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CELE MAI VALOROASE INVENȚII ȘI INOVAȚII, PREMIATE ÎN CADRUL 
EXPOZIȚIEI „INFOINVENT-2017”

Ajunsă la cea de-a XV-a ediţie, Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” constituie 
un prilej unic de a susține și promova activitatea inovațională, de a atrage noi investiții în economia națională. 
Prin organizarea acestei expoziții, AGEPI și-a propus să formeze un loc de întâlnire a inventatorilor, 
mediului de cercetare cu oamenii de afaceri interesați să pună în practică rezultatele cercetării și creativității. 

Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT-2017” s-a desfășurat în perioada 15-18 noiem-
brie la Chișinău, fi ind organizată în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei (AȘM), Agenția pentru 
Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) și CIE „Moldexpo” și cu susținerea Ofi ciului European de Brevete 
(OEB).

Evenimentul din anul curent a întrunit instituții și întreprinderi, inventatori și antreprenori, specialiști 
în domeniul protecției proprietății intelectuale din Republica Moldova, România, Portugalia, Croația, Ce-
hia, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite etc. Festivitatea de premiere a avut loc pe 17 noiembrie, la CIE 
„Moldexpo”.
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Astfel, cele aproape 400 de lucrări expuse la standuri au fost apreciate de Comisia de experți și Juriul Internațional 
al expoziției cu următoarele distincții: medalii de aur – 129, medalii de argint – 72 și medalii de bronz – 55.

De asemenea, invențiile prezentate au fost apreciate cu trofee, cupe, diplome și mențiuni speciale atât 
de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cât și de partenerii naționali, precum și de 
instituțiile internaționale prezente la eveniment.

În cadrul festivității de premiere, Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan, a felicitat participanții la 
expoziție: „Sperăm că eforturile depuse de participanţi și organizatori vor contribui la familiarizarea publicu-
lui larg cu avantajele și benefi ciile protecţiei juridice a invenţiilor și a altor obiecte de proprietate intelectuală 
în benefi ciul autorilor și al titularilor de drepturi. Urez inventatorilor, cercetătorilor, reprezentanților între-
prinderilor inovative, precum și oamenilor creativi să-și valorifi ce lucrările, să obțină fi nanțare și să contribuie 
la progresul Republicii Moldova”, a spus în încheiere doamna Lilia Bolocan.

Cea mai importantă distincție care se acordă în cadrul EIS „INFOINVENT” este Premiul Guvernului 
Republicii Moldova „Inventator remarcabil”. În cadrul acestei ediții, marele premiu i-a revenit inventato-
rului Victor Covaliov, pentru ciclul de invenții în domeniul ecologiei.



Tradițional, în cadrul expoziției sunt înmânate distincțiile Organizației Mondiale a Proprietății Intelec-
tuale (OMPI) pentru cei mai activi inventatori și instituții inovative.

Astfel,  Medalia de aur a OMPI pentru inventatori  a fost acordată lui Valeriu Fala, pentru ciclu de 
invenții în domeniul medicinii (stomatologiei).

Trofeul OMPI în domeniul proprietății intelectuale pentru întreprinderi i-a revenit Institutului de 
Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM.

De asemenea, echipa de inventatori de la UTM: Bostan V., Dulgheru V., Bostan I., Dumitrescu C., 
Ciobanu R., Ciobanu O. a obținut Premiul mare al AGEPI „Invenția anului” pentru „Sisteme de orientare a 
panourilor fotovoltaice”.

Premiul AGEPI  „Cea mai bună invenţie creată de o femeie inventator”, la nivel național, i-a revenit 
Galinei Lupașcu, pentru lucrarea „Controlul genetic al caracterelor de rezistență și productivitate la grâul co-
mun”. La nivel internațional, premiul a fost acordat Doricăi Botău (România), pentru lucrarea „Cioco Most”.      
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AGEPI a acordat premiul „Cea mai bună invenţie creată de un tânăr inventator” din Republica Moldova 
Ninei Bogdan, pentru „Procedeu de obținere a brânzei și a băuturii din zer acid”. Premiul „Cea mai bună 
invenţie creată de un tânăr inventator” din străinătate a fost acordat Alexandrei Tucaliuc (România), pentru 
„Procedeu de separare a benzilmetilaminei”.

În cadrul festivității de premiere, organizatorii au desemnat și câștigătorii Trofeului AGEPI pentru ino-
vare și creativitate. Astfel, premiul în domeniul cercetare-dezvoltare și învățământ superior a revenit Institu-
tului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM, iar în domeniul antreprenoriat, premiul a fost 
acordat companiei EURO-ALCO SRL.

Premiul AGEPI „Cel mai reușit design industrial” a mers la echipa de inventatori din cadrul Universității 
Tehnice a Moldovei: Viorica Cazac, Raisa Druţă, Alexandra Osoba, Lucia Adascaliţa, Natalia Onici, Ivan Osoba 
și Igor Vlas pentru lucrarea „Ambalaje pentru produse lactate inofensive și inteligente”. La nivel internațional, pre-
miul pentru cel mai reușit design industrial s-a acordat lui Muhammad Abdul Aziz Al Baker (Inventarium-Science, 
Portugalia), pentru „Ceas al quds pentru pace”.

În același timp, AGEPI a acordat Premiul „Cel mai de succes soi de plantă” grupului de inventatori din 
cadrul Grădinii Botanice a AȘM (Institut): Alexei Palancean, Elisaveta Onica, Ion Roșca pentru „Cătină 



albă, soiul catrin”, precum și inventatorilor români de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veteri-
nară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara: Dobrei Alin Ionel, Sala Florin, Grozea Ioana, 
Poiană Mariana Atena, Mălăescu Ioana Mihaela, Ghiţă Alina Georgeta și Borca Victoria Ana, pentru soiul 
„Vitistm alb aromat de silagiu”.

