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În perioada 10-13 noiembrie curent la CIE

„MOLDEXPO”  s-a desfãºurat  cea de-a VIII-a ediþie a

Expoziþiei  Internaþionale  Specializate  „INFOINVENT”,

un adevãrat  for al inteligenþei naþionale ºi expo-târg de

invenþii, tehnologii, tehnicã ºi materiale noi. Evenimentul

s-a bucurat de un interes profund din partea inventatorilor,

cercetãtorilor, oamenilor de creaþie, deoarece a avut loc

în contextul transformãrilor fundamentale în domeniul

ºtiinþifico-inovaþional ce se preconizeazã în þara noastrã

pe mãsurã ce va fi pus in aplicare „Codul cu privire la
ºtiinþã ºi inovare al Republicii Moldova”, document

cu un impact definitoriu asupra activitãþilor intelectuale ºi

proceselor legate de protecþia ºi aplicarea în economia

naþionalã a rezultatelor acestor activitãþi.

Organizatorii Expoziþiei “INFOINVENT–2004”
au fost Agenþia de Stat pentru Protecþia Proprietãþii Indus-

triale ºi Centrul Internaþional de Expoziþii “MOLDEXPO”.

EVENIMENT EXPOZIÞIONAL
REMARCABIL
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Coorganizatori: Academia de ªtiinþe a Moldovei,

Ministerul Industriei, Ministerul Agriculturii ºi Industriei

Alimentare, Departamentul Agroindustrial „Moldova-Vin”,

Camera de Comerþ ºi Industrie, Uniunea Inventatorilor ºi

Raþionalizatorilor „Inovatorul”, care au instituit diverse

premii ºi diplome.

La inaugurarea expoziþiei a participat ºeful statului

dl Vladimir Voronin, conducãtori de ministere ºi

departamente, dl Gheorghe Duca, preºedintele AªM,

dl ªtefan Novac, Directorul General al Agenþiei de Stat

pentru Proprietatea Intelectualã etc. În alocuþiunea sa

preºedintele Republicii Moldova a menþionat urmãtoarele:

”Una din manifestãrile tehnico-ºtiinþifice, menite sã

promoveze proprietatea intelectualã, este Expoziþia

„Infoinvent” la care sperãm sã participe, din an în an, tot

mai mulþi inventatori, tot mai multe instituþii de învãþãmânt ºi

de cercetare-dezvoltare, întreprinderi ºi organizaþii

inovatoare. Sperãm, de asemenea, cã în cadrul Expoziþiei

„Infoinvent” vor fi stabilite noi contacte utile ºi vor fi încheiate

contracte de elaborare a unor noi tehnologii, a unor

materiale ºi produse noi, de transmitere a drepturilor asupra

obiectelor de proprietate industrialã etc. Doresc ca eforturile

depuse de organizatorii ºi participanþii expoziþiei pentru

desfãºurarea ei în bune condiþii sã fie rãsplãtite prin

valorificarea pe scarã cât mai largã a produselor ºi a

serviciilor prezentate în cadrul manifestãrii de astãzi”.

Ca ºi în ediþiile precedente, EIS „INFOINVENT-2004”

a urmãrit douã scopuri principale:

a) promovarea la scarã republicanã ºi internaþionalã

a rezultatelor tehnico-ºtiinþifice în vederea iniþierii unor

contracte de comercializare a drepturilor asupra obiectelor

de proprietate industrialã protejate legal, precum ºi

atragerii investiþiilor la implementarea obiectelor elabo-

rate;

b) evidenþierea celor mai actuale ºi de perspectivã

realizãri tehnico-ºtiinþifice pentru economia naþionalã ºi

stimularea autorilor prin diverse distincþii ºi premii instituite

de organizatorii ºi co-organizatorii expoziþiei.

Spre aprecierea Juriului (preºedinte – acad. Gh. Duca)

au fost propuse cca 200 de noi invenþii ºi cicluri de invenþii

pentru produse ºi tehnologii, diverse proiecte inovaþionale

în urmãtoarele domenii: agriculturã, vinificaþie, biologie,

chimie, medicinã, farmacie, mecanicã, electronicã,

tehnicã de calcul, construcþii, noi soiuri de plante, precum

ºi design industrial.

