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PREFAŢĂ

Noţiunea de transfer tehnologic de regulă se foloseşte pentru a descrie diverse practici în cadrul cărora 
există o relaţie între cel puţin două entităţi în intenţia lor de a capitaliza cercetarea cu scop de comer-
cializare. În cazul universităţilor, activităţile de cercetare şi invenţiile se efectuează la universitate, în 
timp ce mecanismele de comercializare sunt elaborate de către industria privată. Activităţile ce cad sub 
incidenţa transferului tehnologic includ: licenţierea şi brevetarea; deschiderea centrelor de dezvoltare 
a businessului mic; centrelor de cercetare tehnologică; crearea business-incubatoarelor; investirea/dez-
voltarea şi sponsorizarea cercetării şi semnarea contractelor. Nu este surprinzător faptul că instituţiile 
care oferă granturi pentru doctoranzi şi instituţiile specializate în inginerie şi domeniul sănătăţii se 
bucură de o popularitate mai mare în sistemul învăţământului superior (Dill, 1994). Cu toate acestea, 
şi instituţiilor mici şi mijlocii la fel li se recomandă abilitatea de a dezvolta şi a beneficia de transferul 
tehnologic prin utilizarea acestuia (Martinussen, 1993).
Conform savantului Sayetat (1993), obiectivele transferului tehnologic pot fi de două tipuri: primul – in-
stituţiile de învăţământ au responsabilitatea socială de a participa la generarea de noi cunoştinţe, ceea ce 
implică elaborarea şi transferul de informaţii sectorului privat; următorul – deoarece  fondurile publice de 
finanţare a instituţiilor din învăţământul superior sunt diminuate, instituţiile sunt obligate să caute resurse 
noi de dezvoltare. Transferul tehnologic are posibilitate de a integra financiar atât unităţile academice parti-
cipante, cât şi instituţia ca atare. Astfel, apare relaţia prin care universităţile răspund aşteptărilor din partea 
industriei private, câştigând în schimb resurse financiare. Pentru atingerea acestor obiective, orice iniţiativă 
trebuie evaluată din punctul de vedere al resurselor disponibile şi valorii comerciale şi este necesar de creat 
condiţii instituţionale stimulatorii.
Ca definiţie transferul tehnologic este un proces prin intermediul căruia o organizaţie din cadrul unei companii 
implementează o tehnologie pentru a proiecta, produce, distribui şi promova un produs sau un proces. Pentru a 
înţelege definiţia mai bine, aceasta trebuie examinată pe părţi. Mai întâi transferul tehnologic este un proces, 
nu artă. Orice tehnologie ca proces constă din anumite etape. Pentru a alege metoda potrivită, suplimentar 
la resursele disponibile, este necesar de luat în considerare un anumit număr de factori cum ar fi: maturitatea 
tehnologiei, resursele corporative şi cele organizatorice.
Aceasta însă nu ne permite să avem o închipuire adecvată despre tehnologia dată. Maturitatea tehno-
logiei poate să varieze de la faza de analiză teoretică până la produs. Produsul poate fi întruchipat ma-
terial, în formă de bază programatică sau în formă de proces la etapa de proiectare. Informaţia dată nu 
ne permite însă să facem nişte presupuneri referitor la sursa de unde provine tehnologia. Tehnologia 
poate fi elaborată de un departament al companiei şi implementată în altul, sau poate veni din exterior 
pentru a fi utilizată în interiorul companiei.  
Ultimul element din definiţie, care trebuie evidenţiat suplimentar, este  expresia: o organizaţie din ca-
drul unei companii implementează. Acest element este de o importanţă deosebită. Transferul tehnologic 
este viabil numai atunci când tehnologia se implementează. Transferul tehnologic trebuie să existe în 
cadrul unei organizaţii concrete, dar nu undeva la general în companie. Scopul eventual al tehnologiei 
este ca tehnologia dată să fie încorporată în cadrul unui proiect bine definit şi susţinut de o organizaţie 
pentru a proiecta, produce, distribui şi promova un produs sau un proces. Cu cât numărul proiectelor de 
încorporare a tehnologiei de către organizaţia dată este mai mare, cu atât mai substanţial este impactul 
acesteia şi venitul de pe urma investiţiilor. Această marjă, de regulă, se calculează anticipat la momen-
tul identificării tehnologiei.
Obiectivul primordial al Simpozionului Internaţional „Transfe tehnologic în ingineria electronică, materiale 
multifuncţionale şi mecanică fină” este crearea posibilităţilor de cooperare asociativă şi deschiderea unor noi 
perspective pentru savanţii, inovatorii, afacerile din Moldova cu centre de cercetări ştiinţifice şi organizaţii 
industriale de peste hotare în domeniul transferului tehnologic industrial şi ştiinţific.    

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Direcţia Transfer Tehnologic
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Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii,  
know-how, produse, tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, 
companiei

Biroul Specializat de Construcţie şi Tehnologie a Corpului Solid 
al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova          

Conducătorul academician Dumitru Ghiţu 

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / 
secţie, adresa juridică, tel., fax, E-mail)

AŞM, secţie, str. Academiei, 3/3, tel. 737092, fax. 727088, 
E-mail: bsct_es@lises.asm.md
 

Numărul total al 
elaborărilor ştiin-
ţifice

invenţii 3
know-how 9
produse 3
tehnologii -
servicii -

Numărul elaborărilor ştiinţifice im-
plementate 6

Tipul partenerului solicitat (domeni-
ul de activitate al partenerului, scopurile 
care trebuie atinse)

Industria alimentară, medicina, agricultura 

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEHNOLOGIEI CONVERTOR DE REZONANŢĂ FEABIL CU 
REGLAREA TENSIUNII DE IEŞIRE PROFUND

AUTORII
INSTITUŢIA

Penin A., Semionov А. 
BSCT IFA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemente de inovare;  
descrierea rezumativă a principiilor de funcţionare şi a para-
metrilor tehnico-ştiinţifici

Electrotehnica, electronica de forţă

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimental, instalaţie 
pilot, documentaţie tehnică la procese tehnologice, tehnologii, 
servicii etc.)

Fabricarea industrială în serii mici

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  în curs de 
brevetare, know-how de tip secret etc.)

Brevet PCT/MD 03/00001

EFECTUL ECONOMIC Volumuri de realizare  - pînă la 200 mii $

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Elaborarea şi fabricarea dispozitivelor eco-
nomice şi sigure

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA UNDE A FOST 
IMPLEMENTATĂ ELABORAREA 

SRL «ELCON», Mosgaz, Turcmengaz, Ucrai-
na, Ţările Baltice 

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Tehnica de măsurare nouă 



6

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSU-
LUI, TEHNOLOGIEI

TRADUCTORUL DE PRESIUNE EXCEDENTARĂ CU IEŞIRE DIGITĂ-
LĂ TPSM-10

AUTORII
INSTITUŢIA

Smîslov V., Iacunin V., Scutelnic E., Beloţercovschi I., Parhomenco V.
BSCT IFA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; 
elemente de inovare;  descrierea rezu-
mativă a principiilor de funcţionare şi a 
parametrilor tehnico-ştiinţifici

Traductorul  de  presiune  excedentară cu  ieşire  digitală TPSM-
10 este  destinat pentru măsurarea presiunii excedentare şi în-
registrarea temperaturii părţii de scufundare a traductorului cu 
ieşirea informaţiei în formă de semnal digital unificat prin inter-
feisul RS-232 în sistemele automatizate de control şi de dirijare 
a proceselor tehnologice. Presiunea - de la 0 până la 10 kgf/cm2, 
temperatura- de la minus 20 până la  85˚C, limita erorii – 
0,25%.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model expe-
rimental, instalaţie pilot, documentaţie 
tehnică la procese tehnologice, tehnologii, 
servicii etc.)

Mostre prototip, documentaţia tehnică constructivă, paşaport 
şi instrucţiunea de exploatare, prescripţii tehnice, certificat de
atestare metrologică

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data 
eliberării),  în curs de brevetare, know-
how de tip secret etc.)

Know-how

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT

Eficacitatea social-economică preconizat constă în faptul că
elaborarea dată ne va permite micşorarea consumului de ener-
gie electrică  în elaborările noilor Sisteme automatizate de diri-
jare a proceselor tehnologice, de a micşora indicile de consum 
a materialelor la elaborarea traductorului (micşorarea masei şi 
gabaritelor), va permite crearea locurilor noi de muncă în Mol-
dova la producerea traductorilor de presiune, va permite de a 
micşora preţul de 1,5-2 ori în comparaţie cu sesizorii procuraţi 
în prezent de peste hotare.

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLEMEN-
TARE

Fabricarea în serii mici pe baza contractelor de comandă indivi-
duală

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANIZAŢII, 
INSTITUŢII, ÎNTREPRINDERI )

Industia chimică ,  petrolieră, energetică , alimentară, în proce-
sele de pregătire şi purificare a apei, transport şi farmaceutică

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Tehnologii şi utilaj pentru produse microelectronice, dar moral uzate.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFI-
CUL PRODUSULUI Posibilitatea  utilizării în sistemul de metrologie

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSU-
LUI, TEHNOLOGIEI

TEHNOLOGIA DE CĂPĂTARE A CONVERTORILOR TERMOELEC-
TRICI PLANARI PENTRU MĂSURAREA VIDULUI JOS

AUTORII
INSTITUŢIA

D.Ghiţu, I.Beloţercovschi , V.Parhomenco, L.Roller 
BSCT IFA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; 
elemente de inovare;  descrierea rezu-
mativă a principiilor de funcţionare şi a 
parametrilor tehnico-ştiinţifici

Destinată pentru convertirea presiunii aerului la elaborarea apa-
ratelor de măsurare a presiunii aerului în sistemele cu vid utiliza-
te în diferite domenii ale industriei şi cercetări ştiinţifici
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STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie teh-
nică la procese tehnologice, tehnologii, ser-
vicii etc.)

Mostră experimentală

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data 
eliberării),  în curs de brevetare, know-
how de tip secret etc.)

Know-how 

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Efectuarea complexurilor industriale, încercărilor metrologice şi 
de certificare

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTRE-
PRINDEREA UNDE A FOST IMPLEMEN-
TATĂ ELABORAREA 

Întreprinderi industriale cu tehnologia utilizării sistemelor de 
vid, laboratoare de certificare

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATE-
RIALE

Utilaj de producere a componentelor electrovacuum, utilaj de 
încercări pentru efectuarea încercărilor de certificare

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEHNOLOGIEI SISTEMĂ DE EVIDENŢĂ A RESURSELOR ENER-
GETICE SRKPR

AUTORII
INSTITUŢIA

Anferov I., Ahmetzianov R., Climoveţchi N., 
Rastegaev G., Strusovschi M.
BSCT IFA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemente de inova-
re;  descrierea rezumativă a principiilor de funcţionare şi a 
parametrilor tehnico-ştiinţifici

Obiectul «SRKPR» este destinat pentru produ-
cerea la diverse întreprinderi a  sistemelor au-
tomatizate de evaluare a resurselor energeti-
ce consumate.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimental, instala-
ţie pilot, documentaţie tehnică la procese tehnologice, teh-
nologii, servicii etc.)

Elaborarea finisată

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  în curs 
de brevetare, know-how de tip secret etc.)

Know-how

EFECTUL ECONOMIC .

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE La comandă individuală

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA UNDE A FOST 
IMPLEMENTATĂ ELABORAREA 

HBC «Tirotex» -Tiraspol, АО «Franzeluţa» – Chi-
şinău, АО «Apă canal» – Chişinău, Uzina de ci-
ment – Rezina

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Va fi nevoie de a moderniza utilajul.

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEHNOLOGIEI SETUL DE TRADUCTORI INTECTUALI PENTRU 
MĂSURAREA PARAMETRILOR MICROCLIMEI
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AUTORII
INSTITUŢIA

Ahmetzianov R., Climoveţchi N., Strusovschi M.
BSCT IFA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemente de ino-
vare;  descrierea rezumativă a principiilor de funcţionare şi 
a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Agricultura, gospodării de seră, climatologia

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimental, insta-
laţie pilot, documentaţie tehnică la procese tehnologice, 
tehnologii, servicii etc.)

Elaborarea finisată

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  în curs 
de brevetare, know-how de tip secret etc.)

Know-how

EFECTUL ECONOMIC .

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE La comandă individuală

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA UNDE A 
FOST IMPLEMENTATĂ ELABORAREA OOO „AGRISOVGAZ” Rusia

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEHNO-
LOGIEI

STABILIZATOR DE TENSIUNE DE PUTERE MEDIE (4,5 kW)
 

AUTORII
INSTITUŢIA

Sainsus I., Conev A., Rusev I., Postoronca V., Istrate E.
BSCT IFA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemente de 
inovare;  descrierea rezumativă a principiilor de func-
ţionare şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Industrie, medicină şi  uz casnic

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimental, 
instalaţie pilot, documentaţie tehnică la procese teh-
nologice, tehnologii, servicii etc.)

Documentaţia tehnică minimă pentru producţia în 
serii mici, elaborate la comandă

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  în 
curs de brevetare, know-how de tip secret etc.)

Brevet Nr. 2437 (2004.04.30 BOPI nr. 4/2004 ,С2,       
Н 02 М 5/22)

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT Nu e studiată piaţa de desfacere. Preţul este mai re-
dus decât ca analogii externi.

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLEMENTARE

Este nevoie de a elabora tot setul de documentaţie 
tehnică. Obiectul poate fi produs la o firmă specia-
lizată mică (15-21 specialişti). Se cere de a elabora 
setul complet de documentaţie tehnică.

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANIZAŢII, INSTITUŢII, 
ÎNTREPRINDERI ) Instituţiile industriale şi medicinale

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Pentru finisarea temei şi elaborarea documentaţiei
tehnice complete este nevoie de finanţare specială.
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ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEH-
NOLOGIEI

COMPLEXUL DE DIAGNOSTICĂ ŞI REGLARE AUTOMATĂ 
A  CDN DIESEL „МАГИСТРАЛЬ”

AUTORII
INSTITUŢIA

Ahmetzianov R., Vasin P. ş.a.
BSCT IFA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Diagnostica defectelor şi prognozarea dezvoltării lor 
pentru Diesel cu putere (navale, de stand, locomotive 
cu motor Diesel)

STADIUL DE REALIZARE Elaborarea finisată

CARACTERUL DE NOUTATE Know-how

EFECTUL ECONOMIC 
Efectul economic de la aplicarea CDN „Магистраль” în 
depoul de locomotive „Gomel” al căii ferate Belorus în 
a. 2002 a constituit 84350 $.

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE La comandă individuală

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA 
UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABORAREA 

Calea ferată „Октябрьская”, Calea ferată belorusă - Be-
lorus

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEH-
NOLOGIEI

SURSĂ NEÎNTRERUPTABILĂ DE CURENT ALTERNATIV DE 
PUTERE MEDIE 

AUTORII
INSTITUŢIA

Sainsus I., Conev A., Rusev I., Postoronca V., Istrate E.
BSCT IFA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Industrie şi  uz casnic, invertor DC-AS, dispozitiv de sin-
cronizare şi comutaţie, dispozitiv de încărcare a bateriei, 
filtre complexe la intrarea şi ieşirea dispozitivului

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimen-
tal, instalaţie pilot, documentaţie tehnică la pro-
cese tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

Documentaţia tehnică minimă pentru producţia în serii 
mici, elaborate la comandă

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  
în curs de brevetare, know-how de tip secret etc.)

Brevet Nr. 2317  (2003.11.30, BOPI nr. 11/2003 , C2, H 02 M 
5/22)

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT Nu dispunem de informaţiile necesare. Sunt competitive 
după preţ şi calitate.

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLEMENTARE
Este necesar de a organiza o întreprindere mică de circa a 
20 de specialişti. Pentru aceasta este nevoie de a elabora  
setul complet  al documentaţiei tehnice.

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANIZAŢII, IN-
STITUŢII, ÎNTREPRINDERI ) Instituţiile industriale, medicinale şi agricole

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Dispunem de utilaj iniţial de producere. Pentru finisarea te-
mei este nevoie de a elabora documentaţie completă.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

Organizarea producerii în serie ar garanta locuri de mun-
că pentru specialişti de înaltă calificare.
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ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEH-
NOLOGIEI

SISTEMA DE CULEGERE ŞI ANALIZĂ A DATELOR PEN-
TRU CERCETĂRILE ŞTIINŢIFICE ŞI INGINEREŞTI  CS 300

AUTORII
INSTITUŢIA

Anferov I., Ahmetzianov R., Climoveţchi N., Rastega- 
ev G., Strusovschi M.
BSCT IFA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE Cercetări ştiinţifice şi inginereşti

STADIUL DE REALIZARE Elaborarea finisată

CARACTERUL DE NOUTATE Know-how

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE La comandă individuală

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA 
UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABORAREA MRDA Proiect MP2-3046

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEH-
NOLOGIEI COAGULATOR ELECTROTERMIC ЕТС-6

AUTORII
INSTITUŢIA Usenco Vladimir, Parhomenco Vadim, BSCT IFA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemente 
de inovare;  descrierea rezumativă a principiilor de 
funcţionare şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Coagulatorul electrotermic ETC-6 destinat pentru coa-
gularea electrotermică a ţesuturilor moi ale vaselor 
sanguine în gastroendoscopie, laparoscopie şi în chi-
rurgia generală

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimen-
tal, instalaţie pilot, documentaţie tehnică la pro-
cese tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

Avem în posesie o instalaţie pilot, documentaţia teh-
nică, proiectul PT, procesele verbale ale încercărilor 
tehnice şi medicale.

