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Cuvânt–înainte 

„Bursa invenţiilor” - oglindă a activităţii inventatorilor din Moldova

Vă propunem o nouă ediţie a publicaţiei „Bursa invenţiilor” (brevete în vi-
goare din 01.01.2015), în formula în care aceasta a fost concepută iniţial. 

AGEPI a promovat în permanenţă inventatorii și cele mai reușite invenţii, cu  
perspectivă reală de a fi implementate. Pe parcursul celor 24 de ani de la fondarea 
Agenţiei, s-au întreprins multe acţiuni pentru susţinerea inventatorilor și raţionali-
zatorilor, pentru promovarea rodului activităţii lor. Consolidarea bazei instituţiona-
le a AGEPI și constituirea sistemului naţional de proprietate intelectuală reprezintă 
o garanţie a promovării continue a realizărilor inventatorilor, un aport considerabil 
în vederea sporirii beneficiului titularilor de drepturi din ţară și din străinătate. 

Agenţia și-a adus contribuţia la înfiinţarea și funcţionarea primului incuba-
tor de implementare a invenţiilor din republică – ELIRI-INC, organizează bienal 
Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT”, care a devenit un adevărat 
teren de lansare și integrare în practică a celor mai bune creaţii ale cercetătorilor 
moldoveni. Totodată, AGEPI îi sprijină, an de an, pe inventatorii din republică, care 
doresc să participe la cele mai prestigioase expoziţii internaţionale de inventică și 
creativitate: din Elveţia, Germania, Polonia, România, Ucraina, Rusia etc.

Publicaţia „Bursa invenţiilor” promovează cele mai performante invenţii au-
tohtone brevetate, propuse de inventatori spre implementare. De obicei, un brevet 
este emis înainte ca produsul brevetat să fie lansat pe piaţă. Publicarea unei cereri 
de brevet constituie o primă posibilitate de a lua cunoştinţă de informaţia privind 
invenţia în cauză. În plus, brevetele furnizează informaţii exhaustive referitoare la 
domeniul tehnic, în comparaţie cu orice alt tip de publicaţie ştiinţifică sau tehnică. 

Publicaţia pe care v-o propunem vine să completeze șirul de acţiuni pe care 
AGEPI le-a demarat întru promovarea invenţiilor brevetate, să contribuie pe toate 
căile la implementarea operativă a celor mai ingenioase invenţii, făcându-le cu-
noscute lumii întregi. Actualmente, AGEPI oferă utilizatorilor acces gratuit online 
la Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) şi la mai multe Baze de Date: 
Invenţii, Mărci, Indicaţii Geografice, Soiuri de plante, Design Industrial, Rezultate 
ştiinţifice, Opere Înregistrate la adresa: www.db.agepi.md. 

Cu certitudine, consultând prezenta publicaţie oferită de AGEPI, veţi găsi 
informaţii noi și  utile pentru afacerea dvs.

Colegiul de redacţie
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ÎN SERVICIUL AGRICULTORILOR

BI de scurtă durată nr. 862
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

MAȘCENCO Natalia, CALCHEI Elena, GUREV Angela

PROCEDEU DE CULTIVARE A PLANTELOR DE TUTUN

Invenţia se referă la agricultură, în particular la un procedeu de cultivare a 
plantelor de tutun, şi poate fi utilizată pentru  sporirea  rezistenţei   acestora la 
virusul mozaicului tutunului, virusul petelor de bronz  şi Y-virusul cartofului. 

Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor înainte de semă-
nat timp de 24 de ore şi tratarea extraradiculară a răsadurilor în faza de urechiuşe 
cu soluţie apoasă de 0,01...0,1% de glicozide obţinute din planta Verbascum phlo-
moides L. prin extragere la fierbere cu soluţie hidrometanolică.

BI de scurtă durată nr. 863
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

NASTAS Andrei, BOTEZ Ilie, BOTEZ Alexei, GULCO Veaceslav

SEMĂNĂTOARE

Invenţia se referă la domeniul agriculturii, şi anu-
me la tehnica agricolă pentru semănatul culturilor.

Semănătoarea conţine un corp cilindric (1) cu 
două capace laterale, în care este amplasat un arbore 
cotit (3), montat mobil în capace. Pe suprafaţa frontală 
a corpului (1) sunt executate găuri străpunse, în care 
sunt fixate tuburi pentru introducerea seminţelor în sol 
cu bucşe de admisie, fixate la capetele din interiorul 
corpului (1). Capetele din exterior ale tuburilor sunt 
executate teşite şi acoperite cu capace cu resort. În tu-
buri sunt amplasate mobil pistoane (5) în formă de tub, 
la un capăt al cărora sunt fixate limitatoare şi biele (6). 
Pe fusul arborelui cotit (3) este amplasat mobil un disc 
(4), care este unit cu capetele opuse ale bielelor (6). În 
bucşele de admisie şi în capetele tuburilor şi pistoane-
lor (5) din interiorul corpului (1) sunt executate găuri 
laterale înclinate.
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BI de scurtă durată nr. 864
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

VOINEAC Vasile, ŞLEAHTICI Vladimir, GORBAN Victor,  
BRADOVSCHI Victor, URSU Radu

DISPOZITIV DE APLICARE A SUBSTANŢEI DE STERILIZARE 
A INSECTELOR  ÎN CAPCANE CU FEROMONI

Invenţia se referă la agricultură, şi 
anume la un dispozitiv de aplicare a sub-
stanţei de sterilizare a insectelor în cap-
cane cu feromoni.

Dispozitivul, conform invenţiei, 
conţine o ramă-platformă (1) şi doi pereţi 
uniţi cu laturile opuse ale ramei-platfor-
mă (1), unul dintre care este montat ver-
tical şi unit cu un pulverizator (4) pentru 
substanţa de sterilizare, iar al doilea pe-
rete este executat mobil sub formă de 
clapetă (2), unit printr-un mecanism de 
ridicare-coborâre (3) cu o pârghie (5) 
unită cu pulverizatorul (4). Rama-plat-
formă (1) este executată cu dimensiunile 
corespunzătoare dimensiunilor capcanei (6), cu posibilitatea asigurării izolării cu 
ajutorul pereţilor a spaţiului interior al capcanei (6) în momentul aplicării substan-
ţei de sterilizare.

BI de scurtă durată nr. 876
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL AȘM

BURCIU Vitalie, BERZAN Vladimir, ŞIT Mihail,  
ANISIMOV Vladimir, BURCIU Andrei

CARCASĂ PENTRU SERĂ

Invenţia se referă la agricultură, 
şi anume la carcase pentru sere, utili-
zate în gospodăriile fermiere, precum 
şi în gospodăriile individuale. Carcasa 
pentru seră conţine stâlpi verticali (1), 
montaţi rigid pe o fundaţie (5), un aco-
periş (2) şi pereţi (4), uniţi cu solul şi 
acoperişul (2). În partea de sus a stâl-
pilor (1) sau la capetele lor sunt fixate 
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rigid dispozitive de ridicare-coborâre (3) a acoperişului (2), executate cu cupluri 
elicoidale. La capetele de jos ale dispozitivelor (3) sunt fixate orizontal nişte plăci, 
pe care este fixat acoperişul (2). Pereţii (4) sunt executaţi cu posibilitatea plierii lor.

BI de scurtă durată nr. 893
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

BOROVSKAIA Alla, POLTAVCENCO Irina, MAŞCENCO Natalia,  
IVANOVA Raisa, BOTNARI Vasile

PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR DE CEAPĂ 
COMUNĂ ÎNAINTE DE SEMĂNAT

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de tratare a semin-
ţelor de ceapă comună înainte de semănat.

Procedeul, conform invenţiei,  include înmuierea seminţelor de ceapă timp 
de 15 min într-o soluţie apoasă de 0,01% de 5,4´-dimetilcamferol 3-O-β-D-(6´´-α´-
L´-ramnopiranozil)-glucopiranozidă, obţinută din plante de Linaria vulgaris Mill. 
prin extragere cu etanol şi butanol şi separare cromatografică.

BI de scurtă durată nr. 901
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

MAŞCENCO Natalia, GUMANIUC Alexei, BOROVSKAIA Alla, 
BOTNARI Vasile, VASILACHI Iuliana

PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR DE CASTRAVEŢI 
ÎNAINTE DE SEMĂNAT

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de tratare a semin-
ţelor de castraveţi înainte de semănat.

Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor de castraveţi 
timp de 24 de ore într-o soluţie apoasă de 0,01% de dehidroconiferil-9-O-β-D-
glucopiranozidă, obţinută din plante de Verbascum densiflorum Bertol. prin extra-
gere cu soluţie hidroetanolică şi separare cromatografică.

BI de scurtă durată nr. 902
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

MAŞCENCO Natalia, MD; BOROVSKAIA Alla, MD; IVANOVA Raisa, MD;  
ŞUCANOV Vladimir, BY; KORÎTICO Larisa, BY; POLEACOVA Nadejda, MD

PROCEDEU DE TRATARE A GRÂULUI DE PRIMĂVARĂ

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de tratare a grâului 
de primăvară.
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Procedeul, conform invenţiei, include tratarea plantelor de grâu în faza de 
înfrăţire cu o soluţie apoasă ce conţine 5x10-4 % extract sumar de glicozide iri-
doidice din plante de Linaria genistifolia L. Mill, obţinut prin extragere cu soluţie 
hidrometanolică la fierbere, cu un consum total de 250 L/ha.

Rezultatul constă în mărirea rezistenţei grâului de primăvară la agenţii pato-
geni Pyrenophora teres şi Fusarium spp.

BI de scurtă durată nr. 912
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, BOTNARI Vasile, MELENCIUC Mihai, 
BRÂNZĂ Lilia, BUCEACEIA Svetlana

PROCEDEU DE DETERMINARE A TIMPULUI DE UDARE  
A PLANTELOR LEGUMICOLE (VARIANTE)

Invenţia se referă la legumicultură, şi anume la un procedeu de determinare 
a timpului de udare  a plantelor de castraveţi, tomate, ardei şi vinete.