Medalia de Aur OMPI „Inventator remarcabil”
a fost acordatã anul acesta dlui Valeriu Dulgheru, doctor

habilitat, conferenþiar universitar, ºeful catedrei Teoria

mecanismelor ºi organe de maºini, UTM, pentru ciclul  de

invenþii în domeniul transmisiei planetare precesionale, ºi
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dnei Anastasia

ªtefârþã, dr.

hab. în ºtiinþe

b i o l o g i c e ,

Inst itutul de

Fiziologie a

Plantelor al

AªM, pentru

procedee de sporire a rezistenþei plantelor în diverse con-

diþii, iar Trofeul OMPI „Întreprindere inovatoare”
a fost decernat Universitãþii Tehnice a Moldovei. Laureat

al Premiului Guvernului Republicii Moldova a de-

venit inventatorul Pavel Chintea, Institutul de Geneticã al

AªM, pentru ciclul de invenþii în domeniul obþinerii ºi utilizãrii

substanþelor biologic active. Marele Premiu AGEPI a
revenit dlui Viorel Prisãcaru, prorector USMF „N. Testemi-

þanu”, pentru ciclul de invenþii în domeniul creãrii prepara-

telor medicamentoase antibacteriene ºi antifungice, iar

Premiul special AGEPI a fost acordat prof. Ion Sandu,

preºedintele Forumului Inventatorilor Români, pentru me-

rite deosebite în promovarea inventatorilor moldoveni la

expoziþiile internaþionale. Deþinãtorul medaliei de aur
AGEPI cu menþiune specialã a devenit inventatorul

Victor Ghicavâi, dr. hab. în medicinã, prof. univ., ºef cated-

rã Farmacie ºi farmacologie clinicã a USMF „N. Testemi-

þanu”, pentru ciclul de invenþii în domeniul preparatelor

medicamentoase antihipertensive, regeneratoare ºi

absorbante. Cupa AGEPI pentru „Cel mai reuºit de-
sign” expus la expoziþie a revenit grupului de inventatori

ai UTM: V. Podborschi, M. Vaculenco, Ch. Moraru,

A. Palii º. a, pentru ciclul de lucrãri: Stelã-simbol al Uni-

versitãþii Tehnice a Moldovei, design-concept al automo-

bilului, Tractor T70C pe ºenile ºi pe roþi. Deþinãtor al Pre-
miului „Cel mai dotat tânãr inventator” a devenit

elevul clasei a IV-a din or. Oneºti, România, Bogdan Paul

Colpos, pentru ciclul toc pentru creta ºcolarã, dispozitiv

de ºtergere

a tablei ºco-

lare.

Juriul ºi

organizato-

rul principal

al Expozi-

þiei, Agenþia

de Stat

pentru Protecþia Proprietãþii Industriale, au acordat în acest

an 25 medalii de aur, 35 de argint, 39 de bronz ºi

64 diplome de menþiune. Au mai fost înmânate

diplome ºi premii ale AªM, UIR, altor instituþii ºi organizaþii

din republicã, ale Forumului Inventatorilor din România.

Diploma cu menþiune pentru cea mai reprezentativã
participare a fost decernatã Institutului de Cercetãri

ªtiinþifice pentru Porumb ºi Sorg. Multe menþiuni au fost

însoþite de abonamente anuale la publicaþiile AGEPI –

Intellectus ºi BOPI.

Cele peste 60 de instituþii de cercetare-dezvoltare ºi de

învãþãmânt superior, întreprinderi mici ºi mijlocii, firme de

producþie din Republica Moldova, România ºi Federaþia Rusã

au prezentat elaborãrile lor de ultimã orã. AGEPI promo-

veazã, în mod tradiþional, la saloanele internaþionale de

inventicã de la Geneva, Bruxelles, Pittsburgh, Casablanca,
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Iaºi etc. cele mai bune elaborãri autohtone. Au fost prezente

o serie de întreprinderi de producþie-comerþ din republicã

care ºi-au expus ºi comercializat produsele protejate prin

design industrial ºi prin mãrci de produse ºi servicii.

Laureaþi ai Concursului republican „Trofeul pentru
inovare ºi creativitate”, ediþia a II-a, instituit de AGEPI,

au devenit

U n i t e d
W i n e
Compa-
ny SRL,
IM - la ca-

pitolul an-

treprenori-

at, produc-

þie, prestare

servicii, ºi Universitatea Tehnicã a Moldovei la
capitolul cercetare-dezvoltare ºi învãþãmânt superior. Aceste

instituþii de-

þin cel mai

impunãtor

portofoliu

de obiecte
de propri-

etate indus-

trialã bre-

vetate/în-

registrate la

AGEPI pe parcursul ultimelor 12 luni. În cadrul concursului
în cauzã au mai fost acordate 5 diplome de menþiune,

pentru locurile 1-5, respectiv.

