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EFECTUÂND CERCETAREA DOCUMENTARĂ ŞI CĂUTÂND BRE-
VETE CREATE DE FEMEI, AM FOST PLĂCUT SURPRINSĂ SĂ 

DESCOPĂR FOARTE MULTE INVENŢII INTERESANTE ŞI UNICE ÎN FELUL 
LOR, ÎNTĂRINDU-MĂ ASTFEL ÎN IDEEA CĂ  FEMEIA ESTE O FIINŢĂ 
CREATOARE CU ÎNSUŞIRI DEOSEBITE ÎN ACEST SENS ȘI AVÂND UN 
ROL ESENŢIAL  ÎN DEZVOLTAREA CIVILIZAŢIEI. FEMEIA A FOST CEA 
CARE A CONTRIBUIT LA DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PRIN 
CREAREA INVENŢIILOR VALOROASE, CUM AR FI ŞTERGĂTORUL DE 
PARBRIZ, MAŞINA DE CURĂŢAT STRĂZILE, SERINGA MEDICALĂ, 
CHIAR ŞI SISTEMUL SECRET DE COMUNICAŢII, CARE A DEVENIT TE-
MELIA EVOLUŢIEI ŞI DEZVOLTĂRII ÎN TEHNOLOGIA COMUNICAŢIILOR 
WIRELESS.

Teoretic, valorifi carea brevetului de invenţie în-
seamnă exploatarea tuturor avantajelor pe care le 
pot aduce titularului/inventatorului drepturile con-
ferite de brevet. Practic, aceasta se realizează prin 
exploatarea invenţiei brevetate şi prin transmiterea 
drepturilor conferite de brevet. Pentru a profi ta la 
maxim de aceste avantaje, inventatorul, pe lângă 
crearea invenţiei, mai trebuie să ştie cum să-şi susţi-
nă invenţia, cum să o exploateze şi cum să-şi apere 
drepturile pe care i le conferă brevetul. Pentru asta 
însă este important să realizeze un adevăr incon-
testabil: brevetul de invenţie asigură exploatarea 
invenţiei oferindu-ţi în acest sens mai multe posi-
bilităţi.

De-a lungul istoriei, puţine femei au reuşit să se 
remarce în cadrul unor domenii precum sunt cele 
ştiinţifi ce. Cu toate acestea, inventica este o lume 
care aparţine şi femeilor. Femeile inventator şi-au 
adus o contribuţie importantă în dezvoltarea civili-
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zaţiei, devenind spirite practice care ştiu cum să îşi 
simplifi ce viaţa. Invenţiile acestor femei au atins un 
grad înalt de ingeniozitate şi reprezintă o dovadă 
clară a puterii de creaţie a femeii. Valoarea deosebi-
tă a invenţiilor create de femei a condus la sporirea 
efi cienţei lor comerciale. Deşi au fost lansate acum 
câteva decenii, aceste produse continuă să fi e utili-
zate şi astăzi. Femeia a creat invenţii care s-au do-
vedit a fi  absolut necesare prin exploatarea cât mai 
aproape de nivelul lor maxim de utilizare. Acest fapt 
a condus la obţinerea unor profi turi foarte mari, de-
monstrând exploatarea practică a invenţiei.

 Marile invenţii ale femeilor sunt expresia modu-
lui lor de viaţă sau a locului lor în societate. Propun 
să afl aţi în continuare poveştile unora dintre cele 
mai cunoscute inventatoare pe care le-a dat până 
acum omenirea, cum ar fi  Mary Dixon Kies, Jose-
phine Cochrane, Mary Anderson, Florence Parpart, 
Letitia Mumford Geer ş. a.

Mary Dixon Kies este prima inventatoare ame-
ricană care a promovat fabricarea pălăriilor. În anul 
1809, aceasta  a primit brevetul pentru o nouă teh-
nică de ţesut paie cu mătase și fi r pentru produce-
rea pălăriilor. Tehnica ei s-a dovedit a fi  valoroasă în 
realizarea bonetelor de lucru. Brevetul ei original a 
fost distrus într-un incendiu produs în anul 1836 la 
Ofi ciul de Brevete al Statelor Unite. 

