fost prezentarea mo-
delelor de succes din fiecare sector, promovarea 
importanţei industriilor creative, evidenţierea 
soluţiilor ce ar impulsiona creşterea economică 
în acest domeniu şi mediatizarea ”Studiului pri-
vind contribuţia economică a industriilor creati-
ve în Republica Moldova”.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi 
ai autorităţilor publice responsabile de elabora-
rea şi promovarea politicilor în domeniul industri-
ilor creative, precum şi exponenţi ai companiilor 
din domeniul industriilor audiovizuale, fonogra-
fice, software, editoriale, artistice şi publicitare.

Prezentăm în continuare un articol despre 
cum a reuşit să-şi dezvolte o afacere de succes 
Dmitri Voloşin, Directorul Companiei “Simpals”,  
care este lider în producţia de grafică 3D în 
Republica Moldova.
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FONDATORUL ”SIMPALS”:  
O COMPANIE DE SUCCES SE IDENTIFICĂ DUPĂ 

NUMĂRUL OAMENILOR  
FASCINAŢI DE PRODUSELE OFERITE

Fondatorul companiei ”Simpals” a relatat 
care este cheia succesului proiectelor pe care 
le-a iniţiat. Acesta consideră că în orice business 
trebuie să existe un element creativ, iar indica-
torul de bază al unei companii de succes este 
numărul oamenilor care sunt fascinaţi de produ-
sele care le sunt oferite.

Dmitri Voloşin este fondatorul şi mana-
gerul companiei ”Simpals”, unul dintre primii 
start-up-eri din Republica Moldova, precum 
şi autorul şi susţinătorul multor proiecte web 
de succes. El deţine cele mai mari site-uri de 
anunţuri din Republica Moldova (www.999.md, 
www.point.md, www.forum.md, www.drive.md,  
www.play.md), iar veniturile pe care le obţine 
în prezent din activitatea proiectelor web le 
investeşte în producerea desenelor animate în 
3D – Dmitri este iniţiatorul şi producătorul de-
senului animat „Ţiganul”, prima animaţie 3D 
din Moldova.

„Istoria mea a început în 1996 când pă-
rinţii au plecat în Federaţia Rusă, iar eu am 
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rămas să studiez la Universitatea Tehnică a 
Moldovei, unde mă simţeam foarte comod. În 
acea perioadă am făcut cunoştinţă cu grafica 
de calculator şi m-am îmbolnăvit de acest lu-
cru. Ulterior am decis să produc un spot video 
şi să uimesc tot Chişinăul. Timp de o lună, am 
propus fără succes mai multor companii din 
capitală acest spot de prezentare. În final, 
am ajuns la compania Sun TV pentru care am 
produs un screensaver cu o mică locomotivă 
şi bule – un nivel fantastic de grafică pe cal-
culator pentru anul 1997. Astfel, am debutat 
în această industrie. Cu timpul, am început să 
produc multe spoturi, am învăţat tot mai multe 
lucruri. În 2002 am decis să fondez compania 
”Simpals”, deoarece de unul singur nu făceam 
faţă comenzilor”, ne spune Dmitri Voloşin.

AM RENUNŢAT SĂ MAI PRODUCEM SPOTURI VIDEO

D. Voloşin a menţionat că în câţiva ani a 
devenit destul de vestit în acest domeniu. „Am 
colaborat cu majoritatea companiilor mari din 
ţară. Lucram fără zile de odihnă, serile şi nop-
ţile. Spoturile deveneau mai complicate şi mai 
scumpe. Totuşi, la un moment dat am înţeles, că 
după ce am făcut sute de spoturi, nu am câş-
tigat nimic. Toţi banii au fost împărţiţi angaja-
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ţilor şi tot ce aveam era faima şi un portofoliu 
foarte bun”, remarcă antreprenorul. 

În acea perioadă, Dmitri Voloşin era pa-
sionat de Internet. „Din cauza acestui hobby 
am lansat site-ul: www.999.md. Mă bucuram 
de faptul că pagina web avea un trafic destul 
de bun, de câteva sute de persoane pe zi. 
”Datorită veniturilor obţinute de la studioul vi-
deo am reuşit să dezvoltăm un site foarte bun 
care a rezistat concurenţei acerbe. Totuşi, la 
un moment dat am decis să nu mai producem 
spoturi video, iar toate forţele să fie orien-
tate la producerea animaţiei grafice, care nu 
va aduce profit. Actualmente, departamentul 
de animaţie grafică este subvenţionat de de-
partamentul Internet, care câştigă bani buni”, 
spune D. Voloşin.

Fondatorul ”Simplas” a specificat că atunci 
când s-a lansat în afaceri a făcut totul din plă-
cere şi se conduce până în prezent de această 
lozincă. El îndeamnă pe toţi să îmbine activi-
tatea zilnică cu multă creativitate, să vândă 
emoţii şi să obţină satisfacţie din absolut orice 
ar face.



[ 23

„INFOINVENT - 2015”

BUSINESSUL NU TREBUIE SĂ FIE ÎMBIBAT CU NOROI

„Pe parcursul anilor am înţeles că orice bu-
siness trebuie să fie oferit clienţilor într-un mod 
foarte creativ. Dacă aţi vinde bucăţi de cioco-
lată, puţini ar fi cei care le-ar cumpăra. Dacă 
ele sunt ambalate frumos, atunci vânzările vor 
fi extraordinar de bune. Orice business trebuie 
să conţină o doză de creativitate.  Businessul e 
asemenea unui bazin care are ţevi de intrare 
şi de ieşire a apei. Dacă în bazin intră noroi, 
va ieşi tot noroi, care este foarte greu de vân-
dut. Dacă din ţeavă curge limonadă este mult 
mai uşor să o vinzi. Astfel, trebuie să încercaţi 
ca businessul să nu fie îmbibat cu noroi. Este 
important să ştii că ţevile îşi schimbă poziţia şi 
diametrul. Eu am observat un lucru: cu cât mai 
multe produse sunt propuse oamenilor, care nu 
oferă un venit direct companiei, cu atât mai 
mult businessul va avea de câştigat în final. 
Nu trebuie să oferi pentru a câştiga în viitor, 
dar să oferi fără a obţine venituri imediate”, 
consideră Dmitri Voloşin.

Potrivit acestuia, Indicatorul de bază al 
unei companii de succes este numărul de per-
soane care sunt fascinate de produsele oferi-
te. „Cu cât există mai mulţi astfel de oameni, 
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cu atât compania va obţine mai mult succes. 
Dacă oamenii cumpără un produs din nece-
sitate, atunci această companie nu este de 
succes”.

În prezent, desenele animate produse de 
compania ”Simpals” au adunat câteva zeci 
de milioane de vizualizări şi au obţinut 50 de 
premii la diverse festivaluri. „Acum înţeleg că 
publicul în cauză ar fi gata să achite şi o anu-
mită sumă de bani pentru a viziona un de-
sen animat produs de noi în lung metraj. Ast-
fel, investiţiile nu sunt făcute în zadar”, spune  
D. Voloşin.

În scurt timp compania ”Simpals” va încer-
ca să obţină o finanţare prin intermediul unei 
platforme de crowdfunding. „Astfel, vom în-
cerca să adunăm bani de la admiratorii noştri 
pentru al treilea desen animat”, anunţă fon-
datorul companiei ”Simpals”.

Vlad VASILCOV, 
(www.agora.md)
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CONCURS INTERACTIV PENTRU ELEVI  
ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

O manifestare care s-a încadrat în progra-
mul adiţional al EIS ”INFOINVENT” şi a adunat 
cei mai ingenioşi elevi  din mun. Chişinău, a fost 
Concursul interactiv în domeniul proprietăţii in-
telectuale “De la idee, la produs”. Evenimentul 
a fost organizat de către Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în cooperare 
cu organizaţia Junior Achievement Moldova.

Obiectivul de bază al Concursului a fost 
dezvoltarea spiritului creativ şi inventiv al ele-
vilor, precum şi sensibilizarea tinerei generaţii 
privind rolul proprietăţii intelectuale în dez-
voltarea economică, socială şi culturală a ţării.

În cadrul Concursului, au fost formate cinci 
echipe, a câte cinci elevi, din şase instituţii pre-
universitare de învăţământ, unde elevii studi-
ază disciplina opţională “Educaţie economică 
şi antreprenorială”.  Apoi, participanţii au pri-
mit materiale reciclabile, pe care le-au folosit 
la crearea unui nou produs.