Procedeul, conform invenţiei, prevede măsurarea rezistenţei electrice a 
frunzelor plantelor în ziua udării şi peste 3...5 zile după aceasta şi calcularea dife-
renţei valorilor rezistenţei electrice măsurate. Timpul de udare survine atunci când 
se înregistrează o majorare a rezistenţei electrice a frunzelor plantelor menţionate 
cu 5...10 kΩ în perioadele de creştere vegetativă şi începutul înfloririi, cu 7...14 kΩ la 
plantele de castraveţi şi cu 10...15 kΩ la plantele de tomate, ardei şi vinete în peri-
oadele de înflorire şi legare a fructelor, cu 10...15 kΩ la plantele de castraveţi, ardei 
şi vinete în perioada de creştere a fructelor şi cu 15...20 kΩ la plantele de tomate în 
perioada de coacere a fructelor.

BI de scurtă durată nr. 922
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

BOROVSKAIA Alla, MAŞCENCO Natalia, BOTNARI Vasile, GUMANIUC Alexei, 
VASILACHI Iuliana, POLTAVCENCO Irina

PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR DE MORCOV 
ÎNAINTE DE SEMĂNAT

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de tratare a semin-
ţelor de morcov înainte de semănat.

Procedeul, conform invenţiei, include înmuierea seminţelor înainte de semă-
nat timp de 15 min într-o soluţie apoasă de  0,01% de glicozide iridoidice, obţinute 
din plante de Melampyrum  nemorosum L. prin extragere la încălzire cu etanol de 
60%, separare prin gel-filtrare pe sephadex G-25 şi G-50, utilizând apa în calitate 
de eluent, unirea eluatelor, conţinând glicozide iridoidice, şi evaporarea în vid.
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BI de scurtă durată nr. 923 
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

MUSTEAŢĂ Grigore, JELEZNEAC Tamara, VORNICU Zinaida

PROCEDEU DE OBŢINERE A MATERIALULUI  VEGETATIV 
SĂDITOR DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de obţinere a ma-
terialului vegetativ săditor de Lavandula angustifolia Mill.

Procedeul, conform invenţiei, include selectarea tulpinilor gerone în perioa-
da repausului vegetativ prin tăierea lor la 2...3 cm de la sol, detaşarea şi formarea 
din partea lor apicală a unor segmente cu o lungime de 16...20 cm, având 5...7 
ramificaţii cu cel puţin 3...4 muguri din creşterea de toamnă pe fiecare ramificaţie, 
sădirea tulpinilor fasonate în răsadniţe cu cernoziom, care conţine cel puţin 3,0% 
de humus, fertilizat cu N45 P45 K45, acoperit cu un strat nutritiv de 4...5 cm, com-
pus din sol, nisip şi turbă în raport de 3:1:1, respectiv, pe care este aplicat un strat 
de nisip macrogranulat de 3...4 cm şi acoperit cu peliculă de polietilenă neagră. 
Sădirea tulpinilor fasonate se efectuează la o adâncime de 10...12 cm şi o suprafaţă 
de nutriţie de 10x10 cm, după care se efectuează udarea cu o frecvenţă care asigu-
ră ca stratul de sol şi nisip se fie permanent reavăn, fertilizarea de 3 ori cu interva-
lul de 20...30 de zile cu îngrăşăminte de azot, începând cu faza înverzirii, la prima 
udare fertilizarea cu N15, la următoarele 2 udări fertilizarea cu N30, înlăturarea în 
perioada de vegetaţie a inflorescenţelor până la înflorire şi scoaterea butaşilor din 
răsadniţe în a II-a jumătate a lunii octombrie.

  BI de scurtă durată nr. 925
CERNOV Victor

DISPOZITIV PENTRU AMPLASAREA PLANTELOR

Invenţia se referă la cultura plantelor 
şi poate fi utilizată pentru cultivarea plante-
lor prin amplasarea lor pe faţadele clădirilor.

Dispozitivul, conform invenţiei, include 
un cadru portant (1) executat din 5 tije unite 
prin sudură; din care două  tije, executate fie-
care cu o porţiune liniară şi una arcuită, con-
stituie părţile laterale ale cadrului (1) cu două 
capete de fixare inferioare şi două superioare, 
şi sunt unite cu o tijă  care formează cu aces-
tea o bază dreptunghiulară (3), iar două tije 
(2) sunt fixate paralel cu baza (3) pe porţiuni-
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le arcuite ale părţilor laterale, totodată cadrul portant (1)  este executat cu posibilita-
tea fixării prin intermediul capetelor inferioare şi superioare de un perete (6) de sub 
pervazul şi, respectiv, deasupra unei ferestre (4).

BI de scurtă durată nr. 935
BERNIC Mircea, LUPAŞCO Andrei, ŢISLINSCAIA Natalia, IVANOV Leonid,  

BALAN Mihail, MELENCIUC Mihail, VIŞANU Vitali

DISPOZITIV PENTRU DISTRIBUIREA UNIFORMĂ  
A AERULUI ÎN USCĂTORUL-TUNEL

Invenţia se referă la tehnica de uscare, în special la dispozitive pentru distri-
buirea uniformă a aerului în uscătorul-tunel, şi poate fi 
folosită în gospodăriile agricole mici la uscarea fructe-
lor, legumelor etc. 

Dispozitivul pentru distribuirea uniformă a aeru-
lui în uscătorul-tunel constă dintr-un corp (2) de tre-
cere a aerului în formă de trunchi de piramidă patru-
lateră regulată răsturnată, în care sunt instalate palete 
(3), montate pe un cadru metalic fix (6), fixat rigid în 
regiunea bazei mici a piramidei, şi pe un cadru metalic 
mobil (4), amplasat în regiunea bazei mari a piramidei 
cu posibilitatea executării mişcărilor oscilatorii cu aju-

torul unui mecanism bielă-manivelă (1), unit printr-un cuplaj cu un motor electric.

BI nr. 4361
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ŞALARU Victor, ŞALARU Vasile, DOBROJAN Sergiu, STRATULAT Irina, 
TROFIM Alina, SEMENIUC Evgheni, DONŢU Natalia

PROCEDEU DE CULTIVARE A TOMATELOR

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de cultivare a to-
matelor.

Procedeul, conform invenţiei, include plantarea răsadului de tomate şi culti-
varea acestuia. Odată cu plantarea răsadului pe suprafaţa solului se aplică biomasă 
vie de  algă Cylindrospermum licheniforme CNMN-CB-15 în doză de 3...5 kg/ha.

Rezultatul constă în majorarea productivităţii plantelor.
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BI de scurtă durată nr. 937 
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM 

GORBAN Victor, TODERAŞ Vladimir, VOINEAC Vasile

DISPOZITIV PENTRU CAPTURAREA INSECTELOR 
DĂUNĂTOARE

Invenţia se referă la agricultură, în special la 
protejarea culturilor de seră de insecte dăunătoare, 
de asemenea poate fi utilizată în cercetări entomo-
logice pentru studiul faunei insectelor dăunătoare.

Dispozitivul pentru capturarea insectelor 
dăunătoare conţine o carcasă (1), în care este 
montată o sursă de radiaţie optică (2) cu lungi-
mea de undă de 310...365 nm, conectată printr-
un releu fotoelectric (8) la o sursă de alimentare 
(7). Pe părţile laterale ale sursei de radiaţie optică 
(2) sunt amplasate nişte ecrane reflectoare deta-
şabile (6) de o culoare atractivă pentru insecte, 
cu adeziv aplicat pe acestea. Sub carcasă (1) este 
amplasat un colector (3) de insecte cu lichid fixa-
tor conservant (4), cu proprietăţi de reflectare a 

razelor ultraviolete, în care este amplasat un separator (5), executat din plasă.

BI de scurtă durată nr. 945
DAMASCHIN Valeriu, DAMASCHIN Elena

DISPOZITIV DE PLANTARE

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la dis-
pozitive manuale pentru lucrări de plantare, în particu-
lar la formarea găurilor în sol pentru plantarea puieţilor 
şi viţei-de-vie.

Dispozitivul de plantare conţine un corp cilindric 
cav (1) cu un mâner transversal (2) şi o crestătură axi-
ală (3) la un capăt, capătul opus al căruia este execu-
tat cu o tăietură oblică şi o crestătură axială. În acest 
capăt este fixat mobil prin intermediul unui ax (5) un 
cuţit (4). Dispozitivul mai conţine o tijă (8), amplasată 
în corp (1), la capătul de sus al căreia sunt fixate un arc 
(9) şi o manivelă (10), iar capătul de jos al ei este exe-
cutat cu o tăietură oblică şi vine în contact cu suprafaţa 
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cuţitului (4). Pe corp (1) sunt montaţi un suport glisant pentru picior (6) cu un fi-
xator (7), un ştuţ, un buncăr şi un bulon. Mânerul (2) poate fi executat demontabil.

 BI de scurtă durată nr. 946 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

DOBROJAN Sergiu, ŞALARU Victor, ŞALARU Vasile, 
STRATULAT Irina, SEMENIUC Evgheni 

PROCEDEU DE CULTIVARE A CASTRAVEŢILOR  
ŞI TOMATELOR

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de cultivare a cas-
traveţilor şi tomatelor.

Procedeul, conform invenţiei, include plantarea răsadului de castraveţi sau to-
mate şi cultivarea acestora. Odată cu plantarea răsadului pe suprafaţa solului se aplică 
biomasă vie de algă Nostoc flagelliforme  CNMN-CB-08 în doză de 3...5 kg/ha.

Rezultatul constă în îmbogăţirea solului cu azot şi majorarea productivităţii 
plantelor.

