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Deºi cercetarea româneascã are unul dintre

cele mai mici bugete la nivel european,

românii contribuie din plin la realizarea celui

mai important obiectiv al Uniunii Europene:

creºterea economicã inteligentã. Minþile lumi-

nate ale românilor produc an de an inovaþii

care schimbã ºi cresc în permanenþã calitatea

vieþii. Rodul creativitãþii lor a fost prezentat ºi

în acest an la Salonului Internaþional de la

Geneva, de unde s-au întors, aºa cum ne-au

obiºnuit în fiecare an, cu o mulþime de

medalii: 24 de aur, 18 de argint ºi 7 de

bronz. Alte 20 de Premii Speciale au întregit

o performanþã care are darul de a contura

imaginea unei Românii mai puþin cunoscutã

peste graniþe. O imagine care vorbeºte despre

oameni creativi, care schimbã mersul lumii ºi

scurteazã la maxim drumul ce duce în viitor.

O imagine a unor oameni încãpãþânaþi la

modul absolut, care resping întotdeuna ideea

tentantã cã existã lucruri imposibile.

B
ogatul palmares obþinut la
Geneva vine sã reconfirme va-
loarea ºi competitivitatea cer-
cetãrii româneºti ºi a celor care
o reprezintã. Participarea

cercetãrii româneºti, în perioada 6-10
aprilie 2011, la cea de-a 39-a ediþie a Sa-
lonului Internaþional de Invenþii de la
Geneva, a fost posibilã prin intermediul
Autoritãþii Naþionale pentru Cercetare
ªtiinþificã (ANCS), care a gazduit în stan-
dul propriu 40 de invenþii, costurile pen-
tru prezentarea celorlalte 9 invenþii fiind
suportate de inventatori sau unitãþi de
cercetare-dezvoltare. 

Preocupaþi de valorificarea tuturor
oportunitãþilor oferite de participarea la
acest eveniment strategic de la  Geneva,
ANCS, ICPE ºi IPA CIFATT Craiova, în
calitate de partener Enterprise Europe
Network, au organizat un eveniment de

brokeraj tehnologic ºi de afaceri, ce a avut
loc pe întreaga perioadã a salonului, spri-
jinind invenþiile ºi asigurând servicii de
consultanþã în vederea gãsirii unor
parteneri strãini. În acest sens au fost sta-
bilite o serie de întâlniri pentru cele 49
de entitãþi româneºti, reprezentând com-
panii private, universitãþi, institute de
cercetare ºi inventatori persoane fizice.
Pentru invenþiile româneºti ºi-au arãtat
interesul un numãr de 27 de entitãþi
strãine ºi au avut loc 66 de întâlniri bila-
terale.

Semnificativ este ºi faptul cã, la în-
toarcerea în þarã a inventatorilor, ANCS a
þinut sã organizeze, într-un timp record,
o festivitate de premiere (foto) a acestora,
menitã sã creascã gradul de vizibilitate a
acestor rezultate ºi sã atragã cât mai re-
pede întreprinzãtori ºi parteneri capabili
sã valorifice invenþiile acestei comunitãþi. 

Acei români creativi 
ºi invenþii le lor minunate readuc cercetarea 

autohtona în elita internaþionalã

Acei români creativi 
ºi invenþii le lor minunate readuc cercetarea 

autohtona în elita internaþionalã

Imagine de la festivitatea 
de premiere organizatã de ANCS
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Cu aceastã ocazie, pprreeººeeddiinntteellee  AANNCCSS,,
DDrraaggooºº  CCiiuuppaarruu,,  aa  aapprreecciiaatt:: “Valoarea cre-
atorilor români a fost recunoscutã de o co-
munitate respectabilã la Salonul Inter-
naþional de Invenþii de la Geneva, cea mai
prestigioasã manifestare a inventicii din
lume. Unele invenþii sunt rezultatele unor
cercetãri de lungã duratã, altele rezultate
ale creativitãþii educate a celor care au avut
inspiraþia de moment sã producã aceste
minunate lucruri. Indiferent de tipul de

travaliu creator, ne bucurãm cã forþa de
inovare a comunitãþii noastre creatoare a
adus atâtea premii ºi medalii, care fac 
cinste României. Felicit inventatorii pen-
tru rezultatele prestigioase ºi sper ca, la
ediþiile urmãtoare, rezultatele sã fie la fel
de pline de satisfacþii.“