Creativitatea, inventivitatea şi originalita-
tea au fost criteriile principale de care s-au 
condus elevii pentru crearea noilor produse. 
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Ţinând cont de faptul că elevii erau din di-
ferite instituţii, a fost important să se atragă 
atenţia şi asupra lucrului în echipă, precum şi 
asupra repartizării rolurilor la realizarea lu-
crărilor.  Un alt aspect important a fost pre-
zentarea produsului într-o manieră cât mai 
convingătoare.

Lucrările prezentate la concursul interactiv 
“De la idee, la produs” au fost evaluate de un 
Juriu. La final, participanţii au beneficiat de 
premii şi diplome de menţiune.

Elevii au rămas impresionaţi, exprimându-
şi dorinţa de a-şi testa creativitatea în cadrul 
altor întâlniri sau concursuri de acest gen.

(www.agepi.gov.md) 
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PREZENTĂM O SERIE DE INTERVIURI 
REALIZATE CU PARTICIPANŢII EIS 

”INFOINVENT-2015”

Nigel CLARKE, şef  Departament informaţia de 
brevet şi know-how, Oficiul European de Brevete.   

Iată ce a relatat expertul străin despre or-
ganizarea şi desfăşurarea expoziţiei „INFOIN-
VENT”, precum şi despre extinderea acţiunii bre-
vetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova: 

 - Oficiul European de Brevete (OEB) 
este o instituţie responsabilă de procesarea 
cererii unitare de brevet european depuse de 
inventatorii şi companiile particulare, care do-
resc să obţină protecţia invenţiilor pe teritoriul 
a 42 de ţări ale Europei, de la 1 noiembrie 
2015 şi pe teritoriul Republicii Moldova. De-
sigur, de recunoaşterea brevetelor europene 
în Moldova va beneficia întreaga societate 
moldovenească, aceasta contribuind la creş-
terea calităţii brevetelor, se vor deschide noi 
oportunităţi de afaceri pentru întreprinderile 
europene, fapt care va ajuta la consolidarea 
inovării în Moldova. 

Vreau să mulţumesc organizatorilor, în 
special AGEPI, că am fost invitat să particip 
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la lucrările expoziţiei. Fiind pentru prima dată 
în Republica Moldova, sunt plăcut impresionat 
de nivelul de organizare a expoziţiei, de nu-
mărul mare de expozanţi, admir calitatea de 
prezentare a standurilor, iar informaţia care 
o regăsim aici este foarte utilă şi bine structu-
rată. Cu cât sunt mai mulţi participanţi, cu atât 
expoziţia devine mai vizibilă şi vor veni mai 
mulţi vizitatori, care la rândul lor vor aduce 
mai mulţi oameni interesaţi să investească în 
invenţii. M-au impresionat în mod special in-
venţiile expuse din domeniul medicinii, chimiei, 
biologiei.

 - Ce-ar trebui să facă organizatorii pen-
tru ca Salonul „INFOINVENT” să atingă nivelul 
unor saloane prestigioase, cum sunt cele de la 
Bruxelles, Geneva, de exemplu?

- O expoziţie de inventică este foarte greu 
de organizat, iar succesul depinde de invenţii-
le noi prezentate şi de acţiunile de promovare 
ce se întreprind. Este imperios necesar de a se 
face o promovare mai intensă în mass-media, 
pentru a aduce la cunoştinţa publicului larg 
despre evenimentele de acest gen, mai ales 
acum în secolul tehnologiilor informaţionale. 
Consider că este necesar să fie utilizate toate 



[ 29

PREZENŢE EXPOZIŢIONALE

instrumentele de promovare, chiar şi site-urile 
de socializare, cum ar fi facebook, twiter ş.a., 
care sunt foarte utile, astfel lumea s-ar mobi-
liza mai repede.

Tudor LUPAŞCU,  membru corespondent, 
doctor habilitat, profesor cercetător, Directorul 
Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. La ediţia curentă a EIS ”INFOIN-
VENT” a fost distins cu Premiul Guvernului „Cel 
mai dotat inventator al anului”, pentru lucrarea 
„Tehnologii de obţinere a cărbunelui activ din 
materie autohtonă”. Premiul Guvernului este 
una dintre cele mai valoroase menţiuni ale Ex-
poziţiei şi se acordă pentru invenţii notorii, care 
au fost implementate în economia naţională şi 
au impact economic şi social remarcabil. Distinc-
ţia a fost înmânată de Prim-ministrul interimar 
Gheorghe Brega.

În descrierea unor aspecte privind imple-
mentarea în practică a noii tehnologi, prof.  
Tudor Lupaşcu a remarcat: 

- Cărbunii activi reprezintă un produs chi-
mic de certă valoare, larg utilizat în diverse 
domenii şi anume, la purificarea apelor re-
ziduale, potabilizarea apelor de suprafaţă,  
purificarea aerului de diferite mirosuri neplă-
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cute, decolorarea produselor alimentare. Un 
rol aparte îl au cărbunii activi în detoxifierea 
organismului uman de diferite intoxicaţii exo-
gene şi endogene, în calitate de Enterosorbent 
şi Hemosorbent. Suprafaţa geometrică a căr-
bunilor activi atinge valori de până la 3000 m2

la un gram de produs. Acesta reţine pe supra-
faţa lui toxinele din mediile lichide şi gazoa-
se. Menţionez faptul că laboratorul de Chimie 
Ecologică din cadrul Institutului de Chimie al 
AŞM, pe care am onoarea să-l coordonez, de 
mai bine de 30 de ani se ocupă de elabo-
rarea tehnologiilor de obţinere a cărbunilor 
activi şi utilizarea lor în diverse domenii ale 
economiei naţionale, inclusiv în protecţia me-
diului şi ocrotirea sănătăţii omului. S-a reuşit 
testarea, în condiţii de laborator şi semipilot, 
a zeci de sortimente de cărbuni activi, obţi-
nuţi din diferite materii prime regenerabile 
autohtone: sâmburi de piersici, prune, cai-
se, seminţe de struguri, coji de nuci etc. Re-
zultatele testărilor au fost permanent bune. 
Visam mereu să implementăm aceste tehno-
logii la scară industrială. Am încercat realiza-
rea acestui vis şi în anii `90 ai secolului XX, 
dar, din păcate, fără succes. Succesul a ve-
nit abia anul trecut, când, într-un parteneriat 
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cu SRL ”Ecosorbent”, am realizat un proiect de 
transfer tehnologic, în urma căruia a fost im-
plementată tehnologia de obţinere a cărbu-
nilor activi din materii prime autohtone. Sper 
foarte mult că aceşti cărbuni activi autohtoni 
vor ajunge şi în farmaciile Moldovei, în calita-
te de Enterosorbenţi.

Valentina BULIMAGA, doctor în ştiinţe bi-
ologice, cercetător ştiinţific coordonator, Uni-
versitatea de Stat din Moldova, distinsă cu  me-
dalia de aur a OMPI „Inventator Remarcabil” 
pentru ciclul de invenţii în domeniul biotehno-
logiei. 

- La Saloanele de inventică particip din 
anul 2006, atât cele organizate în Republica 
Moldova, cât şi la cele de peste hotare şi pot 
să afirm cu certitudine că elaborările noastre 
întotdeauna au prezentat interes pentru pu-
blic, iar Juriul a apreciat la justa valoare im-
portanţa şi impactul acestora.  

După susţinerea tezei de doctor în anul 
1983, întitulată ”Purificarea unei proteaze din 
seminţele de măzăriche”, m-am specializat în 
domeniul biochimei, domeniu în care activez 
şi în prezent. Activitatea inventivă a început 
odată cu transferul în Laboratorul interdepar-
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tamental de cercetări ştiinţifice Ficobiotehno-
logie al USM  sub conducerea acad. Valeriu 
Rudic. Fiind tânără cercetătoare am manifes-
tat interes deosebit faţă de alge ca obiecte 
biotehnologice. Deţin peste 30 de brevete de 
invenţie (împreună cu echipa de cercetători) 
în domeniul biotehnologiei. Medalia de Aur 
OMPI ”Inventator Remarcabil” este o distinc-
ţie care mi-a pus în valoare întreaga activita-
te ştiinţifică, altfel spus, reprezintă rezultatul 
muncii mele de peste 20 de ani. 