Josephine Cochrane este o altă americancă, 
care, deși nu era inginer, a dat lovitura în universul 
tehnologiei dominat de bărbaţi. Fiind preocupată 
de faptul că, la petrecerile pe care le dădea cu zeci 
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de invitaţi, servitorii ei abia făceau faţă spălatului 
vaselor, Josephine Cochrane și-a pus în gând să cre-

eze… maşina de spălat vase (1887).  Astăzi, invenţia 
ei (Fig.1) este larg răspândită în toată lumea.

Fig. 1. Brevetul de invenţie „Mașina de spălat vase” al Josephinei Cochrane.
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Mary Anderson a inventat, în 1903, un acceso-
riu auto absolut obligatoriu. Călătorind pe timp de 
ploaie cu o maşină de tip troleibuz, ea a observat că 
şoferul, din cauza difi cultăţii de a menţine vizibili-
tatea prin parbriz, conducea cu geamurile deschise 
ale ferestrelor laterale din faţă. O enervau de ase-
menea șoferii taxiurilor, care, în zilele ploioase, se 
opreau pentru a șterge parbrizele cu mâna. Tot pe 
timp de ploaie, din cauza vizibilităţii reduse, Mary a 
suferit un șir de accidente, după aceasta hotărând 

să vină în ajutorul șoferilor. Astfel, ea a inventat şter-
gătorul  de parbriz (Fig.2). Acesta consta dintr-o pâr-
ghie fi xată în interiorul maşinii, care controla o lamă 
de cauciuc, fi xată astfel încât să gliseze cu ușurinţă 
pe suprafaţa exterioară a parbrizului maşinii. Dis-
pozitive similare au fost create mai devreme, însă 
ştergătorul de parbriz inventat de Mary Anderson 
s-a dovedit a fi  primul cu efi cienţă maximă. În zece 
ani, toate taxiurile din New York erau „echipate” cu 
invenţia în cauză.

Fig. 2. Brevetul de invenţie „Ștergătorul de parbriz” al lui Mary Anderson.
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Florence Parpart este gospodina care a inven-
tat în 1900 maşina de curăţat străzile (Fig.3), pe care 
a reușit să o vândă în SUA. Deşi primul brevet pen-

tru maşina de măturat străzile a fost acordat mai de-
vreme, Parpart a îmbunătăţit maşina şi procesul ei 
de fabricare, fapt ce a determinat utilizarea acestora 
pe scară largă.

Fig. 3. Brevetul de invenţie „Maşina de curăţat străzile” al lui Florence Parpart.
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Letitia Mumford Geer a brevetat, în 1899, serin-
ga medicală (Fig. 4), considerată una dintre minuni-

le medicinii moderne. Aceasta putea fi  manipulată 
cu o singură mână şi stă la baza celor mai moderne 
seringi medicale. 

Fig. 4. Brevetul de invenţie „Seringa medicală” al Letitiei Mumford Geer.

Actriţa Hedy Lamarr a brevetat, în 1941, un 
sistem secret de comunicare (Fig.5) care modifi ca 
dinamic frecvenţa de emisie, pentru a face difi cilă 
interceptarea de către inamic.  În timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, submarinele controlate de 
radio puteau fi  uşor blocate. Astfel, Lamarr a creat 

un semnal care nu putea fi  urmărit sau blocat. Acest 
dispozitiv a fost folosit la ghidarea radio a torpilelor 
americane, în timpul celui de-al Doilea Război Mon-
dial, şi stă la baza folosirii în conexiunile mobile şi de 
internet, de la WI-Fi la GPS. Invenţia ei a fost depusă 
sub numele de căsătorie Markey.
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Fig. 5. Brevetul de invenţie al lui Hedy Lamarr pentru sistemul secret de comunicare.
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În 1843, Nancy M. Johnson a primit primul bre-
vet american pentru un dispozitiv cu ajutorul căruia 
se putea obţine delicioasa îngheţată (Fig. 6). Acest 

dispozitiv consta dintr-un congelator cilindric cu 
mâner. Invenţia se afl ă la baza maşinilor electrice de 
făcut îngheţată din zilele noastre.