Premiul AGEPI „Cea mai reprezentativă participare la expoziţie” a fost acordat Universității Tehnice a 
Moldovei, Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, Forului Inventatorilor Români și 
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, România.

Menționam că pe perioada expoziției, AGEPI a organizat o serie de manifestări, care a cuprins mese 
rotunde, conferințe și ateliere de lucru.

Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” reprezintă un mediu ideal pentru întâlniri de 
afaceri între inventatori, cercetători și reprezentanții sectorului investițional. Este un eveniment major pen-
tru întreaga comunitate științifi că și inovațională a Republicii Moldova. 

www.agepi.gov.md 
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PREZENTĂM, ÎN CONTINUARE, O SERIE DE INTERVIURI REALIZATE 
CU PARTICIPANŢII EIS „INFOINVENT-2017”:

Fernando Maldonado LOPES, Președinte al INVENTARIUM SCIENCE, Portugalia și a 
Asociației Portugheze a Inventatorilor, Inovatorilor și Creativității  (APIICIS). 

Iată ce a relatat dl Fernando LOPES despre organizarea și desfășurarea expoziţiilor de inventică și în 
special a EIS „INFOINVENT”: 

 - În calitate de președinte al „INVENTARIUM SCIENCE”, particip la majoritatea saloanelor internaționale 
de inventică la care prezint lucrările inventatorilor-membri ai societății noastre și vreau să menționez faptul că o 
expoziţie de inventică este foarte greu de organizat, iar succesul depinde de invenţiile noi prezentate și de acţiunile 
de promovare ce se întreprind. Mulţumesc organizatorilor, în special AGEPI, că am fost invitat să particip la lucră-
rile expoziţiei. Fiind pentru prima dată în Republica Moldova, sunt plăcut impresionat de nivelul de organizare a 
expoziţiei, de numărul mare de expozanţi, admir calitatea de prezentare a standurilor, iar informaţia care o regăsim 
aici este foarte utilă și bine structurată. Cu cât sunt mai mulţi participanţi, cu atât expoziţia devine mai vizibilă și vor 
veni mai mulţi vizitatori, care la rândul lor vor aduce mai mulţi oameni interesaţi să investească în invenţii. 



Prezint aici câteva invenții, și anume: Ceas de lux pentru pace, autor este Muhammad Abdul Aziz al 
Baker, din Qatar. Reprezintă o tehnologie care nu permite niciunui sistem de scanare să vadă ce se afl ă în el. 
Ceasul conexează islamul, creștinismul și iudaismul. Este un indicator al perioadei de post pentru musul-
mani, creștini și evrei. Altă invenție este: Automobil electric „Veeco”, fabricat în Portugalia. Autor Joao da Silva 
de Oliveira. Este un automobil tip sport Seria Veeco RT 1, cu două locuri, capabil să parcurgă un interval de 
250 km cu o singură încărcare a bateriei. Vehiculul se distinge prin poziția sa sportivă, are două scaune, uși 
deschise vertical, consum de 9-10 KW/pe oră la 100 de kilometri, iar bateriile pot fi  încărcate „peste noapte” 
într-un conector standard cu o singură fază, cum ar fi  cele din casă. Prototipul a fost deja aprobat și începem 
să producem într-o serie de 10 mașini, pe care deocamdată nu le vom comercializa.

Invenția „Ceas al quds pentru pace” a fost distinsă cu o medalie de aur și cu Premiul pentru cel mai 
reușit design industrial la nivel internațional. 
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Renumitul inventator al tehnologiilor verzi a Republicii Moldova, dl Victor COVALIOV, doctor, 
conf. univ. la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM, autor a circa 350 de invenţii (inclusiv 69 
certifi cate de autor a URRS) a fost distins la ediția curentă a EIS „INFOINVENT” cu Premiul Guvernului 
Republicii Moldova „Inventator remarcabil” pentru ciclu de lucrări în domeniul ecologiei. 

Dl Victor Covaliov se afl ă printre cei mai productivi inventatori din Republica Moldova, la moment 
acesta a depus la AGEPI 269 de cereri de brevetare a invențiilor.

- Particip la EIS „INFOINVENT” de la prima ediţie. Apreciez efortul organizatorilor, care au de-
pus o muncă enormă pentru desfășurarea evenimentului. De altfel, după nivelul de organizare această 
expoziţie poate concura cu saloanele de inventică de la Geneva, Bruxelles, Moscova și aceasta nu este doar 
părerea mea, dar și a mai multor participanţi din ţările vecine, cu care am reușit să stabilesc relaţii bune de 
colaborare. Dintre invențiile cu care mă mândresc cel mai mult, menționez o metodă nouă de producere a 
biogazului din resturi vegetale. Noutatea este că biogazul obținut poate avea chiar 90% metan, asemenea 
gazelor naturale și este produs de trei ori mai repede decât prin metode tradiționale și mult mai ieft in. În 
plus, reziduurile sunt fără miros și toxine și pot fi  folosite ca îngrășăminte organice. Această lucrare este 
câștigătoarea prestigiosului Concurs Internaţional Energy Globe 2015 (Austria). Premiul Energy Globe 



este decernat pentru proiecte ce vizează conservarea resurselor naturale, dar și utilizarea energiilor regene-
rabile sau a surselor cu emisie zero.

Constantin SPÂNU, profesor, doctor habilitat, specialist în virusologie medicală, vicedirector al Cen-
trului Național de Sănătate Publică (CNSP), care este direct responsabil de colectarea și monitorizarea 
situației epidemiologice. 