Universitatea de Stat din Moldova, Cen-
trul Ştiinţific „Chimie aplicată şi ecologică” 
a prezentat mai multe cicluri de invenţii ce 
constau în metode de obţinere a unor substan-
ţe noi cu proprietăţi dirijate, a tehnologiilor 
performante de producere a materialelor fi-
nale competitive avansate şi cu impact negativ 
redus asupra mediului ambiant.

Renumitul inventator al tehnologiilor verzi 
din Republica Moldova, dl Victor COVALIOV, 
doctor, conf. univ. la Facultatea de Chimie şi 
Tehnologie Chimică a USM, autor a circa 350 
de invenţii (inclusiv 69 de certificate de au-
tor ale URSS), ne-a vorbit despre invenţia Fito- 
catalizatori noi pentru intensificarea procesului 
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de producere a biometanului şi hidrogenului 
molecular” (autori: Covaliov Victor, Bobeică 
Valentin, Covaliova Olga, Duca Gheorghe,  
Nenno Vladimir, Ungureanu Dumitru, Ioneţ Ion, 
Sliusarenco Valentin).

- Invenţia se referă la tehnologii noi pentru 
purificarea apelor uzate din agroindustrie cu 
metoda biochimică anaerobă cu regim inten-
siv şi obţinerea biogazului cu puterea calorică 
aproape de cea a gazului natural. Acest proiect 
este câştigătorul prestigiosului Concurs Interna-
ţional Energy Globe 2015 (Austria), la care au 
participat 1500 de proiecte din 170 de ţări. 
Premiul Energy Globe este decernat pentru pro-
iecte ce vizează conservarea resurselor natu-
rale, dar şi utilizarea energiilor regenerabile 
sau a surselor cu emisie zero. La Concurs, ciclul 
de invenţii a fost prezentat în cadrul proiectu-
lui Producerea biogazului din biomasa deşeuri-
lor agroindustriale şi se axează pe elaborarea 
tehnologiilor intensive ecologice şi a reactorului 
integrat pentru producerea biogazului prin va-
lorificarea deşeurilor agroindustriale. 

Particip la EIS „INFOINVENT” de la prima 
ediţie. Apreciez efortul organizatorilor, care 
au depus o muncă enormă pentru desfăşura-
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rea evenimentului. De altfel, după nivelul de 
organizare această expoziţie poate concura 
cu saloanele de inventică de la Geneva, Bru-
xelles, Moscova şi aceasta nu este doar pă-
rerea mea, dar şi a mai multor participanţi 
din ţările vecine, cu care am reuşit să stabilesc 
relaţii bune de colaborare.

Premiul Mare al AGEPI „Invenţia Anului” 
a revenit grupului de autori: Hăbăşescu Ion,  
Cerempei Valerian, Golomoz Anatolie, Balaban 
Nicolae, Raicov Victor, Munteanu Ion, Savca 
Radu din cadrul Institutului de Tehnică Agricolă 
„MECAGRO”, pentru Presă pentru brichetarea 
biomasei.

Ion HĂBĂŞESCU, membru cor. AŞM, doctor 
habilitat în ştiinţe tehnice, Ex-Directorul Insti-
tutului „MECAGRO” a menţionat că angajaţii 
Institutului au reuşit să capitalizeze experienţa 
acumulată pe parcursul a 40 de ani de acti-
vitate în domeniul producerii tehnicii agricole 
în propriile linii de fabricare a peletelor din 
biomasă solidă. Institutul a elaborat şi breve-
tat linii cu o capacitate de 0,8–1,0 t/h. Prima 
linie a funcţionat în cadrul Institutului, cu titlu 
de experiment, încă din anul 2011.
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Linia de peletizare execută toate funcţiile 
de condiţionare, procesare şi ambalare a pro-
dusului finit: mărunţirea baloturilor de paie, 
dozarea şi umezirea măcinişului, granularea, 
răcirea şi cernerea, dozarea şi ambalarea în 
saci. Procesul tehnologic este dirijat de un sis-
tem electronic de comandă şi control.

Cercetătorii Institutului au calculat şi ex-
pus beneficiile punerii în practică a liniilor de 
peletizare. Potrivit acestora, dacă producă-
torii autohtoni ar folosi pentru producerea şi 
comercializarea peletelor 50% din resturile 
vegetale, obţinute din culturile de câmp de 
pe suprafeţele actuale, ar obţine anual un 
profit minim de 35 mil. de euro. Pentru co-
lectarea şi procesarea iniţială a biomasei în 
prima perioadă de implementare a proiec-
tului (5-10 ani) ar putea fi create circa 3000 
de locuri de muncă în spaţiul rural. Un alt 
avantaj ar fi că, datorită plantelor energe-
tice va spori biodiversitatea în fitotehnie şi, 
astfel, va fi asigurată creşterea potenţialului 
biomasei şi economiei agrare. Bioenergetica 
va stimula dezvoltarea industriei autohto-
ne constructoare de maşini şi de mentenan-
ţă tehnică, iar situaţia ecologică în bazinele 
aerian, terestru şi acvatic s-ar îmbunătăţi în 
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urma micşorării emisiei de CO2 în atmosferă 
de la arderea combustibililor fosili.

Mai adecvate pentru producerea bioga-
zului sunt materiile prime regenerabile, pre-
cum porumbul, floarea-soarelui sau secara. 
Astfel, gunoiul de grajd solid sau lichid, dar şi 
deşeurile organice pentru care nu mai există 
nici o altă posibilitate de valorificare, permit 
obţinerea de biogaz, dacă materiile organi-
ce conţin, într-un procent foarte mic, lignină 
(structuri de lemn).  

Profesorul universitar Constantin SPÂNU, vi-
cedirector general al  Centrului Naţional de Să-
nătate Publică a avut amabilitatea să prezinte 
câteva din invenţiile de seamă ale instituţiei pe 
care o reprezintă la expoziţie: 

- Avem aici un pachet integral privind ela-
borarea de noi metode de diagnostic de la-
borator, de profilaxie şi tratare a bolilor de 
geneză, virale, parazitare, cum sunt hepati-
tele virale, de toate gradele, dar şi a gripei 
sezoniere sau endemice. De la idee, breveta-
re, studii în condiţii de laborator, clinic, apro-
bare clinică, fabricare şi punere în practică 
au trecut aproximativ 12 ani de muncă, dar şi 
rezultatele au fost pe măsură: medicamentele 
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pot fi găsite acum în farmaciile din Polonia, 
Rusia, Ucraina, România. Totodată, vreau să 
menţionez că la începutul anului curent, îm-
preună cu echipa de specialişti, am publicat 
3 monografii, axate pe tratamentul, profila-
xia, prevenirea şi controlul hepatitelor virale 
şi HIV. Cărţile descriu mai multe activităţi ce 
ţin de sistemul de supraveghere, măsurile de 
control, prezentând un pachet de inovaţii de 
modificare a algoritmului de tratament şi pre-
paratele brevetate.

Universitatea de Stat din Moldova a pre-
zentat mai multe brevete de invenţie care se 
referă la algologie, ficobiotehnologie, chimie 
ecologică ş.a. Dna Alina TROFIM, doctor în şti-
inţe biologie, cercetător ştiinţific al laboratoru-
lui de algologie, Centrul de Cercetări Ştiinţifi-
ce „Ştiinţe ale vieţii” ne-a prezentat invenţiile  
expuse la Salon.

- Suntem prezenţi la toate ediţiile expozi-
ţiei „INFOINVENT”, care este o expoziţie euro-
peană de înaltă ţinută, ce onorează inventato-
rii din Republica Moldova. Venim cu mai multe 
invenţii: tulpini noi de alge care pot fi utiliza-
te în agricultură şi în farmaceutică; o microal-
gă cianofită cylindrospermum licheniforme ce 
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reprezintă un material nou biotehnologic şi 
care poate fi utilizată în domeniul fitotehniei 
în calitate de stimulator biologic la creşterea 
plantelor şi în sporirea productivităţii lor; un 
procedeu de cultivare a tulpinii cylindrosper-cylindrosper-
mum licheniforme pentru stimularea creşterii 
plantelor şi fertilizarea solului, ceea ce pen-
tru Republica Moldova este foarte important. 
Mai prezentăm cercetări în efectuarea unor 
medii de cultivare, care ar contribui la creş-
terea productivităţii acestor alge. Sper că 
aceste invenţii vor fi implementate în agricul-
tură, deoarece biomasa algală reprezintă un 
material de perspectivă pentru dezvoltare în 
diferite ramuri ale economiei naţionale.

