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TOPUL  INOVAŢIILOR 
2010

La 4 februarie curent, în sala de conferinţe a 
Pavilionului central al CIE „Moldexpo” a avut 
loc nominalizarea câştigătorilor Concursului 
„TOPUL INOVAŢIILOR 2010”. La eveniment au 
participat reprezentanţi ai Agenţiei pentru Inovare 
şi Transfer Tehnologic a AŞM, Agenţiei pentru 
Proprietate Intelectuală, colaboratori ai instituţiilor/
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, persoane 
fi zice şi juridice, de stat şi private, care activează 
pe teritoriul Republicii Moldova şi care în  2010 
au lansat sau implementat inovaţii şi tehnologii 
inovaţionale, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi 
Industrie ai ITA Găgăuzia.

 La concurs au fost prezentate 21 dosare, printre 
care 10 de la instituţii de cercetare,  9 de la instituţii 
de învăţământ, 1 din mediul de afaceri, 1 de la 
persoane fi zice. În premieră, s-a acordat nominaţia 
„Inovaţia anului”. 

În opinia moderatorului evenimentului, dr. 
Ghenadie Cernei, director al Agenţiei pentru Inovare 
şi Transfer Tehnologic a AŞM, a fost interesant 
şi captivant să examinezi dosarele parvenite la 
concurs, să le evaluezi, să discuţi cu autorii  pentru 
a înţelege mai bine în ce constă inovaţia, cum a 
fost implementată, care tehnologie stă la baza ei 
etc. Astfel, TOPUL INOVAŢIILOR 2010 oferă 
următorul tablou:  

1. Locul I, precum şi nominaţia „INOVAŢIA 
ANULUI” -  dr. hab. Nicolae ŞAVGA, USMF 
„N. Testimiţanu” pentru Inovaţia „Dispozitive 
pentru corecţia deformărilor scoliotice ale coloanei 
vertebrale”. 

2. Locul II -  Alexandr Brestecico, IM „SANIN” 
SRL pentru Inovaţia „Folie pentru mulcire 
biodegradabilă „MulchBioFilm”. 

3. Locul III – dr.hab. prof. univ. Tudor 
LUPAŞCU, Institutul de Chimie al AŞM pentru 
Inovaţia „Preparate medicamentoase obţinute în 
baza substanţei active “ENOXIL”. 

4. Locul IV – cerc. şt. super. Felix ŞEPELI, 
Institutul de Chimie al AŞM pentru Inovaţia 
„Noi preparate stomatologice pe baza extrasului 
fructelor molurii şi tehnologiei de producere a lor” 
(FENGLICOL şi FENCARIN).

5. Locul V –  dr. Mihai TÎRŞU, Institutul de 
Energetică al AŞM pentru Inovaţia „Transformator 
cu dirijarea decalajului de fază a tensiunilor cu 
tristoare”.

6. Locul VI – dr.hab. Vladimir BERZAN, 
Institutul de Energetică al AŞM pentru Inovaţia 
„Soluţii tehnice inovative pentru conversia efi cientă 
a energiei eoliene”.  

7. Locul VII -  dr. conf. Tamara POTLOG, 
Universitatea de Stat din Moldova pentru Inovaţia 
„Module fotovoltaice pe bază de CdTe pentru 
instalaţii de putere mică”.

8. Locul VIII – dr. hab. prof. univ. Victor 
GHICAVÂI, doctorand Vadim GAVRILUŢA, 
USMF „N.Testimiţanu” pentru Inovaţia „Metode de 
prevenire a complicaţiilor radioterapiei bolnavilor 
oncologici”.

9. Locul IX – acad. Constantin TURTĂ, Institutul 
de Chimie al AŞM pentru Inovaţia “Tehnologie de 
obţinere şi utilizare a preparatului antichlorozic 
“GAJAZOT”.

10. Locul X – m.c. Nicolae BALAUR, Institutul 
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM pentru 
Inovaţia „Inovaţie pentru reconstrucţia plantelor – 
C3”.

În cadrul Concursului, s-a decis acordarea de 
Diplome speciale cu menţiune câtorva producători 
autohtoni, care au prezentat la Expoziţia Naţională 
„Fabricat în Moldova” produse inovative utilizând 
alături de tehnologiile noi, tehnologii vechi, sau 
confecţionând produse vechi cu utilitate nouă. 
Aceştia au fost:

1. „TEHNO-ITAL-BLOC TNC” S.R.L.: 
Articole vibropressate din beton armat după 
tehnologia europeană  (Diplomă pentru lansarea 
produselor inovaţionale în domeniul construcţiilor 
pe piaţă autohtonă);

2. „MEŞTER FAUR” SA:prelucrarea artistică 
a fi brelor vegetale – lozie, papură, paie, pănuşi 
de porumb, stuf, confecţionarea butoaielor şi 
comercializarea obiectelor artizanale la comandă 
(Diplomă pentru revitalizarea şi popularizarea 
îndeletnicirilor şi meşteşugurilor populare);

3. “PELIN – ART” SRL: articole din lemn 
– panouri; sculpturi; suvenire în stil naţional 
moldovenesc; ploşti, măşti; mobilier exclusiv 
(Diplomă pentru revitalizarea şi popularizarea 
îndeletnicirilor şi meşteşugurilor populare). Nelly Sajin. Panou decorativ, anii 1970, şamotă