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  
în curs de brevetare, know-how de tip secret etc.)

Know-how

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT
Efectul economic nu a fost calculat, costul coagulato-
rului electrotermic propus este cu 40 la sută mai redus 
decât a celor de import.

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLEMENTARE Se cere de a organiza producerea în serii mici la BSCT.

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANIZAŢII, INSTI-
TUŢII, ÎNTREPRINDERI ) Spitalele, clinicile medicale

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Dispunem de utilajul iniţial necesar.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL PRO-
DUSULUI

Poate fi servi ca bază de elaborare a altor aparate de
acest gen.
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Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, companiei  Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

Conducătorul prof. Leonid Culiuc

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / secţie, adresa 
juridică, tel., fax, E-mail)

str. Academiei, 5,
MD-2028, Chişinău, Moldova
tel.: + 373 (22) 73 81 50; fax.: + 373 (22) 73 81 49;  
e-mail: director@phys.asm.md 

Numărul 
total al 
elaborări-
lor ştiinţi-
fice

invenţii 30
know-how
produse 
tehnologii
servicii 

ELABORĂRI ŞTIINŢIFICE CARE NECESITĂ A FI IMPLEMENTATE

Titlul Tehnologia de fabricare a celulelor şi panourilor solare

Autorul A. Simaşchevici, D. Şerban, L. Gorceac, L. Bruc, A. Coval, V. Fe-
dorov, I. Usatîi, I. Cucinschi

Descrierea succintă a elaborării

Pentru formarea joncţiunii pe plachetele de siliciu prin  metoda 
pulverizării pirolitice a soluţiei chimice a clorurilor de indiu şi 
staniu se depun straturi subţiri  transparente şi de o conductibi-
litate metalică ITO de grosime 0,3µm. Formarea joncţiunii n+I-
TO-SiO

2
-nSi se realizează la temperatura 450oC, care este mai 

joasă de trei ori decât temperatura de obţinere tradiţională a 
joncţiunilor p-n în siliciu.

Priorităţile principale ale produsului
Realizarea procedeului nu necesită utilaj sofisticat. Tehnolo-
gia de obţinere a celulelor solare poate fi valorificată de în-
treprinderile mici.

Starea actuală a produsului (exemplu:  sta-
re de cercetare,  model experimental, insta-
laţie pilot, documentaţie tehnică la procese 
tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

Instalaţie pilot, model experimental 

Întrebuinţarea pe piaţă
(Indicaţi domeniile de întrebuinţare  posibi-
lă a tehnologiei propuse)

Alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor de uz cas-
nic 

Dreptul la proprietate intelectuală
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eli-
berării),  în curs de brevetare, know-how de 
tip secret etc.)

Brevet de invenţie MD 2245 din 2003.08.31

Informaţii suplimentare
(exemplu:  s-a efectuat un studiu de piaţă, 
există un business plan, produsul este dis-
ponibil pentru testare, necesită cercetări su-
plimentare etc.)

Produsul este disponibil pentru testare.

Tipul partenerului solicitat (Indicaţi dome-
niul de activitate al partenerului, scopurile 
care trebuie atinse)

Uzine de tip TOPAZ, întreprinderi mici specializate în electro-
nică 
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ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, 
PRODUSULUI, TEHNOLOGIEI Simple Technology of Silicon Solar Cells Preparation

AUTORII
INSTITUŢIA

A.Simaschevici1,2, D.Serban1,2, L.Gorceac1, L.Bruc1, A.Coval1, V Fedorov1, 
I.Usatii1,2, E.Bobeico2,3.
1Moldavian State University.
2Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova,
3Enea C.R. Portici, Italy

DOMENIUL DE APLICABILITA-
TE
Să cuprindă: domeniul la care 
se referă; elemente de inovare;  
descrierea rezumativă a princi-
piilor de funcţionare şi a para-
metrilor tehnico-ştiinţifici

Solar cells fabricated on the basis of semiconductor-insulator-semicon-
ductor (SIS) structures are promising systems for solar energy conver-
sion due to their relative low cost. These structures are obtained by de-
position of transparent conductive oxide (TCO) films onto different crys-
tal substrates. The simplest method of obtaining TCO films is the deposi-
tion of SnO

2
, In

2
О

3
 or their mixture Indium Tin Oxide (ITO) by spray py-

rolisys technique. The obtained thin films are used for formation of SIS
structures with a shallow junction and fabrication of respective solar 
cells and modules. At the same time the ITO thin film can play the role of
a frontal collecting electrode and an antireflection layer.
1. This technology consists from:
• Thin ITO layers are deposited by spray pyrolisis on the single crystalline 

silicon wafers with diameter of 100mm and thickness of 300µm;
• Copper back and frontal contacts are deposited on the opposite sites 

of ITO-nSi structure;
• Solar cells obtained by this method have conversion efficiency up to

10% and could be gathered in modules with different electrical power.
These modules may be utilized as power supplies for electrical house-
hold devices.

2. The advantages of this technology are:
• It is possible to be applied for manufacturing solar cells using silicon 

wafers rejected at the enterprises of microelectronic industry;
• It is not necessary expensive equipment and skilled personal;
• The temperature of solar cell fabrication is much lower that in the case 

of solar cells based on p-n junction;
• The method of solar cell fabrication is very simple and could be imple-

mented in small enterprises.
STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  
model experimental, instalaţie 
pilot, documentaţie tehnică la 
procese tehnologice, tehnolo-
gii, servicii etc.)

Documentaţie tehnică la procese tehnologice, tehnologii

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetu-
lui, data eliberării),  în curs de 
brevetare, know-how de tip se-
cret etc.)

Process for obtaining thin layers of oxidic semiconductors. Patent MD 2245 
F1 2003.08.30

POSIBILE CĂI, METODE DE IM-
PLEMENTARE Contracte de implementare
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ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODU-
SULUI, TEHNOLOGIEI

Tehnologie de limpezire a sucului de mere prin metoda de elec-
troflotare

AUTORII
INSTITUŢIA T.D. Cubriţcaia, V.N. Sorochina, G.N. Olaru

DOMENIUL DE APLICABILITATE
(nu mai mult de 300 caractere)
Să cuprindă: domeniul la care se refe-
ră; elemente de inovare;  descrierea re-
zumativă a principiilor de funcţionare 
şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Tehnologia şi instalaţia de înlăturare a particulelor suspendate 
din sucul de mere au fost elaborate pentru întreprinderile de pre-
lucrare a produselor agricole şi uzinele de conserve.
Gazele electrolitice concomitent sunt folosite pentru separarea 
particulelor şi intensificarea procesului de fermentare.
Tehnologia permite reducerea timpului de limpezire şi tempera-
turii de încălzire a sucului de mere, asigurând continuitatea pro-
cesului.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model 
experimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese tehnolo-
gice, tehnologii, servicii etc.)

Model experimental şi documentaţie tehnică pentru construirea 
instalaţiei pilot şi efectuarea procesului tehnologic de înlăturare a 
particulelor suspendate din sucul de mere

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, da-
ta eliberării),  în curs de brevetare, 
know-how de tip secret etc.)

Brevet de invenţie: 
1. nr. 1176488 eliberat în anul 1998
2. nr. 1667284 eliberat în anul 1998
3. nr. 1723112 eliberat în anul 1998
know-how de tip secret

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT Nu este estimat.

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLE-
MENTARE

Tehnologia şi instalaţia pilot au fost testate în condiţiile de produ-
cere la uzina de conserve din or. Orhei şi or. Căuşeni.

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANI-
ZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTREPRINDERI )

Uzinele care produc sucuri de mere limpezite şi concentrate (Mol-
dova, România, Ucraina şi Rusia)

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATE-
RIALE

Confecţionarea instalaţiilor în condiţii de laborator este posibilă 
doar în serii mici.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECI-
FICUL PRODUSULUI Produsul corespunde normelor sanitare şi standardelor stabilite.

INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AŞ RM, LABORATORUL DE ACOPERIRI GALVANICE

Elaborări ştiinţifice care necesită a fi implementate

Titlul Tehnologia de recondiţionare a pieselor uzate cu acoperiri galva-
nice

Autorul Croitoru D., Bobanova J., Gologan V.

Descrierea succintă a elaborării 

Exploatarea maşinilor agricole în complexul agroindustrial condu-
ce la uzarea pieselor; circa 85% din piesele uzate au uzura de 0,2-
0,4 mm. Cea mai raţională variantă de recondiţionare se constituie 
depunerea acoperirilor galvanice de fier şi crom. În acest mod se
micşoreaza eficient costul reparaţiei tehnicii din ramură de indus-
trie şi agricultură. Se preconizează elaborarea documentaţiei teh-
nice, fabricarea şi achiziţionarea utilajului, prepararea electroliţi-
lor, încercarea proceselor tehnologice.
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Priorităţile principale ale produsului

Procesul galvanic permite automatizarea procesului tehnologic şi 
dirijarea proprietăţilor fizico-mecanice, permite recondiţionarea
concomitentă a unui număr mare de piese ce sporeşte productivi-
tatea totală.

Starea actuală a produsului S-a elaborat tehnologia, documentaţia tehnică la procese tehno-
logice.

Întrebuinţarea pe piaţă
(Indicaţi domeniile de întrebuinţare posi-
bilă a tehnologiei propuse)

Producţie industrială, tehnologia materialelor, industria metalur-
gică, industria chimică, transport, protecţia mediului, prelucrarea 
deşeurilor

Dreptul la proprietate intelectuală
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, da-
ta eliberării), în curs de brevetare, 
know-how de tip secret etc.)

А.с. №1468983 МКИ С25D 17/00. Устройство для осаждения 
композиционных гальванических покрытий / Кроитору Д.М., 
Борцой Ф.В., Гурьянов Г.В. №4157968. Заявл. 05.12.86. Опубл. 
30.03.88. Бюл. №12.
А.с. №1447937 МКИ С25D 15/00. Устройство для осаждения 
композиционных покрытий / Борцой Ф.В., Кроитору Д.М., Гурьянов 
Г.В. №4264902. Заявл.04.05.87. Опубл. 30.12.88. Бюл. №48.
Brevet nr.2561 MD, cerere a.2003 0189, 2003.07.29. Cl. Int. C25D 5/
04. Procedeu de depunere electrolitică a acoperirilor pe suprafeţe 
cilindrice interioare / Croitoru Dumitru, Bobanova Janna, Gurianov 
Ghenadii. Publicat 30.09.04. BOPI. Nr.9. P.41.
Brevet nr.4111 din 2004.11.15. 2678(13) FI f 20030241. Electrolit 
pentru depunerea fierului. Bobanova J. BOPI 1/2005, C25D 21/16.
2003.10.08. P.47.

Informaţii suplimentare
(exemplu: s-a efectuat un studiu de 
piaţă, există un business plan, produ-
sul este disponibil pentru testare, ne-
cesită cercetări suplimentare etc.)

Există un business plan.
Tehnologia a fost testată în condiţii producere şi este valabilă pen-
tru demonstrare.

Efectul economic preconizat
exemplu:

Efectul economic poate fi stabilit după nomenclatorul de piese şi
volumul de renovare.

Tipul partenerului solicitat (Indicaţi 
domeniul de activitate al parteneru-
lui, scopurile care trebuie atinse)

Domeniul de activitate al partenerului: agricultura, industria de 
producere a pieselor pentru maşini.
Scopurile care trebuie atinse: implementarea tehnologiilor şi pro-
ducerea pieselor pentru maşini, prelucrarea deşeurilor.

Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, 
companiei   Centrul de Optoelectronică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Conducătorul Acad. Andrei Andrieş

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / 
secţie, adresa juridică, tel., fax, E-mail)

 Dr. Valeriu Bivol, director adjunct
Str. Academiei, 1, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova, 
Tel. 739 042, Fax. 739 805, 
e-mail: bivol@as.md 

Numărul total 
al elaborărilor 
ştiinţifice

invenţii
know-how
produse 2
tehnologii 2
servicii 
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ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRO-
DUSULUI, TEHNOLOGIEI

sistemul de pază circulară pentru încăperi închise în baza senzorilor 
acusto-optici

AUTORII
INSTITUŢIA

Valeriu Bivol, Andrei Andrieş, Ghenadii Triduh, Alexandr Prisacar – Cen-
trul de Optoelectronică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Nicolae Gai-
bu, Vadim Grosul – Direcţia Tehnologiilor de Protecţie a ÎS „Registru” a Mi-
nisterului Dezvoltării Informaţionale

DOMENIUL DE APLICABILI-
TATE
Să cuprindă: domeniul la care 
se referă; elemente de inovare;  
descrierea rezumativă a princi-
piilor de funcţionare şi a para-
metrilor tehnico-ştiinţifici

Inginerie Electronică
Echipamentul reprezintă un sistem de pază circulară pentru încăperi în-
chise, funcţionează în baza unui senzor acusto-optic cu sensibilitate spo-
rită şi pune la evidenţă prezenţa unor zgomote sonore cu amplitudinea 
ce depăşeşte un anumit nivel de prag. Echipamentul permite detecta-
rea, audiţia şi înregistrarea semnalelor acustice. La momentul declanşării 
lui pune în funcţiune un sistem de semnalizare sonoră şi vizuală.
Sistemul de pază circulară pe baza senzorilor acusto-optici poate fi utili-
zat la audiţia fondului sonor în încăperi închise, funcţionează atât auto-
nom, cât şi în cuplu cu alte sisteme de semnalizare (camere video etc.). 
Poate fi utilizat ca sistem pasiv de detecţie (orice zgomot în încăperile
păzite, unde nu trebuie să se întâmple nimic, poate servi motiv pentru 
inspectarea ei). Posedând un domeniu foarte larg de frecvenţe detecta-
bile (de la infra- până la ultrasunete) şi sensibilitate sporită poate detecta 
semnale sonore foarte slabe, de exemplu, tăierea sticlei, descuierea lăca-
telor, paşii omului, deschiderea uşilor şi ferestrelor etc.
Echipamentul este înzestrat cu semnalizare sonoră, indicaţie vizuală, po-
sibilitate de audiţie a fondului sonor şi de înregistrare a lui pe bandă 
magnetică.
Date tehnice: 
Diapazon nominal de frecvenţe 100 – 15 000 Hz
Sensibilitatea senzorului la 1000 Hz la sarcina nominală,   nu mai puţin 
de 260 mV·m2/N
Nivel standard de sensibilitate 60 dB

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  
model experimental, instalaţie 
pilot, documentaţie tehnică la 
procese tehnologice, tehnolo-
gii, servicii etc.)

Model experimental

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, 
data eliberării),  în curs de breveta-
re, know-how de tip secret etc.)

În curs de brevetare

EFECTUL ECONOMIC PRE-
CONIZAT

POSIBILE CĂI, METODE DE IM-
PLEMENTARE Contracte de implementare

POTENŢIALI BENEFICIARI (OR-
GANIZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTRE-
PRINDERI )

Ministerul de Interne, SIS, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Băncii, 
Ministerul Apărării 
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ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRO-
DUSULUI, TEHNOLOGIEI

CONVERTORUL OPTOELECTRONIC PENTRU DETECTARE A PRESIUNII 
EXCEDENTE A GAZELOR ÎN CILINDRII MOTORULUI

AUTORII
INSTITUŢIA

Valeriu Bivol, Andrei Andrieş, Ghenadii Triduh, Alexandr Prisacar, Andrian 
Nastas, Alexei Meşalchin – Centrul de Optoelectronică al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei; Nicolae Gaibu, Vadim Grosul – Direcţia Tehnologiilor de 
Protecţie a ÎS „Registru” a Ministerului Dezvoltării Informaţionale

DOMENIUL DE APLICABILI-
TATE
Să cuprindă: domeniul la care se 
referă; elemente de inovare;  des-
crierea rezumativă a principiilor 
de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Inginerie Electronică 
Convertorul optoelectronic a presiunii excedentare reprezintă un senzor de 
presiune şi este destinat controlului parametrilor de ardere a gazelor în camera 
de ardere a motoarelor în timpul funcţionării fără demontarea lui. Controlul 
asupra funcţionării unui motor include monitorizarea parametrilor interni ai 
motorului: presiunea şi temperatura în camera de ardere (cilindru). Condiţiile 
de funcţionare a unui senzor, ce ar putea înregistra aceşti parametri, sunt foar-
te dure: temperaturi de până la 700 ºC, presiuni până la 160 kg/cm2 , frecvenţe 
nu mai mici de 25 kHz, zgomot electromagnetic şi sonor puternic. Aceste con-
diţii poate satisface numai un senzor optoelectronic, care datorită construcţiei 
şi proprietăţilor lui, poate funcţiona timp îndelungat, este fiabil la temperaturi
mai mari de 400 ºC şi poate măsura presiuni de până la 20 MPa. La baza func-
ţionării senzorului propus stă efectul modulaţiei luminii la trecerea printr-o fi-
bră optică la curbarea ei sub acţiunea unei membrane flexibile. Sensibilitatea
înaltă după deplasare (de până la 0,4 nm), îmbinată cu o protecţie  înaltă împo-
triva zgomotului electromagnetic şi sonor, permite detectarea unor foarte  
mici deplasări ale diafragmei şi deci utilizarea unor diafragme mai groase, care 
sunt mai puţin expuse degradării la temperaturi ridicate. Toate acestea fac 
funcţionarea unui aşa senzor foarte sigură. Senzorul este conectat la modulul 
receptor printr-o fibră optică, ce permite îndepărtarea lui de motor fără a influ-
enţa calitatea funcţionării circuitului de măsură.
Date tehnice: 
Diapazon nominal de presiuni  0 – 160 atm
Domeniul funcţional de temperatură 20 – 500 oC
Tensiunea de ieşire a dispozitivului de măsură  
pentru diapazonul nominal de presiuni 0 – 5 V
Diapazon nominal de frecvenţe 0 – 25 kHz

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  
model experimental, instalaţie 
pilot, documentaţie tehnică la 
procese tehnologice, tehnologii, 
servicii etc.)