Vasile GUŢANU, doctor habilitat în chimie, 
profesor universitar al Facultăţii de Chimie şi 
Tehnologie Chimică, USM ne-a prezentat Me-
tode noi de obţinere a sorbentului selectiv şi 
de purificare a apei. ”Multe surse de ape din  
Moldova conţin un exces de hidrogen sulfurat. 
Această apă are un miros şi gust neplăcut şi nu 
poate fi utilizată în industria alimentară şi în 
gospodăria casnică la prepararea hranei. Ea 
mai provoacă coroziunea metalului şi a beto-
nului. Metodele cunoscute de purificare a apei 
(biologice, catalitice, aerare) au unele deza-
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vantaje. Nu purifică complet apa, depind de 
condiţiile meteorologice, produc contaminarea 
secundară a apei cu particule ultrafine de sulf, 
eliminarea cărora este dificilă, tehnologia – 
greu de realizat. Procedeul propus exclude 
aceste dezavantaje. Astfel, procedeul constă 
în filtrarea apei ce conţine hidrogen sulfurat 
printr-o coloană cu un sorbent cu proprietăţi 
de sorbţie selectivă. Am putea elabora un 
cartuş pentru purificarea apei care poate lu-
cra şi 6 ani”, menţionează dl V. Guţanu. La 
ediţia curentă a Expoziţiei, invenţia propusă a 
fost distinsă cu o medalie de bronz.

Centrul Universitar Craiova, România 
a fost reprezentat la Expoziţia de inventică 
de către prof. univ. dr. ing. Daniela TARNIŢĂ,  
Universitatea din Craiova şi prof. univ. dr.  
Dan TARNIŢĂ, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Craiova.

- Am prezentat 3 invenţii rezultate în urma 
cercetărilor echipei interdisciplinare formate 
din specialişti de la Universitatea din Craiova 
şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din 
Craiova, cu expertiză în biomecanică, bioin-
ginerie medicală, ortopedie, în special, – me-
tode de tratament al fracturilor oaselor lungi.
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1. Tijă ortopedică centromedulară modular-
adaptivă utilizată la tratarea fracturilor diafiza-
re ale oaselor lungi. Pentru elaborarea acesteia
s-au utilizat materiale inteligente. Ea este al-
cătuită din mai multe componente de lungimi 
şi diametre adecvate pentru a fi asamblate, 
folosind elemente cu memoria formei pentru 
o mai bună coeziune între canalul osos şi tija 
centromedulară. Aceasta este utilizată în tra-
tamentul fracturilor oaselor lungi, având ur-
mătoarele avantaje:

- este modulară şi adaptivă la orice tip 
de fracturi de diafiză a oaselor lungi;

- asigură compactarea corespunzătoare 
a fragmentelor osoase, reducerea sau elimi-
narea riscului de pseudartroză;

- nu permite micro-mişcări între fragmen-
tele osoase în focarul fracturii;

- stabilitatea este asigurată de compresi-
unea continuă a fragmentelor osoase;

- se evită apariţia de leziuni degenerati-
ve-distrofice importante în zona de contact a 
focarului fracturii.

2. Sistem de plăci modulare pentru osteo-
sinteza fracturilor oaselor lungi şi metodă de 
utilizare a acestora. Include mai multe module 
liniare identice care, prin cuplare cu ajutorul 
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sistemului coadă de rândunică, formează plăci 
de dimensiuni diferite, adaptabile la osul frac-
turat şi la tensiunile dezvoltate în os de forţele 
musculare. Sistemul de cuplare a modulelor 
învecinate focarului de fractură prin agrafa 
de Nitinol, care acţionează asupra celor două 
module prin proprietatea de păstrare a me-
moriei formei iniţiale, permite realizarea unei 
compresiuni continue asupra fragmentelor de 
fractură, factor esenţial în vindecarea fractu-
rii. Această presiune asupra fragmentelor de 
fractură este potenţată şi de tonusul muscular, 
deoarece modul de cuplare în coadă de rân-
dunică a modulelor permite culisarea modu-
lelor situate de o parte şi de alta a focarului 
de fractură şi, implicit, compactarea fragmen-
telor fracturate. Sistemul de plăci modulare 
prezintă următoarele avantaje: 1) modulele 
se pot adapta pe orice zonă a osului şi se 
pot obţine implanturi cu lungimi variabile, în 
funcţie de tipul, poziţia şi dimensiunea frac-
turii; 2) utilizarea agrafei de Nitinol permite 
stabilizarea implantului şi compactarea frag-
mentelor de fractură, element esenţial în con-
solidarea fracturilor; 3) dimensiunile mici ale 
modulelor permit amplasarea lor prin incizii 
mici, prin tehnici chirurgicale minim invazive, cu 
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avantaje mari privind: reducerea distrugerilor 
de ţesuturi moi; reducerea pierderilor de sân-
ge; reducerea expunerii la infecţii; reducerea 
timpului de vindecare a plăgilor; reducerea 
dimensiunii cicatricilor (aspect estetic).

3. Sistem artificial mână-antebraţ utilizat 
la protezarea membrului superior uman (mână 
bionică ale cărei degete sunt mişcate de cinci 
motoraşe). 

Despre această invenţie ne-a vorbit prof. 
univ. dr. ing. Daniela TARNIŢĂ, Facultatea de 
Mecanică, Universitatea din Craiova. 

- Împreună cu colegul meu, Berceanu Cos-
min am realizat o mână artificială care func-
ţionează similar cu cea umană. Materialul fo-
losit este duraluminiu, un aliaj al aluminiului cu 
cupru şi mici cantităţi de magneziu, mangan şi 
siliciu folosit în special la construcţia avioane-
lor, iar antebraţul dintr-un plastic foarte uşor. 
Mâna metalică cu cinci degete acţionează la 
fel ca o mână normală şi poate fi controlată 
cu ajutorul Internetului prin bluetooth. Siste-
mul cuprinde componente mecatronice precum 
actuatori, servomotoare de curent continuu, 
senzor de proximitate, bluetooth, senzori de 
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forţă care preiau informaţiile cu privire la for-
ţa aplicată de fiecare deget şi care permit 
închiderea mâinii astfel, încât să nu distrugă 
obiectul prins. Mâna artificială este acţionată 
cu două plăci de comandă şi control: o placă 
se ocupă de partea de actuatori şi o parte de 
achiziţia de date de la cei şase senzori. E pre-
văzută cu senzori de proximitate care detec-
tează până la o distanţă de trei metri obiectul 
pe care vrea să-l prindă, ecran video care 
afişează informaţia de la senzori, dispozitiv 
wireless. Transmisia se face prin cabluri, ase-
mănător modului de funcţionare a sistemului 
muşchi-tendoane. În prezent, acţionarea este 
făcută din calculator. Prototipul imită mâna 
umană într-un procent de 85-90%. 

Menţionez că am participat cu această in-
venţie şi la alte saloane de inventică la care 
am obţinut mai multe medalii, premii şi trofee. 
Sperăm să găsim investitori pentru a o imple-
menta într-o producţie mică. 

La actuala ediţie a Expoziţiei, invenţiile pre-
zentate de către Centrul Universitar Craiova  au 
fost apreciate cu 2 medalii de argint şi una de aur.  
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Institutul Naţional de Cercetare-Dezvolta-
re în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teri-
torială Durabilă „URBAN-INCERC” a avut o 
participare substanţială, cu o serie de lucrări 
realizate de cercetătorii institutului. Pe baza 
acestei participări numeroase, a multidiscipli-
narităţii şi valorii cercetării din cadrul institu-
tului, INCD „URBAN-INCERC” a obţinut mai 
multe medalii şi premii importante. Despre in-
venţiile prezentate şi în ce domenii pot fi utili-
zate ne-a vorbit dr. ecol., dr. geogr. Alexandru-
Ionuţ PETRIŞOR, Directorul ştiinţific Urbanism şi 
Dezvoltare Teritorială.