BI nr. 4374
MISCU Vera, UNGUREANU Dumitru

INSTALAŢIE ŞI PROCEDEU DE EPURARE AVANSATĂ  
A APELOR UZATE

Invenţia se referă la 
epurarea avansată a apelor 
uzate menajere şi industria-
le, şi anume la instalaţiile şi 
procedeele de epurare avan-
sată a apelor uzate, iar apele 
uzate epurate pot fi utilizate 
la întreprinderi în calitate de 
ape industriale în procesele 
tehnologice, cum ar fi răcirea 
utilajului, sau în agricultură 
pentru irigări.

Instalaţia şi procedeul de epurare avansată a apelor uzate prezintă un re-
zervor (1) monobloc, divizat prin pereţi despărţitori în patru compartimente - un 
decantor primar (I) pentru epurarea mecanică a apei uzate, bioreactoare anaerob-
anoxic (II) şi aerob (III) pentru epurarea biologică combinată anaerob-anoxică-ae-
robă a apei uzate, şi un decantor secundar (IV) pentru epurarea mecanică a apei 
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uzate epurate. Decantorul primar (I) este format din două pachete lamelare sau tu-
bulare (3, 3’) înclinate, un fermentator anaerob (4) şi un separator (5). Bioreactoa-
rele (II, III) sunt executate din două părţi divizate printr-o şicană (9, 14) şi în care 
sunt amplasate o umplutură rigidă (11, 11’) pentru fixarea microflorei şi o umplutură 
flotantă (15, 15’) pentru fixarea microorganismelor heterotrofe. În partea inferioară 
a bioreactorului (III) este amplasat un sistem de aerare pneumatic. Decantorul se-
cundar (IV) este format din plăci ondulate sau tuburi subţiri (19) din masă plastică 
înclinate şi un canal vertical (21) pentru evacuarea apei uzate epurate.

BI nr. 4376
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

COVALIOV Victor, COVALIOVA Olga, UNGUREANU Dumitru

REACTOR COMBINAT DE PRESIUNE ÎNALTĂ PENTRU 
OBŢINEREA BIOGAZULUI

Invenţia se referă la instalaţii pentru obţinerea biometanului în componenţa 
biogazului şi poate fi utilizată în diferite ramuri ale agriculturii şi în industria de 
prelucrare pentru epurarea apelor reziduale şi obţinerea biogazului. 

Reactorul combinat de presiune înaltă pentru obţinerea biogazului include 
un corp cilindric cu fund conic (1), unit cu o conductă de alimentare (3) cu lichid 
cu un ventil electromagnetic (31), şi o conductă  de evacuare (4) a lichidului, 
dotată cu un sifon (5) şi un ventil electromagnetic (32), un capac (6), partea su-
perioară a căruia este dotată cu un sistem de evacuare a biogazului, care conţine 
un închizător hidraulic cu clopot (7), un ventil electromagnetic (33) şi un senzor 
(9) de monitorizare a conţinutului de CO2 în biogaz, instalat pe un ştuţ (8) de eva-
cuare a biogazului, totodată pe partea superioară a capacului (6) este instalat un 
manometru (10) cu contacte electrice. În interiorul corpului (1) sunt amplasate o 
încărcătură (2), un sistem de recirculare a lichidului, care conţine un tub vertical 
(11), amplasat în centrul corpului (1), şi pe care sunt fixaţi nişte turbulatori perfo-
raţi (13) de formă conică, nişte plăci de centrare (35), care cu un capăt sunt fixate 
rigid de suprafaţa interioară a corpului (1), iar cu celălalt prin intermediul unor 
role (12) sprijină tubul (11), totodată partea inferioară a tubului (11) este executată 
în formă de pâlnie (14) răsturnată, iar partea superioară comunică cu nişte con-
ducte de repartizare (15), care prin intermediul unor tije (16) şi garnituri de etan-
şare (17) sunt unite cu un dispozitiv de acţionare (18) cu transmisie cu bielă-ma-
nivelă, amplasat în partea exterioară a corpului (1), totodată în partea inferioară a 
corpului (1) este amplasată o conductă (19), dotată cu un sifon (20), pe care este 
instalat un manometru (21) cu contacte electrice, şi cu un ventil electromagnetic 
(34). Reactorul mai include un electrolizor de hidrogen (22), care comunică cu 
conducta (19) pentru alimentarea în zona pâlniei (14) cu hidrogen, şi care conţine 
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un catod volumic poros (25) şi un 
anod inert (27), separaţi printr-o di-
afragmă (26), totodată catodul (25) 
este conectat la polul negativ al 
unui redresor (28), iar anodul (27) - 
la polul pozitiv al  redresorului (28), 
care este dotat cu un stabilizator de 
tensiune (29), un rezervor auxiliar 
(23), care comunică cu electrolizo-
rul (22) prin intermediul unui sistem 
de conducte şi al unei pompe (24). 
De asemenea, reactorul conţine un 
bloc de comandă (30) pentru dirija-
rea automată a procesului de obţi-
nere a hidrogenului de electroliză, la 
care sunt unite ventilele (31, 32, 33, 
34), senzorul (9), manometrele (10, 
21), stabilizatorul de tensiune (29) şi 
pompa (24).

BI de scurtă durată nr. 957
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

MAȘCENCO Natalia, GUREV Angela, MD; COZAR Elena,   
CRIVENCOV Leonid, BESPALCO Lesia, BALAŞOVA Irina, RU;  

CHIRILOV Eleonora, MD

PROCEDEU DE TRATARE A SEMINŢELOR  
DE SALATĂ VERDE

Invenţia se referă la legumicultură, şi anume la un procedeu de tratare a se-
minţelor de salată verde Lactuca sativa L. înainte de semănat.

Procedeul, conform invenţiei,  constă în înmuierea seminţelor de salată ver-
de Lactuca sativa L. înainte de semănat timp de 2 ore într-o soluţie apoasă de 
0,0005...0,1% de glicozide feniletanoidice, obţinute din plante Veronica chama-
edrys L. prin extragere la fierbere cu alcool butilic saturat cu apă, concentrare, 
purificare şi uscare în vid a extractului obţinut.

Rezultatul constă în reducerea acumulării metalelor grele cadmiu şi plumb 
în frunzele plantelor de salată verde.
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BI de scurtă durată nr. 973
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

VELIKSAR Sofia, TUDORACHE Gheorghe, LEMANOVA Natalia, TOMA Simion

PROCEDEU DE TRATARE A PLANTAŢIEI DE VIŢĂ-DE-VIE 
ÎMPOTRIVA BURUIENILOR

Invenţia se referă la agricultură, şi anume la un procedeu de tratare a plan-
taţiei de viţă-de-vie împotriva buruienilor.

Procedeul, conform invenţiei, prevede tratarea buruienilor cu înălţimea de 
7...10 cm cu o soluţie apoasă  de erbicid, ce conţine 1,44...1,60  g/L glifosat şi un 
adaos de suspensie de bacterii ale  tulpinilor Pseudomonas putida CNMN-PsB-06 
şi Bacillus subtilis CNMN-BB-06 luate în raport de 1:1 cu un titru de 107 CFU/mL, 
în cantitate de 3,0 mL la 1 L soluţie, totodată tratarea se efectuează cu un consum 
total de 450...500 L/ha, reieşind din consumul glifosatului de 720 g/ha.

Rezultatul constă în menţinerea capacităţii de nitrificare a solului şi reduce-
rea cantităţii de erbicid utilizat.

BI de scurtă durată nr. 974
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM

BOLOGA Mircea, VUTCARIOVA Irina

PROCEDEU DE OBŢINERE A ACIDULUI LACTIC  
DIN ZER FERMENTAT

Invenţia se referă la industria laptelui, şi anume la un procedeu de obţinere 
a acidului lactic din zer fermentat. 

Procedeul, conform invenţiei, include prelucrarea electrolitică a zerului fer-
mentat cu aciditate titrabilă de 100...200°T în camera catodică a unui electrolizor 
cu membrană ionoselectivă şi catod sub formă de plasă. În camera anodică a elec-
trolizorului se debitează soluţie de hidrogenocarbonat de sodiu NaHCO3. Procesul 
de electroliză se efectuează la un pH de 4...6 şi la o densitate a curentului anodic 
de 0,01...0,02 A/cm2, cu separarea acidului lactic din soluţie.
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BI de scurtă durată nr. 895
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL AȘM

CREPIS Oleg, USATÎI Marin, DADU Ana, ŞAPTEFRAŢI Nicolae, USATÎI Adrian

DISPOZITIV PENTRU HRĂNIREA PEŞTILOR

Invenţia se referă la domeniul pisciculturii, 
şi anume la dispozitivele pentru hrănirea peştilor 
cu furaje fărâmiţate.

Dispozitivul pentru hrănirea peştilor include 
o capacitate (1) pentru furaje (18) cu pereţi groşi, 
executată în formă de sferă sau elipsoid cu orificii 
de jos (7)  şi de sus (8), şi o cameră (3), executată 
din material elastic, fixată coaxial în interiorul ca-
pacităţii (1). Orificiile (7 şi 8) sunt ermetizate cu 
ajutorul unor fixatoare cilindrice de jos (9) şi de 
sus (10) corespunzător, pe suprafaţa exterioară a 
cărora sunt executate canale inelare (11 şi 12) pen-
tru ermetizarea capacităţii (1). Pe fixatorul cilin-
dric de jos (9), prin intermediul unui zăvor (13), 

este fixat un capac ermetic (2) şi diametral lui este amplasat un perete despărţitor 
(14), în centrul căruia este fixat un capăt al camerei (3). În fixatorul cilindric de sus 
(10), coaxial lui, este montat un racord, la un capăt (15) al căruia este unit capătul 
opus al camerei (3), iar la celălalt capăt (16) al racordului - un furtun flexibil (4) 
pentru alimentarea şi evacuarea apei din cameră (3), dotat cu un ventil (5), şi un 
cablu din oţel (6) pentru fixarea capacităţii (1). În pereţii capacităţii (1) sunt exe-
cutate canale (19).
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 BI de scurtă durată nr. 903
INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL AȘM

CREPIS Oleg, USATÎI Marin, TODERAŞ Ion, USATÎI Adrian, ŞAPTEFRAŢI Nicolae

INSTALAŢIE PENTRU INCUBAREA ICRELOR  
ŞI STOCAREA LARVELOR DE PEŞTI

Invenţia se referă la dome-
niul pisciculturii, şi anume la o in-
stalaţie pentru incubarea icrelor şi 
stocarea larvelor de peşti. 