Prezent la aceastã ceremonie, europar-
lamentarul Petru Luhan a subliniat cã Ro-
mânia nu stã bine în ceea ce priveºte ab-
sorbþia fondurilor europene destinate cer-

cetãrii, iar inventatorii au nevoie de mai
mult sprijin financiar din partea guvernu-
lui. “De asemenea, trebuie sã facem mai
mult în ceea ce priveºte campaniile de in-
formare ºi susþinere a cercetãrii ºi inovãrii.
În acest sens, în luna mai vom organiza o
expoziþie în cadrul Parlamentului Euro-
pean, unde vom prezenta creaþiile inven-
tatorilor români tuturor colegilor din Par-
lament, colegilor din Comisia Europeanã
ºi Ambasadorilor prezenþi la Bruxelles”.

SSUUCCCCEESSSS SSTTOORRIIEESS ••  SSUUCCCCEESSSS SSTTOORRIIEESS ••  SSUUCCCCEESSSS SSTTOORRIIEESS

Dincolo de numãrul ºi stralucirea medaliilor, care este

însã impactul participãrii la acest salon prestigios?

Reprezintã Geneva doar o oportunitate pentru a îm-

bunãtãþi în exterior imaginea ºifonatã a României, este

un eveniment festivist, de unde toate þãrile participante

se întorc recompensate, sau medaliile câºtigate au

greutatea de a împinge invenþia pe piaþã, pe raft, de a

permite unui public cât mai larg sã se bucure de be-

neficiile sale ºi de efortul creatorului ei?

� ROBOSCAN
În mod cert, invenþiile valoroase ºi promovate inteligent

s-au impus pe piaþa internaþionalã, iar Geneva a reprezentat
spaþiul potrivit de atragere a investitorilor dornici sã le valori-
fice. ROBOSCAN, cel mai avansat sistem de radiografiere cu
raze gama a camioanelor, invenþia firmei MB Telecom, a câsti-
gat în 2009 Marele Premiu al Salonului de la Geneva ºi este
folosit în prezent în vãmi de pe întreg mapamondul.

� Senzorul care depisteazã cancerul
În 2010, invenþia realizatã de Raluca van Staden, senzorul

care depisteazã cancerul în stadiu preclinic, a câºtigat, de
asemenea, cel mai important trofeu de la Geneva ºi interesul
mediului economic ºi ºtiinþific. “Au fost foarte multe companii
din þarã ºi din afarã care au fost ºi încã sunt interesate de re-
alizarea senzorului ce depisteazã cancerul în stadiu preclinic.
Am avut peste 20 de astfel de cereri”, ne-a informat RRaalluuccaa
vvaann  SSttaaddeenn..  

În momentul de faþã, inventatoarea lucrezã cu o echipã de
ingineri la realizarea primului prototip al instrumentului ºi
are diferite variante de realizare industrialã a senzorului. Pen-
tru comercializarea aparatului a primit solicitãri din SUA, din
diferite þãri europene, din China, Australia, Brazilia, Noua
Zeelandã, Israel, dar a existat un interes crescut pentru acest
aparat ºi pe plan naþional. 