Învingãtorii Concursului jurnaliºtilor care au abordat

pe parcursul anului cel mai activ tematica proprietãþii

intelectuale au devenit: Premiul I  - Ion Axinte, Stela Nistor,

Compania Teleradio-Moldova, Expres-TV, Premiul II –
Andrei Cibotaru, Agenþia de presã „BASA-PRESS”,

Premiul III – Valeriu Babansky, revista „PRO BUSINESS”,

Camera de Comerþ ºi Industrie a Republicii Moldova.

Principalele criterii de apreciere a concurenþilor au fost:
l Profesionalismul ºi modul de abordare a multi-

plelor aspecte ale PPI;

l Profunzimea ºi originalitatea expunerii;

l Capacitatea de relatare a faptelor, precizia de

documentare ºi citare a surselor, cunoºtinþele în domeniu.

Suvenire ºi Diplome de menþiune au fost acordate
jurnaliºtilor Ana Griza (Agenþia de presã „REPORTER MD”);

Igor Fomin

(ziarul Eco-

nomices-

koe Oboz-

renie); Ni-
colae Bec-

ciu (Com-

pania Tele-

radio-Mol-

dova, AC-

TUALITÃÞI),
Corina Boaghe (Compania Teleradio-Moldova, Emisiunea

CARTIERUL TINEREÞII), Claudia Rotaru ºi Violeta Epureanu

(Compania Teleradio-Moldova, ACTUALITÃÞI).

În vederea dezvoltãrii aspectelor teoretice ºi practice

ale proprietãþii intelectuale, promovãrii drepturilor asupraIN
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- La „Infoinvent” am prezentat un ciclu de invenþii

care include:

 „Instalaþia energeticã eolianã” (BI nr. 2431,

autori I. Bostan, V. Dulgheru, D. Vengher, R. Ciupercã,

A. Sochireanu). Executarea multiplicatorului în formã de

multiplicator precesional ºi variator toroidal asigurã

simplitatea constructivã ºi realizarea compensãrii

neuniformitãþii rotirii organului de lucru;

„Mecanismul de acþionare a mijlocului
de transport” (Cerere nr. 0081, 2001, autori I. Bostan,

V. Dulghe-

ru, N. Tri-

fan). Pro-

blema teh-

nicã pe

care o re-

zolvã pre-

zenta in-

venþie este

simplificarea construcþiei ºi mãrirea capacitãþii portante ºi

a duratei de funcþionare;

 „Pompa volumetricã” (BI nr. 2433, autori I.

Bostan, V. Dulgheru, R. Ciupercã). Executarea statorului
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obiectelor de proprietate intelectualã ºi creãrii unor con-

diþii favorabile de colaborare a agenþilor economici cu

inventatorii ºi inovatorii, AGEPI a organizat în cadrul

Expoziþiei „INFOINVENT–2004” douã mese rotunde:

„Rolul mãrcilor ºi designului industrial în promo-
varea produselor autohtone” ºi „Valorificarea

invenþiilor – factor important în dezvoltarea
economicã”, la care au participat activ expozanþi,

studenþi, persoane fizice ºi juridice interesate.

dr. hab. Valeriu DULGHERU,
ºef catedrã Teoria mecanismelor
ºi organe de maºini UTM,
distins cu Medalia de Aur OMPI
„Inventator remarcabil”,
o medalie de aur,
douã medalii de argint
ºi o medalie de bronz
la „Infoinvent – 2004”:
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- Am prezentat un ciclu de invenþii în domeniul obþinerii

ºi utilizãrii substanþelor biologic active. ªi anume:
„Procedeu de tratare a seminþelor de ardei”
(BI nr. 2203, autori P. Chintea, N. Balaºov, M. Mamedov,
N. Maºcen-
co, O. Pâº-
nâi, C. Spâ-
nu); „Pro-
cedeu de
sporire a
rezistenþei
biologice
a peºtilor
la etapele
timpurii de dezvoltare” (BI nr. 1910, autori P. Chintea,
E. Zubcov, N. Zubcov); „Procedeu de  cultivare a algelor
verzi” (BI nr. 2046, autori P. Chintea, E. Zubcov,
L. Ungureanu); „Procedeu de obþinere a substanþelor
biologic active ºi utilizarea lor pentru sporirea
producþiei seminþelor hibride” (BI nr. 760, 2226, autori
S. ªveþ, E. Veveriþã, P. Chintea, P. Buiucli). În procedeele
propuse se utilizeazã în calitate de produs vegetal seminþele
de mãtrãgunã, rãdãcinile de pãtlãgele vinete, alte preparate
care sporesc productivitatea seminþelor hibride, ceea ce oferã
posibilitatea de a lãrgi spectrul variaþiilor genice pentru a

obþine noi forme productive de plante ºi soiuri.
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cu suprafaþa interioarã sfericã asigurã simplitate

constructivã;

„Reductorul precesional pentru utilajul de
extracþie a petrolului la adâncimi mari” (BI nr.