- Am venit la INFOINVENT cu o serie de invenții privind epidemiologia,  diagnosticul și tratamentul 
hepatitelor virale de toate gradele, dar și a gripei sezoniere sau endemice. De asemenea, prezentăm o metodă 
nouă de testare a sângelui la marcherii hepatitei virale B oculte (ascunse) în sângele donatorului. Ne-am propus 
să evidențiem un nou algoritm special de identifi care între donatori la hepatita ocultă (virușii care nu se di-
agnostichează). Problema pe care o rezolvă invenția dată este sporirea efi cacității tirajului sângelui donat în 
scopul prevenirii transmiterii hepatitelor virale oculte prin transfuzie de sânge de la persoanele cu hepatită 
virală B ocultă, utilizând un algoritm special de identifi care a marcherilor. Lucrarea se înscrie în obiectivele 
Programului Național de combatere a hepatitelor virale B, C, D pentru anii 2017-2021, astfel investigând 
peste 10 mii de probe de sânge de la Serviciul de Transfuzie am evidențiat câteva cazuri de hepatite oculte, 
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dacă nu erau depistate, ar fi  ajuns în transfuzii care, la rândul lor, ar fi  infectat alte câteva zeci de persoane. 
Dacă estimăm tot ce am valorifi cat noi în trei programe naționale, care conțin aceste metode noi de testare a 
sângelui, statul a obținut un profi t de cel puțin 1 mlrd de lei. 

La actuala ediţie a Expoziţiei, invenţia Metodă de determinare a marcherilor hepatitei virale B în sângele 
donatorului a fost apreciată cu o medalie de aur.  

Mihai Aurel ȚÎȚU, profesor univ., dr. ing., Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, manager Centrul 
European PatLib din Sibiu, România:

- La Salonul „INFOINVENT”, echipa de cercetători din cadrul Universității „Lucian Blaga” participă 
pentru prima dată și a venit cu 8 invenții, iar una dintre ele în formă de prototip, și anume: Scaun pentru 
lucrul la calculator cu principiu activ de destindere a coloanei vertebrale, realizat de către un grup de ingineri 
și medici. Este un scaun medical, dar poate fi  folosit la birou. Lucrăm 8 ore pe zi la calculator și vertebrele 
se tasează, iar acest scaun medical este creat pentru a ajuta oamenii cu probleme de coloană și vor să prevină 
anumite probleme de sănătate. Acesta funcționează în felul următor: există două mânere, care vin sub brațe, 
se acționează pe mânere și se ridică coloana vertebrală, după care poate fi  acționat ca sistemul să funcționeze 



o dată la o oră, să tragă de coloană în sus, în felul acesta se produce diminuarea stresului asupra coloanei ver-
tebrale. Greutatea maximă pe care o va putea ridica este de 120 de kg. Prototipul costă 1.500 de euro, însă va 
fi  vândut la nivel de serie cu un preț de 50-60% mai ieft in. 

Este prima dată când îl prezentăm la un Salon de inventică și sperăm să găsim investitori pentru a-l im-
plementa într-o producţie mică. 

Menționez că m-a surprins în mod plăcut organizarea și atmosfera familiară a expoziţiei. Desigur, ar fi  
de dorit să vină cât mai mulți investitori, dar cu această problemă se confruntă și organizatorii saloanelor de 
inventică din România, anume de a aduce la astfel de manifestări oamenii de afaceri. Consider că trebuie și 
în continuare de organizat expoziții de inventică, pentru că în cadrul lor, în primul rând, inventatorii își pot 
prezenta și promova inovațiile sale.
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Remi RĂDULESCU din Timișoara, Președintele Societății Inventatorilor din Banat, România:
– Am venit la Expoziția INFOINVENT pentru a doua oară, prima dată am fost la ediția din anul 2013 

cu 5 invenții, acum sunt cu 4 invenții, toate în stare de funcționare: 
Cuburi – acesta reprezintă un joc de societate, care dezvoltă abilitatea jucătorului de a face calcule arit-

metice din cap și memoria jucătorului, este o combinație între strategie și noroc pentru că se joacă cu un zar;
Instalație pneumatică pentru scuturat pomi în perfectă stare de funcționare, am ajuns și la stadiul de 

produs comercial, este bună pentru spațiile înguste; 
Sistem de sterilizare a bancnotelor și monedelor – acesta a fost conceput să elimine bacterii,  care se 

găsesc pe bancnote și monede. O lampă UV germicidale cu emisie de ozon. Se pune bancnota în cutia de 
bani și acestea se închide. S-au făcut teste și s-a demonstrat că bancnotele sunt curate. Ar fi  două soluții de 
utilizare — în sistemul bancar sau în sistemul comercial, la casierii. Știm foarte bine că pe bancnote și monede 
se regăsesc foarte mulți microbi dăunători sănătății noastre. 

Consider deosebit de utile saloanele de inventică pentru că se întâlnește mediul de cercetare cu cel de 
afaceri, or, venim aici ca să găsim investitori. Tot ce ne înconjoară pe noi a fost odată o invenție, și trebuie să 



creăm legături funcționale între oamenii de afaceri și inventatori. Organizez Salonul Internațional de Invenții 
și Inovații „Traian Vuia” din Timișoara, și avem foarte mulți participanți din țară și de peste hotare. La ediția 
din 2016, au fost 64 de inventatori din Republica Moldova cu peste 200 de invenții, anul curent s-au prezen-
tat 34 de cercetători din Republica Moldova. Trebuie să aducem cât mai mulți tineri la aceste saloane, ca să le 
arătăm cum se poate elabora o invenție, cum se poate înregistra o invenție ca să obții un brevet de invenție și 
cum se pot promova lucrările pentru a fi  implementate.