Instalaţia, conform invenţi-
ei, conţine un recipient (1) de in-
cubare cu capac (2) şi fund încli-
nat (3), o ţeavă (9) de alimentare 
cu apă montată pe capac, ţevi de 
evacuare a apei (5, 6), un rotor 
centrifug (11) executat perforat 
cu palete (12) dotate cu pene de 
pasăre (13), un mijloc (7) pentru 

amplasarea cuibului (8) cu icre. Pe ţeava (9) de alimentare cu apă este montat 
un dispozitiv (15) pentru debitarea impulsionară a apei, care constă dintr-un corp 
cilindric (16) amplasat vertical, dotat cu o membrană elastică tubulară (17)  în ex-
terior şi o supapă sferică (18) cu arc (19) în interior. La ambele capete ale corpului 
cilindric (16) sunt executate fileturi interioare (20) pentru conectarea la ţeava (9) 
de alimentare cu apă şi canale inelare exterioare (21) pentru fixarea membranei 
tubulare (17) cu ajutorul unor fixatoare (22). De-a lungul corpului cilindric (16) sunt 
executate fante verticale (23) pentru trecerea apei, supapa sferică (18) este insta-
lată cu posibilitatea închiderii capătului de jos al corpului cilindric (16), iar arcul 
(19) este fixat cu un capăt de supapa sferică (18), iar cu celălalt capăt  de partea 
interioară a membranei tubulare (17).
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BI de scurtă durată nr. 865

INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE

CARTAŞEV Anatolii, BUREŢ Elena, COEV Ghenadii

Procedeu de obţinere a produsului lactat fermentat praf
Invenţia se referă la industria 

laptelui, şi anume la un procedeu de 
obţinere a unui produs lactat fermen-
tat sub formă de praf.

Procedeul, conform invenţi-
ei, include inocularea substratului 
lactic cu 5%  de cultură starter cu o 
concentraţie de 1010 celule/ml sus-
pensie, ce conţine un amestec de o 
tulpină Streptococcus thermophilus 
producătoare de exopolizaharide cu 
o tilpină neproducătoare de exopoli-
zaharide Streptococcus thermophilus 
sau Lactobacillus bulgaricus, după 
care urmează fermentarea substratu-
lui la temperatura de 40...42°C până 

la pH-ul de 4,7...4,6, congelarea produsului lactat fermentat până la temperatura 
de minus 10...12°C în interiorul masei produsului şi liofilizarea timp de 20...22 de 
ore, la presiunea reziduală de 57 Pa, până la atingerea temperaturii de 24...26°C şi  
măcinarea produsului finit.

BI de scurtă durată nr. 889
INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 

ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE
NECRÎLOVA Liudmila, BOGDAN Nina, BUREŢ Elena, COEV Ghenadii

PROCEDEU DE OBŢINERE A BRÂNZEI ŞI A BĂUTURII  
DIN ZER ACID (VARIANTE)

Invenţia se referă la industria laptelui, şi anume la două variante de obţinere 
a brânzei şi a băuturii din zer acid.

 Procedeul, conform invenţiei, include încălzirea zerului, menţinerea, separa-
rea zerului limpezit de masa proteinică cu obţinerea brânzei, autopresarea aceste-
ia şi  introducerea în brânză a adaosurilor alimentare, totodată zerul limpezit este 
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dirijat la obţinerea unei băuturi prin adăugarea în zer a zahărului, a unui adaos de 
fructe sau legume, pasteurizare şi răcire (varianta 1) sau prin adăugarea în zer a 
maielei de bacterii Streptococcus thermophilus, fermentare, răcire, adăugare a za-
hărului, a unui adaos de fructe sau legume, amestecare şi răcire (varianta 2).

BI de scurtă durată  nr. 892
LAPOVŞCIUC Nicolae

DISPOZITIV ŞI PROCEDEU DE SEPARARE  
A UNUI AMESTEC LICHID OMOGEN

Invenţia se referă la dispozitive şi 
procedee de separare a amestecurilor 
lichide omogene, care conţin fracţii cu 
temperaturi joase şi înalte de fierbere, şi 
poate fi utilizată în industria alimentară 
pentru separarea amestecurilor de apă-
alcool, industriile vinicolă şi de produce-
re a băuturilor, chimică şi de prelucrare a 
petrolului, precum şi la producerea bio- 
etanolului.

Dispozitivul şi procedeul de sepa-
rare a unui amestec lichid omogen pre-
zintă un dispozitiv rotativ (17) pentru 
crearea mişcării de rotaţie a amestecu-
lui lichid cu un canal (18) de admisie a 
amestecului lichid, cu un sistem de eva-
cuare a fracţiei cu o temperatură joasă de fierbere şi cu un canal (19) de evacuare 
a fracţiei cu o temperatură înaltă de fierbere. Dispozitivul (17) conţine un corp (20) 
cu o cameră cilindrică de lucru cu un capac (28) şi un arbore vertical (21), dotat cu 
un rotor (22) cu palete cruciforme. Dimensiunea jocului dintre corp (20) şi palete 
este selectată astfel, încât să asigure turbionarea fluxului de amestec lichid încălzit 
preventiv la peretele interior al corpului (20). Sistemul de evacuare a fracţiei cu 
temperatură joasă de fierbere conţine un canal (25), executat în partea superioară 
a arborelui (21) cu cel puţin două orificii (26) de admisie, situate între palete, şi unit 
cu un ajutaj (27) pentru evacuarea fracţiei cu temperatură joasă de fierbere, fixat 
în capacul (28) corpului (20).
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BI de scurtă durată nr. 896
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

GROSU Carolina, TATAROV Pavel, DESEATNICOV Olga, REŞITCA Vladislav

PROCEDEU DE OBŢINERE A HALVALEI DIN MIEZ  
DE NUCĂ (JUGLANS REGIA L.)

Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de obţi-
nere a halvalei din nucă (Juglans regia L.).

Procedeul, conform invenţiei, include separarea parţială a uleiului din mie-
zul de nucă până la un conţinut de lipide în miez de 30...35%, mărunţirea miezului 
parţial degresat la temperatura de 50...60°C cu obţinerea unei mase omogene, 
amestecarea acesteia cu o masă de caramel cu umiditatea de 3...5%, în raport de 
(40...50): (50...60)%, respectiv, tratarea termică la temperatura de 80...90°C timp 
de 20...30 min şi presarea produsului finit.

BI de scurtă durată nr. 913
INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ 

ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE
GOLUBI Roman, IORGA Eugen, ACHIMOVA Tatiana

PROCEDEE DE PRODUCERE A ACIDULANTULUI ŞI SUCULUI 
DIN  STRUGURI DE SOIURI VITIS LABRUSCA

Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la procedee de producere 
a acidulantului şi sucului din struguri de soiuri Vitis labrusca.

Procedeul de producere a acidulantului sau a sucului, conform invenţiei,  in-
clude blanşarea  strugurilor la temperatura de 45...50°C timp de 2...3 min, descior-
chinarea, zdrobirea bobiţelor, tratarea mustuielii obţinute cu enzime pectolitice 
în decurs de 12...15 min, presarea, deburbarea şi filtrarea mustului obţinut, răcirea 
până la temperatura de 0...1°C cu menţinere timp de 45...48 de ore, filtrarea şi 
tratarea termică la temperatura de 84...86°C timp de 20...25 min. Totodată, pentru 
producerea acidulantului se utilizează struguri cu un conţinut de substanţe uscate 
de 10,0...13,9% şi aciditatea titrabilă de 1,21...2,50%, iar pentru producerea sucului — 
struguri cu un conţinut de substanţe uscate de 14,0...18,0% şi aciditatea titrabilă 
de  0,7...1,2%.
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BI de scurtă durată nr. 938
INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ  

ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE
ŞLEAGUN Galina, POPA Maria, FIODOROV Stanislav, CUPCEA Tatiana, 

SUVOROVA Galina, VÎCEROVA Larisa

PROCEDEU DE OBŢINERE A VIŞINELOR ŞI CIREŞELOR 
USCATE ÎNDULCITE

Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de obţi-
nere a vişinelor şi cireşelor uscate îndulcite.

Procedeul, conform invenţiei, include pregătirea prealabilă a fructelor, aco-
perirea lor cu o soluţie de acid ortofosforic luată într-un raport şi concentraţie 
care asigură atingerea în fructe a unui pH de 1,9...2,3, păstrarea fructelor în soluţia 
menţionată în decurs de 0,5...12 luni, separarea fructelor de soluţie, neutralizarea 
soluţiei de acid ortofosforic cu oxid sau carbonat de calciu luate în cantităţi stoe-
chiometrice, spălarea fructelor cu soluţia neutralizată pană la atingerea în fructe 
a unui pH de 2,9...3,5 şi a unui conţinut rezidual de acid ortofosforic de cel mult  
275 mg/kg (exprimat în P2O5), separarea fructelor spălate de soluţie şi concentra-
rea acesteia până la un conţinut de substanţe uscate solubile de 20...75%, acope-
rirea fructelor cu soluţia concentrată cu o temperatură de 25...85°C şi menţinerea 
acestora până la atingerea conţinutului de substanţe uscate solubile în fructe de 
27...43%, după care fructele se separă şi se usucă la temperatura de 25...65°C până 
la umiditatea de 14...32%.

BI de scurtă durată nr. 947
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

SCRIPCARI Ion, MACARI Artur, TATAROV Pavel, GUDIMA Angela

PROCEDEU DE OBŢINERE A PÂINII DE CARNE

Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume la un procedeu de obţi-
nere a pâinii de carne.