2177, autori I. Bostan. V. Dulgheru, V. Odainâi).

Amplasarea blocului satelit cu douã coroane danturate

între douã roþi dinþate centrale cu acelaºi numãr de dinþi

asigurã transmiterea simultanã a momentului de torsiune

prin douã torente;

„Motorul reductor” (BI nr. 2365, autori I. Bostan,

V. Dulgheru, D. Vengher, R. Ciupercã, A. Sochireanu).

Ut i l iza rea

angrenaju-

lui precesio-

nal, construit

din blocul

satelit  cu

douã co-

roane dan-

turate ºi

douã roþi dinþate asigurã motoreductorului posibilitãþi

funcþionale largi;

„Dispozitivul de prelucrare a roþilor dinþate
precesionale” (BI nr. 2608, autori I. Bostan, V. Dulgheru,

I. Dicusarã). Se propune o nouã tehnologie de prelucrare

a mini– ºi microroþilor dinþate prin utilizarea unui cap laser

cu generator laser cu un sistem automatizat. Invenþia este

aplicabilã în mecanica finã, tehnica medicalã ºi alte

domenii în care sunt necesare mini– ºi micromecanisme

de acþionare.

dr. hab. Pavel CHINTEA,
Institutul de Geneticã al AªM,

laureat al Premiului Guvernului
Republicii Moldova pe anul 2004:
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- La „Infoinvent – 2004” am expus douã invenþii:

„Dispozitiv pentru decompresiune ºi protezare
intervertebralã” (BI nr. 2580, 2604, autori V.

Hurmuzache, A. Hurmuzache, V. Beþiºor, P. Moroz, A.

Beþiºor). Dispozitivul conþine o tijã asamblatã cu un cadru

articulat în formã de romb din plãci unite între ele prin

axe. Un capãt al tijei este fixat de una din axe, iar al

doilea capãt trece prin axa vârfului opus al cadrului, este

executat cu filet ºi dotat cu o piuliþã pentru reglarea distanþei

dintre axele vârfurilor. De axele celorlalte douã vârfuri

sunt fixate suporturi pentru vertebre executate în formã de

pahare cilindrice cu decupãri longitudinale. Totodatã,

dispozitivul conþine pe tijã o placã cu orificii pentru fixarea

de vertebrele adiacente;

 „Dispozitiv pentru tratamentul maladiilor
intestinului gros” (BI nr. 2279, autori V. Hurmuzache,

A. Hurmuzache, V. Hotineanu, V. Beþiºor, A. Beþiºor).

Aparatul include un tub elastic, cu canale semirigide, unul

dintre care, central, se terminã cu mai multe ramificaþii cu

orificii pe partea lateralã. Alt canal este destinat pentru

pomparea aerului ºi este unit cu un balonaº gonflabil,

situat la 4–5 cm mai proximal de capãtul distal. Dispozitivul

este dotat suplimentar cu un tub pentru introducerea

substanþelor medicamentoase.IN
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- La expoziþie am prezentat un ciclu de invenþii în do-

meniul preparatelor medicamentoase antibacteriene ºi

antifungice: „Complecºi ai cobaltului cu acþiune an-
timicrobianã” (BI nr. 675, autori V. Prisãcaru, N. Samusi,

V. Þapcov, T. Ciaica); „Complecºi de cupru ca inhibitori
de bacterii ºi fungi” (BI nr. 1812, autori V. Prisãcaru, V.

Þapcov, S. Buraciov, M. Bârcã, A. Gulea); „Izonicotino-
ilhidrazonã a aldehidei  5-nitro-2-furanice” (BI nr.