Model experimental

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetu-
lui, data eliberării),  în curs de 
brevetare, know-how de tip se-
cret etc.)

În curs de brevetare

POSIBILE CĂI, METODE DE IM-
PLEMENTARE Contracte de implementare

POTENŢIALI BENEFICIARI (OR-
GANIZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTRE-
PRINDERI )

Ministerul Dezvoltării Informaţionale, ÎS „Registru”, Ministerul Transpor-
tului, Staţii de testare tehnică a automobilelor
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ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODU-
SULUI, TEHNOLOGIEI TESTAREA HOLOGRAFICĂ NEDESTRUCTIVĂ

AUTORII
INSTITUŢIA

Andrei Andrieş, Valeriu Bivol, Andrian Nastas, Alexandr Prisacar, 
Ghenadii Triduh, Ivan Slepniov – Centrul de Optoelectronică al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei  

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se refe-
ră; elemente de inovare;  descrierea re-
zumativă a principiilor de funcţionare 
şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Inginerie Electronică
Sunt elaborate metode automatizate a interferometriei holografi-
ce, corelaţiei  holografice şi specl-interferometriei electronice 
pentru testarea şi controlului suprafeţelor, găsirea tensiunilor re-
manente, a microfisurilor şi a altor defecte în diferite materiale.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model 
experimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese tehnolo-
gice, tehnologii, servicii etc.)

Tehnologie

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, da-
ta eliberării),  în curs de brevetare, 
know-how de tip secret etc.)

În curs de brevetare

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANI-
ZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTREPRINDERI )

Ministerul Industriei, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, ÎS „Re-
gistru”, Ministerul Transportului şi Construcţiilor, uzine 

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODU-
SULUI, TEHNOLOGIEI NANOSTRUCTURI HOLOGRAFICE

AUTORII
INSTITUŢIA

Andrei Andrieş, Valeriu Bivol, Andrian Nastas, Alexandr Prisacar, 
Ghenadii Triduh – Centrul de Optoelectronică al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se refe-
ră; elemente de inovare;  descrierea re-
zumativă a principiilor de funcţionare 
şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Inginerie Electronică
Au fost create structuri submicronice pe baza reţelelor suprapuse. 
Au fost obţinute structuri cu dimensiuni 2x2 cm, în care spoturi au 
fost inregistrate cu metode holografice cu densitatea de 4000
spoturi/mm ori 16000000 pe un mm2. După prelucrarea chimică 
au fost obţinute structuri cu relief cu dimensiunea spotului de 
250x250 nm şi cu adâncimea amplitudinii reliefului pănă la  
300 nm. 
Nanostructuri holografice pot fi utilizate pe larg într-un rând de
aplicaţii, aşa cum ar fi  interconectoarele optice cu dimensiuni mi-
nimale pentru circuite integrate, interconectoare optice fără fire
de la un procesor la altul sau de la un circuit la altul. Astfel de struc-
turi pot fi folosite şi în alte  dispozitive, cum sunt microreţelele 
pentru demultiplexarea spectrală în sistemele de comunicare op-
tică, pentru crearea reţelei optice şi transmiterea prin metode op-
tice a datelor.

STADIUL DE REALIZARE Tehnologie

CARACTERUL DE NOUTATE În curs de brevetare

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANI-
ZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTREPRINDERI )

Electronica, Comunicaţii optice, Ministerul Dezvoltării Informaţio-
nale, ÎS „Registru 
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Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, 
companiei

  Centrul de Metrologie şi Atomatizare al Academiei de Ştiinţe 
din Moldova

Conducătorul M.C. ASM, dl. Ion Geru 

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / sec-
ţie, adresa juridică, tel., fax, E-mail)

 Dl Ion Geru, m.c. ASM, director CMA ASM, str. Academiei, 3/2, 
tel. 735417, geru@usm.md, drahnea@mail.ru

Numă-
rul   total al 
elaborări-
lor ştiinţi-
fice

invenţii
know-how 2
produse noi competitive
tehnologii,  procese tehno-
logice noi competitive
servicii noi competitive 2

Numărul elaborărilor ştiinţifice imple-
mentate 3

Condiţii necesare pentru efectuarea 
transferului tehnologic
(Indicaţi de ce servicii şi facilităţi aveţi ne-
voie) 

 Organizarea seminarelor ştiinţifico-practice cu personal medical
despre patologiile schimbului azotat,  despre patologiile metabo-
lismului ereditar şi rolului analizelor aminoacizilor în diagnostarea 
lor; întrebuinţarea analizelor aminoacizilor în controlul produselor 
alimentare. Necesitatea în reactive chimice. Organizarea semina-
relor ştiinţifico-practice cu firmele producătoare de apă potabilă. 
Comunicarea cu consumatorii de apă  

Dificultăţi în implementarea elabo-
rărilor ştiinţifice

 Finanţarea insuficientă pentru reactivele chimice cu scopul în-
deplinirii analizelor de masă 

Tipul de colaborare solicitată Cooperare ştiinţifică

ELABORĂRI ŞTIINŢIFICE IMPLEMENTATE

Titlul

1. Scrining cu aminoacizi, măsurat la analizatorul aminoacizilor 
„AAA-339M”, pentru diagnosticarea hipogalactiei în graviditate 
(2002)

2. Determinarea conţinutului homocisteinei în lichide biologice 
ca  marchior al patologiei metabolismului azotat (2004) cu aju-
torul  analizatorului aminoacizilor „AAA-339M” 

Autorul 1. Popov S., Garaeva S., Postolatii G., Redcozubova G.
2.   Garaeva S., Postolatii G., Redcozubova G.

Descrierea succintă a elaborării

1. Cercetările efectuate cu ajutorul analizatorului aminoacizilor 
„AAA-339M” au demonstrat schimbări profunde ale metabolis-
mului aminoacidic în serul sângelui la gravide şi lăuzele în nor-
ma şi hipogalactie. Utilizarea aminoacizilor prognostici pentru 
diagnosticarea prematură a hipogalactiei a demonstrat că gra-
videle sunt în grupă de risc cu ameninţare de hipogalactie.

2. Cercetările efectuate cu ajutorul analizatorului aminoacizilor 
„AAA-339M” au demonstrat că homocisteina este indice al afec-
ţiunii cardiovasculare, glaucoma, demencie şi homocisteine-
mie la  gravide şi al insuficienţei vitaminei grupei B, cobalami-
nei, acidului folic.  
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Priorităţile principale ale produsu-
lui

1. Datorită utilizării analizatorului aminoacizilor „AAA-339M”, scri-
ningul dă posibilitatea diagnosticării şi profilaxiei hipogalactiei
premăture; nou-născuţi au lapte matern, ce determină starea 
sănătăţii bună.

2. Scriningul pe homocisteină dă posibilitatea diagnosticării şi 
profilaxiei numeroaselor boli.

Starea actuală a produsului (exem-
plu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie 
tehnică la procese tehnologice, tehno-
logii, servicii etc.)

1. Model experimental, servicii cu ajutorul analizatorului amino-
acizilor „AAA-339M” 

2. Model experimental, servicii cu ajutorul analizatorului amino-
acizilor „AAA-339M”

Întrebuinţarea pe piaţă
(Indicaţi domeniile de întrebuinţare  po-
sibilă a tehnologiei propuse)

1. Aplicarea scriningului aminoacizilor măsurat la analizatorul 
aminoacizilor „AAA-339M” în medicină 

2. Aplicarea scriningului aminoacizilor măsurat la analizatorul 
aminoacizilor „AAA-339M” în medicină 

Dreptul la proprietate intelectuală
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data 
eliberării),  în curs de brevetare, know-
how de tip secret etc.)

1. Invenţii
2. Know-how

Partenerul în colaborare cu care a 
fost implementată elaborarea 
(indicaţi denumirea organizaţiei şi tipul 
de colaborare)

1. Catedra de obstetrică şi Ginecologie; 
2. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacologie;
3. Institutul de Fizică Aplicată AŞM
     Cooperarea ştiinţifică

ELABORĂRI ŞTIINŢIFICE CARE NECESITĂ A FI IMPLEMENTATE

Titlul
1. Prognozarea hipoxiei fetale în graviditate cu scriningul ami-
noacizilor în trimestrul III (2005), măsurat la analizatorul ami-
noacizilor „AAA-339M” 

Autorul Bejan M., Garaeva S., Postolatii G., Redcozubova G.

Descrierea succintă a elaborării

Cercetările efectuate cu ajutorul analizatorului aminoacizilor 
„AAA-339M” au demonstrat schimbărea metabolismului ami-
noacidic, a coeficienţilor ureea/amiak şi glutamină/glutamic
la gravidele cu hipoxie fetală. S-a folosit  aminoacidul prog-
nostic pentru diagnosticarea acestei boli.

Priorităţile principale ale produsului
Scriningul măsurat cu ajutorul analizatorului aminoacizilor 
„AAA-339M” dă posibilitatea prognozării şi profilaxiei în ter-
menul anunţării fetalului.

Starea actuală a produsului (exemplu:  
stare de cercetare,  model experimental, 
instalaţie pilot, documentaţie tehnică la 
procese tehnologice, tehnologii, servicii 
etc.)

Model experimental cu ajutorul analizatorului aminoacizilor 
„AAA-339M”

Întrebuinţarea pe piaţă
(Indicaţi domeniile de întrebuinţare  posi-
bilă a tehnologiei propuse)

Aplicarea scriningului aminoacizilor, măsurat la analizatorul 
aminoacizilor „AAA-339M” în medicină

Dreptul la proprietate intelectuală
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eli-
berării),  în curs de brevetare, know-how 
de tip secret etc.)

 Know-how

Efectul economic preconizat
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Tipul partenerului solicitat (domeniul 
de activitate al partenerului, scopurile ca-
re trebuie atinse)

Spitalul clinic  municipal Nr.1

ELABORĂRI ŞTIINŢIFICE IMPLEMENTATE

Titlul Tehnologie şi utilaj pentru purificarea apelor din componente
toxice prin metoda electrodializului (2005)

Autorul Romanov A., Zelenţov V., Marcoci L., Mitina T.

Descrierea succintă a elaborării Elaborarea tehnologiei electrochimice pentru purificarea apelor
naturale de azotaţi, fluor

Priorităţile principale ale produsu-
lui

Această metodă permite de a îmbunătăţi calitatea apelor pota-
bile şi a înlesni păstrarea sănătăţii populaţiei.

Starea actuală a produsului Model experimental, servicii

Întrebuinţarea pe piaţă Ecologie, Tehnologie

Dreptul la proprietate intelectuală 1. Invenţii
2. Know-how

Partenerul în colaborare cu care a 
fost implementată elaborarea 

Institutul de fizică aplicată AŞM
Cooperarea ştiinţifică

Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, 
companiei CMA AŞM, Secţia nr.10

Conducătorul Geru Ion, m.c. AŞM

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / sec-
ţie, adresa juridică, tel., fax, E-mail)

Persoana de contact: Marcoci L., CMA AŞ M
 Chişinău, MD-2028, Str.Academiei, 3/2
 Tel: 739977, 737418, 735417, 273437
 Fax: 737411
 E-mail: basnauka@mtc.md

Numărul total 
al elaborărilor 
ştiinţifice

invenţii
know-how
produse 
tehnologii Tehnologie nouă - 1
servicii noi

Numărul elaborărilor ştiinţifice imple-
mentate 1

Tipul partenerului solicitat (domeniul 
de activitate al partenerului, scopurile ca-
re trebuie atinse)

Cooperarea ştiinţifică:
Institutul de Fizică Aplicată AŞM;  Institutul de Chimie AŞM
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ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEHNO-
LOGIEI

Tehnologie şi utilajul pentru purificarea apelor din
componente toxice prin metoda electrodializului 
(2005)

AUTORII
INSTITUŢIA

Romanov A., Zelenţov V., Marcoci L., Mitina T.
Institutul de Chimie AŞM;  CMA AŞM

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemente 
de inovare;  descrierea rezumativă a principiilor de 
funcţionare şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

S-a elaborat o tehnologie electrochimică pentru puri-
ficarea apei naturale cu azotaţi, fluor. Exclusivitatea
acestei metode constă în faptul că nu necesită aplica-
rea reactivelor chimice. Astfel metoda este pur  ecolo-
gică, care permite a îmbunătăţi calitatea apelor pota-
bile şi a înlesni păstrarea sănătaţii populaţiei.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimental, 
instalaţie pilot, documentaţie tehnică la procese 
tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

Model experimental, servicii

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  
în curs de brevetare, know-how de tip secret etc.)

Know-how 

EFECTUL ECONOMIC 

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Metoda fotocalorimetrică

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA UN-
DE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABORAREA  Institutul de Fizică Aplicată AŞM

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Secţia dispune de o bază tehnico-materială utilă, dar 
învechită.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL PRO-
DUSULUI

1. Necesitatea în reactive chimice
2. Menţinerea legăturii cu consumatorii de apă
3. Organizarea seminarelor ştiinţifico-practice cu fir-

me-producători de apă potabilă

Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a.  2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, 
companiei CMA AŞM, Secţia nr.27

Conducătorul Geru Ion, m.c. AŞM.

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / sec-
ţie, adresa juridică, tel., fax, E-mail)

Persoana de contact: Garaeva S., CMA AŞ M
 Chişinău, MD-2028, Str.Academiei, 3/2
 Tel: 739850, 737418, 735417
 Fax: 737411
 E-Mail: garaeva@as.md, galred@mail.ru 

Numărul 
total al ela-
borărilor 
ştiinţifice

invenţii
know-how 2
produse 
tehnologii
servicii noi 1

Numărul elaborărilor ştiinţifice imple-
mentate 2 elaborări
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Tipul partenerului solicitat (domeniul 
de activitate al partenerului, scopurile ca-
re trebuie atinse)

Catedra de Obstetrică şi Ginecologie, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacologie

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, 
PRODUSULUI, TEHNOLOGIEI

1. Scrining cu aminoacizi, măsurat la analizatorul aminoacizilor „AAA-
339M”, pentru diagnosticarea hipogalactiei în graviditate (2002)

2. Determinarea conţinutului homocisteinei în lichide biologice ca  mar-
chior al patologiei metabolismului azotat (2004) cu ajutorul  analizato-
rului aminoacizilor „AAA-339M”

AUTORII
INSTITUŢIA

1. Popov S., Garaeva S., Postolatii G., Redcozubova G.
2. Garaeva S., Postolatii G., Redcozubova G.
 CMA AŞM şi Catedra de Obstetrică şi Ginecologie, Universitatea de Stat 

de Medicină şi Farmacologie

DOMENIUL DE APLICABILI-
TATE
Să cuprindă: domeniul la care 
se referă; elemente de inovare;  
descrierea rezumativă a princi-
piilor de funcţionare şi a para-
metrilor tehnico-ştiinţifici

1. Cercetările efectuate cu ajutorul analizatorului aminoacizilor „AAA-
339M” au demonstrat schimbări profunde ale metabolismului aminoa-
cidic în serul sângelui la gravide şi lăuzele în norma şi hipogalactie. Uti-
lizarea aminoacizilor prognostici pentru diagnosticarea prematură a hi-
pogalactiei a demonstrat că gravidele sunt în grupă de risc cu amenin-
ţare de hipogalactie.

2. Cercetările efectuate cu ajutorul analizatorului aminoacizilor „AAA-
339M” au demonstrat  că homocisteina este indice al afecţiunii cardio-
vasculare, glaucoma, demencie şi homocisteinemie la  gravide şi al in-
suficienţei vitaminei grupei B, cobalaminei, acidului folic.  

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  
model experimental, instalaţie 
pilot, documentaţie tehnică la 
procese tehnologice, tehnolo-
gii, servicii etc.)