Procedeul, conform invenţiei, prevede pregătirea materiei prime prin  fier-
berea cărnii de bovină timp de 20...25 min, blanşarea ficatului de porcină timp de 
15...20 min la temperatura de 90...100°C, răcirea şi mărunţirea acestora împreună 
cu slănină de porcină, după care urmează cuterizarea materiei prime pregătite 
cu adaos de şrot de nucă ce conţine 35...45% de proteine, bulion de la fierberea 
cărnii, ouă, sare, zahăr, piper negru, cardamon sau nucşoară şi mărar proaspăt, 
dozarea în forme şi coacerea, totodată şrotul de nucă  se adaugă în cantitate de 
5,0...9,0%, iar ficatul de porcină se ia în cantitate de 15...25%.
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BI de scurtă durată nr. 874
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO”

HĂBĂŞESCU Ion, GOLOMOZ Anatolie, CEREMPEI Valerian, MUNTEANU Ion

TOCĂTOR PENTRU BIOMASĂ VEGETALĂ

Invenţia se referă la utilaje de 
prelucrare a biomasei şi poate fi uti-
lizată în zootehnie pentru tocarea 
biomasei vegetale folosite la produ-
cerea nutreţurilor combinate.

Tocătorul pentru biomasă ve-
getală conţine un cadru principal (1), 
pe care este montat un tambur (2), 
unit cu un tunel, în care este montat 
un mecanism (23) de presare şi îm-
pingere a biomasei vegetale, format 
dintr-un tăvălug (27) zimţat. Pe ca-
dru (1) sunt montate un transportor 
de alimentare (3) şi un anticuţit (36). 

În tambur (2) sunt montate pe axuri (5, 8, 9) un rotor mare (4) şi două rotoare 
mici (6, 7), formate din discuri cu cuţite (12, 13). De tambur (2) este fixată o sită 
(16), iar în partea inferioară a lui este executată o gură (19) de evacuare a biomasei 
tocate. Pe un capăt al axului (5) este fixat un ventilator, iar pe celălalt - o roată de 
acţionare. 

BI de scurtă durată nr. 884
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO”

HĂBĂŞESCU Ion, CEREMPEI Valerian, BALABAN Nicolae

DISPOZITIV PENTRU TOCAREA ŞI USCAREA 
AERODINAMICĂ A BIOMASEI

Invenţia se referă la utilaje de prelucrare a biomasei şi poate fi utilizată în 
zootehnie pentru tocarea şi uscarea biomasei la producerea nutreţurilor combi-
nate.

Dispozitivul pentru tocarea şi uscarea aerodinamică a biomasei conţine 
un corp (1) în formă de paralelipiped dreptunghic, în partea de jos a căruia este 
montat un rotor (2) cu ciocănaşe (6). De părţile de sus şi de jos ale rotorului (2) 
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sunt fixate două plăci zimţate (7, 8), placa 
(8) de sus fiind executată perforată şi unită 
cu doi pereţi (18), care formează cu corpul 
(1) un tunel (20). În partea de sus a corpu-
lui (1) este executată o gură de evacuare a 
biomasei tocate şi uscate, în care este am-
plasat un clasor centrifug. În partea de jos a 
corpului (1), la nivelul rotorului (2), este exe-
cutată o gaură, la care sunt fixate un racord 
(21) pentru debitarea aerului fierbinte şi un 
racord de alimentare cu biomasă, pe care 
este fixată o ecluză (10), dotată cu cuţite (11) 
şi contracuţite (12).

BI de scurtă durată nr. 964
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO”

HĂBĂŞESCU Ion, CEREMPEI Valerian, SAVENCOV Sergiu

TOCĂTOR PENTRU BIOMASĂ VEGETALĂ ŞI/SAU CEREALE

Invenţia se referă la utilaje de 
prelucrare a biomasei şi/sau cerea-
lelor şi poate fi utilizată în zootehnie 
pentru tocarea biomasei vegetale şi/
sau cerealelor folosite la producerea 
nutreţurilor combinate.

Tocătorul pentru biomasă ve-
getală şi/sau cereale conţine un cadru 
principal (1), pe care este montat un 
tambur (2) cu un capac (20), unit cu 
un tunel, în care este montat un me-
canism (33) de presare şi împingere 
a biomasei vegetale, format dintr-un 

tăvălug (37) zimţat. Pe cadru (1) sunt montate un transportor de alimentare (3) şi 
un anticuţit (46). În tambur (2) sunt montate pe axuri (5, 8, 9) un rotor mare (4), 
format din discuri cu tije şi ciocănaşe (12), şi două rotoare mici (6, 7), formate din 
discuri cu cuţite (14). De tambur (2) este fixată o sită cu două plăci zimţate (18, 19), 
iar în partea inferioară a lui este executată o gură (29) de evacuare a biomasei şi/
sau a cerealelor tocate. Pe un capăt al axului (5) este fixat un ventilator, iar pe ce-
lălalt — o roată de acţionare. De capac (20) este fixată o placă zimţată detaşabilă, 
iar deasupra lui este montat un buncăr (24) pentru cereale.
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BI de scurtă durată nr. 965
INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII 

ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
COŞMAN Sergiu, IURCU Iulian, COŞMAN Valentina

NUTREŢ COMBINAT GRANULAT PENTRU TINERETUL OVIN

Invenţia se referă la zootehnie, şi anume la producerea nutreţului combinat 
granulat pentru  tineretul  ovin.

Nutreţul, conform invenţiei, conţine următoarele componente, în % mas.:   
porumb - 24,9, orz - 15,0, tărâţe de grâu - 17,0,  şrot  de  floarea-soarelui - 10,0, şrot 
de soia - 13,0, făină de lucernă - 7,0, substituent de lapte - 5,0, melasă - 0,5, premix 
mineralo-vitaminic - 2,0, sare de bucătărie - 1,0, fosfat monocalcic - 1,0, suspensie 
algală de Chlorella vulgaris cu concentraţia de  50...60 mln celule/ml - 3,5, aditiv 
furajer conţinând tulpina Lactobacillus farciminis - 0,1, totodată premixul mineralo-
vitaminic conţine: sulfat de cupru, oxid de zinc, oxid de mangan, iodură de potasiu, 
carbonat de cobalt, selenit de sodiu, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina 
B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B12, aromatizator de fructe, an-
tioxidant şi suport.
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 BI nr. 4340

INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM
MANEA Liliana Rosemarie, RO; VLAHIDIS Virgil, RO; 

LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Ion, RO

DISPOZITIV DE ADMINISTRARE A SUBSTANŢELOR 
FITOSANITARE ÎN PLANTE LEMNOASE

Invenţia se referă la domeniul horticol şi fores-
tier, şi anume la un dispozitiv de administrare a sub-
stanţelor fitosanitare în plante lemnoase.

Dispozitivul, conform invenţiei,  conţine un rezer-
vor de alimentare (2) pentru substanţe fitosanitare (3), 
o supapă de transfer unidirecţional (6) şi o membrană 
de difuziune unidirecţională (7), precum şi o micropom-
pă de alimentare (5) de tip membrană pulsatoare, tot-
odată membrana de difuziune unidirecţională (7) este 
executată dintr-un material textil sau din polimer micro-
poros de tip milipor, iar micropompa de alimentare (5)  
este executată cu posibilitatea acţionării piezoelectrice. Dispozitivul mai conţine un 
sistem de comandă (1) şi un colier (9) de tip bridă dotat cu tije de prindere (4) şi cu o 
placă de presiune cu arc lamelar reglabil pentru fixare de trunchiul plantei (10).

Rezultatul constă în asigurarea administrării dozate a substanţelor fitosanitare în 
sistemul circulator al plantei şi penetrarea substanţelor active în toate ţesuturile plantei.

BI de scurtă durată nr. 960
SAMOILA Maria

PROCEDEU DE FABRICARE DIN FURNIR 
A UNUI PURTĂTOR DECORATIV DE INFORMAŢIE

Invenţia se referă la industria prelucrării lemnului, în special la tehnologia de 
prelucrare a furnirului, şi poate fi utilizată la fabricarea purtătorilor de informaţie 
text şi/sau grafică, panourilor decorative etc.

Procedeul de fabricare din furnir a unui purtător decorativ de informaţie include 
şlefuirea uneia din părţile furnirului, croirea în semifabricate separate, umezirea semi-
fabricatului prin scufundarea în soluţie de apă cu sare gemă de 5...10% pe 5...20 s, clă-
tirea semifabricatului în apă de mare timp de 20...30s, formarea imaginii spaţiale, care 
include presarea în presă a semifabricatului între plăci încălzite până la temperatura de 
200°...250°C timp de 0,5...2,5 min, aplicarea pe suprafaţa şlefuită a elementelor de text 
şi/sau de imagini prin metoda tipăririi tipografice, prelucrarea produsului finit cu mor-
dant, şi uscarea. După uscare poate fi aplicat un strat de protecţie transparent.



26

,

ÎN ATENŢIA VINIFICATORILOR

BI de scurtă durată nr. 933 
PRIDA Ivan

PRIDA Ivan, IALOVAIA Antonina, KRAJEVSKAIA Alla, BODIUL Valentin,  
ŢÎRA Valeriu, LUCA Vasile, COCEVA Elena, TIRON Nicolae, BANCOV Victor

PROCEDEU DE CONSERVARE A MUSTULUI DE STRUGURI 
DESTINAT FABRICĂRII VINULUI

Invenţia se referă la industria vinicolă, în special la un procedeu de conser-
vare a mustului de struguri destinat fabricării vinului.