Fig. 6. Brevetul de invenţie al lui Nancy M. Johnson pentru dispozitivul de făcut îngheţată.

Dr. Stephanie Louise Knowlek a inventat, în 
1965, un material sintetic numit Kevlar, care este 
de cinci ori mai rezistent decât oţelul. Acesta rezistă 
chiar şi la incendii. Invenţia sa a salvat mii de vieţi, 

fi ind materialul din care sunt fabricate vestele anti-
glonţ. Knowlek a obţinut o serie de brevete, cum ar 
fi  cele pentru compoziţia, producerea şi metodele 
de obţinere a acestui material (Fig. 7).
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Fig. 7. Unul dintre brevetele de invenţie ale Stephaniei Louise Knowlek pentru compoziţia 

și producerea materialului sintetic pentru fabricarea vestelor antiglonţ.
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Descoperirea genială a formidabilului om de 
ştiinţă Ana Aslan, medic român specialist în geron-
tologie, constă în evidenţierea efectelor procainei 
asupra organismului uman. Adică înlăturarea ele-
mentelor nocive care se acumulează în organism, 
în celulă, şi readucerea acestora la parametrii nor-
mali de funcţionare, reîmprospătarea organismului, 
ameliorarea tulburărilor distrofi ce legate de vârstă. 
Un fel de a doua naştere a fi inţei umane. Aslan a 
preparat produsul geriatric Gerovital sau vitami-
na H3, brevetat în peste 30 de ţări. Medicamentul 
inventat de Ana Aslan este și un antidepresiv uşor 

(Fig. 8), nu atât de puternic precum antidepresivele 
clasice. Avantajul este că are foarte puţine efecte 
adverse şi de mică intensitate. Acesta poate fi  fo-
losit pe termen lung, spre deosebire de antidepre-
sivele celelalte, care sunt utilizate acum în mod 
frecvent și sunt, evident, foarte puternice pentru 
efect imediat, dar pe termen lung pot genera o se-
rie de reacţii nedorite. De aceea, poate fi  utilizat o 
perioadă îndelungată la persoanele în vârstă, care 
sunt mai susceptibile de a dezvolta reacţii adverse 
la medicaţia clasică, dar numai în formele uşoare de 
depresie.

Fig. 8. Brevet de invenţie al Anei Aslan pentru unul dintre medicamentele antidepresive 

cu Gerovital sau Vitamina H3.
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Şi în Republica Moldova există femei inventatoa-
re care creează, dezvoltă şi exploatează invenţiile 
lor. Cu ajutorul platformei Panorama de brevet, care 

poate fi  uşor accesată pe pagina ofi cială a AGEPI, 
pot fi  găsite ușor datele referitoare la femeile inven-
tatoare din Republica Moldova.

Una dintre aceste femei inventatoare este Olga 

Covaliova, autoare a peste 240 de brevete.  Îm-
preună cu alţi colegi de la Universitatea de Stat din 

Moldova, Olga Covaliova a creat şi realizat un șir 
impresionant de invenţii, cum ar fi  instalaţii şi pro-
cedee de epurare a apelor uzate (Fig. 9), procedee şi 
instalaţii de purifi care a biogazului etc.
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Fig. 9. Unul din brevetele de invenţie ale Olgăi Covaliova.
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REZUMAT

