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A 11 Automobil urban  
Autori: Stamati Mihail, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un mijloc de transport compactibil şi uşor de manevrat în trafi cul aglomerat şi în 
ambuteiaje. Un alt avantaj este ocuparea a cât mai puţin spaţiu în parcări.

Summary of the invention: The project represents a means of transport compact and easy to handle in traffi c 
congestion and traffi c jams. Another advantage is that it occupies a small area in the parking.

A 12 Mijloc de transport  
Autori: Stamati Mihail, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un mijloc de transport destinat spaţiilor aglomerate ale oraşelor şi are ca avantaj 
ocuparea a cât mai puţin spaţiu în parcări.

Summary of the invention: The project represents a means of transportation for congested areas of cities and has 
the advantage of occupying less space in parking lots.

A 13 Bloc medical mobil  
Autori: Crijanovschi Iurie, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un bloc medico-sanitar tip autobuz, care este dotat cu un echipament medical 
performant destinat acţiunilor medicale în teritoriu.

Summary of the invention: The project represents a bus-type medical-sanitary unit which is equipped with a 
performant medical equipment provided for the medical actions on the ground.

A 14 Automobil cu destinaţie specială  
Autori: Bivol Victor, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un design-concept de automobil destinat serviciilor de poliţie, grăniceri 
şi securitate. Este dotat cu o serie de atribute necesare acestor servicii şi este un proiect de inspiraţie 
bionică.

Summary of the invention: The project represents a design concept of a car for the police, border guards and security. 
It is provided with a set of attributes necessary for these services and is a project inspired by bionic.

A 15 Redesign Bugatti Royal Tipe 41 1932  
Autori: Cobîleanschi Leonid, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un design-concept de automobil cu tendinţe şi stil Bugatti.

Summary of the invention: The project represents a design-concept of a car having the Bugatti trend and style.

A 16 Automobil  
Autori: Obleţov Gleb, Podborschi Valeriu            

Esenţa invenţiei: Proiectul reprezintă un automobil de prestigiu cu dublă destinaţie.

Summary of the invention: The project represents a dual-purpose luxury car.

A 17 Termogenerator
Autori: Martîniuc Nicolai, Şkiliov Vladimir, Belousov Iurie, Toderaş Mihai, Potapov Semion, Ruşica Ivan      

Brevet: RU 2319081 

Esenţa invenţiei: Principiul de lucru este bazat pe folosirea centrifugii. Pe axa rotorului sunt fi xate rigid discuri.

Summary of the invention: The function principle is based on the centrifuge operation. On the rotor axis there are 
fi xed the rigid discs.