INCD „URBAN-INCERC” este Institutul na-
ţional de cerecetare-dezvoltare din România, 
specializat în domeniul construcţiilor, urba-
nismului şi dezvoltării teritoriale durabile. In-
stitutul a luat naştere reunind două domenii:  
I – cel al construcţiilor, care include economia şi 
ingineria construcţiilor, şi II – urbanismul şi pla-
nificarea teritorială. În ultimii ani ne-am con-
centrat activitatea şi spre latura de inovare şi 
participăm la Saloanele de inventică anume 
pentru a arăta că cercetarea din domeniile 
noastre prezintă şi o latură inovativă. Apare 
întrebarea, ce inovaţii mai pot fi, în special în 
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriu-
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lui? Noi avem metodologii inovative de plani-
ficare care ne permit să folosim datele recen-
te, dar şi pe cele  vechi, care existau, astfel să 
corespundem progresului, avem 2 lucrări pe 
această temă. În domeniul construcţiilor pre-
zentăm mai multe invenţii brevetate: inven-
ţiile în domeniul eficienţei energetice, ale lui 
Constantin Miron, directorul sucursalei din Iaşi 
-  anvelopă de clădire eco-eficientă energetic şi  
un sistem constructiv pentru clădiri civile şi in-
dustriale cu autonomie energetică ridicată, mai 
prezentăm invenţii în curs de brevetare (sunt 
depuse cereri de brevet de invenţie la OSIM), 
iar altele reprezintă rezultatul unor programe 
de cercetare, cum este Programul ”Nucleu” de 
cercetare-dezvoltare naţională din România. 

Saloanele de inventică sunt foarte nece-
sare, cercetarea trebuie să răspundă la 3 ne-
voi: 1. Nevoia de progres ştiinţific. 2. Nevoia 
pentru un transfer de proprietate industrială, 
de la inventatori către potenţialii beneficiari, 
strict necesar progresului industrial (pentru cei 
care prezintă lucrările la Salon ar fi o opor-
tunitate să-şi găsească potenţiali investitori 
pentru a-şi valorifica invenţiile). 3. Stimularea 
şi promovarea inventivităţii şi creativităţii – de 
a aduce la cunoştinţa publicului ultimele rea-
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lizări tehnico-ştiinţifice, aceştia la rândul său, 
pot descoperi că, în viaţa de zi cu zi, aceste 
cercetări pot avea efecte benefice şi impor-
tante, le pot fi de real folos.

O invenţie din cadrul INCD „URBAN-IN-
CERC”, care ne-a atras atenţia este: Panou 
stratificat fonoizolant şi fonoabsorbant 
(poster), autor Zaharia Marta Cristina, Bu-
cureşti.

Panourile fonoizolante şi fonoabsorban-
te pot fi montate pe marginea străzilor sau 
a căilor ferate, în apropierea discotecilor sau 
a fabricilor cu activitate productivă zgomo-
toasă. Problema pe care o rezolvă invenţia 
constă în diminuarea zgomotului recepţionat 
de populaţia ce locuieşte în clădirile ampla-
sate pe laturile sau în vecinătatea unor artere 
de trafic zgomotoase. Funcţia de reducere a 
zgomotului, este asigurată de un panou reali-
zat din fibre minerale, plasat central faţă de 
interiorul casetei, cu o grosime de 60 mm şi o 
densitate de 70-90 kg/m3.

Dr. ing. Ofelia CORBU, de la Facultatea de 
Construcţii a Universităţii Tehnice din Cluj-Napo-
ca ne-a prezentat invenţiile echipei sale:
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- Cea mai valoroasă invenţie - betonul 
rutier, rezistent la abraziune, eficient energetic, 
obţinut din deşeuri reciclate de sticlă, ecolo-
gic, compus din deşeuri de agregate de be-
ton. Am primit pentru ele o mulţime de premii: 
de la polonezi, vietnamezi şi în acest an şi de 
la thailandezi. Mă mândresc, de asemenea, 
cu premiul Leading Innovation Award, primit 
în Thailanda, pe lângă medalia de argint a 
echipei, iar brevetarea invenţiilor noastre ur-
mează s-o facem cât de curând. Am depus ce-
rere de înregistrare la Organizaţia Mondială 
a Proprietăţii Intelectuale pentru obţinerea 
brevetului internaţional, conform Tratatului de 
Cooperare în domeniul Brevetelor, ne-a rămas 
doar să achităm taxa. Am refuzat să breve-
tăm la nivel naţional, deoarece considerăm că 
un brevet internaţional oferă mai multe avan-
taje, având în vedere faptul că protecţia unui 
brevet este teritorială, limitată la teritoriul 
unui stat, noi dorim să ne extindem pe piaţa 
internaţională. 

Am participat şi la ediţia din anul 2013 a 
EIS „INFOINVENT” şi am rămas impresionată 
de organizare, şi cu această ocazie mulţumesc 
echipei AGEPI, precum şi partenerilor pentru 
eforturi şi dăruirea depusă în realizarea acestui 



48 ]

PREZENŢE EXPOZIŢIONALE

Salon expoziţional. Pentru noi foarte impor-
tantă este calitatea de apreciere a invenţiilor. 
Dacă toate ar primi premii, atunci nu ar mai 
avea valoare. 

Forumul Inventatorilor Români, Iaşi, repre-
zentat de către Andrei Victor Sandu, preşedin-
tele acestuia.

- Am venit la „INFOINVENT” cu 2 invenţii: 
I. Pastă de dinţi ecologică (autori: Earar Ka-
mel, Sandu Andrei Victor, Matei Mădălina 
Nicoleta, Sandu Ion). Reţeta bazată pe pro-
duse naturale este realizată din mentă, busu-
ioc, levănţică, scorţişoară, coajă albă de ou, 
orez şi spirulină. A fost medaliată la mai mul-
te saloane de inventică. În momentul de faţă 
lucrăm la mai multe reţete (pentru femei în-
sărcinate, pentru persoane ce poartă brackeţi 
ş.a.). Se doreşte o optimizare. Apoi, în funcţie 
de rezultate, vrem să ieşim şi pe piaţă, pen-
tru că sunt foarte căutate aceste produse bio. 
Testele de laborator arată rezultate foarte 
bune, comparând cu alte produse similare. 
A II-a invenţie pe care o prezentăm este o 
metodă de determinare a limitelor în care 
lemnul îşi păstrează proprietăţile, ne refe-
rim la icoane, picturi, obiecte de valoare din 
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lemn, şi putem determina care sunt condiţiile 
optime de păstrare a lemnului. De asemenea, 
prezentăm mai multe institute din străinătate: 
Asociaţia Internaţională pentru Proprietatea 
Intelectuală în Domeniul Inventicii, cu sediul în 
Taiwan (WIPA) şi 2 invenţii din domeniul eco-
logiei ale Centrului de Excelenţă în domeniul 
geopolimerilor&tehnologiilor verzi din Ma-
laysia, invenţii ce utilizează deşeuri pentru a 
obţine mai multe tipuri de materiale de con-
strucţii.    

Vreau să specific că de la an la an, „INFO-
INVENT” se îmbunătăţeşte din punct de vedere 
organizatoric, iar calitatea invenţiilor prezen-
tate este în creştere. Eforturile organizatorilor 
şi-au atins scopul – expoziţia a devenit una de 
primă mărime. Este un progres evident.  

Pentru invenţiile prezentate în cadrul Expo-
ziţiei, FIR a obţinut o medalie de aur şi una de 
argint.

Toader BUŢINCU, inginer de la Bucureşti 
a venit la expoziţie cu schemele unor instalaţii 
de zbor: cu aeroturbine; cu turbină pentru aer; 
cu propulsoare de aer (platformă zburătoare); 
pompă hidrostatică pentru apă; roată hidraulică.
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 -  Sunt prima dată la Chişinău şi m-a sur-
prins în mod plăcut organizarea şi atmosfera 
familiară a expoziţiei. Vreau să vă prezint 
schemele instalaţiilor de zbor. Iniţial, a avut 
mai multe denumiri ”aeroportant”, ”macara 
aeriană” şi după ce am consultat OSIM-ul, am 
convenit la denumirea de ”platformă zbură-
toare”. Am pornit de la ideea că desişurile 
pădurilor noastre nu pot fi exploatate pentru 
că e dificil să ajungi acolo. Materialul lemnos 
care cade şi putrezeşte şi nu-l foloseşte nimeni, 
ar putea fi scos şi transportat de acolo cu un 
asemenea aparat. L-am conceput în trei vari-
ante. Unul din ele ar fi de uz mai general, cu 
transvăzătoare de aer, unul care este destinat 
în special turismului, cu o turbină şi altul desti-
nat exploatării lemnului din zone inaccesibile. 
Bineînţeles, poate fi folosit la orice altceva, ca 
orice maşină zburătoare care nu are nimic în 
comun cu avionul, elicopterul sau balonul. Un 
elicopter se poate folosi în pădure, dar cos-
tă enorm şi presupune multe riscuri. Instalaţiile 
mele sunt concepute modular, dacă se întâm-
plă să cadă vreun element, rămân altele func-
ţionale. Prefer să o exploatăm cu cineva care 
are posibilitatea tehnică de aplicare. Dacă ar 
fi să estimez o investiţie pentru a elabora un 
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prototip, ar ajunge la 500-600 mii de euro 
pentru un aparat modest.