196, autori V. Prisãcaru, T. Ciaica, V. Þapcov, S. Buraciov). Am

obþinut un

p r e p a r a t

antibacte-

rian original,

compus or-

ganic din

rândul nitro-

furanilor, cu

proprietãþi

bactericide

pronunþate faþã de microorganismele grampozitive ºi

gramnegative. Este de 2–20 ori mai activ ºi de 9 ori mai puþin

toxic în comparaþie cu furacilina. Preparatul s-a dovedit a fi

foarte eficient în tratamentul bolnavilor cu osteomielitã,

amigdalitã cronicã, boala arºilor etc.

dr. hab. Viorel PRISÃCARU,
prorector USMF „N. Testemiþanu”,

deþinãtor al Marelui Premiu AGEPI:

dr. Viorel HURMUZACHE,
menþionat cu medalia de aur:
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creºterea ponderii plantelor leguminoase fixatoare de

azot din atmosferã, precum ºi a ierburilor perene care

contribuie la îmbogãþirea solului cu materie organicã ºi

îmbunãtãþirea structurii acestuia.

Savanþii noºtri au prezentat trei invenþii re-

feritoare la ameliorarea solurilor puþin produc-

tive: sãrãturate, erodate sau afectate de alunecãrile

de teren ºi includerea acestora în circuitul agricol (BI nr.

1752, 1997, 2218, autori G. Dobrovolschi, C. Mari-

nescu, A. Rusu, I. Senicovschi, A. Siuris).

La expoziþie a fost expusã „Harta solurilor Re-

publicii Moldova” ºi posterele „Paºaport erozional”,

„Solul - bogãþia naturalã principalã a Moldovei”,

un set de literaturã de specialitate recent editatã - mono-

grafii, recomandãri, instrucþiuni metodice etc.
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- Având în vedere amploarea ºi intensificarea

fenomenelor de degradare a solurilor, institutul nostru a

elaborat un „Program guvernamental complex de

valorificare a terenurilor degradate ºi sporirea

fertilitãþii solurilor”, care va fi realizat în decurs de 15

ani (2005–2020).

Programul este asigurat cu asistenþã ºtiinþificã

complexã, mijloacele materiale ºi financiare necesare.

El va duce neapãrat la promovarea ºi realizarea unui

sistem agricol viabil, ecologic prin schimbarea modului

de utilizare a fondului funciar agricol, retehnologizarea

sistemelor specifice condiþiilor pedoclimatice, tradiþiei ºi

structurii de proprietate, aplicarea asolamentelor

raþionale ºi creºterea ponderii mijloacelor de combatere

integratã a bolilor, dãunãtorilor ºi buruienilor, reducând

la minimum sau excluzând folosirea preparatelor

chimice. Aceste mãsuri vor contribui la stoparea procesului

de secãtuire a solului de humus ºi elemente nutritive cu

compensarea acestora prin promovarea unor sisteme

de fertilizare perfecþionate care vor include într-o mãsurã

mai mare folosirea îngrãºãmintelor organice ºi verzi,

Dumitru BALTEANSCHI,
cercetãtor ºtiinþific coordonator,

Institutul de  Cercetãri
pentru Pedologie

ºi Agrochimie „N. Dimo”,
distins cu medalia de argint:
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- Asociaþia noastrã a expus la „Infoinvent” 22 invenþii

din domeniile: ingineria mediului, conservarea moºtenirii

culturale, medicinã ºi farmacie, construcþii inginereºti ºi

arhitecturã ºi didactica pedagogicã.

Spre exemplu: „Procedeu ºi instalaþie pentru
obþinerea apei potabile” (BI nr. 114669, autor I.

Sandu); „Cãrucior cu bandã de rulare” (BI nr.

117305, autor V. Lupu); „Diluant ecologic pentru
produse grele petroliere” (Cerere nr. 00269, 2004,

autori C. Andrei, A. Câmpeanu, G. Andrei, M. Duca,

Gh. Stan);

„ S o l u þ i e
bazicã or-
g a n i c ã
pentru fi-
xarea ºi
consolida-
rea fresce-
lor vechi”
(Cerere nr.

00137, 2004, autori I. G. Sandu, A. Dima,

I. Sandu, L. Roibu, A. Sandu); „Dispozitiv pentru
ozonarea ºi parfumarea aerului pentru instru-
mentarul stomatologic” (Cerere nr. 0456, 2003, autorIN
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- Am expus un „Malaxor vibrator cu acþiune
continuã” (BI nr. 2300, autori S. Andrievschi, V. Lungu).

Invenþia se referã la construcþia de maºini ºi poate fi utilizatã

la prepararea amestecurilor uscate, semiuscate, de mor-

tar ºi beton. Malaxorul permite amestecarea mixtã prin

divizarea multiplã a componentelor în jeturi, îmbinarea

lor ºi rotirea întregii mase prin vibraþii.