1. Model experimental, servicii, efectuate cu ajutorul analizatorului ami-
noacizilor „AAA-339M”

2. Model experimental, servicii, efectuate cu ajutorul analizatorului ami-
noacizilor „AAA-339M”

CARACTERUL DE NOUTATE 1. Know-how 
2. Know-how

EFECTUL ECONOMIC 

CĂILE, METODELE DE IMPLE-
MENTARE

1. Metoda de cromatografie de schimb ioni aminoacizilor în plasma sân-
gelui, cu ajutorul analizatorului aminoacizilor „AAA-339M”

2. Metoda de cromatografie de schimb ioni aminoacizilor în plasma sân-
gelui, cu ajutorul analizatorului aminoacizilor „AAA-339M”

3. Metoda de cromatografie de schimb ioni aminoacizilor în urină, cu aju-
torul analizatorului aminoacizilor „AAA-339M”

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, 
ÎNTREPRINDEREA UNDE A 
FOST IMPLEMENTATĂ ELABO-
RAREA 

1. Catedra de Obstetrică şi Ginecologie, Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacologie

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-
MATERIALE Secţia are bază tehnico-materială utilă, dar învechită

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE 
SPECIFICUL PRODUSULUI

1.  Necesitate în reactive chimice
2. Menţinerea legăturii cu medicii
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ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEH-
NOLOGIEI

1. Prognozarea hipoxiei fetale în graviditate cu scriningul 
aminoacizilor în trimestrul III (2005), măsurat la analiza-
torul aminoacizilor „AAA-339M”

AUTORII
INSTITUŢIA

Bejan M.,Garaeva S., Postolatii G., Redcozubova G.
CMA AŞM şi Spitalul clinic municipal Nr 1

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor teh-
nico-ştiinţifici

Cercetările efectuate cu ajutorul analizatorului amino-
acizilor „AAA-339M” au demonstrat schimbărea metabo-
lismului aminoacidic, a coeficienţilor ureea/amiak şi glu-
tamină/glutamic la gravidele cu hipoxie fetală. S-a folosit  
aminoacidul prognostic pentru diagnosticarea acestei 
boli.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie tehnică 
la procese tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

Model experimental cu ajutorul analizatorului aminoaci-
zilor „AAA-339M”

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  
în curs de brevetare, know-how de tip secret etc.)

Know-how

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLEMENTARE
Metoda cromatografică de schimb a ionilor de amino-
acizi în plasma sîngelui cu ajutorul analizatorului ami-
noacizilor „AAA-339M”

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANIZAŢII, IN-
STITUŢII, ÎNTREPRINDERI ) Spitalul clinic municipal Nr. 1

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Secţia are bază tehnico-materială utilă, dar  învechită

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

 Necesitatea in reactive chimice
Menţinerea legăturii cu medicii

Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, companiei Biroul Special Tehnologic de Construcţie (BSTC) „Me-
zon”

Conducătorul Vladimir Goremîchin

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / secţie, 
adresa juridică, tel., fax, E-mail)

Vladimir Goremîchin, Chişinău, MD-2068, bld. Moscova, 
21, tel: +(37322)49-50-56, fax: +(37322)44-53-66, email: 
dsn_mezon@mcc.md, dsn_mezon@yahoo.com

Numărul   total 
al elaborărilor 
ştiinţifice

invenţii  - 
know-how  7
produse  7
tehnologii  - 
servicii  1

Numărul elaborărilor ştiinţifice implementate  4

Tipul partenerului solicitat (domeniul de ac-
tivitate al partenerului, scopurile care trebuie 
atinse)

Tipul partenerului – companii care se ocupă de elabo-
rări şi livrări ale  produselor analogice în alte ţări
Scopurile – cooperare tehnică, producere mixtă, ieşire la 
pieţele noi
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ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEH-
NOLOGIEI

Convertor electronic de frecvenţă trifazat cu putere de 
până la 2.2 kW pentru reglarea motoarelor asincrone

AUTORII
INSTITUŢIA

Vitalii Crupnic, Vladimir Goremîchin
BSTC „Mezon”

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemen-
te de inovare;  descrierea rezumativă a principii-
lor de funcţionare şi a parametrilor tehnico-
ştiinţifici

Mecanismele de acţionare a conveierelor, pompelor, 
ventilatoarelor, compresoarelor, extruderelor, mecanis-
melor de dozare, de amestecare, de alimentare etc.
Convertorul de Frecvenţă (CF) propus la nivel tehnic  co-
respunde performanţelor mondiale şi este cu 30-40% 
mai ieftin ca modelele străine.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie tehnică 
la procese tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

Model experimental. În prezent este elaborată schema 
principială, fabricat model-pilot şi se efectuează ajusta-
rea software.
Documentaţia de proiect lipseşte.

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  
în curs de brevetare, know-how de tip secret  etc.)

Know-how. Convertorul e bazat pe modulii inteligenţi de 
putere IGBT ale firmei Mitsubishi şi microcontroalele firmei
Motorola şi Microchip. Precum software este original. 

EFECTUL ECONOMIC 

Efectul economic direct se formează din economisirea 
energiei electrice (30-50%) şi creşterea resursei de lucru 
a motorului electric. Efectul economic anual din folosi-
rea unui CF va constitui ~ 2200 lei. La livrarea a 100 buc. 
de asemenea convertoare de frecvenţă pe piaţa Moldo-
vei, efectul economic anual va constitui 220 mii lei. 

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE

Pentru a implementa produsul în producere în serie este 
necesar de efectuat următoarele lucrări:
• finalizarea etapei de elaborare a modelului-pilot;
• executarea etapei de corectare a proiectului;
• elaborarea documentaţiei de proiect (DP) schiţate; 
• executarea lotului de modele experimentale de CF;
• achiziţionarea utilajului de măsură-control (UMC) lipsă, 

şi pregătirea standurilor pentru încercarea CF;
• efectuarea incercărilor modelelor experimentale CF;
• emiterea DP de lucru şi aprobarea prescripţiilor tehnice 

(PT).
Pentru executarea lucrărilor sus-menţionate sunt nece-
sare resurse financiare la nivel 110 mii lei.

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA 
UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABORAREA Biroul Special Tehnologic de Construcţie „Mezon” 

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE

În condiţiile achiziţionării  utilajului de măsură-control 
(UMC) şi standurilor pentru încercarea CF va fi posibilă
producerea în serie în corespundere cu standardele in-
ternaţionale. Pentru ieşirea pe pieţele externe, este ne-
cesară fabricarea sau achiziţionarea corpului plastic cali-
tativ corespunzător cerinţelor nu mai jos IP 20. 
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ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSU-
LUI, TEHNOLOGIEI

Set de dispozitive electronice de control, protecţie şi semnaliza-
re de avarie în reţeaua de curent constant de comandă al sub-
staţiei de distribuţie

AUTORII
INSTITUŢIA

Vladimir Goremîchin, Vitalii Crupnic, Pavel Umaneţ, Serghei Za-
vrajnii, Boris Solomatin
BSTC „Mezon”, ÎS ”Moldelectrica”

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Protecţie de releu şi automatică a sistemului energetic. Setul in-
clude 5 dispozitive electronice: 
• Dispozitiv de control al nivelului de tensiune al bateriei de acu-

mulotoare UKN-3; 
• Dispozitiv de control al reţelei de curent constant de comandă 

220V – UKI-3.1;
• Dispozitiv de protecţie a reţelei de curent constant de comandă 

UZPT-3; 
• Dispozitiv de control  al reţelei bateriei de acumulotoare  

UKC-3. 
• Dispozitiv de semnalizare prin licărire UMS-3.

STADIUL DE REALIZARE
UKI-3.1, UMS-3 – modele de serie
UKN-3, UKC-3 - modele experimentale
UZPT-3 în stare de cercetare.

CARACTERUL DE NOUTATE

Know-how. După parametrii tehnici dispozitivele propuse depă-
şesc modelele analogice din ţările CSI. 
Toate dispozitivele propuse au tehnica circuitelor, algoritme şi 
softuri originale. Setul e bazat pe  microcontroale cu toate avan-
tajele existente şi au sursă de înaltă frecvenţă încorporat. 

EFECTUL ECONOMIC 

Aplicarea setului propus permite creşterea calităţii şi fiabilitatea
controlului obiectelor energetice. Precizia înaltă şi completitudi-
nea controlui permite prelungirea duratei de funcţionare a ba-
teriei de acumulotoare de import şi detectarea la timp a defec-
telor în scopul excluderii avariilor seriose. 

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE - 

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTRE-
PRINDEREA UNDE A FOST IMPLEMEN-
TATĂ ELABORAREA 

BSTC „Mezon”, ÎS ”Moldelectrica”

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRO-
DUSULUI, TEHNOLOGIEI

Invertor electronic de frecvenţă înaltă cu putere de 1 kW pentru 
baterii solare

AUTORII
INSTITUŢIA

Vladimir Goremîchin, Vitalii Crupnic
BSTC „Mezon”
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DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se re-
feră; elemente de inovare;  descrie-
rea rezumativă a principiilor de func-
ţionare şi a parametrilor tehnico-
ştiinţifici

Sisteme fotovoltaice, module şi baterii solare, convertoare de ten-
siune DC-AC. Parametrii principali:
• Tensiune nominală de ieşire AC – 230 V;
• Diapazonul  tensiunii de intrare – 45 – 400 V;
• Curentul de intrare maximal - 10A;
• Coeficientul distorsiunilor neliniare total < 5%;
• Randament – 94%;
• Regim MPPT  - urmărirea punctului de putere maximă

STADIUL DE REALIZARE Stare de cercetare

CARACTERUL DE NOUTATE
Know-how. Anterior în Moldova nu s-au fabricat  hi-tech invertoare 
la acest nivel. Invertorul elaborat la nivel tehnic corespunde perfor-
manţelor mondiale. 

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT

Invertorul propus va fi la un preţ de 30-40% mai ieftin ca modelele 
străine.
Asta va permite  ca sistemele  fotovoltaice se fie mai acceptabile şi îşi
va aduce aportul  la promovarea resurselor energetice recuperabile. 

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLE-
MENTARE

Pentru a implimenta produsul în producere în serie, este necesar 
de efectuat următoarele lucrări:
• finalizarea etapei de elaborare a modelului-pilot;
• executarea etapei de corectare a proiectului;
• elaborarea documentaţiei de proiect (DP) schiţate; 
• executarea lotului de modele experimentale de CF;
• achiziţionarea utilajului de măsură-control (UMC) lipsă, şi pregăti-

rea standurilor pentru încercarea CF;
• efectuarea încercărilor modelelor experimentale CF;
• emiterea DP de lucru şi aprobarea prescripţiilor tehnice (PT).
Pentru executarea lucrărilor sus-menţionate, sunt necesare resurse 
financiare la nivel 140 mii lei.

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANI-
ZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTREPRINDERI )

Toţi consumatorii potenţiali sistemelor fotovoltaice (PV-systems). 
Pentru Moldova aceaştia sunt supermarketurile, băncile, proprieta-
rii de vile etc.

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MA-
TERIALE

În condiţiile achiziţionării  utilajului de măsură-control (UMC) şi 
standurilor pentru încercarea CF va fi posibilă producerea în serie
în corespundere cu standardele internaţionale. 

Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, 
companiei Î.M. Uzina „Topaz” S.A.

Conducătorul Buţanu Valeriu

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / 
secţie, adresa juridică, tel., fax, E-mail)

 Rotaru Mihail, Chişinău, MD 2004, piaţa D.Cantemir, nr.1,  
tel:+(37322)508171, 
fax: +(37322)741250, E-mail:eltopaz@mail.ru
 

Numărul total 
al elaborărilor 
ştiinţifice

invenţii -
know-how 1
produse 3
tehnologii 2
servicii -
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Numărul elaborărilor ştiinţifice im-
plementate 3

Tipul partenerului solicitat (dome-
niul de activitate al partenerului, sco-
purile care trebuie atinse)

Companiile care utilizează cablaje imprimate şi produse electroni-
ce în baza lor, investitor
Scopurile care trebuie atinse – obţinerea investiţiilor prin  coope-
rare tehnică, ieşire la pieţele noi

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEHNOLOGIEI Cronofotograf  auto

AUTORII
INSTITUŢIA

Î.M. Uzina „Topaz” S.A., Victor Suhovici, Mihail 
Rotaru, Nadejda Onu, Silvia Gangan

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemente de inova-
re;  descrierea rezumativă a principiilor de funcţionare şi a 
parametrilor tehnico-ştiinţifici

Transportul auto pentru marfă (de la 1,5 t) şi 
pasageri (de la 11 locuri)

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimental, instala-
ţie pilot, documentaţie tehnică la procese tehnologice, teh-
nologii, servicii etc.)

Modul pilot, documentaţia tehnică la proce-
se tehnologice şi Soft

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  în curs de 
brevetare, know-how de tip secret etc.)

Know-how

EFECTUL ECONOMIC Efectul economic constituie 1000 lei/produs

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Societate mixtă alcătuită din Întreprinderi cu 
profil Mecanică Fină şi Electronică

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA UNDE A 
FOST IMPLEMENTATĂ ELABORAREA 

S.C. „Mecanică Fină”, Bucureşti, România – 3 
module

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE
Întreprinderile menţionate posedă de toată 
baza tehnico-materială necesară pentru fa-
bricaţia de serie a produsului.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL PRODUSULUI
Sistemul de programare constituie know- 
how al elaboratorilor şi poate fi îmbunătăţit
în continuu.

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI

Modernizarea tehnologiei de fabricaţie a cablajelor impri-
mate şi montării produselor în baza lor la Î.M. Uzina „To-
paz” S.A.

AUTORII
INSTITUŢIA

Mihail Rotaru, Silvia Gangan, Irina Kirilovskaia, PSAE  Uzina 
„Topaz”
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DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Produsele tehnicii electronice, produse pentru metrolo-
gie, pentru tehnica de calcul, telecomunicaţii şi produsele 
de larg consum

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie tehnică 
la procese tehnologice, tehnologii, servicii 
etc.)

Sunt elaborate procesele tehnologice de fabricaţie a ca-
blajelor imprimate pe una, două feţe şi multistrat cu apli-
carea metodelor progresive de cositorire cu netezirea su-
prafeţei cu jet de aer fierbinte. În prezent întreprinderea
elaborează procesul tehnologic de cositorire  ecologică 
(fără plumb) şi testarea electrică automatizată a circuitelor 
multistrat.

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data elibe-
rării),  în curs de brevetare, know-how de tip 
secret etc.)

Montarea componentelor SMD şi THT, inclusiv BGA, circui-
telor integrate hibride pe cablaje imprimate cu una, două 
feţe şi multistrat (până la  18-20 straturi), implementarea 
tehnologiei montării componentelor şi fabricării cablaje-
lor cu cositor fără plumb, formarea găurilor de diametru 
mic – 0,15-0,2 mm.

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT Efectul economic de la modernizarea tehnologiei va con-
stitui cel puţin 50 mii  € anual. 

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLEMENTARE

Pentru modernizarea procesului tehnologic este necesar 
de efectuat următoarele lucrări:
• Achiziţionarea instalaţiei de găurire tip XLI-24, cu viteza 

cel puţin 100 mii rotaţii/min sau altă instalaţie similară;
• Achiziţionarea instalaţiei de pregătire a suprafeţei, de 

exemplu, firmei Circubond;
• Achiziţionarea instalaţiei automate serigrafice GALAXY,

instalaţiei automate de poziţionare a componentelor dis-
crete şi componentelor SMD, instalaţiei de cositorire cu 
undă dublă N-WAVE400 sau alte instalaţii similar;

• Utilizarea materialelor noi;
• Executarea lotului de cablaje experimentale;
• Efectuarea încercărilor cablajelor fabricate;
• Executarea produselor electronice în baza cablajelor im-

primate prin aplicarea tehnologiilor de montare a com-
ponentelor SMD şi THT;

• Elaborarea documentaţiei tehnologice.
Pentru    executarea     lucrărilor menţionate întreprinderea 
are nevoie de resurse financiare la nivel de 190 mii €.

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANIZAŢII, IN-
STITUŢII, ÎNTREPRINDERI )

Întreprinderile care utilizează cablaje imprimate şi produse 
electronice fabricate prin montarea SMD şi THT componen-
telor în baza cablajelor pe una, două feţe  şi multistrat

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE

În condiţiile achiziţionării utilajului enumerat va fi posibilă
producerea în serie a cablajelor imprimate de categoria 4-
5  şi produselor electronice în baza acestor cablaje în co-
respundere cu standardele Internaţionale.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI -

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI

Organizarea producţiei în serie a releului pentru curenţii 
tari.

AUTORII
INSTITUŢIA Mihail Rotaru, Silvia Gangan, Nadejda Onu
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DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Sisteme energetice. Releul permite conectarea şi deco-
nectarea consumatorului la distanţă. Se caracterizează 
prin masa mică (75g), dimensiunile de gabarit mici (52-
x43x22)mm, curenţii de comutaţie – până la 100A, tensiu-
nea alternativă de comutaţie – 440V, fiabilitatea înaltă (106 
comutaţii), intervalul temperaturilor de lucru:  –25... + 
700C.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimen-
tal, instalaţie pilot, documentaţie tehnică la pro-
cese tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

Starea de implementare a tehnologiei de serie

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data elibe-
rării),  în curs de brevetare, know-how de tip 
secret etc.)

Secret, se va procura licenţa

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT Efectul economic preconizat constituie 400 mii  €/an (0,2  
€/buc. x 2mln. buc.)

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLEMENTARE
Automatizarea procesului de bobinare a transformatoru-
lui, proceselor de galvanizare, ştanţare şi turnare a pieselor 
componente

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANIZAŢII, IN-
STITUŢII, ÎNTREPRINDERI ) Întreprinderi energetice care lucrează cu curenţi tari 

Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, companiei Î.M. Uzina „Topaz” S.A.