Invenţia a fost distinsă cu o medalie de 
bronz.

Societatea Internaţională de Inovare şi Abi-
lităţi Avansate din Toronto (TISIAS) în prezenţa 
dlui Monsook Chang, Preşedintele TISIAS, care 
a prezentat invenţiile cu care a venit la Salon, 
şi anume: 

1. Plasture adeziv pentru protecţia plăgilor 
(cu caracteristici fizice), care permite vindeca-
rea fără a lăsa cicatrici şi, totodată, reduce 
durerea cauzată în timpul aplicării acestuia. 

2. Sistem video de vizualizare multiplă şi 
sistem de sunet stereofonic 3D, inclusiv contro-
lerul sunetului stereofonic. Controlerul sunetu-
lui stereofonic înregistrează secvenţele video, 
iar datele sistemului de înregistrare a sunetu-
lui stereofonic 3D sunt transmise prin diferite 
canale, unde datele preluate sunt configura-
te în 3 axe separate (X,Y şi Z), locaţii care 
permit publicului să audă sunetul din direcţii 
şi unghiuri diferite. Controlerul poate măsu-
ra şi ajusta distanţa tridimensională, direcţia 
şi unghiul pentru a permite un control în timp 
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real al dimensionării, extinderii şi minimaliză-
rii secvenţelor video din punctul de vedere al 
vizualizării multiple, arealul separat sonor/
video împreună cu egalizatorul de sunet (EQ) 
care ajustează sunetul boxelor pentru a reda 
realitatea, cu un efect intensificat.

3. O metodă nouă şi inofensivă de mărire a 
buzelor ”Candy Lipz plumpers”. 

„Este un dispozitiv nou apărut pe piaţă. 
Toate femeile îşi doresc buze mai senzuale 
însă injectările cu acid hialuronic nu mai sunt 
la modă. Acum în vogă este acest dispozitiv 
care dilată vasele sangvine din buze, astfel, în 
doar câteva minute acestea se măresc consi-
derabil. Pentru a obţine efectul dorit, aparatul 
trebuie să fie plasat în jurul buzelor, iar per-
soana trebuie să inspire aerul din interior. Ast-
fel, se va forma vacuum în cavitatea unde se 
află buzele, iar ulterior va rezulta mărirea lor 
în volum. Procedura nu este dureroasă şi nici 
nu cauzează daune sănătăţii dacă, desigur, 
nu este efectuată în exces. Efectul de mărire a 
volumului buzelor durează, în medie, trei ore”, 
a menţionat canadianul. 
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Hazim JABBAR AL-DARAJI, dr., profesor, 
Universitatea din Bagdad, Irak, Preşedintele 
Asociaţiei Inventatorilor din Irak, membru al 
Comitetului executiv al Federaţiei Internaţio-
nale a Asociaţiilor Inventatorilor (IFIA).

 - Am venit la EIS „INFOINVENT” cu invenţii 
precum: utilizarea apei tratate magnetic pentru 
îmbunătăţirea eficienţei reproductive şi fiziologi-
ce a păsărilor, densitatea de volum şi greutatea 
relativă a componentelor ţesuturilor, noua meto-
dă de crioconservare a materialului seminal avi-
ar, metodă nouă de prezicere a fertilităţii utili-
zând penetrarea spermei-ovulului, însămânţarea 
artificială în porumbel şi utilizarea L-carnitinei 
sintetice pentru îmbunătăţirea eficienţei repro-
ductive şi productive a raţelor domestice. 

Menţionez faptul că, pe parcursul ac-
tivităţii mele am participat la peste 110 de 
conferinţe şi ateliere de lucru regionale şi in-
ternaţionale. Sunt membru a 40 de comitete 
ştiinţifice internaţionale în diferite domenii. De 
asemenea, am publicat aproximativ 230 de 
lucrări de cercetare ştiinţifică în reviste regi-
onale şi internaţionale. Sunt deţinătorul a 26 
de brevete de invenţie, unele larg implemen-
tate. Am obţinut mai multe medalii şi premii 
prin participarea la expoziţii internaţionale 
de invenţii, care au avut loc în diferite ţări ale 
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lumii. Am o experienţă de peste 25 de ani 
în domeniul cercetării, predării şi experienţei 
practice în domeniul managementului, fiziolo-
giei, reproducerii şi însămânţării artificiale la 
multe animale. Mai mult decât atât, am ob-
ţinut cunoştinţe avansate în domeniu prin in-
termediul mai multor programe şi cursuri de 
instruire naţionale şi internaţionale. 

Expoziţiile de inventică sunt utile şi nece-
sare şi reprezintă un mediu ideal pentru întâl-
niri între inventatori, cercetători şi oamenii de 
afaceri din diferite colţuri ale lumii.

Atelierul de design „Stamati Mihai”, în per- în per-în per-
soana designerului Mihai STAMATI, lector la Ca-
tedra „Design Industrial şi de Produs” de la Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei. 

Menţionăm că în anul 2009, Mihai Stamati 
a creat designul-concept al unei bănci a îndră-
gostiţilor  expusă în locurile publice ale oraşului 
Paris, Franţa numită „Le gardien des souvenirs”, 
adică „Străjerul amintirilor”. Datorită faptului 
că designul banchetei a fost protejat prin pro-
cedura Aranjamentului de la Haga privind înre-
gistrarea internaţională a desenelor şi modele-
lor industriale, conform cererii DM/073399, şi 
Mihai Stamati avea drepturi exclusive de utili-
zare, nimeni nu putea să-l utilizeze fără acor-
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dul autorului. Administraţia Parisului a fost ne-
voită să încheie un contract de utilizare, iar dl 
M. Stamati a fost remunerat pentru creaţia sa.

La actuala ediţie a expoziţiei M. Stamati a 
venit cu o Colecţie de obiecte ce prezintă cre-
aţii de design destinate atât mediului interior, 
cât şi celui exterior. Lucrările explorează dome-
nii, cum ar fi: mobilierul şi piesele de decor, pe 
de o parte, şi jucării pentru copii, pe de altă 
parte. La fel, prezintă: Colecţia de jucării din 
lemn, „Design dedicat copiilor” – noi modele 
de design, confecţionate din lemn, placaj şi pie-
le. Sunt utilizate tehnologii moderne, dar este 
păstrat specificul jucăriilor tradiţionale din lemn. 
Pentru această colecţie, în cadrul EIS „INFOIN-
VENT-2015” a fost distins cu medalie de aur.

- Consider că este foarte important că în 
Republica Moldova se organizează manifes-
tări de acest gen, cum este Expoziţia ”INFOIN-
VENT”, pentru că sunt foarte puţine evenimente 
unde creatorii îşi pot expune produsele sale 
publicului. În general în RM nu există un mediu 
activ pentru designeri, un mediu activ ar însem-
na expoziţii, lansări de produse noi, proiecte 
publice în care să fie implicaţi designeri, iar pu-
blicul să fie interesat de proiectele lor.
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Designerii Angela SCRIPCENCO şi Nina 
UTOCICHINA de la Universitatea Tehnică a Mol-
dovei au fost distinse cu premiul „Cel mai reuşit 
design industrial” pentru colecţia vestimentară 
”Uniformă şcolară pentru adolescente”.

Am întrebat-o pe dna Angela Scripcenco, 
conf. univ. dr., şef Catedră Tehnologia confecţii-
lor din ţesături şi tricouri, UTM despre ce conţine 
colecţia şi cine a venit cu ideea de a o realiza. 