Invențiile prezentate la expoziție au fost distinse cu 3 medalii de aur și una de argint. 
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Camelia MOLDOVAN, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României”  (USAMVB) din Timișoara, Facultatea de Tehnologie a Produselor Agroalimentare:

- Am venit la Expoziția „INFOINVENT” cu colegii de la USAMVB – (Facultățile de medicină veteri-
nară, agricultură, horticultură, zootehnie, chimie) și prezentăm lucrări din mai multe domenii: agricultură, 
alimentație, medicină, chimie, cosmetică ș.a. 

Printre invențiile prezentate se regăsește și „Cioco-Most”, o ciocolată  care ne-a atras atenția. Rugând-o să 
ne descrie ce reprezintă această ciocolată și pentru cine este destinată, dna Camelia Moldovan ne-a specifi cat 
următoarele: 

- Cunoaștem că ciocolata crește glicemia în mod inevitabil, deoarece conține zahăr, și persoanele diabe-
tice nu o pot savura. În comerț există ciocolate pentru persoanele diabetice, însa conțin ca îndulcitori poliol 
(alcool), maltitol și sorbitol care pot afecta, de asemenea, glicemia. Ciocolata „Cioco-Most” are ca îndulcitor 
Stevia rebaudiana, o plantă din cultura bio, care are o putere de îndulcire de 300 de ori mai mare decât a 
zahărului și suc de castravete amar – Momordia Charantia – ce reprezintă o variantă de insulină vegetală. În 
acest sens, produsul fi nit este foarte potrivit pentru consumul bolnavilor de diabet. 



În cadrul ediției curente a expoziției INFOINVENT, ciocolata „Cioco-Most”  a obținut Premiul „Cea mai 
bună invenţie creată de o femeie inventator” la nivel internațional. Premiul a fost acordat dnei Dorica Botău 
conferențiar, prof. univ., Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timișoara, Facultatea de Horticultură și Silvicultură.

O altă invenție prezentată la salon de către cercetătorii de la USAMVB, și anume de la Facultatea de Me-
dicină Veterinară este Cremă regenerativă pentru păr și unghii. Produsul este compus doar din ingrediente na-
turale (miere de salcâm, scorțișoară și Th ymuss serpyllum) și are efect regenerant asupra părului și unghiilor. 
Din perspectiva economică, raportul preț/calitate este în avantajul pacientului. Produsul poate fi  folosit în 
cabinetele dermatologice. Tot la capitolul cosmetică și dermatologie este și Carotela Oil – un produs obținut 
dintr-un amestec de uleiuri naturale cu adaos de extract caroteniodic din fructe de cătină albă, care se cultivă 
în România. Uleiul de cătină este un produs natural, bogat în acizi grași omega, care poate fi  folosit cu succes 
într-o varietate de scopuri, inclusiv ca remediu pentru menținerea frumuseții, revitalizarea și hidratarea pielii, 
unghiilor și părului. Acest ulei nu are efecte secundare nedorite și are o acțiune cosmetică complexă, cu be-
nefi cii atât pentru față, corp, cât și pentru îngrijirea scalpului și a părului uscat și deteriorat. Avem deja clienți 
fi deli care folosesc acest produs nu doar pentru tratament, dar ca și prevenție. 
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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România a fost reprezentată la Expoziţia INFOINVENT de 
către prof. dr. ing. Cornel CIUPAN:

  - Cercetătorii din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca au participat la toate edițiile expoziției 
INFOINVENT, și de fi ecare dată au obţinut medalii de aur, argint și bronz. Noi, la rândul nostru, organi-
zăm un salon de inventică la Cluj Napoca – Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii – PRO 
INVENT și considerăm ca aceste întruniri sunt deosebit de valoroase, pentru că se intră în contact cu multe 
persoane importante. 

La ediția curentă a expoziției am expus 18 invenții din domeniul mecanicii, electronicii, electricității 
și roboticii, printre care: Metodă de instruire a roboților industriali, metodă de instruire a roboților pentru 
ocolirea obstacolelor, care a fost realizată dintr-o eroare, după ce s-a constatat eroarea s-a analizat cum poate fi  
exploatată. Astfel a apărut această invenție care este bazată pe rețelele neuronale, astfel încât aceasta să oco-
lească un obstacol situat în calea sa la deplasarea între două puncte ale spațiului de lucru. O altă invenție din 
domeniul roboticii, de această dată pentru aplicații medicale, este un instrument medical automatizat pentru 
biopsie, conceput pentru procedura de biopsie asistată robotic.



- Inventatorii obțin multe distincţii înalte la saloanele de inventică, dar din insufi cienţă de fi nanţe invenţiile 
lor nu se implementează, cum considerați dvs., care ar fi  o soluție ca invenţiile, care sunt într-adevăr valoroase 
să-și găsească realizarea?

Datele statistice arată că la nivel mondial, doar 1-2% din invențiile brevetate se valorifi că, ideal ar fi  ca 
cercetătorii să colaboreze cu întreprinderi, fi rme pentru a crea invenții rentabile, care vor aduce venit. Iată, 
prezentăm aici o invenție care a fost elaborată de o echipă de cercetare din cadrul unei întreprinderi produ-
cătoare de mobilă din România și asigură înlocuirea lemnului pentru obținerea pieselor de mobilier. Acest 
material este făcut dintr-un amestec de plante tehnice cu fi bra textilă termoplastă și este ecologic. Deci, ca 
rezultat se va reduce din tăierea pădurilor. 

În general, un investitor riscă foarte mult atunci când decide să investească o sumă mare de bani într-o 
inovație, or, se știe că se va obține profi t peste 3-5 ani. Puţini care vor admite așa ceva. De obicei, investitorii 
acceptă un risc pe o durată mai mică, de un an de zile. Sunt multe obstacole, dar totuși, invenţiile care sunt 
într-adevăr valoroase și au perspectivă, își găsesc realizarea în economie. 