Valorifi carea invenţiilor create de femei. Au-
toarea scoate în evidenţă contribuţia femeii, care 
este o fi inţă creatoare cu însuşiri deosebite în acest 
sens, la dezvoltarea ştiinţei şi inovării prin crearea 
unui șir impresionant de invenţii valoroase, cum ar 
fi  ştergătorul de parbriz, mașina de spălat vasele, 
maşina de curăţat străzile, seringa medicală, mașina 
de făcut îngheţată, produsul geriatic Gerovital sau 
Vitamina H3, chiar şi sistemul secret de comunica-
ţii, care a devenit temelia evoluţiei şi dezvoltării în 
tehnologia comunicaţiilor wireless etc. Invenţiile 
realizate de femei au atins un grad înalt de inge-
niozitate şi reprezintă o dovadă clară a puterii de 
creaţie a femeii, care a schimbat lumea. Este sub-
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liniat faptul că valorifi carea brevetului de invenţie 
înseamnă exploatarea tuturor avantajelor pe care le 
pot aduce titularului/inventatorului drepturile con-
ferite de brevet. Practic, aceasta se realizează prin 
exploatarea invenţiei brevetate şi prin transmiterea 
drepturilor conferite de brevet. Pentru a profi ta la 
maxim de aceste avantaje, inventatorul, pe lângă 
crearea invenţiei, mai trebuie să ştie cum să-şi susţi-
nă invenţia, cum să o exploateze şi cum să-şi apere 
drepturile pe care i le conferă brevetul.

Cuvinte-cheie: femei inventatoare, creaţie, bre-
vet, invenţie, drepturi, titular.

ABSTRACT

Use of Inventions Created by Women. The au-
thor highlights the contribution of the woman, who 
is a creative creature with special attributes in this 
respect, to the development of science and inno-
vation by creating an impressive array of valuable 
inventions such as windscreen wiper, dishwasher, 
street cleaning machine, medical syringe, ice cream 
machine, geriatric product Gerovital or Vitamin H3, 
even the secret communications system that has 
become the foundation of evolution and develo-
pment in wireless communication technology, etc. 
The inventions created by women have reached a 
high degree of ingenuity and are a clear proof of 
the woman’s creative power that has changed the 
world. It is underlined that the exploitation of the 
invention patent means the exploitation of all the 
advantages that the rights conferred by the patent 
can bring to patent owner/inventor. Practically, this 
is achieved by exploiting the patented invention 
and by transferring the rights conferred by the pa-
tent. In order to benefi t to the maximum from the-
se advantages, the inventor, in addition to creating 
the invention, still needs to know how to sustain his 

invention, how to exploit it and how to defend the 
rights conferred on him by the patent.

Keywords: women inventors, creation, patent, in-
vention, rights, owner.

РЕФЕРАТ 

Освоение изобретений, созданных жен-

щинами. Автор подчеркивает вклад женщи-
ны, являющейся творческим существом и обла-
дающей особыми качествами, в развитии нау-
ки и инноваций путем создания впечатляющего 
множества ценных изобретений, таких как сте-
клоочиститель, посудомоечная машина, маши-
на для уборки улиц, медицинский шприц, аппа-
рат для приготовления мороженого, антивоз-
растное средство Gerovital или Витамин H3, даже 
секретная система связи, которая стала осно-
вой эволюции и развития технологий беспро-
водной связи и т.д. Изобретения женщин достиг-
ли высокой степени изобретательности и явля-
ются ярким доказательством творческой силы 
женщины, которая изменила мир. Подчеркива-
ется, что использование патента на изобретение 
означает использование всех преимуществ, ко-
торые могут дать патентообладателю/изобрета-
телю предоставляемые патентом права. Практи-
чески это осуществляется путем использования 
запатентованного изобретения и передачи пре-
доставляемых патентом прав. Чтобы максималь-
но использовать эти преимущества, помимо соз-
дания изобретения изобретатель должен еще 
знать, как продвигать свое изобретение, как его 
использовать и как защищать свои права, предо-
ставляемые патентом.

Ключевые слова: женщины-изобретатели, 
творчество, патент, изобретение, права, пра-
вообладатель.