Conducătorul Buţanu Valeriu

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / secţie, adresa 
juridică, tel., fax, E-mail)

 Rotaru Mihail, Chişinău, MD 2004, piaţa D.Cantemir, 
nr.1, tel:+(37322)508171, 
fax: +(37322)741250, E-mail:eltopaz@mail.ru

Numărul total 
al elaborărilor 
ştiinţifice

invenţii -
know-how 1
produse 3
tehnologii 2
servicii -

Numărul elaborărilor ştiinţifice implementate 3

Tipul partenerului solicitat (domeniul de activi-
tate al partenerului, scopurile care trebuie atinse)

Companiile care utilizează cablaje imprimate şi pro-
duse electronice în baza lor, investitor 
Scopurile care trebuie atinse – obţinerea investiţiilor 
prin  cooperare tehnică, ieşire la pieţele noi 

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEHNOLO-
GIEI Cronofotograf  auto
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AUTORII
INSTITUŢIA

Î.M. Uzina „Topaz”S. A., Victor Suhovici, Mihail Ro-
taru, Nadejda Onu, Silvia Gangan 

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemente de 
inovare;  descrierea rezumativă a principiilor de func-
ţionare şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Transportul auto pentru marfă (de la 1,5 t) şi pasa-
geri (de la 11 locuri) 

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimental, in-
stalaţie pilot, documentaţie tehnică la procese tehno-
logice, tehnologii, servicii etc.)

Modul pilot, documentaţia tehnică la procese teh-
nologice şi Soft

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  în 
curs de brevetare, know-how de tip secret etc.)

Know-how

EFECTUL ECONOMIC Efectul economic constituie 1000 lei/produs

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Societate mixtă alcătuită din Întreprinderi cu pro-
fil Mecanică Fină şi Electronică

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA UNDE 
A FOST IMPLEMENTATĂ ELABORAREA 

S.C. „Mecanică Fină”, Bucureşti, România – 3 mo-
dule

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE
Întreprinderile menţionate posedă toată baza teh-
nico-materială necesară pentru fabricaţia de serie 
a produsului

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL PRODU-
SULUI

Sistemul de programare constituie know-how al 
elaboratorilor şi poate fi îmbunătăţit în continuu

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODU-
SULUI, TEHNOLOGIEI

Modernizarea tehnologiei de fabricaţie a cablajelor imprimate şi 
montării produselor în baza lor la Î.M. Uzina „Topaz” S.A.

AUTORII
INSTITUŢIA

Mihail Rotaru, Silvia Gangan, Irina Kirilovskaia, PSAE Uzina „To-
paz”

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se refe-
ră; elemente de inovare;  descrierea re-
zumativă a principiilor de funcţionare 
şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Produsele tehnicii electronice, produse pentru metrologie, pen-
tru tehnica de calcul, telecomunicaţii şi produsele de larg con-
sum

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model 
experimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese tehnolo-
gice, tehnologii, servicii etc.)

Sunt elaborate procesele tehnologice de fabricaţie a cablajelor 
imprimate pe una, două feţe şi multistrat cu aplicarea metodelor 
progresive de cositorire cu netezirea suprafeţei cu jet de aer fier-
binte. În prezent întreprinderea elaborează procesul tehnologic 
de cositorire  ecologică (fără plumb) şi testarea electrică automa-
tizată a circuitelor multistrat.

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, da-
ta eliberării),  în curs de brevetare, 
know-how de tip secret etc.)

Montarea componentelor SMD şi THT, inclusiv BGA, circuitelor in-
tegrate hibride pe cablaje imprimate cu una, două feţe şi multi-
strat (până la  18-20 straturi), implementarea tehnologiei montă-
rii componentelor şi fabricării cablajelor cu cositor fără plumb, 
formarea găurilor de diametru mic – 0,15-0,2 mm.

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT Efectul economic de la modernizarea tehnologiei va constitui cel 
puţin 50 mii  € anual. 
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POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLE-
MENTARE

Pentru modernizarea procesului tehnologic este necesar de efec-
tuat următoarele lucrări:
• Achiziţionarea instalaţiei degăurire tip XLI-24, cu viteza cel puţin 

100 mii rotaţii/min. sau altă instalaţie similară;
• Achiziţionarea instalaţiei de pregătire a suprafeţei, de exemplu, fir-

mei Circubond; 
• Achiziţionarea instalaţiei automate serigrafice GALAXY, instala-

ţiei automate de poziţionare a componentelor discrete şi compo-
nentelor SMD, instalaţiei de cositorire cu undă dublă N-WAVE400 
sau alte instalaţii similar;

• Utilizarea materialelor noi.
• Executarea lotului de cablajele experimentale;
• Efectuarea încercărilor cablajelor fabricate;
• Executarea produselor electronice în baza cablajelor imprimate 

prin aplicarea tehnologiilor de montare a componentelor SMD şi 
THT;

• Elaborarea documentaţiei tehnologice.
Pentru    executarea     lucrărilor menţionate întreprinderea are ne-
voie de resurse financiare la nivel de 190 mii €.

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANI-
ZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTREPRINDERI )

Întreprinderile care utilizează cablaje imprimate şi produse elec-
tronice fabricate prin montarea SMD şi THT componentelor în ba-
za cablajelor pe una, două feţe  şi multistrat.

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATE-
RIALE

În condiţiile achiziţionării utilajului enumerat va fi posibilă produ-
cerea în serie a cablajelor imprimate de categoria 4-5  şi produse-
lor electronice în baza acestor cablaje în corespunderea cu stan-
dardele Internaţionale.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECI-
FICUL PRODUSULUI -

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODU-
SULUI, TEHNOLOGIEI Organizarea producţiei în serie a releului pentru curenţii tari

AUTORII
INSTITUŢIA Mihail Rotaru, Silvia Gangan, Nadejda Onu

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se refe-
ră; elemente de inovare;  descrierea re-
zumativă a principiilor de funcţionare 
şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Sisteme energetice. Releul permite conectarea şi deconectarea 
consumatorului la distanţă. Se caracterizează de masa mică (75g), 
dimensiunile de gabarit mici (52x43x22)mm, curenţii de comuta-
ţie – până la 100A, tensiunea alternativă de comutaţie – 440V, fia-
bilitatea înaltă (106 comutaţii), intervalul temperaturilor de lucru:  
–25... + 700C.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model 
experimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese tehnolo-
gice, tehnologii, servicii etc.)

Starea de implementare a tehnologiei de serie

CARACTERUL DE NOUTATE Secret, se va procura licenţa

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT Efectul economic preconizat constituie 400 mii  €/an (0,2  €/buc. 
x 2mln. buc.)

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLE-
MENTARE

Automatizarea procesului de bobinare a transformatorului, procese-
lor de galvanizare, ştanţare şi turnare a pieselor componente.

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANI-
ZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTREPRINDERI ) Întreprinderi energetice care lucrează cu curenţi tari
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Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, 
companiei Centrul de Ştiinţă şi Inginerie „Informinstrument” S.A.

Conducătorul Cheibaş Victor

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / 
secţie, adresa juridică, tel., fax, E-
mail)

Baranov Simion, Direcţie Dispozitive Semiconductoare, str. Puşkin 
6, Chişinău, MD-2009 Republica Moldova, tel.: (3732) 24 11 13, 
fax.: (3732) 22 42 94, e-mail: sbaranov@mail.md

Numărul total 
al elaborărilor 
ştiinţifice

invenţii 35
know-how 4
produse 29
tehnologii 7
servicii 

Numărul elaborărilor ştiinţifice im-
plementate 29

Tipul partenerului solicitat (dome-
niul de activitate al partenerului, sco-
purile care trebuie atinse)

Partenerul trebuie să dispuna de utilaj şi tehnologie de montare a 
cristalelor, conexiunilor şi asamblare a dispozitivelor semiconduc-
toare discrete în capsule destinate pentru montare pe suprafaţă şi 
alte capsule solicitate pe piaţă.

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSU-
LUI, TEHNOLOGIEI

Tehnologiea epitaxială de creştere a straturilor groase de GaAs 
cu transport de gaze pentru diode ultrarapide de putere la ten-
siuni pâna la 600V. 

AUTORII
INSTITUŢIA

Baranov S., Cinic B., Djerdj S., Ungureanu Gh.
Centrul de Ştiinţă şi Inginerie „Informinstrument” S.A.

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; 
elemente de inovare;  descrierea rezu-
mativă a principiilor de funcţionare şi a 
parametrilor tehnico-ştiinţifici

Destinaţia tehnologiei este producţia convertizoarelor semicon-
ductoare ultrarapide de putere. Randamentul producţiei struc-
turilor epitaxiale de GaAs atinge 80%, datorită gradului înalt de 
omogenitate a straturilor obţinute prin prelucrarea înainte de 
epitaxie a plachetelor şi datorită regimului specific de creştere.
Distribuţia tensiunii inverse a dispozitivelor clasificate la un pro-
ces tehnologic mediu nu depăşeşte +/- 100 V de la valoarea pro-
iectată, dispersiunea tensiunii în direct variază de la 1,6 V până la  
1,75 V la dispozitivele decurent nominal 10A şi  1,5-1,65V de cu-
rent nominal 35A.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model 
experimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese tehnologi-
ce, tehnologii, servicii etc.)

Serie experimentala conform prescripţiilor tehnice PT MD 31-
04771183-003-94 în cooperare cu S.C. „Băneasa” S.A. Bucureşti. 
Motivaţie – Hotărârea Guvernului României nr.787 p.3 din 
14.09.2000 şi Contract de colaborare cu S.C. „Baneasa” S.A. nr. 10/
99 din 18.02.99 cu Anexe în continuare.
Documentaţia tehnologică la structuri epitaxiale. Foi de catalog 
produse noi de tip AD1060P în capsula TO-220AB, AD3060M în 
DO5, AD2060P în TO-247. Analog MGR2025 CT producţie Moto-
rola.
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CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data 
eliberării),  în curs de brevetare, know-
how de tip secret etc.)

Dispozitive noi cu tensiuni de blocare până la 600V ( Analog Mo-
torola 250V). Brevete în tehnologie nr. 1442007 cu prioritate din 
14.03.1986, nr.1290026 din 24.04.89, nr.1536983 din 05.01.88. În 
curs de brevetare 2 cereri. Tehnologii cu know-how - 3.

EFECTUL ECONOMIC 

Preţ de realizare: AD660P - $2.40; AD1060P - $4.50; AD2560P - 
$6.30; AD3560P - $7.00.
Sinecost productie: Fiecare nominal are costul de producţie sub 
nivelul preţului de realizare circa 65%.

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE

Tenologiile pot fi implementate doar într-un produs comercial.
Dispozitivele noi au fost produse prin cooperare cu „Băneasa” 
Bucureşti, care a participat la elaborarea comuna a tehnologiei 
de montare a cristalului din GaAs pe grilă, sudare conexiuni şi de 
capsulare a dispozitivelor.

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRIN-
DEREA UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ 
ELABORAREA 

Creşterea structuri epitaxiale: „Informinstrument” S.A. cu poten-
ţial de producţie 240 mii cipuri anual 
Montare cipuri şi capsulare: „Băneasa” S.A. Bucureşti, Potenţial de 
producţie peste 10 mln. dispozitive/an
Consumatori: „Tehnoton” S.A. Iaşi, „Advances Power Associates” 
New Milford, SUA

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATE-
RIALE

„Informinstrument” este dotat cu 3 instalaţii de epitaxie a GaAs 
cu diametrul 40 mm şi 1 instalaţie cu 51mm. Productivitatea unei 
instalaţii este 60 mii cipuri (2x2 mm2) pe an. Pentru sporirea com-
petitivităţii producţiei noi şi reducerea cheltuielor de muncă, es-
te necesară modernizarea reactorului pentru diametrul plache-
telor 76 şi 102 mm, şi ghidarea de computer a procesului tehno-
logic de epitaxie a structurilor.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFI-
CUL PRODUSULUI

Proprietăţile dispozitivelor noi sunt determinate de priorităţile 
materialului GaAs în comparaţie cu siliciul
Temperatura maximală 300 C0( 150 C0 la Si), Frecvenţa de lucru 1 
MHz (30 kHz), pr. stabile la radiaţie

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSU-
LUI, TEHNOLOGIEI

Tehnologia de creştere a structurilor epitaxiale de GaAs din fază 
găzoasă pentru diode supresoare bidirecţionale cu avalanşă la 
tensiunea 150V şi putere în impuls 400 W.

AUTORII
INSTITUŢIA

Baranov S., Cinic B., Djerdj S., Ungureanu Gh.
Centrul de Ştiinţă şi Inginerie „Informinstrument” S.A.

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; 
elemente de inovare;  descrierea rezu-
mativă a principiilor de funcţionare şi a 
parametrilor tehnico-ştiinţifici

Dioda supresoare 0.4DS150CP aparţine de domeniul Dispozitive 
Semiconductoare de Protecţie şi este destinată pentru protecţia 
staţiilor electronice de telecomunicaţie la supratensiuni, provo-
cate de  impulsurile electromagnetice. Element inovator - utiliza-
rea tehnologiei epitaxiale a GaAs în producţia supresorului. Ra-
piditate sporită, recuperarea dinamică independentă de tempe-
ratură. Randamentul de producţie a structurilor în condiţii de la-
borator este 38% pentru intervalul de tensiuni U

BR
 = 143-165 V.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model 
experimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese tehnologi-
ce, tehnologii, servicii etc.)

Serie experimentala 1000 buc. în cooperare cu S.C. „Băneasa” S.A. 
Bucureşti. Motivaţie – Hotărârea Guvernului României nr.787 p.3 
din 14.09.2000 şi Contract de colaborare cu S.C. „Băneasa” S.A. nr. 
10-99 din 18.02.99 cu Anexe în continuare. Documentaţia tehno-
logică la structuri epitaxiale. Foi de catalog produs nou bidirecţi-
onal de tip 0.4DS150CP în capsula RAG. Analog BZW04P128B 
produs 
SGS-Thomson
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CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data 
eliberării),  în curs de brevetare, know-
how de tip secret etc.)

Dispozitiv nou cu priorităţile GaAs ( Analog SGS-Thomson). Bre-
vete în tehnologie nr. 1442007 cu prioritate din 14.03.1986, 
nr.1290026 din 24.04.89, nr.1536983 din 05.01.88. În curs de bre-
vetare 2 cereri. Tehnologii cu know-how - 2

EFECTUL ECONOMIC Preţ de realizare 25 lei buc. Cost producere 14,2 lei buc.

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTA-
RE

Tenologiile pot fi implementate doar într-un produs comercial.
Dispozitivele noi au fost produse prin cooperare cu „Băneasa” 
Bucureşti, care a participat la elaborarea comună a tehnologiei 
de montare a cristalului din GaAs pe grilă şi de capsulare a dispo-
zitivelor.

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTRE-
PRINDEREA UNDE A FOST IMPLE-
MENTATĂ ELABORAREA 

Creştere structuri epitaxiale: „Informinstrument” S.A. cu potenţial 
de producţie 240 mii cipuri anual.
Montare cipuri şi capsulare: „Băneasa” S.A., Bucureşti, Potenţial 
producţie peste 10 mln. dispozitive 
Consumatori: „Moldtelecom” S.A. Chişinău, contract nr. 250 din 
13.09.01, instalate la Bravicea, Călăraşi  

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATE-
RIALE

„Informinstrument” este dotat cu 3 instalaţii de epitaxie a GaAs 
cu diametrul 40 mm şi 1 instalaţie cu 51mm. Productivitatea unei 
instalaţii este 60 mii cipuri (2x2 mm2) pe an. Pentru sporirea com-
petitivităţii producţiei noi şi reducerea cheltuielor de muncă, es-
te necesară modernizarea reactorului pentru diametrul plache-
telor 76 şi 102 mm, şi ghidarea de computer a procesului tehno-
logic de epitaxie a structurilor.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFI-
CUL PRODUSULUI

Proprietăţile dispozitivelor noi sunt determinate de priorităţile 
materialului GaAs.
Temperatura maximală 300 C0( 150 C0 la Si), parametre stabile la 
radiaţie şi la acţiunea sarcinii.

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRO-
DUSULUI, TEHNOLOGIEI

Tehnologiea de creştere a straturilor epitaxiale de GaAs pentru diode 
ultrarapide cu temperaturi înalte de funcţionare la tensiuni de bloca-
re pâna la 1000V.

AUTORII
INSTITUŢIA

Baranov S., Cinic B., Djerdj S.
Centrul de Ştiinţă şi Inginerie „Informinstrument” S.A.

DOMENIUL DE APLICABILITA-
TE
Să cuprindă: domeniul la care se 
referă; elemente de inovare;  de-
scrierea rezumativă a principiilor 
de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Domeniul - Electronica de Putere la Temperaturi Înalte. Producţia con-
vertizoarelor semiconductoare ultrarapide. Elemente inovatoare – (i)-
randament de producţie (80%), datorită gradului înalt de omogenita-
te a straturilor de GaAs obţinute prin prelucrarea optimală înainte de 
epitaxie a plachetelor şi datorită regimului specific de creştere; (ii)Di-
minuarea costurilor şi cheltuielilor de producţie prin utilizarea tehno-
logiei de prelucrare rapidă a utilajului şi tehnologiei de recuperare 
(95,5%) din deşeul tehnologic a materialelor de preţ (galiul metalic şi 
arsenic), care pot fi introduse din nou în ciclul tehnologic.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  mo-
del experimental, instalaţie pilot, 
documentaţie tehnică la procese 
tehnologice, tehnologii, servicii, 
etc.)