Utilizarea malaxorului asigurã majorarea zonei volu-

metrice de acþiune a organelor de amestecare asupra

materialu-

lui, intensi-

ficarea pro-

cesului ºi ri-

dicarea ca-

litãþii mala-

xãrii.

O altã

invenþie -

„Malaxor
destinat preparãrii rapide a betonului celular”
(BI nr. 2423, autori S. Andrievschi, V. Lungu, A. Izbândã)

permite efectuarea concomitentã a amestecãrii soluþiei de

substanþã spumantã, dispersãrii aerului în soluþie ºi

amestecãrii spumei.

dr. Sergiu ANDRIEVSCHI,
UTM, apreciat cu medalia de bronz:

prof. univ. dr. Ion SANDU,
preºedintele Forumului

Inventatorilor Români, Iaºi, România,
menþionat cu o medalie de aur,

o medalie de argint
ºi Premiul special AGEPI:
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- Am prezentat un „Toc pentru creta ºcolarã”.

Invenþia se referã la un înveliº din material plastic (toc)

prevãzut cu o ghearã extractoare, care se manevreazã cu

degetul mare, pentru reglarea capãtului de scriere. Aceasta

asigurã atât protecþia cretei pentru a nu se rupe, cât ºi a

mâinii celui care o utilizeazã.

O altã invenþie – „Dispozitiv de ºtergere a tablei
ºcolare”. Dispozitivul compus din doi scripeþi fixaþi pe

marginile tablei susþinând trei tije – douã reprezintã suporþi

de burete (umed, uscat) ºi una cu mâner de deplasare

(dreapta – stânga) a întregului dispozitiv. ªtergerea tablei

se realizeazã integral dintr-o singurã miºcare, iar calitatea

ºtergerii este superioarã. Procedeul este igienic ºi ecologic.
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V. Lupu); „Procedeu de obþinere a unui super-
plastifiant pentru betoane ºi mortare” (BI nr. 118583,

autori I. Sandu, S. Gâldãu, Gh. Marcu, I.C. Sandu) º.a.

Invenþiile prezentate la “Infoinvent” au fost apreciate

de juriu cu 5 medalii de aur, 5 - de argint ºi 3 - de bronz.

Bogdan Paul COLPOS,
elev în cl. IV, or. Oneºti,

jud. Bacãu, România,
deþinãtor al Premiului

„Cel mai dotat
tânãr inventator”:

Materialele au fost pregãtite pentru tipar
de Mihai Cucereavîi, Ana Zavalistîi

Imagini: Svetlana Tacu

În premieră – INVENŢIA  ANULUI!

Concursul republican „INVENŢIA ANULUI” a fost
lansat de AGEPI şi Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor
(UIR) „Inovatorul” în primăvara anului curent.

Scopul acestui nou concurs, care se va desfăşura în
fiecare an, constă în popularizarea şi susţinerea activităţii
inovaţionale în ţara noastră, stimularea deţinătorilor titlurilor
de protecţie pentru invenţii şi modele de utilitate în vederea
aplicării în producţie a rezultatelor elaborărilor intelectuale
şi antrenării investitorilor naţionali şi străini în procesul de
valorificare a inovaţiilor din sfera tehnico-ştiinţifică.

La concurs pot participa inventatori de la instituţiile
de cercetare-dezvoltare, organizaţii, întreprinderi, asociaţii,
care activează pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent
de forma lor de proprietate, precum şi inventatorii individuali.

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

Prioritate se va acorda invenţiilor şi modelelor de uti-
litate a căror includere în procesul de producţie s-a soldat
cu efecte economice concrete.

PUBLICITATE
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CONCURSUL  SE  VA  DESFĂŞURA
LA  URMĂTOARELE  NOMINALIZĂRI:

n „Invenţia anului” – premiul 5000 lei
n „Invenţia anului – autor un tânăr

inventator” – premiul  3000 lei
n „Modelul de utilitate al anului” –

premiul  3000 lei

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

PENTRU  INFORMAŢII  SUPLIMENTARE
ADRESAŢI-VĂ  LA  AGEPI.

Relaţii la tel.: 43-91-92; 44-02-55 (2-18)

Sunteþi aºteptaþi!
Aducem la cunoºtinþa

tuturor persoanelor interesate
cã biblioteca AGEPI e deschisã zilnic

între orele 900-1600

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

zi de salubrizare.