Lucrările din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca au fost apreciate cu 7 medalii de aur, 3 – de 
argint și 2 – de bronz. 
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Universitatea Tehnică a Moldovei a venit cu 29 de lucrări la ediția curentă a Expoziției INFOINVENT, 
printre care menționăm: dispozitivul pentru curăţarea gazelor de eșapament, instalaţia de obţinere a bio-
etanolului, dar și instalaţia de conversie a energiei eoliene.

Instalaţia de uscare a produselor granulate în stare de suspensie graţie soluţiilor originale implementate, 
va permite fabricilor de vin să usuce mai efi cient seminţele de struguri, obţinând venituri suplimentare la 
comercializarea lor, dar și să evite poluarea mediului cu aceste deșeuri de producere.

Facultatea de Textile și Poligrafi e a UTM prezintă modele de încălțăminte pentru familie, din același material 
– pentru mamă, tată, fi u și fi ică. Colecţia de încălţăminte pentru familie este o noutate în Republica Moldova. Aceas-
ta include pantofi  decoltaţi, care sunt destinaţi damelor; pantofi  pentru adolescente, având sistemul de închidere cu 
cataramă și pantofi  pentru bărbaţi cu sistemul de închidere din elastic. Toate modelele din colecţie se caracterizează 
prin materialele utilizate: pentru feţe – vârful și ștaiful sunt din box de bovine, iar căputa din velur; culoarea este maro; 
toate piesele au aceeași confi guraţie a reperelor și perforaţie. „Propunem o colecție de încălțăminte pentru familii, ca 
să nu piardă timp prin mai multe magazine. Este un benefi ciu și pentru întreprinderi, pentru că vor avea mai mul-
tă producție și vor atrage mai mulți cumpărători”, a menționat dna Marina Malcoci, șef de departament în cadrul 
facultății. Colecția de încălțăminte pentru familie a fost menționată de către Juriul Internațional cu o medalie de aur.



A fost prezentată colecţia vestimentară IN LINE sub conducerea dnei Olga Sugac, dr. conf. univ., șef 
Catedră Design Vestimentar, care reprezintă un proiect complex de ordin artistic și constructiv-tehnologic, 
constituit din 6 ansambluri vestimentare, în cadrul căruia a fost exprimată o viziune nouă asupra „eleganţei 
comode”, atinsă prin combinarea materialelor nobile și a elementelor tricotate, prin design inedit, soluţii 
constructive ergonomice, materiale inteligente, structuri textile noi.

Secţiunea „Proiecte inovaţionale și de transfer tehnologic” a găzduit din partea UTM Instalaţia mamo-
grafi că mobilă, care este un sistem pentru depistarea preventivă a cancerului mamar cu acoperire naţională, 
instalat pe caroseria unui automobil cu respectarea normelor NFRP-2000, realizat la un preţ de cost substan-
ţial redus comparativ cu sistemele similare din import.

Designul Ambalajele pentru produse lactate inofensive și inteligente, autori: Cazac Viorica, Druță Raisa, Osoba 
Alexandra, Adascălița Lucia, Onici Natalia, Osoba Ivan, Vlas Igor a obținut premiul „Cel mai reușit design in-
dustrial”. Lucrarea este realizată din materiale ecologice și antiseptice, biodegradabile, într-o nouă interfaţă estetică 
atractivă și netradiţională, conform rigorilor și exigenţelor în această materie. De asemenea, sunt multifuncţionale, 
de calitate și asigură diversitatea estetică și atractivă a utilizatorilor pe potriva interesului copiilor și maturilor.

La actuala ediţie a Expoziţiei, invenţiile prezentate de către UTM au fost apreciate cu 6 medalii de aur, 
2 – de argint și 2 – de bronz.  
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Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost desemnată drept cea mai 
reprezentativă participare la Expoziţia Internațională Specializată „INFOINVENT-2017”.

La această ediție, cercetătorii de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” au 
fost apreciați cu 54 de distincții: 8 medalii de aur, 4 medalii de argint, 3 medalii de bronz, 5 diplome de 
excelență cu premiu special, 20 de diplome de excelență și 14 diplome de participare.

În cadrul evenimentului, USMF „N. Testemițanu” a obținut Diplomă de Excelenţă și Premiul Special – For 
Exceptional collaboration in Research din partea Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-
Napoca, România. Echipa Laboratorului de inginerie tisulară și culturi celulare, în componența profesorilor universi-
tari Viorel Nacu și Ion Ababii, cercetătorilor Olga Macagonova, Adrian Cociug, Mariana Jian și Olga Ignatov, a fost 
menţionată cu Medalia de Aur a Universității de Medicină din Coreea de Sud pentru invenţia „Dispozitiv pentru 
prepararea țesuturilor”, iar invenţia „Grefă pentru restabilirea defectului osteocondral”, autori: Vitalie Cobzac, Viorel 
Nacu, Gheorghe Croitor, Stanislav Coșciug, Mariana Jian, a fost apreciată cu Medalia  Honor Award 2017 Portugalia 
(Inventarium Science) și Premiul Special din partea Ofi ciului de Stat pentru Invenţii și Mărci din București.

Tânăra inventatoare Doina Fosa, studentă-doctorand la Catedra de chirurgie nr. 4, a fost menţionată cu 
Medalia de Aur „Femeie Inventatoare“ din partea Societăţii Femeilor Inventatoare din Portugalia.



Cea mai valoroasă distincţie în domeniul proprietăţii intelectuale „Medalia de aur a OMPI pentru in-
ventatori  ” a fost înmânată profesorului universitar Valeriu Fala, dr. hab., șeful Catedrei de stomatologie 
terapeutică a USMF „N. Testemițanu”.