Documentaţia tehnologică la structuri epitaxiale. Modele experimen-
tale la diferite tensiuni de blocare. 
Analog de produse noi:  AD1060P în capsula TO-220AB, AD3060M în 
DO5, AD2060P în TO-247. 
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CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, 
data eliberării),  în curs de breve-
tare, know-how de tip secret etc.)

Brevete nr. 1442007 cu prioritate din 14.03.1986, nr.1290026 din 
24.04.89, nr.1536983 din 05.01.88. În curs de brevetare 2 cereri. Teh-
nologii cu know-how – 3

EFECTUL ECONOMIC PRECONI-
ZAT

Efect economic total la una instalaţie cu productivitatea 120 mii cipu-
ri pe an (Informinstrument) constituie anual 8980 lei. 

POSIBILE CĂI, METODE DE IM-
PLEMENTARE

Tenologiile pot fi implementate în producţia dispozitivelor ultrarapi-
de cu temperaturi înalte în capsule destinate pentru montaj pe supra-
faţă de tip SOD-123, SOD-323, SOT-363, MELF, MiniMELF, SMA, SMB, 
SMC, D2PAK etc.

POTENŢIALI BENEFICIARI (OR-
GANIZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTRE-
PRINDERI )

Creştere structuri epitaxiale: „Informinstrument” S.A. cu potenţial de 
producţie 240 mii cipuri anual
Montare şi capsulare

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-
MATERIALE

„Informinstrument” este dotat cu 3 instalaţii de epitaxie a GaAs cu di-
ametrul 40 mm şi 1 instalaţie cu 51mm. Productivitatea unei instalaţii 
este 60 mii cipuri (2x2 mm2) pe an. Pentru sporirea competitivităţii 
producţiei noi şi reducerea cheltuielor de muncă, este necesară mo-
dernizarea reactorului pentru diametrul plachetelor 76 şi 102 mm şi 
ghidarea de computer a procesului tehnologic de epitaxie a straturi-
lor.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE 
SPECIFICUL PRODUSULUI

Proprietăţile dispozitivelor noi sunt determinate de priorităţile mate-
rialului GaAs. Timp de revenire inversă 35-80 ns. Temperatura max. 
300 C0( 150 C0 la Si), propr. stabile la radiaţie.
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Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, 
companiei   Institutul de Cercetări Ştiinţifice «ELIRI» S.A.

Conducătorul Director General Efim Badinter

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / 
secţie, adresa juridică, tel., fax, E-
mail)

 Maura Soloviova –Şefa secţiei, M.Costin 5, cab. 211, tel. 44-13-72
 solovjova@eliri.md

Numărul 
total al 
elaborări-
lor ştiinţi-
fice

invenţii 2
know-how 3
produse 3
tehnologii 2
servicii -

Numărul elaborărilor ştiinţifice im-
plementate 5

ELABORĂRI IMPLEMENTATE
МИКРОПРОВОД LTD

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEH-
NOLOGIEI

Cercetarea cu privire la elaborarea bobinelor miniatu-
rale şi cablurilor pe baza microconductorului turnat în 
izolaţie de sticlă.  

AUTORII
INSTITUŢIA

Bugacov V., Ioişer A.,Aleinicov E.,Şişcova T., Caraghioz 
I. Instititul „ELIRI” S.A.

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemente 
de inovare;  descrierea rezumativă a principiilor de 
funcţionare şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Dimensiunile de gabarit ale bobinelor
Diametrul exterior, cel mult –0,59mm
Diametrul interior, cel mult-0,25mm
Înălţimea(lungimea), cel puţin-08mm
Numărul de spire, cel puţin-820

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimental, 
instalaţie pilot, documentaţie tehnică la procese 
tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

A fost elaborată tehnologic de laborator. Au fost con-
fecţionate modele experimentale.

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  
în curs de brevetare, know-how de tip secret etc.)

Know-how

EFECTUL ECONOMIC La Beneficiarul

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Elaborarea echipamentului mai modern

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA 
UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABORAREA GMWT Ltd, Israel

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Prim odată eliberat bobine microminiature 

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, TEH-
NOLOGIEI Orizont 2001
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AUTORII
INSTITUŢIA Staruş I., Iosher A., Cubac E. Institutul „ELIRI” S.A.

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; elemente 
de inovare;  descrierea rezumativă a principiilor de 
funcţionare şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

 Echipamentul multiparametric pentru măsurarea, în 
vederea monitorizării, a principalilor parametri din 
bazinele hidrografice(nivel apa, precipitaţii atmosferi-
ce şi temperatura aer)
 Sistem complex de monitorizare şi control ai parame-
trilor de depozitare şi conservare, în condiţii optime, a 
cerealelor şi produselor derivate

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimental, 
instalaţie pilot, documentaţie tehnică la procese 
tehnologice, tehnologii, servici etc.)

Realizare model experimental pentru Modul achiziţie 
parametri 
Realizare model experimental pentru Modul achiziţie 
semnale

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eliberării),  
în curs de brevetare, know-how de tip secret etc.)

Nebrevetat

EFECTUL ECONOMIC -

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Reclama cu scop concret. Cererea consumatorilor po-
tenţiali

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDEREA 
UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABORAREA România, IPA S.A.

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Utilizarea elemente sensibili modern

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI

ДАТЧИК-4
Elaborarea, fabricarea şi încercarea lotului experimental de 
traductoare de presiune diferenţiale tip TPD2

AUTORII
INSTITUŢIA Ioşer A., Staruş I. Cubac E. Institutul „ELIRI” S.A.

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Traductoarele de presiune diferenţială tip TPD2 sunt desti-
nate pentru măsurarea presiunilor diferenţiale în procese 
industriale. Traductorul este executat pe baza de sensor pi-
ezorezistiv din siliciu.
TPD2 sunt executate în două variante constructive: cu car-
casa suplimentară pentru blocul electronic şi fără o astfel 
de carcasă (există un racord filetat pentru îmbinare sau o
platforma pentru sudarea carcasei blocului electronic) 

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie tehni-
că la procese tehnologice, tehnologii, servicii  
etc.)

Lotul experimental

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data elibe-
rării),  în curs de brevetare, know-how de tip 
secret etc.)

Nebrevetat

EFECTUL ECONOMIC La Beneficiarul
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CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Constatarea cererii
Reclama cu scop concret. Cererea consumatorilor potenţial

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDE-
REA UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABO-
RAREA 

Beneficiar S.C. CAOM S.A. România

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Utilizarea aliajului inoxidabil 36НХТЮ. Tratament termic în 
vid

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI

CONTROL-3
Elaborarea şi însuşirea în producţie a aparatelor pentru mă-
surarea temperaturilor la motoarele de putere mare

AUTORII
INSTITUŢIA

Vasiliciuc Victor, şeful secţiei de metrologie;  Dr. - «ELIRI» 
S.A.
Colpacovici Iulian; şeful secţiei  Dr.- «ELIRI»S.A.

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Elaborarea unui dispozitiv de indicaţie a temperaturii rul-
menţilor la maşini electrice, alcătuit dintr-un convertor pri-
mar de temperatură în mărime electrică şi dintr-un  bloc de 
prelucrare a semnalului convertorului în semnal luminos 
perceput vizual, emis  de dispozitivul indicator şi semnale 
de depăşire a temperaturilor stabilite (prescrise)
Dispozitivul trebuie să fie protejat contra exploziei la locul
de instalare pe maşina electrică
Domeniul de utilizare. Funcţionare în componenţa maşi-
nelor electrice pentru controlul temperaturii rulmenţilor şi 
înfăşurărilor

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie tehni-
că la procese tehnologice, tehnologii, servicii 
etc.)

Elaborarea documentaţiei tehnice a modelului de probă
Confecţionarea şi încercarea modelului de probă

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data elibe-
rării),  în curs de brevetare, know-how de tip 
secret etc.)

Nebrevetat

EFECTUL ECONOMIC Nu s-a calculat

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE
Se propune să se organizeze producerea industrială şi li-
vrarea maşinelor electrice antideflagrante conform cereri-
lor consumatorilor

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDE-
REA UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABO-
RAREA 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecani-
ca Fină CEFIN, Bucureşti

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Bazate pe utilizarea tehnicii microprocesoare, folosind tra-
ductoare semiconductoare de temperatură (numerice)

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

Elaborate pentru condiţii de utilizare în mine, precum şi în 
explorări petroliere şi de gaze, prezintă un design modern
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ELABORĂRI IMPLEMENTATE
УСИЛИТЕЛЬ (УСО)

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI Amplificator selectiv principal

AUTORII
INSTITUŢIA Barbul B., Răbalca A.

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Cercetările au dat posibilitatea să se stabilească faptul că 
utilizarea unei baze noi de elemente - a microcircuitelor şi 
elementelor pasive pentru montaj superficial - a creat posi-
bilitatea să se realizeze elemente cu bandă ale filtrelor cu
frecvenţa centrală până la 1,5 MHz şi cu factorul de calitate 
de 30. În temeiul cercetărilor efectuate au fost proiectate 
module pentru amplificatoare selective cu 4 canale cu ban-
da de trecere de 71...79 kHz, cu coeficientul de dreptun-
ghiularitate de nivel - 20 dB sub 2 şi neuniformitatea în 
bandă de trecere cel mult 0,5 dB.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie tehni-
că la procese tehnologice, tehnologii, servicii 
etc.)

A fost elaborată documentaţia de proiectare, tehnologia 
confecţionării
A fost confecţionat un lot  ( industrial) de serie mică 

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data elibe-
rării),  în curs de brevetare, know-how de tip 
secret etc.)

Nebrevetat

EFECTUL ECONOMIC Necalculat

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Căutarea consumatorilor potenţiali

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDE-
REA UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABO-
RAREA 

“RIF Acvaaparat” S.A.

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE

Tehnologia elaborată de asamblare şi de ajustare a plache-
telor cu cablaj imprimat, folosind metoda montajului su-
perficial cu utilizarea echipamentului special, a creat posi-
bilitatea de a produce un lot industrial de amplificatoare
selective

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI

EZITEST-2 
Sistemul metrologic de control al producţiei şi asigurării 
calităţii laptelui

AUTORII
INSTITUŢIA

Ioişer A., Aleinicov E., CubakE., Institutul „ELIRI” S.A.
 Pobedinski V. AgroUniversitate

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Automatizarea şi informatizarea creşterii vitelor de lapte. 
Se prevede definitivarea schemei electrice vizând aplicarea
componentelor electronice moderne, procurarea produse-
lor de completare lipsă, confecţionarea modelului-mache-
tă al măsurătorului, elaborarea metodelor de încercări, 
aparatului confecţionat, privind determinarea posibilităţi-
lor funcţionale ale acestuia în conformitate cu standardele 
ISO, precum şi definitivarea proiectelor existente ale fişei
tehnice şi instrucţiunilor de exploatare
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STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie tehni-
că la procese tehnologice, tehnologii, servicii 
etc.)

Model-machetă 

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data elibe-
rării),  în curs de brevetare, know-how de tip 
secret etc.)

brevete  - MD 1582,   MD 1604, 

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT Se preconizează după implementare la consumator. Spori-
rea productivităţii vacilor cu 3,6 %

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLEMENTARE Stabilirea cererii, reclama, căutarea investiţiilor

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANIZAŢII, IN-
STITUŢII, ÎNTREPRINDERI )

Consumatorii - dealeri potenţiali ai utilajului de muls în ţă-
rile CSI şi instituţii agricole de învăţământ superior, care au 
catedre de zootehnie, precum şi uzine producătoare

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE

Aparat de volum mare, de material 70% din preţ îl constitu-
ie costul pieselor de completare şi materialelor. Este nece-
sară confecţionarea materialelor de turnare a mamelonului 
artificial şi a pieselor de carcasă.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI

Echipament de măsurare şi control pentru standul de în-
cercare 

AUTORII
INSTITUŢIA

Ioişer A., Aleinicov E., Caraghioz I., Burlacov D. Institutul 
„ELIRI” S.A.

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Alegerea şi justificarea variantelor de înzestrare a standului de
încercare cu un complet de echipament de măsurare şi de 
control pentru verificarea parametrilor electrici şi metrologici
ai sistemului de comandă automate şi de reglare, sistemului 
de strângere a datelor centralelor electrice cu turbine cu gaze, 
canalelor de strângere a datelor şi de comandă, elaborarea şi 
confecţionarea machetei simulatorului (calibratorului) de 
semnale ale traductoarelor, care deservesc regulatorul nume-
ric al sistemului de reglare automată

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie tehnică 
la procese tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

Schiţă de proiect, model de machetă

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data elibe-
rării),  în curs de brevetare, know-how de tip 
secret etc.)

Nebrevetat

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT La Beneficiarul

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLEMENTARE Continuarea lucrărilor pentru confecţionarea unui model 
industrial. Căutarea consumatorilor potenţiali

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANIZAŢII, IN-
STITUŢII, ÎNTREPRINDERI ) ÎM «TOPAZ» SA şi alte întreprinderi
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ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Utilizarea elemente completate noi

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI

PROTECŢIA
Studiul ştiinţific al materialelor speciale, care sunt folosite
în livrarea rezistoarelor cu caracteristica R=f(U) negativă

AUTORII
INSTITUŢIA D. Cojocaru, I. Diordiţa

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

 CERCETĂRI PRIVIND realizarea unei serii unitare de rezis-
toare cu caracteristica R=f(U) negativă pentru protecţia cir-
cuitelor electronice şi electrotehnice la descărcări electrice 
şi rezistoare magnetorezistive 

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie tehnică 
la procese tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

Studiu teoretic şi experimental

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data elibe-
rării),  în curs de brevetare, know-how de tip 
secret etc.)

Nebrevetat

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT -

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLEMENTARE Realizarea aspectele constructive, tehnologice şi docu-
mentaţie normativă

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANIZAŢII, IN-
STITUŢII, ÎNTREPRINDERI ) SC “INCSEE” SA România etc.

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE

Folosirea materialului oxid de zinc la elaborarea rezistoare-
lor neliniare şi posibilitatea lor de a suporta acţiunea im-
pulsuri de curent de valori majorate (100-300 A), fără o 
schimbare esenţială a parametrilor tehnici ai rezistoarelor

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI
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Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, 
companiei   Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducătorul Acad. I.Bostan

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / 
secţie, adresa juridică, tel., fax, E-
mail)

 V.Dorogan, prorector pentru cercetare ştiinţifică
Bd.Ştefan cel Mare 168, Chişinău MD-2004
Tel/fax 23-54-05; tel. 23-54-37, e-mail <dorogan@adm.utm.md> 

Numărul 
total al 
elaborări-
lor ştiinţi-
fice

invenţii    1
know-how    7
produse    8
tehnologii
servicii 

Numărul elaborărilor ştiinţifice im-
plementate    6

Tipul partenerului solicitat (dome-
niul de activitate al partenerului, sco-
purile care trebuie atinse)

Electronica, optoelectronica, telecomunicaţii 
Implementarea elaborărilor 

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODU-
SULUI, TEHNOLOGIEI

Module optoelectronice în baza diodelor laser (DL-FO; DL-colima-
tor)

AUTORII
INSTITUŢIA

V.Dorogan, S.Vieru, A.Caliman, T.Vieru
Universitatea Tehnică a Moldovei

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se refe-
ră; elemente de inovare;  descrierea 
rezumativă a principiilor de funcţio-
nare şi a parametrilor tehnico-ştiinţi-
fici

Domeniul: Comunicaţii prin fibră optică şi atmosferă.
Elemente de inovare: Utilizarea microlentilelor pentru diminuarea 
pierderilor optice în module de cuplare a diodelor laser.
Principii de funcţionare: Confecţionarea microlentilelor în baza fi-
brelor optice cu diverse raze de curbură (optimizate pentru pute-
rea emisă de laser) prin corodare chimică a învelişului şi topire a 
miezului în arc electric.
Parametrii tehnico-ştiinţifici:
- Puterea optică a modulului introdusă în fibra optică sau concen-
trată în raza colimată – P

0
= 35 mW

- Tensiunea de alimentare pentru P
0
(35 mW) – 2,4 V

- Curent de lucru pentru P
0
(35 mW) – 210 mA

- Curent de prag – 15 mA
- Lungimea de undă a radiaţiei emise – 982 nm
- Coeficientul pierderilor optice mai mic de 40%
- Temperatura de lucru – 10÷50 oC

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model 
experimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese tehnolo-
gice, tehnologii, servicii etc.)

Modele experimentale
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CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, da-
ta eliberării),  în curs de brevetare, 
know-how de tip secret etc.)

În curs de brevetare

EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT

Micşorarea pierderilor optice oferă posibilitatea micşorării curen-
tului de lucru, sporind fiabilitatea şi timpul funcţionării diodelor
laser, ceea ce cauzează diminuarea cheltuielilor legate de funcţio-
narea sistemelor optoelectronice. 

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLE-
MENTARE

Poate fi implementat în producţie la întreprinderi din domeniul
micro-optoelectronicii. 