Procedeul, conform invenţiei, prevede prelucrarea strugurilor cu macerarea 
ulterioară opţională a mustuielii, separarea mustului, sulfitarea preliminară şi lim-
pezirea  acestuia, acidifierea mustului prin adiţionarea unui acid sau unor acizi 
alimentari într-o cantitate care asigură diminuarea pH-ului până la valori mai mici 
de 2,8 şi sulfitarea suplimentară cu acid sulfuros până la un conţinut total de acid 
sulfuros de 150...300 mg/dm3 cu păstrarea ulterioară în vase tehnologice ermetice. 
Totodată acidifierea şi sulfitarea suplimentară a mustului se efectuează prin admi-
nistrarea cantităţii totale de acizi într-o cantitate de must ce constituie 10...50% 
din volumul total preconizat al acestuia cu adăugarea treptată a cantităţii restante 
de must.

BI nr. 4368
L.A.S.I. SRL, IT

CROSATO Remo, IT

PROCEDEU DE TRATARE A UNUI PRODUS VEGETAL  
ÎN FORMĂ DE MATERIAL MĂRUNŢIT ŞI DISPOZITIV 

PENTRU REALIZAREA ACESTUIA

Invenţia se referă la oenologie, 
şi anume la un procedeu de tratare a 
unui produs vegetal în formă de ma-
terial mărunţit şi un dispozitiv pentru 
realizarea acestuia.

Procedeul, conform invenţiei, 
include etapele: (i) depozitarea ma-
terialului mărunţit în prima cadă (10), 
fermentarea acestuia în interiorul căzii 

cu formarea căciulii (34) din particule solide, care flotează deasupra masei lichide 
(30); (ii) acumularea produselor gazoase (32) de la fermentare în cada secundă 
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(12) prin cuplarea acesteia cu prima cadă; (iii) izolarea ambelor căzi; (iv) reducerea 
presiunii din prima cadă; (v) cuplarea căzii secunde cu prima cadă într-un punct 
aflat mai jos de căciulă, astfel încât, graţie diferenţei de presiune dintre cele două 
căzi, scurgerea spontană a produselor gazoase în masa lichidă se produce în aşa 
mod încât la ridicare ele să contacteze cu căciula.

BI de scurtă durată nr. 951
PRIDA Ivan

PRIDA Ivan, IALOVAIA Antonina, KRAJEVSKAIA Alla

PROCEDEU DE FABRICARE A SIROPULUI DE ZAHĂR 
DESTINAT PRODUCERII VINULUI

Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la un procedeu de fabricare 
a siropului de zahăr destinat producerii vinului.

Procedeul, conform invenţiei, prevede acidifierea vinului materie primă tratat 
prin tratarea cu răşini schimbătoare de cationi în formă H+ cu substituirea cationilor 
sărurilor tartrice din vin cu cationi de hidrogen până la atingerea pH-lui de cel mult 2,5,  
dizolvarea zahărului în vinul acidifiat,  sulfitarea şi păstrarea siropului de zahăr obţinut.

BI de scurtă durată nr. 952
PRIDA Ivan

PRIDA Ivan, IALOVAIA Antonina, KRAJEVSKAIA Alla,  
STURZA Rodica, COVACI Ecaterina

PROCEDEU DE SULFITARE A PRODUSULUI VINICOL

Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la procedee de sulfitare a 
produselor vinicole.

Procedeul de sulfitare a produsului vinicol, conform invenţiei,  prevede pre-
gătirea soluţiei apoase de sulfit de potasiu, adăugarea în aceasta a acidului tartric în 
formă solidă sau de soluţie apoasă, amestecarea intensivă  cu separarea opţională a 
precipitatului format, precum şi administrarea amestecului în produsul vinicol.

BI de scurtă durată nr. 969
PRIDA Ivan

PRIDA Ivan, BĂLĂNUŢĂ Anatol, GAINA Boris, VACARCIUC Liviu

PROCEDEU DE FABRICARE A VINULUI ALB

Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la un procedeu de fabricare 
a vinului alb.

Procedeul, conform invenţiei,  prevede  prelucrarea strugurilor, separarea şi 
limpezirea mustului proaspăt, introducerea opţională a maielei de drojdii, fermen-
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tarea alcoolică a mustului la sec, separarea grosieră opţională a drojdiilor, adiţi-
onarea în vinul tânăr a maielei de bacterii malolactice, fermentarea malolactică, 
după care în vin se adaugă must  în cantitate ce asigură o concentraţie a zaha-
rurilor în vin de 5...15 g/dm3, opţional se adaugă maia de drojdii şi se efectuează 
refermentrarea alcoolică a vinului cu separarea ulterioară a sedimentului de drojdii 
şi bacterii.

BI de scurtă durată nr. 970
PRIDA Ivan

PRIDA Ivan, BODIUL Valentin, ŢÎRA Valeriu, LUCA Vasile, TIRON Nicolae

PROCEDEU DE FABRICARE A VINULUI ALB

Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la un procedeu de fabricare 
a vinului alb.

Procedeul, conform invenţiei, prevede prelucrarea strugurilor, separarea şi 
limpezirea mustului proaspăt, transvazarea mustului limpezit într-un vas tehno-
logic în cantitate de 60...80% din volumul acestuia, fermentarea mustului, post-
fermentarea vinului tânăr cu adiţionarea periodică în acesta a 2...8 porţii de must 
proaspăt sau în fermentare, fiecare în cantitate de 5...10% din volumul vasului, cu 
agitarea periodică a precipitatului de drojdii, totodată fiecare porţie de must se 
adiţionează  la atingerea concentraţiei zaharurilor în vinul tânăr de 5...10 g/dm3, iar 
după adiţionarea ultimei porţii postfermentarea se efectuează până la sec, după 
care vinul se limpezeşte şi se pritoceşte.

BI de scurtă durată nr. 980
PRIDA Ivan

PRIDA Ivan, PRIDA Andrei, KRAJEVSKAIA Alla, STURZA Rodica,
 COCEVA Elena, CHIRIŢA Elena

PROCEDEU DE IGIENIZARE A VASELOR, COMUNICAŢIILOR 
ŞI APARATAJULUI TEHNOLOGIC VINICOL

Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la un procedeu de igienizare 
a vaselor, comunicaţiilor şi aparatajului tehnologic vinicol.

Procedeul, conform invenţiei,  prevede spălarea şi dezinfectarea vaselor, co-
municaţiilor şi aparatajului tehnologic vinicol cu vin materie primă sulfitat, cu con-
centraţia acidului sulfuros de cel puţin 200 mg/dm3, şi acidifiat până la valoarea 
pH-ului de cel mult 2,8, totodată vinul materie primă sulfitat-acidifiat, opţional, se 
încălzeşte până la temperatura de cel mult 55°C.
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BI de scurtă durată nr. 982
PRIDA Ivan

PRIDA Ivan, IALOVAIA Antonina, KRAJEVSKAIA Alla,  
STURZA Rodica, GĂINA Boris

PROCEDEU DE STABILIZARE A VINULUI CONTRA 
TULBURĂRILOR CRISTALINE

 Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anume la un procedeu de stabili-
zare a vinului contra tulburărilor cristaline.

Procedeul, conform invenţiei, prevede răcirea vinului, introducerea crista-
lelor de piatră de vin, menţinerea vinului răcit în prezenţa cristalelor de piatră de 
vin şi separarea acestora din vinul stabilizat, totodată în vin se introduc cristale de 
piatră de vin separate din partide de vin  stabilizat anterior, care sunt mărunţite şi 
tratate, cel puţin de două ori, cu metabisulfit de potasiu sau metabisulfit de pota-
siu şi acid citric, într-o suspensie apoasă cu concentraţia cristalelor de piatră de 
vin de 350...450 g/dm3, iar tratarea se efectuează cu metabisulfit de potasiu  în 
doză de 1,5...3,5 g/dm3 şi acid citric în doză de 3...5 g/dm3.
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BI de scurtă durată nr. 875
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO”

HĂBĂŞESCU Ion, CEREMPEI Valerian, RAICOV Victor

TOCĂTOR PENTRU CRENGI

Invenţia se referă la in-
dustria construcţiilor de maşini 
agricole, şi anume la tocătoare 
pentru crengile pomilor fructi-
feri şi corzile de viţă-de-vie.

Tocătorul pentru crengi 
conţine un cadru (4), pe care 
este montat un valţ dinţat de 
alimentare (1) cu un mecanism 
de acţionare (3) şi un aparat (2) pentru mărunţirea crengilor. Pe cadru (4) este 
fixată o conductă (8) pentru debitarea masei tocate într-un buncăr (5), care este 
amplasat mobil pe cadru (4) printr-o articulaţie (7) şi un mecanism (9) cu pârghie 
cu o treaptă, cu posibilitatea descărcării buncărului (5) la o înălţime mai mare de-
cât înălţimea amplasării articulaţiei (7).

BI de scurtă durată nr. 883
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

ANDRIEVSCHI Serghei, LOZAN Alexandr, BRANIŞTE Igor

MALAXOR CU ACŢIUNE CICLICĂ

Invenţia se referă la industria 
construcţiilor de maşini, în speci-
al la malaxoare cu acţiune ciclică, 
şi poate fi utilizată la prepararea 
amestecurilor semiuscate, de mor-
tar şi de beton.

Malaxorul cu acţiune ciclică 
conţine un corp (1) cu fund semi-
cilindric, instalat pe nişte suporturi 
(16), în pereţii frontali ai căruia este 
montat un arbore (3) cu organe de 
amestecare, executate în formă de 



31

,
Industria constructoare  
de maşini şi aparate

bare radiale (2). La capetele arborelui (3) sunt fixate nişte răzuitoare radiale (5). 
Pe barele radiale (2) sunt fixate nişte bare longitudinale (4). Pe capetele barelor 
radiale (2) sunt montate nişte răzuitoare longitudinale (10), care conţin nişte cuţite 
(11) cu un unghi de atac egal cu 30°. Fiecare răzuitoare radială (5) este unită arti-
culat cu un pivot radial (7) cu o bucşă (6), fixat pe arbore (3) lângă peretele lateral 
în aşa mod, încât răzuitoarea radială (5) formează cu peretele lateral un unghi de 
atac egal cu 30°. La capătul liber al pivotului (7) este fixat un şplint limitator (8), iar 
la mijlocul bucşei (6) este fixat un sprijin (9), care contactează cu peretele lateral. 
Răzuitoarele longitudinale (10) sunt fixate articulat pe capetele barelor radiale (2) 
prin intermediul unor tuburi (15) şi bolţuri (13), protejate prin bucşe elastice (12). 