(Sursa: www.usmf.md)

Igor ȘERDEȘNIUC, elev al clasei a X-a, Liceul Academiei de Științe a Moldovei, laureat al medaliei 
de aur AGEPI: 

Am venit la INFOINVENT cu un dispozitiv care reduce consumul de apă al unei case. Pornind de 
la problema ecologiei și încălziri globale în sec. 21, am decis să elaborez o invenție cu impact social, care ar  
contribui la sistemul de resurse regenerabile, și anume ITS Smart Room – un mecanism care monitorizează 
parametrii: temperatură, umiditate precum și concentrația gazelor nocive: CO, CO2, CH4 într-o încăpere 
suprapopulată sau a unei cu folosință industrială, iar în cazul detectării unei concentrații înalte instalația fi l-
trează aerul. Altă invenție — sistemul Smart shower, care este instalat la sistemul de canalizare, poate economi-
si până la 50 l de apă potabilă pe zi. Apa potabilă poate fi  reutilizată fără a recurge la procesul de fi ltrare și este 
separată și păstrată într-un rezervor. Apa care conține impurități (șampon, săpun) poate fi  fi ltrată sau păstrată 
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într-un alt rezervor și utilizată pentru instalațiile igienice ce nu necesită apă curată (WC de exemplu). Un 
bloc locativ de aproximativ de 45 de apartamente, într-o lună va putea economisi 450 m3. În luna februarie 
anul curent, am mai participat la Concursul Republican MoldSEF (Moldova Science and Engineering Fair) 
la care am obținut premiul III.

Clubul de Creativitate Tehnică pentru Copii „INOVATORUL”, afl at sub protecția UIR „INOVA-
TORUL”. Președintele Clubului, cercetătorul Mihail Poleacov ne-a mărturisit că acest club funcționează 
de peste 9 ani și este fr ecventat de copii de vârsta între 3 și 10 ani. Copiii se pot familiariza cu cele mai noi 
tehnologii de inginerie și cu elementele de bază ale fi zicii și mecanicii.

Noi educăm copii după teoria fondatorului Companiei  japoneze „SONY” – Masaru Ibuka – autorul 
teoriei inovatoare despre educația timpurie a copiilor, care sublinia importanța primilor ani de formare a 
unui copil. Cel mai important este să nu te concentrezi pe performanțele copilului, ci pe relația cu el. Iubirea 
părinților este cel mai important ingredient pentru a avea un copil care ia note bune la școală și, apoi, reușește 
în viață. Deci, începând cu vârsta de 1-3 ani noi începem să educăm la copii creativitatea tehnică. În cadrul 
clubului, copii vin cu ideile, elaborează conceptele, apoi fi ind ghidați de mentorii clubului nostru, produc 



prototipurile. Cele mai bune realizări le prezentăm la diferite concursuri.  Anul trecut am obținut premiul 
„Energy Globe Award-2016” pentru Republica Moldova. Distincția a fost oferită de către Ambasadorul 
Republicii Austria în Republica Moldova, Gerhard Reiweger, pentru realizarea unor inovații deosebite în 
domeniul energiei și protecției mediului, care au fost create împreună cu copiii din cadrul clubului INOVA-
TORUL.

La INFOINVENT-2017 prezentăm o invenție care a obținut și brevet de invenție: Reactor pentru pro-
ducerea biogazului cu sisteme de energie regenerabile cu viteză de rotații stabilă, la diferite viteze ale vântului 
(pompe de apă, reactor de biogaz).

Meșterul popular Natalia CANGEA – membru al Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, al Aca-
demiei Artelor Tradiționale din România și laureată a mai multor concursuri naționale și internaționale. 
Natalia Cangea predă copiilor de la Centrul Raional de Creaţie și Agrement din Criuleni meșteșugul tradi-
ţional al împletitului din pănuși, paie și lozie. A fost apreciată cu o medalie de aur și una – de argint.

 - Sunt prezentă la toate ediţiile expoziţiei „INFOINVENT”, care este o expoziţie europeană de înaltă 
ţinută, ce onorează inventatorii din Republica Moldova. Dacă sunteți surprinși de ce anume particip la o 
expoziție de inventică, Vă răspund că am o dragoste pentru expoziții, și de fi ecare dată vin cu lucrări noi, 
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deosebite. Totodată, doresc să promovez această tehnică – împletitul în fi bre vegetale. Dragostea pentru 
împletitul din pănuși vine din copilărie, și anume de la bunica. 

La expoziție prezint diferite obiecte de artizanat lucrate manual cu materie primă ECO: pănuși, papură, 
fân, care o adunăm toamna, apoi o punem la uscat. Printre obiectele expuse puteţi vedea păpuși mari și mici, 
măști, portrete, suvenire, preșuri și panouri decorative lucrate din papură cu diferite ornamente, sculpturi din 
fân, suvenire. Cel mai mult îmi plac jucăriile, fapt pentru care am scris și o carte („Jucăria din fi bre vegetale”). 
Anul acesta am început a confecționa coronițe și brățări, la fel din pănuși, acestea au fost prezentate la Ziua 
Portului Popular și s-au bucurat de succes. 

Meșterul popular Victor PELIN a prezentat în cadrul expoziţiei, pe lângă   panourile decorative pentru 
pereți, măști, trofee, suporturi pentru sticle de vin, o colecţie de obiecte confecţionate din lemn, destinate 
dezvoltării funcţiilor motrice ale copilului. „Aceste obiecte au formă de căluţ, clovn, fi guri geometrice etc. și 
pot fi  folosite pentru dezvoltarea armonioasă a copilului”, a precizat meșterul Victor Pelin.  

- Este imperios necesar de a se face o promovare mai intensă în mass-media, pentru a aduce la cunoștinţa 
publicului larg despre evenimentele de acest gen, pentru că sunt foarte puţine evenimente unde creatorii își 
pot expune produsele sale publicului.  



