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Cei mai talentaţi elevi din ţară s-au întrunit pe 
data de 14 mai 2016, la Chișinău, pentru a participa la 
concursul Cel mai Bun Elev Inovator „GENIUS”, aflat 
la a IX-a ediţie. Evenimentul s-a desfășurat la Liceul 
Academiei de Știinţe a Moldovei, care și-a deschis larg 
ușile pentru a găzdui o competiție a creativităţii, ino-
vaţiei, dar și a descătușării minţii elevilor.

Ediția curentă a fost dedicată aniversării a 70-a de 
la formarea primelor instituții de cercetare și a 55-a de 
la fondarea Academiei de Științe a Moldovei.

La evenimentul de nominalizare a câștigătorilor a 
participat conducerea Academiei de Științe, Agenției 
pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Agenției de 
Stat pentru Proprietate Intelectuală, Universității și Li-
ceului Academiei de Științe a Moldovei, Ministerului 
Educației, sub a căror egidă se desfășoară acest con-
curs. Au mai fost prezenți oficiali din partea Ministe-
rului Tineretului și Sportului, Ministerului Mediului, 
directori ai institutelor de cercetare, profesori, elevi și 
părinţi. 

Evenimentul a fost inaugurat de președintele Aca-
demiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, 
care a salutat și felicitat tinerii inovatori și profesorii 
acestora. El le-a urat succes, îndemnându-i să ino-
veze în continuare, perseverând pe calea afirmării  
știinţifice. 

Invitatul special al evenimentului, prim-ministrul 
Pavel Filip, a încurajat elevii să escaladeze culmile cre-
ativităţii, deoarece aplicarea inovațiilor, a noilor teh-
nologii va spori competitivitatea și dezvoltarea econo-
mică a Republicii Moldova.

Membrii juriului au făcut turul exponatelor, 
participanții demonstrându-și în cel mai ingenios 
mod lucrările. Atmosfera a fost incitată de un show de 
„inteligență artificială” împreună cu Roboțelul NAO, 
care spune povești, gesticulează, merge și te salută.

După timp bun de discuții și dezbateri, membrii 
juriului au decis cine sunt cei mai buni tineri inovatori 
ai anului 2016.

Astfel, locul I a fost acordat tinerilor:
 ▪ Dmitrii Guzun și Nicolae Muntean, Liceul Te-

oretic „Constantin Stere” și Colegiul Tehnic Agricol 
din or. Soroca, pentru lucrarea „Utilizarea surselor de 
energie regenerabilă –  farfuria Stirling”.

Locul II a fost împărțit de următorii concurenți:
 ▪ Dan Butmalai, Liceul Academiei de Științe, cla-

sa a  XI-a, pentru lucrarea „Mașină de dezamorsare a 
minelor v2.0”;

 ▪ Ilie Albot, Anastasia Vutcariov, Liceul Teore-
tic cu profil real „Mihai Marinciuc”, mun. Chișinău, 
pentru lucrarea „Utilizarea deșeurilor de producere în 
timpul creșterii ciupercilor”.

Locul III a fost acordat elevilor:
 ▪ Denis Zubic, Gimnaziul „Grigore Vieru”, satul 

Sărata Veche, Fălești, pentru lucrarea „Securitatea 
bancnotei. Accesibilitate pentru persoanele oarbe”;

 ▪ Denis Guja, Colegiul Politehnic Chișinău, pen-
tru lucrarea „Generator de energie”;

 ▪ Lucian Briciaru, Liceul Academiei de Științe a 
Moldovei, clasa a X-a, pentru lucrarea „Smart BOX”.

Premiul pentru „Cel mai activ raion” l-a câștigat  
Soroca, reprezentat de trei instituţii educaționale: 
Colegiul Tehnic Agricol, Liceul Teoretic „Constantin 
Stere” și Gimnaziul „Grigore Vieru” din satul Vasil-
cău.

Premiul pentru „Cel mai activ liceu” a fost obținut 
de Liceul Teoretic „Universul” din municipiul Chi-
șinău, care a prezentat 27 de lucrări creative, dar și 
inovații din domeniul ecologiei, mecanicii și roboticii. 

În cadrul evenimentului au fost premiați 49 de 
câștigători dintre cei 118 care s-au înscris la concurs, 
reprezentând 32 de instituții de învățământ din țară. 
Participanții au expus 116 lucrări din diverse domenii, 
inclusiv: tehnologii informaționale, agricultură, sănă-
tate, mecanică, electromecanică,  energie regenerabilă, 
robotică, ecologie,  științe exacte și creativitate.

Cum toți participanții au fost creativi și au dat do-
vadă de spirit inovativ, comitetul organizatoric a decis 
ca în final, concurenții să primească diplomă de parti-
cipare, cărți și un premiu bănesc.

Concursul din acest an a fost susținut de către 
omul de afaceri Ion Vînaga, care a acordat premiile 
pentru locurile I, II și III. Institutele de cercetare au 
înmânat premii pentru cele mai bune lucrări din do-
meniile de activitate. Printre sponsorii manifestării se 
numără editurile „Știința”, „Prut Internațional”, „Car-
tier”, „ARC”, precum și Institutul de Tehnică Agricolă 
„Mecagro”.
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