BI nr. 4338
SCIGOREV Iuri

POMPĂ ELECTRICĂ CU ŞNEC CU RĂCIRE AUTONOMĂ

Invenţia se referă la construcţia de 
maşini, şi anume la pompele electrice sub-
mersibile cu şnec şi poate fi utilizată pentru  
pomparea mediilor friabile şi lichide cu di-
verse impurităţi solide.

Pompa electrică cu şnec cu răcire au-
tonomă include un corp metalic (1), închis în 
partea de jos cu o bază (8) cu ferestre de 
admisie (10) şi/sau o gură (2) de admisie la-
terală a mediului de refulare, iar în partea de 
sus a lui este instalat un racord (3) de eva-
cuare, şi un motor electric inversat, ampla-
sat în corp (1) cu formarea unui canal inelar 
între ele. Totodată motorul electric constă 
dintr-un rotor, format dintr-o bucşă (17) cu 
magneţi permanenţi (18), fixaţi pe partea in-
terioară a ei. În interiorul rotorului este  am-
plasat un stator, format dintr-un pachet (20) 
al statorului cu înfăşurări (19). Motorul elec-
tric mai conţine un arbore fix, format dintr-o 
porţiune cavă (22), pe care este fixat pache-
tul (20) statorului, şi o porţiune integră (21), 
de asemenea conţine un capac (24) cu un la-
găr (15) şi cu o garnitură de etanşare, fixat în 
partea de sus a bucşei (17) şi prin care trece 
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porţiunea cavă (22) a arborelui, un perete despărţitor (9b) cu o garnitură de etan-
şare, fixat în bucşă (17) mai jos de pachetul (20) statorului şi magneţi (18), şi un 
capac (9a) cu o garnitură de etanşare, fixat în partea de jos a bucşei (17), totodată 
prin capacul (9a) şi peretele despărţitor (9b) trece porţiunea integră (21) a arbo-
relui, capătul căruia este fixat în bază (8). Între capacul (9a) şi peretele despărţitor 
(9b) este formată o cameră (13), umplută cu lichid lubrifiant şi în care este ampla-
sat un lagăr radial-axial, format dintr-un taler de reazem (12), fixat de bucşă (17), 
şi un taler portant (11) fixat pe arbore. Pompa mai include un şnec (7), amplasat 
în canalul inelar şi fixat de bucşa (17) rotorului, un rezervor (5) cu un capac (6) cu 
un orificiu de umplere (26), umplut cu lichid de răcire şi fixat prin intermediul unor 
elemente de fixare (4) de corp (1), totodată rezervorul (5) comunică cu porţiunea 
cavă (22) a arborelui, şi un cablu electric (25) de alimentare a statorului.

BI nr. 4342
GUŞAN Timofei

BICICLETĂ CU PÂRGHIE OSCILATORIE

Invenţia se referă la dispozitivele 
destinate transformării puterii muscula-
re a omului în mişcare de rotaţie a me-
canismelor, în particular la construcţia 
bicicletelor.

Bicicleta cu pârghie oscilatorie 
conţine un cadru cu o coloană de ghi-
dare, pe care este instalat un ghidon (6) 
cu o furcă (5), instalată pe axul (25) roţii 
din faţă. Cadrul este format dintr-o bară 

(1), instalată înclinat cu un capăt, executat bifurcat, pe axul (3) roţii motoare din 
spate, şi o pârghie oscilatorie (8), fixată printr-un ax (9) în una din găurile (7), exe-
cutate în bară (1). Pe bară (1) în regiunea bifurcaţiei sunt fixate două suporturi (10) 
pentru picioarele ciclistului şi capătul de jos al unui amortizor (11), pe capătul de 
sus al căruia este fixat braţul de sus al pârghiei oscilatorii (8), pe care este montată 
o şa (12) în formă de teu. De şa (12) sunt fixate două curele de tracţiune. Pe braţele 
de sus şi de jos ale pârghiei oscilatorii (8) sunt fixate funii de transmisie (15, 16), 
capetele opuse ale cărora sunt fixate pe scripeţi (18) cu posibilitatea bobinării fu-
niilor pe aceştia. Scripeţii (18) sunt dotaţi cu arcuri de retur în formă de spirală şi 
sunt instalaţi pe axul (3) roţii motoare, din ambele părţi ale butucului acesteia, şi 
angrenează unidirecţional cu butucul. Bicicleta poate fi dotată cu un mecanism de 
reglare a braţului pârghiei oscilatorii (8).
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BI nr. 4346
SCIGOREV Iuri

LAGĂR DE ALUNECARE RADIAL-AXIAL CU SISTEM  
DE UNGERE AUTONOM (VARIANTE)

Invenţia se referă la construc-
ţia de maşini şi poate fi utilizată în 
mecanismele rotative cu sarcini ra-
dial-axiale cu valoare permanentă şi 
variabilă, de exemplu: turbine, pom-
pe, cilindri etc.

Lagărul de alunecare radial-
axial cu sistem de ungere autonom 
constă dintr-un corp cilindric (6) cu 
nervuri de răcire şi capace (7a, 7b). 
Pe axul (1) imobil sunt fixate un taler 
portant (2) cu palete verticale (4). Pe 
suprafaţa portantă a talerului (2) este 
amplasat cu interstiţiu un impulsor 
(5) cu locaşuri (23) pentru lichidul lu-
brifiant, unit rigid cu corpul (6), care 

este executat rotativ, dotat cu o fereastră de observaţie (18), un orificiu de alimentare 
(17) cu lichidul lubrifiant şi un orificiu de scurgere (19). Pe suprafaţa interioară a im-
pulsorului (5) sunt executate canale verticale (10), care comunică cu canale orizontale 
arcuite de jos (9), la intrarea cărora sunt fixate palete de angrenare (11), şi cu un canal 
inelar distribuitor de sus (28), la care sunt racordate tangenţial canale arcuite ori-
zontale de sus (12), ce comunică cu orificii străpunse înclinate (13), care comunică cu 
camera cu lichid lubrifiant. Pe suprafaţa superioară (21) a impulsorului (5) este fixată o 
placă inelară de ghidare (14), cu formarea unui interstiţiu inelar, în care este amplasată 
o placă inelară de deviaţie (15), fixată pe ax (1).  

BI de scurtă durată nr. 907
PANCENCO Vitalie, PANCENCO Iulian, PANCENCO Natalia

INSTALAŢIE DE ASAMBLARE A CATARAMELOR  
CU CÂRLIGE

Invenţia se referă la industria construcţiilor de maşini, în special la instalaţii 
de asamblare ale industriei uşoare. 

Instalaţia de asamblare a cataramelor cu cârlige conţine un cadru (1), pe 
care este instalat un motor electric (2) cu arbore de acţionare (4), unit printr-o 



34

,
Industria constructoare 

de maşini şi aparate

roată dinţată (5) cu un buncăr 
cu tambur (7) de debitare a câr-
ligelor (25); o dală vibrantă (8), 
unită cu un motor electric (10) 
cu o paletă de aruncare a cârli-
gelor (25) orientate incorect. Un 
capăt al dalei vibrante (8) este 
fixat în buncărul cu tambur (7), 
iar capătul opus este îmbinat cu 
o placă de debitare (11) a cârli-
gelor (25), unită cu un alimenta-
tor arcuit (12) cu o camă de con-
trol (14), instalată pe arborele de 
acţionare (4). Instalaţia mai con-
ţine un împingător arcuit (15) cu 

o camă (16), un rotor (20), ce aderă la împingătorul arcuit (15) şi este instalat pe 
un arbore condus. La periferia rotorului (20) sunt montate tangenţial în perechi 
dispozitive arcuite de strângere (17) şi dispozitive de strângere (18) cu degete de 
reazem (19), în care sunt fixate cârligele (25), dotate cu catarame (24).

BI nr. 4353
RASSOHIN Ion

PISTON AL MOTORULUI CU ARDERE INTERNĂ

Invenţia se referă la do-
meniul construcţiei de motoare, 
şi poate fi utilizată la producerea 
pistoanelor motoarelor cu arde-
re internă. 

Pistonul motorului cu ar-
dere internă conţine unul sau 
mai mulţi segmenţi de compre-
siune (4), fiecare amplasat într-
o canelură inelară (3). Canelurile 
(3) sunt executate pe suprafaţa 
laterală a capului (2) pistonului 
(1) şi sunt separate prin gulere 
(5). În capul (2) pistonului (1), 
longitudinal axei lui, simetric, pe lungimea ocupată de caneluri (3) sunt executate 
canale oarbe (7), care se intersectează cu fundul fiecărei caneluri (3) şi comunică 
cu acestea şi cu camera de ardere.
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BI nr. 4354
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

BOSTAN Ion, DULGHERU Valeriu, MALCOCI Iulian

TRANSMISIE PLANETARĂ PRECESIONALĂ (VARIANTE)

Invenţia se referă la do-
meniul construcţiei de maşini, 
şi anume la transmisiile plane-
tare precesionale.

Transmisia planetară pre-
cesională, conform primei vari-
ante, conţine o carcasă, în care 
sunt amplasaţi un bloc satelit 
(2) cu două coroane dantura-
te cu role, care este instalat pe 
manivela arborelui conducător, 
şi două roţi dinţate centrale, 
una fixată rigid în carcasă, iar 
cealaltă – pe arborele condus. 
Roţile se angrenează cu coroa-
nele blocului satelit (2). Blocul 
satelit (2) este instalat pe manivelă prin rulmenţi cu autoaşezare, care sunt execu-
taţi cu role cilindrice.