Întreprinderea „TOPAZ” a prezentat publicului un strung de prelucrare a materialelor dure (instalație 
semiautomată cu program numeric „TOPAZ-ЭИЛ” pentru alierea cu scântei electrice a suprafețelor cu 
diverse forme geometrice), care permite efectuarea concomitentă mai multor proceduri fără a recurge la alte 
aparate de prelucrare. Potrivit lui Mihail ROTARU, reprezentant al întreprinderii, dacă în prezent pentru 
a face un cuțit este nevoie de mai multe aparate, unul pentru tăiere, altele pentru șlefuire și netezire, acest 
strung le poate face pe toate.

Institutul Științifi co-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘPHTA) în colaborare cu în-
treprinderea „Triodor” a expus la expoziție proiectul inovațional: Implementarea tehnologiei de producere 
a snack-urilor prin metode de inovative de prelucrare. Reprezentatul IȘPHTA ne-a relatat următoarele:

- Actualmente, în Republica Moldova nu există linii de fabricare a snack-urilor pe cale industrială, și tot 
ce se comercializează pe piață provine din import, chiar dacă materia primă autohtonă este accesibilă. Noi ne 
concentrăm pe producerea snack-urilor sănătoase, pe bază de cereale și alte materii prime autohtone cu adaos 
de componente biologic active, utilizând metoda de extrudare, prin implementarea tehnologiei în condiții 
industriale la întreprinderea „Triodor” din satul Negureni, r-nul Telenești.
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Asociaţia obștească „Junior Achievement” a venit cu 11 invenții elaborate de către elevii din cadrul 
Liceului Teoretic „Universul” din Chișinău și Centrului de Excelență în Transporturi. Prezentăm unele 
dintre acestea care ne-au atras atenția: 

Eo-Sun, Terra-Land – construcție care stochează energia solară și eoliană.  Această construcție are la 
bază două tipuri de energie: solară și eoliană. În interiorul obiectului se afl ă un acumulator care stochează 
energia, după care poate fi  utilizată pentru probleme personale.

Geantă „Travel-Bag” – Această geantă are la bază instalată o baterie solară, care încarcă un acumulator, 
iar, ulterior acesta poate fi  folosită ca un power bank pentru telefon, cameră foto etc.

Lampa Invent-Light – o lampă economă, absolut reciclabilă, echipată cu un bec cu oxigen, care, chiar 
dacă a expirat, va obţine o a doua viaţă. Lampa se caracterizează prin consumul deosebit de redus de energie 
și timpul de viaţă foarte lung.

Dispozitivul Neon-fl ash, care emană culori neon obţinute din produse naturale și servește drept utiliza-
re în scopuri decorative. 

Invențiile elevilor de la „Junior Achievement” au fost menționate cu 2 medalii de bronz, una de aur și una 
de argint.



Studenții din cadrul UTM au prezentat o serie de invenții demne de remarcat:
Design-concept „Troler-valiză”, pentru condiţiile de iluminare insufi cientă, pe care se atașează una sau 

două valize standard (una mare, alta mică) pentru transportarea bagajelor de mână. În partea rigidă a con-
strucţiei suportului este prevăzut un compartiment pentru haine: costum, cămașă etc., adică piesele de vesti-
mentaţie, care ușor se șifonează în geamantanele obișnuite.

Em power bank, este un suport pentru smartphone elaborat pentru a vizualiza cât mai confortabil fi l-
mele sau clipurile video. Dispozitivul este încorporat cu o lanternă și o boxă Wireless, ce permite stocarea 
informaţiei de pe smartphone pe memoria adiţională (SD sau MicroSD card). 

Design-concept „Scooter”, reprezintă un scuter electric cu 3 roți, făcând astfel călătoria persoanelor mai 
stabilă și mai comodă. Ideea proiectului corespunde direcției prioritare privind diminuarea  poluării urbelor.

foto: www.diez.md
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CONFERINȚA INOVAȚIONALĂ INTERNAȚIONALĂ: 
„PROPRIETATE INTELECTUALĂ – INOVAȚII – CALITATEA VIEȚII”

În perioada 15-16 noiembrie a.c., Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în 
cooperare cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și cu sprijinul Proiectului Uniunii Europene 
de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în 
Republica Moldova” a organizat  Conferinţa Inovaţională Internațională: „Proprietate Intelectuală – 
Inovații – Calitatea Vieții”.

La eveniment au participat reprezentanți ai Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, Ofi ciu-
lui European de Brevete (OEB), precum și reprezentanți ai Ofi ciilor de Proprietate Intelectuală din Româ-
nia, Georgia și Muntenegru care și-au împărtășit experiența proprie în domeniul protecției și promovării 
inovațiilor ca forță motrice de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaștere.

În deschiderea conferinței, Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan a salutat participanții și a 
menționat că scopul acestui eveniment este de a susține și de a promova rolul inovațiilor în societate, de a dez-
volta cooperarea tehnico-științifi că regională și internațională și de a încuraja parteneriatele business-știință. 



Totodată, François-Régis Hannart, Director principal pentru Cooperarea Europeană și Internațională, 
Ofi ciul European de Brevete (OEB), a menționat că această Conferință are drept scop scoaterea în evidență 
a strategiilor privind exploatarea politicilor de inovare care, în fi nal, îmbunătățesc calitatea vieții. „AGEPI 
și OEB au o relație de colaborare foarte frumoasă. În luna octombrie anul curent, s-au împlinit doi ani de 
la intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizaţia Europeană de Brevete 
privind validarea brevetelor europene. Efectele sunt vizibile, însă vor fi  viabile abia în anul 2018. Sunt sigur 
că relațiile dintre ofi ciile noastre vor fi  la fel de productive și în continuare”, a adăugat reprezentantul OEB.