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANI-
ZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTREPRINDERI )

Întreprinderi şi organizaţii specializate în domeniul telecomunica-
ţiilor, telemetriei etc.

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MA-
TERIALE

Utilaj tehnologic şi de măsurare din domeniul micro-optoelectro-
nicii

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECI-
FICUL PRODUSULUI

În R.Moldova modulele elaborate pot fi confecţionate astăzi nu-
mai în Laboratorul Micro-Optoelectronică al UTM

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODU-
SULUI, TEHNOLOGIEI

Sistem de iluminare a satelor în baza energiei generate de micro-
hidrocentrale

AUTORII
INSTITUŢIA

I.Bostan, V.Dorogan, T.Vieru, V.Secrieru, E.Munteanu 
Universitatea Tehnică a Moldovei

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se refe-
ră; elemente de inovare;  descrierea 
rezumativă a principiilor de funcţio-
nare şi a parametrilor tehnico-ştiinţi-
fici

Domeniul: Utilizarea energiilor regenerabile. 
Elemente de inovare: Folosirea capacităţilor micro-optoelectronicii 
moderne pentru utilizarea energiilor regenerabile.
Principii de funcţionare: Sistema elaborată în baza diodelor super-
luminescente, ce consumă cca 10 W/oră pentru fiecare casă, este
destinată pentru iluminarea a cca 200 case de la o microhidrocen-
trală cu puterea 2 kW. Conectare şi deconectare automată în func-
ţie de intensitatea fondului optic. 
Parametrii tehnico-ştiinţifici:
• Consumul de putere a unui modul din patru diode electrolumi-

nescente – 0,45 W/ora;
• Posibilitatea dirijării cu ajutorul unui microcontroler;
• Conectarea şi deconectarea iluminării în regim automat;
• Emiţătoare de diferite culori;
• Diverse regimuri de lucru: iluminare, regim de sărbătoare (25 pro-

grame de lucru);
• Dimensiuni reduse;
• Simplitatea confecţionării şi instalării.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model 
experimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese tehnolo-
gice, tehnologii, servicii etc.)

Model experimental

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, da-
ta eliberării),  în curs de brevetare, 
know-how de tip secret etc.)

În curs de brevetare
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EFECTUL ECONOMIC PRECONIZAT
Costul sistemul ce constă din 20 emiţătoare (pentru iluminarea 
unei case de locuit) se estimează la cca 1500 lei. Consumul de pu-
tere este 9 W/oră.

POSIBILE CĂI, METODE DE IMPLE-
MENTARE

Poate fi produs de orice colectiv din micul business cu instruire în
electronică.

POTENŢIALI BENEFICIARI (ORGANI-
ZAŢII, INSTITUŢII, ÎNTREPRINDERI ) Case de locuit, oficii, magazine.

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MA-
TERIALE

Poate fi produs în baza elementelor micro-optoelectronice care se
vând pe piaţă.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECI-
FICUL PRODUSULUI

Poate fi eficient utilizată în baza energiilor regenerabile (microhi-
drocentrale, centrale eoliene, baterii solare).

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, 
PRODUSULUI, TEHNOLOGIEI Aparat pentru terapie cuantică

AUTORII
INSTITUŢIA

V.Dorogan, S.Vieru, A.Caliman, T.Vieru, V.Secrieru, E.Munteanu, A.Doro-
gan
Universitatea Tehnică a Moldovei

DOMENIUL DE APLICABILI-
TATE
Să cuprindă: domeniul la care se 
referă; elemente de inovare;  des-
crierea rezumativă a principiilor 
de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Domeniul: Micro-optoelectronică pentru medicină. 
Elemente de inovare: Utilizarea diodelor laser pe baza heterostructurilor 
GaAs-AlGaAs, InP-InGaAsP şi a microcontrolerelor pentru terapie cu radi-
aţie laser.
Principii de funcţionare: Interacţiunea materiei vii cu radiaţia optică coe-
rentă. 
Parametrii tehnico-ştiinţifici:
• Lungimea de undă a radiaţiei emise – 0,67; 0,85 sau 0,98 µm;
• Puterea maximă de emisie – 5; 10; 15; 30; 50 W;
•  Diapazoanele frecvenţelor de lucru – 0÷100 Hz, 100÷1000 Hz, 1÷10 

kHz, frecv. plutitoare;
• Intervalele de timp – 1÷60 s, 1÷30 min.;
• Puterea de consum – 1 W.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  
model experimental, instalaţie 
pilot, documentaţie tehnică la 
procese tehnologice, tehnolo-
gii, servicii etc.)

Model experimental

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. breve-
tului, data eliberării),  în curs 
de brevetare, know-how de tip 
secret etc.)

Brevet de invenţie MD 4318 G2 din 2005.02.16, AGEPI, R.Moldova

EFECTUL ECONOMIC 
Poate fi calculat în cazul producerii industriale. Preţul estimat este cca
150 $ SUA, în comparaţie cu cca 400 $ pentru analoagele produse în 
F.Rusă.

CĂILE, METODELE DE IMPLE-
MENTARE

Poate fi implementat în producţie la orice întreprindere din domeniul
electronicii.
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ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, 
ÎNTREPRINDEREA UNDE A 
FOST IMPLEMENTATĂ ELABO-
RAREA 

Dispozitive elaborate funcţionează în: 
Spitalul Republican; Institutul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi a Copilului; 
AMT „Centru”; Spitalul Municipal de Urgenţă; Institutul Oncologic; Spita-
lul Republican Traumatologic; Spitalul Nr.4

ASPECTE ALE BAZEI TEHNI-
CO-MATERIALE

Poate fi produs în baza diodelor laser confecţionate în Lab. Micro-Optoe-
lectronică şi elementelor electronice care se vând pe piaţă.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE 
SPECIFICUL PRODUSULUI

Pot fi elaborate şi confecţionate variante (cuplate cu cabluri optice) pen-
tru utilizare în gastroscopie, tratarea sângelui în artere etc.

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI Ionizator de aer

AUTORII
INSTITUŢIA

V.Dorogan, V.Secrieru, E.Munteanu
Universitatea Tehnică a Moldovei

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Domeniul: Tehnica medicinală. 
Elemente de inovare: tratarea individuală sau în grup a diferi-
telor maladii prin intermediul ionilor negativi de oxigen. 
Utilizarea microcontrolerelor şi a programelor speciale.
Principii de funcţionare: Programarea regimurilor de lucru în 
memoria microcontrolerului şi testarea lor permanentă. 
Parametrii tehnico-ştiinţifici:
• Diapazonul tensiunilor de lucru – 15÷25 kV;
• Pasul schimbării tensiunii de ieşire - 1kV;
• Nouă regimuri diferite de lucru cu parametri individuali 

stabiliţi de utilizator;
• Posibilitate de stocare a parametrilor de lucru;
• Vizualizarea regimurilor de lucru la ecran LCD;
• Navigare comodă în interiorul meniului de comandă.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie teh-
nică la procese tehnologice, tehnologii, ser-
vicii etc.)

Model funcţional

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eli-
berării),  în curs de brevetare, know-how de 
tip secret etc.)

În curs de brevetare

EFECTUL ECONOMIC Recent se estimează în cadrul sanatoriului „Bucuria”

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Poate fi implementat în producţie la orice întreprindere din
domeniul electronicii.

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDE-
REA UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABO-
RAREA 

Dispozitivul elaborat funcţionează în cadrul sanatoriului 
„Bucuria” şi la utilizatori particulari

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Poate fi produs în baza elementelor electronice care se vând
liber pe piaţă.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

Poate fi optimizat pentru utilizare în diverse procese tehno-
logice ce ţin de creşterea plantelor şi animalelor, de aseme-
nea în apicultură.



46

ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI Panou de indicare pentru jocul Baschet

AUTORII
INSTITUŢIA

S.Vieru, V.Secrieru, E.Munteanu, V.Dorogan
Universitatea Tehnică a Moldovei

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Domeniul: Micro-optoelectronică pentru sport. 
Elemente de inovare: Utilizarea posibilităţilor micro-optoe-
lectronicii moderne pentru domeniul sportului (în particu-
lar) şi afişarea dinamică a informaţiei (la general).
Principii de funcţionare: Confecţionat în baza diodelor super-
luminiscente, afişarea dinamică a informaţiei prin intermedi-
ul microcontrolerelor reprogramabile. 
Parametrii tehnico-ştiinţifici:
• Dimensiuni – 270 x 160 x 6 cm;
• Puterea de consum – 15 W;
• Dirijare – de la pult de comandă şi de la computer.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie teh-
nică la procese tehnologice, tehnologii, ser-
vicii etc.)

Model funcţional

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eli-
berării),  în curs de brevetare, know-how de 
tip secret etc.)

În curs de brevetare

EFECTUL ECONOMIC 

Greu de calculat, deoarece în R. Moldova funcţionează nu-
mai un singur exemplar de producţie autohtonă, Preţul esti-
mat este cca 500 $ SUA, în comparaţie cu cca 4000 $ pentru 
analoagele străine.

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Poate fi implementat în producţie la orice întreprindere din
domeniul electronicii.

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDE-
REA UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELA-
BORAREA 

Dispozitivul elaborat este implementat şi funcţionează în ca-
drul clubului sportiv ”IUNOSTI” 

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Poate fi produs în baza elementelor micro-optoelectronice
care se vând pe piaţă.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

Pot fi elaborate şi confecţionate variante pentru diverse do-
menii ale sportului, precum şi pentru afişarea şi reflectarea
în dinamică a informaţiei de cel mai divers gen.
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ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI Dispozitiv electronic de dirijare a motorului pas cu pas

AUTORII
INSTITUŢIA

V.Dorogan, V.Secrieru, E.Munteanu
Universitatea Tehnică a Moldovei

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Domeniul: Automatizarea proceselor tehnologice. 
Elemente de inovare: Dirijarea şi optimizarea regimurilor de 
lucru ale motoarelor electrice prin controlul permanent al 
parametrilor funcţionali, utilizând microcontrolere şi pro-
grame speciale.
Principii de funcţionare: Programarea regimurilor de lucru în 
memoria microcontrolerului şi testarea lor permanentă. 
Parametrii tehnico-ştiinţifici:
• Start şi oprire lentă a motorului;
• Frânarea electrică a motorului;
• Reversibilitate a direcţiei de rotaţie;
• Diapazonul de lucru al turaţiilor motorului 100Hz ÷ 600Hz.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie teh-
nică la procese tehnologice, tehnologii, ser-
vicii etc.)

Model funcţional

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eli-
berării),  în curs de brevetare, know-how de 
tip secret etc.)

În curs de brevetare

EFECTUL ECONOMIC Recent se estimează la „Tipografia SIVIS”

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Poate fi implementat în producţie la orice întreprindere din
domeniul electronicii.

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDE-
REA UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELA-
BORAREA 

Dispozitivul elaborat funcţionează în cadrul “Tipografiei SI-
VIS” 

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Poate fi produs în baza elementelor electronice care se vând
liber pe piaţă.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

Poate fi optimizat pentru utilizare în diverse procese tehno-
logice ce vizează dirijarea fină cu mişcarea diverselor scule şi
dispozitive.
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ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI

Dispozitiv pentru determinarea rezilienţei ţesuturilor cavită-
ţii bucale

AUTORII
INSTITUŢIA

V.Dorogan, V.Secrieru, E.Munteanu
Universitatea Tehnică a Moldovei

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Domeniul: Dispozitive electronice cu destinaţie medicinală. 
Elemente de inovare: determinarea gradului de rezilienţă a 
fibromucoasei cavităţii bucale. Utilizarea microcontrolere-
lor şi a programelor speciale. Utilizarea unui nou tip de pal-
pator.
Principii de funcţionare: Programarea regimurilor de lucru în 
memoria microcontrolerului şi testarea lor permanentă. 
Parametrii tehnico-ştiinţifici:
• Diapazonul de măsurare a rezilienţei  - 0÷4 mm;
• Precizia măsurărilor - 0,1 mm;
• Ajustare rapidă a dritului 0;
• Indicarea rezilienţei la ecran cu cristale lichide;
• Posibilitate de modelare a caracteristicii palpatorului;
• Indicare a nivelului de încărcare a acumulatorului.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experi-
mental, instalaţie pilot, documentaţie teh-
nică la procese tehnologice, tehnologii, ser-
vicii etc.)

Model funcţional

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eli-
berării),  în curs de brevetare, know-how de 
tip secret etc.)

În curs de brevetare

EFECTUL ECONOMIC Recent se estimează la Centrul Stomatologic al USMF

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Poate fi implementat în producţie la orice întreprindere din
domeniul electronicii

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDE-
REA UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELA-
BORAREA 

Dispozitivul elaborat funcţionează în cadrul Centrul Stoma-
tologic al USMF

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Poate fi produs în baza elementelor electronice care se vând
liber pe piaţă

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

Poate fi optimizat pentru determinarea forţei masticatorii a
fiecărui dinte în parte sau a întregii cavităţi bucale
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ELABORĂRI IMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI Tahometru digital

AUTORII
INSTITUŢIA

S.Sârcu, V.Dorogan, V.Secrieru, E.Munteanu
Universitatea Tehnică a Moldovei

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Domeniul: Dispozitive de măsurare. 
Elemente de inovare: Determinarea turaţiilor motoarelor 
electrice ermetice fără conectare mecanică. Utilizarea mi-
crocontrolerelor şi a programelor speciale.
Principii de funcţionare: Programarea regimurilor de lucru în 
memoria microcontrolerului şi testarea lor permanentă. 
Parametrii tehnico-ştiinţifici:
• Diapazonul de măsurare 0 – 3000 rpm;
• Eroarea maximă a măsurărilor - 1 %;
• Timp de măsurare - 1 min.;
• Posibilitate de stocare a 20 de valori măsurate şi vizualiza-

rea lor;
• Posibilitate de selectare a numărului de perechi de poli: 1, 

2 sau 3;
• Indicare a nivelului de încărcare a acumulatorului;
• Funcţionarea dispozitivului în regim de aşteptare nu mai 

puţin de 14 ore.
STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model experimen-
tal, instalaţie pilot, documentaţie tehnică la pro-
cese tehnologice, tehnologii, servicii etc.)

Model funcţional

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eli-
berării),  în curs de brevetare, know-how de 
tip secret etc.)

În curs de brevetare

EFECTUL ECONOMIC Recent se estimează la uzina „MoldovaHidromaş”

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Poate fi implementat în producţie la orice întreprindere din
domeniul electronicii

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRINDE-
REA UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ ELABO-
RAREA 

Dispozitivul elaborat funcţionează în cadrul Business-Incu-
batorului „ELIRI-INC”

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE Poate fi produs în baza elementelor electronice care se
vând liber pe piaţă

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI

Poate fi optimizat pentru utilizare în diverse procese tehno-
logice ce ţin de măsurarea precisă a turaţiilor motoarelor 
electrice.
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Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, com-
paniei   Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducătorul Academician. Ion Bostan

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / sec-
ţie, adresa juridică, tel., fax, E-mail)

 Academician. Ion Bostan, cat. „Teoria Mecanismelor şi Orga-
ne de Maşini”
Bdul Ştefan cel Mare, 168, Chişinău
Tel. 23 78 61, Fax.: 23 54 40. E-mail: bostan@adm.utm.md

Numărul 
total al ela-
borărilor 
ştiinţifice

invenţii 145 (una sută patruzeci şi cinci)

know-how 

Tehnologia de fabricare a profilului nestandard al dinţilor;
Forma aerodinamică a profilului;
Principiul de orientare a paletelor faţă de direcţia curenţilor 
de apă şi caracteristica hidrodinamică a curenţilor de apă

produse noi competitive  

Reductoare planetare precesionale (după o serie de parametri 
(capacitate portantă şi precizie cinematică ridicate datorită 
multiplicităţii înalte a angrenajului, compacitate şi parametrii 
masă-gabarit) sunt net superioare faţă de cele mai performante 
reductoare existente;
Microhidrocentrale cu eficacitate sporită de conversiune a ener-
giei la viteze a apei de v=(1,0...1,6)m/s caracteristice râurilor 
Nistru, Prut şi Răut.

tehnologii Tehnologia de fabricare a profilului nestandard al dinţilor an-
grenajului precesional.

servicii –
Numărul elaborărilor ştiinţifice imple-
mentate 15 (cincisprezece)

Tipul de colaborare solicitată - Crearea unor întreprinderi mixte; 
- Încheierea contractelor de licenţă

ELABORĂRI ŞTIINŢIFICE IMPLEMENTATE 

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODU-
SULUI, TEHNOLOGIEI

Mecanisme de acţionare precesionale pentru Complexul Robo-
tizat de Extracţie a Concreţiunilor Feromanganice de pe fundul 
Oceanului Planetar (CRECFM):
- Reductorul precesional al mecanismului de acţionare a hidroloca-
torului (P=0,37 kW, i=-324);
- Reductorul precesional al mecanismului de acţionare a hidroloca-
torului (P=0,37 kW, i=-1443);
- Reductorul precesional al mecanismului de ridicare a platformei 
(T=370000Nm, i=-576);
- Reductorul precesional al mecanismului de fărâmiţare a concreţiu-
nilor feromanganice (T=2990Nm, i=-405);
- Reductorul precesional al mecanismului de acţionare a robotului 
mobil de colectare a concreţiunilor feromanganice (T=15000Nm, i=-
279);
- Reductorul precesional pentru acţionarea alimentatorului-dozato-
r(T=9010Nm, i=-144);
- Reductorul precesional al troliului de ridicare a braţului complexu-
lui robotizat (T=50917Nm, i=-144);
- Reductorul precesional pentru acţionarea troliului complexului ro-
botizat (T=54312Nm, i=-144).
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AUTORII, INSTITUŢIA
Acad. Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Anatol Sochireanu, Ion Dicu-
sară, Radu Ciobanu, Nicolae Trifan, Dumitru Vengher,  Universita-
tea Tehnică a Moldovei. 