- Uniforma şcolară conţine şapte piese 
vestimentare şi este destinată adolescente-
lor: jachetă, fustă, pantaloni, rochie, sarafan, 
bluză. Opţiunea de completare a setului este 
liberă, în conformitate cu necesităţile persona-
le, astfel, pot fi folosite în calitate de mijloace 
de personalizare accesoriile propuse în cadrul 
colecţiei (jabou, cochilie, cravată, guleraşe, 
manşete detaşabile din diferite materiale şi în 
diferite stiluri). Ideea a fost a studentei mele 
Nina Utocichina şi i-a venit în timp ce îşi făcea 
teza de licenţă, fiind inspirată de fiica sa de 
15 ani. Uniformele au fost pe placul fabricii la 
care munceşte Nina, astfel că setul ar putea 
fi găsit în curând şi pe rafturile magazinelor. 
Actualmente, vreau să obţin avizul Ministeru-
lui Educaţiei, ca setul să poată fi produs pe 
scară largă. Un asemenea set ar costa în jur 
de 1000 de lei. Consider că uniforma şcolară 
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disciplinează tânăra generaţie şi şterge dife-
renţele de clasă socială, apropiindu-i mai mult 
pe elevi de şcoală. Pentru viitor am dori să 
dezvoltăm această idee şi să elaborăm uni-
forme şcolare pentru toate vârstele.

Valeriu DAMASCHIN, inginer, inventator. 
A venit la expoziţie cu un dispozitiv pen-

tru formarea găurilor în sol pentru plantarea 
copacilor şi viţei-de-vie. Noul dispozitiv ne va 
scuti şi de povara căldărilor cu apă pe care 
trebuie să le turnăm la rădăcina pomilor.

- Vom sădi copaci fără să punem mâna pe 
hârleţ. Construcţia dispozitivului de plantare 
pentru formarea găurilor în sol permite şi meca-
nizarea operaţiunilor de formare a găurilor prin 
conectarea unei unelte electrice pentru execu-
tarea rotaţiilor axiale ale corpului. Eu, personal 
am sădit un număr impunător de copaci şi viţă-
de-vie. Ideea dispozitivului mi-a venit când lu-
cram în grădină. Acesta suplineşte munca a sute 
de oameni, randamentul fiind mai mare atunci 
când este vorba despre suprafeţe mari. 

Noul dispozitiv are prevăzut şi un furtun 
prin care apa ajunge la rădăcina copacilor. 
Inginerul deţine brevet de invenţie pentru 
acest dispozitiv şi speră că Moldova va de-
veni mai verde şi mai curată datorită noilor 
plantaţii sădite cu ajutorul acestui dispozitiv.
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INVENŢIILE DE ULTIMĂ ORĂ ALE 
MOLDOVENILOR: ALGE MARINE,  

ACID HIALURONIC, MOTOR PENTRU 
ÎNCĂLZIREA APEI POMPATE DIN FÂNTÂNĂ

Inventatorii din Republica Moldova susţin că 
pot contribui la reducerea consumului de energie 
electrică şi la dezvoltarea biotehnologiei în agri-
cultură, industria alimentară şi cosmetologie... 

Inventatori, oameni creativi şi instituţii din 
domeniul inovării şi cercetării şi-au prezentat 
noutăţile la expoziţia „INFOINVENT” de la 
Moldexpo. Participanţii au propus lucrări teh-
nico-ştiinţifice, soiuri şi seminţe de plante, de-
sign industrial, lucrări realizate în lemn natural, 
produse cosmetice inovative, servicii şi produse 
inovative şi creaţiile tinerilor inventatori. 

Homeopatie şi alge marine moldoveneşti 

Reprezentanţii de la Agenţia pentru Ino-
vare şi Transfer Tehnologic au găsit formula 
moldovenească a acidului hialuronic. Acidul hi-
aluronic este extras din creasta de cocoş şi se 
foloseşte pentru reducerea ridurilor la femei, 
dar şi la bărbaţi. Produsul este homeopatic şi 
costă 100 de lei.  
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În Orient, algele marine au început să fie 
consumate cu mii de ani în urmă. Cât ar pă-
rea de straniu, dar şi în ţara noastră se pot 
obţine aceste produse bogate în minerale şi 
antioxidanţi. Cercetătoarele din cadrul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei extrag alge bio-
logic active din solul Republicii Moldova. „Noi 
extragem cinci tipuri de alge, printre care 
spirulina comestibilă, care se găseşte în far-
macii. Algele pot fi folosite pentru creşterea 
plantelor, epurarea apei. Biotehnologia este 
în stadiu începător”, spune Alina Trofim, doctor 
în biologie.   

Lucrări din lemn exotic 

În cadrul evenimentului, şi-au expus lucrări-
le creative şi meşterii populari Victor Pelin şi Mi-
hai Apostol. Victor Pelin este cunoscut publicului 
din ţara noastră prin lucrările confecţionate din 
lemn natural de frasin, tei, cireş şi stejar. „Con-
fecţionez la comandă suport pentru sticle de 
vin şi diverse lucrări artistice. Elaborez trofee 
de lemn pentru diferite festivaluri şi jubileuri 
corporative”, ne explică meşterul Pelin prezen-
tându-ne lucrările.  Mihai Apostol este un tânăr 
din Chişinău, care a îndrăgit prelucrarea lem-
nului de la tatăl său. Lucrează cu lemn natural 
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specific ţării noastre (nuc, frasin, tei), dar şi cu 
lemn exotic (măslin, padauk, mahagon, wenge). 
M. Apostol implementează o tehnică mai puţin 
obişnuită pentru ţara noastră. „Metoda repre-
zintă o combinaţie dintre creativitate şi mate-
matică. E vorba despre foarte multe calcule. Eu 
am preluat-o din SUA. La noi nu cunosc pe cine-
va să o practice, deoarece este foarte dificilă. 
Lucrarea „Hora fetelor” a fost executată timp 
de o lună, cuprinde 3117 piese din lemn de 
frasin, nuc, wenge şi padauk”, spune cu multă 
modestie Mihai Apostol.  

 Lucrări tehnico-ştiinţifice 

Tinerii inventatori susţin că apa caldă este 
mai bine asimilată de plante, iar pentru încăl-
zirea apei menajere au creat un motor special 
cu răcire-încălzire. Studentul Alexandru Sâr-
bu de la Colegiul Tehnic Agricol a elaborat 
două motoare, unul cu patru şi altul cu două 
pistoane, care pompează apa din fântână şi 
o încălzeşte concomitent. „La răcirea motorului 
apa se încălzeşte. Consumul de energie elec-
trică este foarte mic, dar randamentul înalt. 
Acest tip de motor este folosit pe larg în SUA. 
La noi abia se testează”, ne explică Alexan-
dru, originar din oraşul Soroca.      
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Fraţii Igor şi Roman Răilean din satul Stău-
ceni au venit la expoziţie cu un „Generator de 
hidrogen”, care este o sursă de combustibil eco-
logic, iar gazul nu poluează atmosfera aşa cum 
o face gazul obişnuit. Acest sistem poate fi fo-
losit la topirea şi sudarea metalelor, încălzirea 
camerei. Iurie Marusic, student la Universitatea 
Tehnică a Republicii Moldova, a creat avionul 
fără pilot. Avionul este dotat cu cameră foto şi 
video. „Lucrarea mea este capabilă să execu-
te misiuni complexe, de la elaborarea hărţilor 
până la operaţiuni de salvare. Deocamdată se 
află la etapa de testare. E similar cu o dronă, 
doar că are nevoie de o pistă de decolare, la 
modul practic, invenţia poate fi utilizată în agri-
cultură”, precizează Iurie.   

La târgul de inventică, inventatorii din 
peste 11 state şi-au expus realizările tehni-
co-ştiinţifice, materializate în invenţii şi produ-
se inovative. Au mai fost expuse produse de 
panificaţie inspirate din sărbătorile ortodoxe, 
pâine artizanală, accesorii hand-made, soiuri 
de struguri fără seminţe adaptaţi la clima din 
Moldova. 

Natalia MUNTEANU,  
www.adevarul.md
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MEDICINA, FARMACIA, COSMETICA  
ŞI PARAMEDICALUL LA EIS „INFOINVENT-2015”

Anul acesta, la ediţia a XIV-a a EIS „INFO-
INVENT”, Universitatea de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” a participat cu 33 de 
invenţii în domeniile stomatologie, farmacotera-
pie, ORL, oftalmologie, radiografie, combustii, 
neurologie şi endocrinologie. 