În cadrul celor patru sesiuni tematice au fost discutate și evidențiate diverse aspecte privind rolul 
proprietății intelectuale și al inovațiilor în sporirea competitivității industriilor și serviciilor, accentul fi ind 
pus pe unele domenii importante ale economiei naționale: sectorul tehnologiilor informaționale, sectorul 
agro-industrial etc. Au fost prezentate studii de caz în domeniul dat, care au drept rezultat promovarea unor 
produse și servicii competitive pe piață, care îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor.

De asemenea, au fost discutate subiecte ce țin de contribuția inovațiilor și proprietății intelectuale la 
dezvoltarea regională și crearea de noi locuri de muncă, politicile de dezvoltare regională și utilizare efi cientă 
a sistemului național de proprietate intelectuală, iar participanții la Conferință au avut posibilitatea unică 
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de a se familiariza cu experiența Austriei, Georgiei, Republicii Moldova, dar și cu activitatea desfășurată de 
OMPI în acest domeniu.

Una din sesiunile Conferinței a fost dedicată subiectelor ce țin de rolul ofi ciilor de proprietate intelectu-
ală și a altor instituții publice în promovarea cunoștințelor și ridicarea gradului de informare a diferitor cate-
gorii de cetățeni în domeniul dat, încurajarea creativității și formarea unui comportament inovațional activ 
al antreprenorilor, în special din sectorul IMM; programe de instruire a tinerilor antreprenori și manageri în 
scopul formării unei culturi inovative și a unui mediu inovațional matur în societate etc.

Evenimentul s-a încadrat în programul de manifestări organizate în cadrul săptămânii Expoziției 
Internaționale Specializate ,,INFOINVENT”, ediția a XV-a.

www.agepi.gov.md 



IMPORTANȚA INDUSTRIILOR CREATIVE, 
DISCUTATĂ ÎN CADRUL UNUI FOLLOW-UP

Pe 18 noiembrie 2017, în cadrul programului de manifestări al Expoziţiei „INFOINVENT”, ediţia 
a XV-a, AGEPI în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au organizat Follow-up-ul 
cu genericul „Industrii creative: de la idee la business”. Scopul manifestării l-a constituit   promovarea 
importanței industriilor creative, precum și evidențierea soluțiilor care ar impulsiona creșterea economică 
în acest domeniu.

Industriile creative sunt acele industrii care își au originea în creativitatea, talentul și măiestria indivizilor 
și care au potențialul creării de locuri de muncă și de a genera prosperitate prin producerea și exploatarea 
creativității, muncii intelectuale și a ideilor, adică a proprietății intelectuale. Ele includ unsprezece mari do-
menii economice: advertising, arhitectură, arte și antichități, meșteșuguri, design, modă, fi lm, video și fotogra-
fi e, soft ware, jocuri și publishing electronic, muzică și performing arts, publishing, televiziune și radio (conform 
DCMS – Department for Culture, Media and Sport, UK).
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Follow-up-ul a fost deschis de către Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan, care a vorbit despre 
activitățile de promovare și susținere a domeniului industriilor creative în Republica Moldova. 

În continuare, Andrei Chistol, șef al cabinetului ministrului educației, culturii și cercetării, a prezentat o 
informație privind implementarea în Republica Moldova a Programului UE Europa Creativă și oportunitățile 
oferite antreprenorilor din domeniul industriilor creative. 

Pe marginea acestor activități și probleme s-au pronunțat, de asemenea, speakerii: 
• Arnold Vahrewald, expert internațional în domeniul proprietății intelectuale;
• Olga Radu, președintele Asociației Companiilor din Industriile Creative;
• Iurie Bădicu, compozitor, producător și critic muzical;
• Vlad Costandoi, Director Sens Music, președintele Asociației Naționale a Industriei Muzicale;
• Daniela Burlaca, actriță, regizor și membru fondator la Teatrul „Studio Geneza Art”;
• Alexandrin Buraga, arhitect, antreprenor;
• Dumitru Talmazan, specialist Digital comunicare.



Vorbitorii și-au împărtășit din experiența proprie și au scos în evidență potențialul substanțial al sectorului indus-
triilor creative, care ar putea fi  o importantă rezervă pentru dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova.

În ultimii ani, industriile creative din Republica Moldova cunosc o dezvoltare rapidă și semnifi cativă. 
Studiul realizat la nivel național în 2014, la solicitarea AGEPI și cu suportul Organizației Mondiale a 
Proprietății Intelectuale, a confi rmat faptul că industriile creative pot fi  considerate și în Republica Moldova 
un sector important care infl uenţează creșterea economică și creează noi locuri de muncă.

Atmosfera în cadrul evenimentului a fost distinsă de către formația 7 Klase.
AGEPI a dat startul discuţiilor privind importanța industriilor creative încă de pe 14 noiembrie a.c., 

în cadrul unui eveniment cu genericul „Bucătăria industriilor creative”. Atelierul a fost găzduit de Lo Chef 
- Studiou Gastronomic. În acest context, pentru a ilustra mai sugestiv rolul și atractivitatea Industriilor Cre-
ative, și-au pus șorţurile de bucătărie și au preparat colțunași Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan, 
compozitorul, producătorul și criticul muzical, Iurie Bădicu, Directorul general al Casei de Filme OWH TV 
STUDIO, Virgil Mărgineanu și actrița, Mihaela Strâmbeanu.
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Pe parcurs, invitații au făcut un schimb de păreri privind aspectele relevante ale industriilor creative. 
Discuțiile despre importanța acestui sector, au continuat în cadrul Follow-up-ului: „Industrii creative: de la 
idee la business”.

Concluzia generală, extrasă din comunicările speakerilor, scoate în evidență nevoia unei strategii 
naționale cu privire la exploatarea creativității autohtone, dar și a construirii unei instituții care să reprezinte 
interesele sectoarelor creative în fața autorităților publice.

www.agepi.gov.md 