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se refe-
ră; elemente de inovare;  descrierea re-
zumativă  a principiilor de funcţiona-
re şi a parametrilor tehnico-ştiinţifici

Pentru extracţia concreţiunilor feromanganice de pe fundul Ocea-
nului Planetar.
Realizarea mecanismelor de acţionare precesionale a Complexu-
lui Robotizat de Extracţie, care funcţionează la temperaturi joase 
şi viteze mici de lucru. 
Pentru Complexul Robotizat de Extracţie a Concreţiunilor Fero-
Manganice de pe fundul Oceanului Planetar elaborat de Institutul 
de cercetări Ştiinţifice VNIPIOkeanmaş, or. Dnepropetrovsk au fost
elaborate toate mecanismele de acţionare necesare în baza trans-
misiei planetare precesionale.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model 
experimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese tehnolo-
gice, tehnologii, servicii etc.)

- Instalaţie pilot (2 reductoare);
-  documentaţie tehnică (12 reductoare);
- tehnologie de generare a dinţilor cu profil nestandard cu sculă
precesională.

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, da-
ta eliberării),  în curs de brevetare, 
know-how de tip secret etc.)

Brevetate: Brevet nr.550MD (1996) (Patent nr. 1663857RU); Brevet 
nr.560MD (1996) (Patent nr. 1563319RU);
Brevet nr.1886MD (2002); Brevet nr.1421MD (2000); Certificat de au-
tor nr. 1776899SU (1988); Certificat de autor nr. 1714249SU (1987).
Know-how: tehnologia de fabricare a profilului nestandard al dinţi-
lor cu sculă precesională.

EFECTUL ECONOMIC Nu s-a calculat din motiv că au fost executate reductoare precesi-
onale pentru Complexul Robotizat –staţie pilot.

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTA-
RE

Se caută parteneri în cadrul consorţiumurilor internaţionale care 
se ocupă de elaborarea Sistemelor de Extracţie a Concreţiunilor 
Fero-Manganice de pe fundul Oceanului Planetar. Prin ambasada 
Republicii Moldova în China sunt întreprinse unele încercări de 
căutare a partenerilor în China.

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTRE-
PRINDEREA UNDE A FOST IMPLE-
MENTATĂ ELABORAREA 

Institutul de Cercetări ştiinţifice VnipiOkeanmaş, or. Dnepropetrovsk. 
Contracte de cercetare.

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MA-
TERIALE

Universitatea Tehnică a Moldovei posedă: 
- un laborator dotat cu standuri de testare a reductoarelor prece-
sionale; 
- un centru de prelucrare a roţilor dinţate cu profil nestandard al
dinţilor, dotat cu două maşini unelte de danturat; 2 forme de pre-
sare a roţilor dinţate din pulberi metalici; o formă de turnare a ro-
ţilor dinţate din mase plastice.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECI-
FICUL PRODUSULUI

S-a efectuat un studiu de piaţă. Actualmente în direcţia elaborării 
Complexelor Robotizate de Extracţie a Concreţiunilor Fero-Mangani-
ce de pe fundul Oceanului Planetar activează colective de cercetă- 
tori din India, China, Japonia şi Coreeia de Sud. Produsul este dispo-
nibil pentru testare.
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ELABORĂRI ŞTIINŢIFICE IMPLEMENTATE 

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODUSULUI, 
TEHNOLOGIEI

Mecanisme de acţionare a aparatelor cosmice de zbor:
- modulul electromecanic precesional pentru platforma de sca-
nare (P=0,12kW, i=-299), elaborat împreună cu Asociaţia de 
Cercetare şi Producere „Kometa”, or. Moscova, Rusia;
- modulul electromecanic precesional  (P=0,08kW, i=-840), Bi-
roul Specializat de Proiectare al Institutului de Cercetări Cosmi-
ce, or. Moscova, Rusia;
- modulul electromecanic precesional cu motor electric special 
(P=0,08kW, i=-2115), elaborat împreună cu Întreprinderea cu 
destinaţie specială din or. Krasnoiarsk, Rusia.

AUTORII, INSTITUŢIA Acad. Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Universitatea Tehnică a 
Moldovei.

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; ele-
mente de inovare;  descrierea rezumativă  a 
principiilor de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Având: precizie cinematică înaltă (50-70’’); masă şi gabarite 
reduse; funcţionare eficientă în condiţii de vid; randament ri-
dicat; rapoarte de transmitere mari, transmisiile planetare 
precesionale şi-au găsit utilizare în tehnica cosmică de zbor. 

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model expe-
rimental, instalaţie pilot, documentaţie 
tehnică la procese tehnologice, tehnologii, 
servicii etc.)

- Instalaţie pilot (3 reductoare);
-  documentaţie tehnică (3 reductoare);
- tehnologie de generare a dinţilor cu profil nestandard cu
sculă precesională.

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, data eli-
berării),  în curs de brevetare, know-how de 
tip secret etc.)

Brevetate: Brevet nr.550MD (1996) (Patent nr. 1663857RU); 
Brevet nr.560MD (1996) (Patent nr. 1563319RU);
Brevet nr.470MD (1996); Brevet nr.1421MD (2000).
Know-how: tehnologia de fabricare a profilului nestandard al
dinţilor cu sculă precesională.

EFECTUL ECONOMIC Nu s-a calculat din motiv că au fost executate reductoare 
precesionale- pilot pentru Aparate Cosmice de zbor.

CĂILE, METODELE DE IMPLEMENTARE Se caută parteneri în cadrul programelor de elaborare a apa-
ratelor cosmice de zbor.

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎNTREPRIN-
DEREA UNDE A FOST IMPLEMENTATĂ 
ELABORAREA 

Asociaţia de Cercetare şi Producere „Kometa”, or. Moscova, 
Rusia;
Biroul Specializat de Proiectare al Institutului de Cercetări 
Cosmice, or. Moscova, Rusia;
Întreprinderea cu destinaţie specială din or. Krasnoiarsk, Ru-
sia.

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-MATERIALE

Universitatea Tehnică a Moldovei posedă: 
-  un laborator dotat cu standuri de testare a reductoarelor 
precesionale;
-  un centru de prelucrare a roţilor dinţate cu profil nestan-
dard al dinţilor, dotat cu două maşini unelte de danturat; 2 
forme de presare a roţilor dinţate din pulberi metalici; o for-
mă de turnare a roţilor dinţate din mase plastice.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPECIFICUL 
PRODUSULUI
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ELABORĂRI ŞTIINŢIFICE IMPLEMENTATE 

DENUMIREA ELABORĂRII, PRO-
DUSULUI, TEHNOLOGIEI

Turbomotor precesional reactiv cu ejecţie a armăturii pentru con-
ducte de gaz:
- Turbomotor precesional reactiv al armăturii  (T=400000Nm, i

tota-

l
=100000; i

red.precesional
=-624);

- Turbomotor precesional reactiv al armăturii  (T=280000Nm, i
tota-

l
=100000; i

red.precesional
=-624);

- Turbomotor precesional reactiv al armăturii  (T=125000Nm, i
tota-

l
=100000; i

red.precesional
=-624);

- Turbomotor precesional reactiv al armăturii  (T=63000Nm, i
tota-

l
=100000; i

red.precesional
=-624);

- Turbomotor precesional reactiv al armăturii  (T=32000Nm, i
tota-

l
=100000; i

red.precesional
=-624);

- Turbomotor precesional reactiv al armăturii  (T=16000Nm, i
tota-

l
=100000; i

red.precesional
=-624).

AUTORII, INSTITUŢIA
Acad. Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Anatol Sochireanu, Ion Dicusară, 
Radu Ciobanu, Nicolae Trifan, Dumitru Vengher,  Universitatea Tehni-
că a Moldovei.

DOMENIUL DE APLICABILITA-
TE
Să cuprindă: domeniul la care se 
referă; elemente de inovare;  de-
scrierea rezumativă  a principiilor 
de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Din considerente de securitate utilizarea motoarelor electrice pentru 
acţionarea armăturii gazoductelor este limitată. În acest caz se utili-
zează turbinele reactive cu ejecţie, care funcţionează sub acţiunea 
presiunii gazului din conductă. Ele dezvoltă turaţii foarte mari 
(20000...100000min-1), necesitând transmisii mecanice cu raport de 
transmitere mare pentru a acţiona robinetele conductelor. Posedând 
capacitate portantă ridicată, raport de transmitere foarte mari trans-
misiile  precesionale şi-au găsit utilizare la elaborarea mecanismelor 
de acţionare a armăturii gazoductelor.

STADIUL DE REALIZARE (exem-
plu:  stare de cercetare,  model ex-
perimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese teh-
nologice, tehnologii, servicii etc.)

- Instalaţie pilot (3 reductoare);
-  documentaţie tehnică (3 reductoare);
- tehnologie de generare a dinţilor cu profil nestandard cu sculă pre-
cesională.

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, 
data eliberării),  în curs de breveta-
re, know-how de tip secret etc.)

Brevetate: Brevet nr.550MD (1996) (Patent nr. 1663857RU); Brevet 
nr.560MD (1996) (Patent nr. 1563319RU);
Brevet nr.2081MD (2003); Brevet nr.1886MD (2002); Certificat de autor
nr. 1807278SU (1990).
Know-how: tehnologia de fabricare a profilului nestandard al dinţilor 
cu sculă precesională.

EFECTUL ECONOMIC Nu s-a calculat din motiv că a fost executat un mecanism de acţiona-
re-staţie pilot.

CĂILE, METODELE DE IMPLEMEN-
TARE

A propune întreprinderilor care se ocupă de elaborarea armăturilor 
pentru gazoducte.

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎN-
TREPRINDEREA UNDE A FOST IM-
PLEMENTATĂ ELABORAREA 

GAZPROM, Uzina de Turbine, Kaluga, Rusia. Contracte de cercetare.

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-
MATERIALE

Universitatea Tehnică a Moldovei posedă:  un laborator dotat cu stan-
duri de testare a reductoarelor precesionale;  un centru de prelucrare 
a roţilor dinţate cu profil nestandard al dinţilor, dotat cu două maşini
unelte de danturat; 2 forme de presare a roţilor dinţate din pulberi 
metalici; o formă de turnare a roţilor dinţate din mase plastice.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE SPE-
CIFICUL PRODUSULUI
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ELABORĂRI ŞTIINŢIFICE IMPLEMENTATE 

DENUMIREA ELABORĂRII, PRO-
DUSULUI, TEHNOLOGIEI

Minihidrocentrală pentru conversia energiei cinetice a apei curgă-
toare a râurilor

AUTORII, INSTITUŢIA

Acad. Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Anatol Sochireanu, Ion Dicusară, 
Oleg Ciobanu, Radu Ciobanu, Radu Ciupercă, Nicolae Trifan, Tudor 
Cozma, Dumitru Vengher,  
Universitatea Tehnică a Moldovei.

DOMENIUL DE APLICABILITATE
(nu mai mult de 300 caractere)
Să cuprindă: domeniul la care se 
referă; elemente de inovare;  des-
crierea rezumativă  a principiilor 
de funcţionare şi a parametrilor 
tehnico-ştiinţifici

Microhidrocentrala este concepută să convertească energia cinetică a 
apelor curgătoare în energie electrică cu utilizarea generatoarelor cu 
magneţi permanenţi şi mecanică cu acţionarea pompelor hidraulice 
centrifuge, fără construcţia dambelor. Ea include un organ de lucru mul-
tipal cu palete amplasate vertical, care au profil hidrodinamic şi sunt re-
glabile faţă de direcţia curenţilor de apă în scopul obţinerii efectului 
energetic optim. Microhidrocentrala cu diametrul de amplasare a pale-
telor de 4 m şi viteza de curgere a apei de v=(1,0...1,6)m/s asigură pro-
ducerea energiei electrice (3...6)kW şi pomparea a 1200m3/24 ore.  

STADIUL DE REALIZARE (exem-
plu:  stare de cercetare,  model ex-
perimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la pro-cese teh-
nologice, tehnologii, servicii, etc.)

Instalaţie pilot

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, 
data eliberării),  în curs de breveta-
re, know-how de tip secret ,etc.)

Brevetate: Brevet nr.2188MD (2003); Brevet nr.1179MD (1999);
În curs de brevetare: Depozit nr. A 2005 0136.
Know-how: la forma aerodinamică a profilului; principiul de orientare a
paletelor faţă de direcţia curenţilor de apă şi caracteristica hidrodinami-
că a curenţilor de apă. 

EFECTUL ECONOMIC Durata de răscumpărare a microhidrocentralei este de aproximativ 3 
ani.

CĂILE, METODELE DE IMPLEMEN-
TARE

Fondarea întreprinderii mixte de producere a componentelor micro-
hidrocentralelor. Producerea în serie a microhidrocentralelor după 
încercările în condiţii naturale a staţiei-pilot.

ORGANIZAŢIA, INSTITUŢIA, ÎN-
TREPRINDEREA UNDE A FOST IM-
PLEMENTATĂ ELABORAREA 

Com. Stoieneşti, Cantemir (se află în stadiu de implementare).

ASPECTE ALE BAZEI TEHNICO-
MATERIALE

Universitatea Tehnică a Moldovei posedă: 
-  un Centru de Elaborare a Sistemelor de Conversiune a Energiilor Re-
generabile dotat cu staţii grafice şi softuri licenţiate de proiectare şi
modelare, aparataj de măsurări, un stand de încercări a organelor de 
lucru a microhidrocentralelor.

ALTE INFORMAŢII LEGATE DE 
SPECIFICUL PRODUSULUI

Poate fi instalată pe râurile Nistru, Prut şi Răut în zone cu viteza apei 
v>0,7m/s. Este destinată pentru pomparea apei în lacuri de acumulare 
(în scopuri de irigaţie), producerea energiei electrice pentru diferite nece-
sităţi curente (inclusiv pentru încălzirea spaţiilor locative în timpul rece 
al anului).
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Informaţii privind elaborările ştiinţifice reflectate în invenţii, know-how, produse,
tehnologii, servicii noi competitive a. 2000-2005

Denumirea instituţiei / organizaţiei, 
companiei   Universitatea de Stat din Moldova

Conducătorul Aurelian Gulea

Informaţia de contact 
(Persoana de contact, departament / 
secţie, adresa juridică, tel., fax, E-
mail)

 Aurelian Gulea; Universitatea de Stat din Moldova; Facultatea 
Chimie şi tehnologie chimică; str. A. Mateevici, 60, MD 2009,  
or. Chişinău, Moldova; fax (373-2) 24-06-55;  gulea@yahoo.com

Numărul 
total al 
elaborări-
lor ştiinţi-
fice

invenţii 4
know-how
produse 4
tehnologii
servicii 

Numărul elaborărilor ştiinţifice im-
plementate
Tipul partenerului solicitat (dome-
niul de activitate al partenerului, sco-
purile care trebuie atinse)

colaborare

ELABORĂRI NEIMPLEMENTATE

DENUMIREA ELABORĂRII, PRODU-
SULUI, TEHNOLOGIEI Catalizatori de descompunere radiolitică a apei

AUTORII
INSTITUŢIA

Gulea şi col.
Universitatea de Stat din Moldova

DOMENIUL DE APLICABILITATE
Să cuprindă: domeniul la care se referă; 
elemente de inovare;  descrierea rezu-
mativă a principiilor de funcţionare şi a 
parametrilor tehnico-ştiinţifici

Energetica. Se propun catalizatori noi de descompunere radioliti-
că a apei În calitate de catalizatori se folosesc următorii compuşi 
coordinativi heteronucleari : 1,2-[Co(NH3)4(NO2)2][BiEdta(H2O)] 
(I) şi [Cu(H2O)6][BiEdta]2·3H2O (II). Randamentul radiolitic al hi-
drogenului în acest caz creşte de 31.3 ori în comparaţie cu apa na-
catalizată şi de 1.3 ori în comparaţie cu prototipul pentru comple-
xul I şi 40.2 ori în comparaţie cu procesul necatalitic şi de 1.69 ori în 
comparaţie cu prototipul pentru complexul II.

STADIUL DE REALIZARE
(exemplu:  stare de cercetare,  model 
experimental, instalaţie pilot, docu-
mentaţie tehnică la procese tehnolo-
gice, tehnologii, servicii etc.)

Stare de cercetare, instalaţie pilot

CARACTERUL DE NOUTATE
(exemplu: brevetat (nr. brevetului, da-
ta eliberării),  în curs de brevetare, 
know-how de tip secret etc.)

Brevete de invenţie MD nr. 2460. (Publ. BOPI nr. 5. 2004) şi nr. 2476. 
(Publ. BOPI nr. 6. 2004)
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