Doamna van Staden ne-a marturisit cã promovarea repre-
zintã un element esenþial în ceea ce priveºte succesul unei in-
venþii: “Cea mai importantã popularizare a senzorului a fost
facutã prin participarea la saloanele de invenþii de la Geneva,
Bruxelles ºi Moscova, desfãºurate sub egida ANCS. Popu-
larizarea prin ziare, participare la emisiuni a ajutat în special
demonstrarea faptului cã ºi cercetarea poate produce în zilele
de astãzi un lucru palpabil. Mediatizarea la nivel naþional ºi
internaþional a dus totodatã România în circuitul centrelor in-
ternaþionale de prestigiu care luptã împotriva cancerului.
Prezentarea facutã senzorului de Petru Luhan în plenul Par-
lamentului European, urmatã de conferinþa organizatã în Par-
lamentul European cu tema „Lupta împotriva cancerului“, a
fãcut ca Romania sã dea tonul,  în aceastã instituþie, la o serie
de conferinþe pe tema luptei împotriva cancerului, ºi a dus la
organizarea europarlamentarilor într-un grup care cautã
soluþii pentru scãderea numãrului de pacienþi bolnavi de can-
cer, unul dintre obiectivele UE.”

În 2011, Ioana van Staden a revenit la Geneva ºi a prezen-
tat o nouã clasã de senzori (DOT senzor enantioselectiv ºi pro-
cedeu de realizare a acestuia) care au ca aplicaþii analiza farma-

Inventatori români dupa festivitatea de premiere de la Geneva
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ceuticã ºi analiza clinicã. Industria farmaceuticã este intere-
satã de aceºti senzori pentru controlul procesului de sintezã a
medicamentelor. Intrucât poate sã determine diferite forme
ale unor molecule chirale, contribuind la îmbunãtãþirea ca-
litãþii medicamentelor ºi la diagnosticarea corectã a unor boli,
senzorul a câºtigat Medalia de aur ºi Marele premiu din partea
Asociaþiei Europene a Inventatorilor. Pentru valorificarea in-
venþiei au existat deja solicitãri de colaborare din partea unor
companii, dar ºi din zona academicã, din partea Universitatii
Tehnice din Moscova. 

� Branþurile medicale 
Branþurile medicale Doc-

tor Tech cu circuit electro-
magnetic încorporate, premi-
ate cu argint la Geneva în
2010, sunt deja un dispozitiv
medical de succes în tratarea
durerilor de spate ºi a verti-
jelor. Produsul este realizat
într-o colaborare internaþion-
ala a Asociaþiei Justin Capra
cu un colectiv de cercetare de
la Universitatea din Marsilia.
Între timp au fost identificate
grupe de utilizatori noi, cum
ar fi femeile gravide ºi femeile care au copii mici sau care
alãpteazã. Echipe de alpiniºti români au folosit branþurile
medicale cu circuit oscilant electromagnetic în cursul unei
acensiuni în Hymalaia. 

“Participarea la Salonul de la Geneva din 2010 a fost
evenimentul care a dat rezonanþã internaþionalã acestui pro-
dus ºi tehnologiei sale. Invenþia a fost apreciatã cu Medalia
de argint, la o clasã foarte aglomeratã, cu lucrãri foarte va-
loroase. Dar partea frumoasã de la Geneva au fost contactele
cu partenerii strãini, care au ajuns sã dubleze producþia an-
terioarã. Deja s-a constituit o reþea internaþionalã de pro-
movare ºi distribuþie, în cadrul cãreia România are dreptul
sã acopere Europa de Est, Asia Micã ºi Extremul Orient. Co-
ordonarea  întregii afaceri revine pãrþii franceze, dar în
prezent se desfãºoarã pregãtiri în România pentru dez-
voltarea conceptului inventiv cãtre produse cu alte þinte,
cum ar fi inima, rinichii, ficatul. Aceste pregãtiri au fost ac-
celerate de întâlnirile ocazionate de saloanele de invenþii,
unde, pe lângã subiectele legate de realizãri, altele ºi mai
importante au în vedere proiecte noi ºi parteneriate cu uni-
versitãþile , institutele de cercetãri sau inventatorii solitari!
Este un câºtig colosal, greu de evaluat la data saloanelor, dar
foarte valoros. Se consolideazã o comunicare ºi se con-
struieºte o reþea mondialã de creativitate ºi cooperare în
creaþia tehnicã ºi ºtiinþificã”, ne-a spus încântat MMaarriiaann  
VVeellcceeaa,,  iinnvveennttaattoorr  îînn  ccaaddrruull  AAssoocciiaaþþiieeii  JJuussttiinn  CCaapprraa  (foto)..