Deosebit de utilă pentru contextul actual 
este Metoda de tratament al combustiilor de 
gradul I-III, prezentată de către autorii Ghi-
cavîi Victor şi Gavriluţa Vadim. Metoda de 
tratament al celor mai severe arsuri, prin care 
este micşorat riscul de infectare a ţesuturilor, 
va reduce durata spitalizării pacienţilor şi va 
contribui la diminuarea cheltuielilor pentru 
tratament şi evitarea utilizării preparatelor 
cicatrizante costisitoare. Institutul de Ingine-
rie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al 
AŞM a venit cu 11 invenţii. Printre cele mai 
actuale ar putea fi numită lucrarea în două 
volume „Resuscitarea cardiorespiratorie şi 
cerebrală”, a autorului Gheorghe Ciobanu. 
Volumele ştiinţifice sunt dedicate medicinii 
de urgenţă şi vizează raţionamentul clinic 
în stabilirea diagnosticului şi tratamentului 
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în urgenţele medico-chirurgicale. Monogra-
fia include cele mai importante realizări în 
resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală 
a pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgica-
le majore. Lucrarea este dedicată medicilor 
specialişti din diverse domenii, rezidenţilor, 
studenţilor şi, în special, medicilor de urgenţă 
şi anesteziştilor-reanimatologi. De asemenea, 
Centrul Naţional de Sănătate Publică a pre-
zentat şase invenţii în domeniu, printre care 
se numără Metoda de tratament al infecţiei 
cu virusul herpes simplex de tip 1 şi 2. Autorii 
de la CNSP, coordonaţi de către Constantin 
Spînu, se referă la tratamentul infecţiei her-
petice, etiologic cauzate de herpesvirusuri 
rezistente la aciclovir. Potrivit invenţiei, dia-
gnosticul de laborator este completat cu un 
modul original de diferenţiere a tulpinilor de 
virus herpetic, realizat timp de 12-24 de ore 
de la examenul clinic şi care permite, la ne-
cesitate, abandonarea tratamentului cu aci-
clovir şi iniţierea unui alt tratament antiviral 
independent de timidinkinază, obţinând un 
răspuns virusologic susţinut. Metoda propusă 
sporeşte eficacitatea tratamentului, manifes-
tată prin reducerea evidentă a duratei de 
spitalizare a pacientului, cu excluderea dez-
voltării efectelor adverse severe. 
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Menţionăm că dintre 103 instituţii de cerce-
tare care au fost prezente la eveniment, 77 au 
fost din domeniul medicinii, iar din 19 cercetă-
tori care au prezentat lucrări în nume propriu, 
4 – din secţiunea medicală. 

Comisia de experţi şi Juriul internaţional al 
expoziţiei a apreciat lucrările prezentate din 
domeniul medicinii, farmaciei, cosmeticii şi para-
medicalului cu 13 medalii de aur, 10 de argint 
şi 10 de bronz. Totodată, Diploma şi Premiul 
AGEPI pentru „Cea mai bună invenţie creată de 
un tânăr inventator” a ajuns la Olga Macago-
nova, cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului 
ştiinţific de inginerie tisulară şi culturi celulare al 
USMF ”N. Testemiţanu”.

Sursa: http://mednews.md/medicina-farmacia-
cosmetica-si-paramedicalul-concureaza-pentru-me-

daliile-infoinvent/
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MINISTERUL CULTURII A PARTICIPAT LA 
EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ SPECIALIZATĂ 

”INFOINVENT–2015”

Ministerul Culturii a participat în perioada 
25-28 noiembrie, curent, la cea de-a XIV-a ediţie 
a Expoziţiei Internaţionale Specializate ”INFOIN-
VENT - 2015”, care s-a desfăşurat în incinta Cen-
trului Internaţional de Expoziţii ”Moldexpo”.

Evenimentul a fost organizat de Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în 
parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldo-
vei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehno-
logic a AŞM şi CIE ”Moldexpo”.

Expoziţia a întrunit cca 100 de instituţii 
din domeniul ştiinţei şi inovării, învăţământului 
superior, inventatori, persoane creative atât 
din ţară, cât şi de peste hotare. Evenimentul 
a avut drept scop promovarea şi prezentarea 
publicului interesat a noilor invenţii şi produ-
se creative, cu potenţial de comercializare. În 
cadrul expoziţiei au fost organizate master-
class-uri în domeniul împletitului din fibre ve-
getale, precum şi masa rotundă cu genericul 
”Istorii de succes ale businessului creativ”.   

Ministerul Culturii a participat la expozi-
ţie cu un stand ce vizează Programul ”Europa 
Creativă”. Republica Moldova a aderat la 
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Programul ”Europa Creativă” în anul 2014. 
Programul prevede susţinerea capacităţii sec-
toarelor culturale şi creative europene de a 
funcţiona la nivel transnaţional şi internaţional, 
precum şi consolidarea capacităţii financiare 
a organizaţiilor mici şi mijlocii din sectoarele 
culturale şi creative într-un mod sustenabil. De 
asemenea, Programul stabileşte promovarea 
circulaţiei transnaţionale a operelor culturale 
şi creative, şi mobilitatea transnaţională a ac-
torilor din domeniul cultural şi creativ.

„Europa Creativă” are trei subprograme: 
Media, Cultura şi o componentă transsectorială 
dedicată garantării creditelor bancare şi coo-
perării în domeniul politicilor culturale. Subpro-
gramul „Cultura” susţine proiectele de coopera-
re între minimum 3 ţări, traducerile din literatura 
europeană, platformele europene care sprijină 
mobilitatea şi promovarea creatorilor şi reţelele 
europene care contribuie la profesionalizarea 
operatorilor din sectoarele culturale şi creative.

Republica Moldova a devenit parte a 
acestui program datorită consultaţiilor perma-
nente avute între Ministerul Culturii al Republi-
cii Moldova, Misiunea Republicii Moldova pe 
lângă Uniunea Europeană şi Direcţia generală 
educaţie şi cultură a Comisiei Europene.

(Text şi foto: http://www.mc.gov.md/)
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ALEXANDRU SÂRBU ŞI ALEXANDRU CIUVAGA, AU 
ADUS, ÎMPREUNĂ CU PROFESORUL LOR DE FIZICĂ, 

VICTOR CIUVAGA, AURUL PENTRU INVENŢIA 
PREZENTATĂ LA EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ 

SPECIALIZATĂ ”INFOINVENT-2015”

Doi elevi din Soroca, alături de profesorul 
lor de fizică, au prezentat la Expoziţia Internaţio-
nală Specializată „INFOINVENT-2015” invenţia 
„Utilizarea surselor de energie regenerabile – 
motorul STIRLING”, care a fost apreciată cu 
medalia de aur.

„Scopul invenţiei constă în proiectarea 
unei scheme noi a motorului Stirling (modifi-
carea răcitorului) care ar permite de a utili-
za eficient resursele regenerabile de energie. 
Modelul propus este destinat pompării apei 
din rezervoarele (naturale sau artificiale) cu 
apă şi/sau încărcarea unor baterii. Apa pom-
pată este folosită în calitate de răcitor înlo-
cuind astfel răcitorul de tip radiator” ne-a 
comunicat Voctor Ciuvaga. Potrivit sursei, mo-
torul Stirling poate fi folosit în gospodăriile 
ţărăneşti la obţinerea energiei electrice sau/
şi pomparea apei pentru irigare, pentru asi-
gurarea gospodăriei cu apă caldă menajeră. 
În final obţinem: o diminuare a poluării me-
diului, o economie a resurselor naturale de 



68 ]

ECOURI DIN PRESĂ DESPRE EIS „INFOINVETNT-2015”

energie, o micşorare a importului de resurse 
energetice. Înlocuirea răcitorului de tip radia-
tor aduce după sine două avantaje: se obţine 
un randament mai mare, deoarece răcirea cu 
apă este mai eficientă decât răcirea cu aer; 
apa care iese din sistemul de răcire poate fi 
folosită pentru necesităţile casnice – apă cal-
dă menajeră sau apă caldă în sistemul de în-
călzire (casă-seră), apa pentru irigare.

(Text şi foto: http://odn.info.md)
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