Experienþa promovãrii invenþiilor este, dupã cum
vedem, plinã de surprize. Chiar ºi un argint obþinut la
Geneva poate avea un  rãsunet neaºteptat, într-o afacere
care se naºte acum ºi printr-o tehnologie care ne va reface
sãnãtatea fãrã medicamente. Valorificarea invenþiilor este
deci posibilã ºi þine adesea de exteriorizarea calitãþilor pro-
bate de cercetãtori în laborator: inventivitatea ºi obstinaþia.
Am învãþat  de la Marian Velcea, demn discipol al lui Justin
Capra, care crede cã invenþiile vin din viitor, iar “inventa-
torii pur ºi simplu nu ºtiu cã un lucru nu se poate face”. 

� ALEXANDRU BATAL I

�� REZULTATE PROMIÞÃTOARE
În 2010 Juriul de la Geneva a 
apreciat în mod deosebit invenþiile
cercetãtorilor din cadrul Institutul 
de Cercetãri pentru Acoperiri
Avansate (ICAA), toate primind
medalii de aur. “Inventatorii  din
cadrul ICAA au reconfirmat ºi la alte
saloane de inventicã faptul cã sunt
capabili de rezultate spectaculoase.
Este excepþional cã, în 2010, am
reuºit cu doar 3 invenþii sã câºtigãm
6 medalii de aur, dintre care o
medalie de aur cu felicitãrile juriului.
Ne dorim ca rezultatele cercetãrii sã
ajungã mai repede în economie ºi,

corelat cu planul de inovare al României, ºi pe baza eforturilor
proprii, sã introducem în fabricaþie noile produse bazate pe
nanotehnologie. În timpul  desfãºurãrii evenimentelor  inter-
naþionale,  reprezentanþii  ICAA au fost contactaþi de foarte
multe persoane fizice ºi juridice, care au manifestat un de-
osebit interes pentru invenþiile prezentate, apreciind produsele
ca având  un nivel ºtiinþific ridicat, cât ºi faptul cã acestea
sunt ecologice, protejeazã mediul  ºi biosul, contribuind la
asigurarea unui climat de viaþã sãnãtos. În urma prezentãrii
acestor invenþii am fost contactaþi de o serie de firme intere-
sate de colaborare în proiecte internaþionale de cercetare, în
cumpãrarea de licenþã de produse ºi în comercializarea noilor
noastre produse”, ne-a informat AAlleexxaannddrraa  PPiiccaa,,  ddiirreeccttoorr  
ººttiiiinnþþiiffiicc  îînn  ccaaddrruull  IICCAAAA  (foto). Alãturi de Mihai Prundianu,
Rãdiþa Gârdu ºi Florena Ciobanu, în 2011 a reuºit sã
cucereascã la Geneva o Medalie de aur, Premiul Special din
partea OSIM ºi Premiul Special Taiwan, pentru invenþia Com-
poziþii peliculogene de impregnare termorezistente, ecologice. 

* * *
Ca urmare a participãrii în Standul României organizat de
cãtre ANCS la Geneva 2010, o echipã de cercetatori de la
Spitalul “Sf Ioan” din Bucureºti a câºtigat Medalia de Aur
pentru invenþia Set de elemente ºi metode de peritoneofil-
trare (o noua metodã de dializã peritonealã). „În urma prezen-
tãrii invenþiei la Geneva 2010, cât ºi a mediatizãrii ulterioare,
am obþinut din surse naþionale private(ing. Florin Nuþã de la
firma General Turbo) o sponsorizare de 80.000 RON, ceea ce
a permis începerea derulãrii  proiectului de cercetare”, ne-a
informat unul dintre inventatori, ddrr..  AAlleexxaannddrruu  CCiiooccââlltteeuu..
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