Conform variantei a doua, blocul satelit (2) este executat din două părţi (11, 
12), unite între ele prin intermediul unui cuplaj (13) cu dantură frontală. Părţile (11, 
12) sunt montate cu posibilitatea deplasării axiale una faţă de alta, iar între flanşele 
dorsale ale părţilor (11, 12) blocului satelit (2) sunt instalate elemente elastice (14).

BI nr. 4357
L.A.S.I. SRL, IT

CROSATO Remo, IT

DISPOZITIV PENTRU FERMENTAREA UNUI PRODUS 
VEGETAL ÎN FORMĂ DE MATERIAL MĂRUNŢIT

Invenţia se referă la un dispozitiv pentru fermentarea unui produs vegetal în 
formă de material mărunţit, de preferinţă mustuială.

Dispozitivul (50), conform invenţiei, conţine prima cadă (62) pentru menţi-
nerea materialului mărunţit  (90) şi cada secundă (54) pentru colectarea produse-
lor gazoase, generate la fermentarea materialului mărunţit; primul sistem de ţevi 
(66), utilizat pentru comunicarea unei părţi din prima cadă, în care se acumulează 
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produsele gazoase, cu cada secundă; al doilea sistem 
de ţevi (76), utilizat pentru comunicarea căzii secun-
de cu prima cadă, totodată sistemul este asigurat cu 
un orificiu de evacuare în interiorul primei căzi; pri-
mul şi al doilea dispozitiv cu supapă (70, 78), unit la 
primul şi, respectiv, al doilea sistem de ţevi, necesare 
pentru comunicarea selectivă a căzilor în funcţie de 
starea deschisă/închisă a dispozitivelor menţionate. 
Pentru realizarea fermentării într-un mediu controlat 
sunt prevăzute dispozitive de reglare (80, 82, 84), 
adaptate pentru ajustarea fină a presiunii produselor 
gazoase, conform unei sau mai multor valori progra-
mate de către utilizator, în interiorul primei căzi şi al 
căzii secunde, când acestea comunică, sau în cada se-
cundă, când aceasta este izolată.

BI de scurtă durată nr. 950
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

DULGHERU Valeriu, RABEI Ivan

MIJLOC DE TRANSPORT PE APĂ PENTRU  AUTOMOBIL

Invenţia se referă la mijloace de 
transport pe apă, şi anume la mijloace 
individuale de transport pe apă al au-
tomobilelor.

Mijlocul de transport pe apă 
pentru automobil include o platformă 
plutitoare (1), pe care este plasat au-
tomobilul (3), roţile motoare (4) ale 
căruia sunt amplasate pe doi cilindri 
de acţionare (5), legaţi cinematic cu 
sistemul de propulsie al automobilului 
(3). Cilindrii (5) sunt legaţi prin inter-
mediul unui diferenţial (8) cu semiosi-

ile unor roţi de apă (12), montate pe părţile laterale ale platformei plutitoare (1). 
Roţile dirijate ale automobilului (3) sunt legate cinematic cu un sistem de cârmă, 
care include două bucle de contact, amplasate între jantele roţilor dirijate şi legate 
între ele prin intermediul unei tije reglabile, unite cinematic printr-un sistem de 
bare articulate cu cârma.
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BI de scurtă durată nr. 953
CARABADJAC Constantin

CARABADJAC Constantin, BAIDAUS Pavel, CUCIMEEVA Maria

POMPĂ CU ROLE CU ACŢIUNE DUBLĂ

Invenţia se referă la construcţia 
de maşini, în particular la pompe hi-
draulice cu role.

Pompa cu role cu acţiune dublă 
conţine un stator (1) cu suprafaţa cavi-
tăţii lui de formă ovală, închisă la cape-
te, şi cu două ferestre de aspiraţie (2) 
şi două de refulare (3), situate vizavi 
de suprafaţa cilindrică a unui rotor (4), 
montat pe arborele unui motor electric; 
pe suprafaţa cilindrică a rotorului (4) 
sunt executate caneluri (6) longitudi-
nale închise la capete, în care sunt am-
plasate role (7), totodată în rotor (4), 
alăturat canelurilor (6), sunt executate 
alveole (5).

BI nr. 4378
BOLGAR Piotr, BOLGAR Dmitri

UNEALTĂ CU DISCURI PENTRU LUCRAT SOLUL (VARIANTE)

Invenţia se referă la construcţia de ma-
şini agricole, şi anume la uneltele cu discuri, 
destinate lucrării superficiale a solului, şi poa-
te fi utilizată la maşinile şi uneltele pentru lu-
crat solul.

Unealta cu discuri pentru lucrat solul, 
conform primei variante, conţine un sistem 
portant (1), pe care sunt instalate două bare 
(4) în formă de V cu unghiul ascuţit îndrep-
tat spre partea dorsală a uneltei. Pe fiecare 
dintre bare (4), pe suporturi individuale, sunt 
montate cu posibilitatea rotirii şi schimbării 
unghiului de atac discuri (5) sferice şi/sau co-
nice. Două discuri (5), amplasate pe bare (4) 
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simetric faţă de axa longitudinală de simetrie a uneltei, formează un rând. Discurile 
(5) sunt orientate cu partea convexă spre axa longitudinală de simetrie a uneltei 
şi sunt montate cu deviere pe bare (4) cu posibilitatea acoperirii parţiale a lăţimii 
brazdelor lucrate cu discurile (5) din rândul premergător de lăţimea brazdelor lu-
crate cu discurile (5) din rândul următor.

Conform variantei a doua, barele în formă de V sunt îndreptate cu unghiul 
ascuţit spre partea frontală a uneltei. Toate discurile sunt orientate cu partea con-
cavă spre axa longitudinală de simetrie a uneltei.

BI nr. 4387
COROBCEANU Ion, COROBCEANU Viorel, COROBCEANU Victor

DISPOZITIV DE DECOLARE ŞI ATERIZARE VERTICALĂ 
PENTRU APARATELE DE ZBOR (VARIANTE)

Invenţia se referă la tehnica de zbor, în 
special la dispozitive de decolare şi aterizare ver-
ticală pentru aparatele de zbor.

Dispozitivul de decolare şi aterizare ver-
ticală pentru aparatele de zbor, conform primei 
variante, conţine o carcasă (1) executată în formă 
de trunchi de con cu baza mică îndreptată în jos 
faţă de planul aparatului de zbor. În regiunea ba-
zei mici sunt instalate tangenţial, uniform, într-o 
linie elicoidală, sub un unghi faţă de axa longi-
tudinală surse de energie executate în formă de 
motoare cu reacţie (2). Pe suprafaţa interioară a 
carcasei (1), mai sus de sursele de energie, uni-
form, într-o linie elicoidală sunt instalate paletele 

(3), executate cu profil aerodinamic, suprafeţele aerodinamice ale cărora sunt în-
dreptate sub un unghi de atac faţă de curentul de aer. Conform variantei a doua, în 
regiunea bazei mici sunt instalate o sursă de energie executată în formă de motor 
cu ardere internă şi o elice centrifugă.
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BI nr. 4390
SCIGOREV Iuri

INSTALAŢIE DE FORŢĂ CU MOTOR REACTIV-ROTATIV 
DISCONTINUU

Invenţia se referă la construc-
ţia de maşini, şi anume la construcţia 
motoarelor şi poate fi utilizată în mij-
loace de transport. 

Instalaţia de forţă cu motor re-
activ-rotativ discontinuu include mo-
torul menţionat, un sistem de ungere, 
un sistem de alimentare cu aer com-
primat şi combustibil şi un sistem 
electronic de dirijare. Motorul constă 
dintr-o manta de ghidare (14) a gaze-
lor de evacuare cu o fantă laterală de 
admisiune şi o evazare pentru gazele 
de evacuare, în interiorul căreia sunt 
amplasate un arbore (6), în care sunt 
executate canale pentru combustibil, 

iar pe suprafaţa arborelui (6) este fixat cu un interstiţiu pentru aer comprimat un 
manşon cu o flanşă cu ştuţ pentru debitarea aerului comprimat. Pe manşon sunt fi-
xate cel puţin două pârghii (5) de acţionare, la extremităţile cărora sunt executate 
camere de ardere (1), care comunică cu canale (7) de alimentare cu aer comprimat 
şi combustibil. Camerele de ardere (1) sunt dotate cu capace (4) cu dispozitive de 
blocare automată (3), bujii (2) şi supape cu comandă electrică (8) de debitare a 
aerului comprimat şi combustibilului în camerele de ardere (1). În manta (14), de 
asemenea, este amplasat un disc lateral (16) cu tacheţi de rapel (15) şi o elice (13) 
fixată pe o bucşă cu o roată de curea de acţionare.
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OFERTE PENTRU CONSTRUCTORI
BI de scurtă durată nr. 872

IAŢUC Igor

PIATRĂ DE CONSTRUCŢIE

Invenţia se referă la construcţie, în 
special la elemente de construcţie pentru 
executarea zidăriei din piatră.

Piatră de construcţie, în special, că-
rămidă sau bloc artificial de dimensiuni 
mici, care este executată în formă de para-
lelipiped drept. Pe unul dintre paturile (1) 
pietrei de-a lungul lui, cu abatere în interi-
or de la două muchii, care limitează acest 
pat (1), sunt executate două proeminenţe 
longitudinale (7) cu secţiune transversală 
dreptunghiulară. Pe una dintre butisele (5)  
pietrei de-a lungul muchiilor ei verticale, cu abatere în interior de la aceste muchii 
de asemenea sunt executate două proeminenţe verticale (8) cu secţiune trans-
versală dreptunghiulară. Proeminenţele corespunzătoare (7), (8)  ale patului (1) şi 
butisei (5) pietrei sunt racordate. În proeminenţele (7) patului (1) pietrei în punctul 
din mijloc al acestora pot fi executate adâncituri sau crestături superficiale (9).

BI nr. 4337
POPESCU Nicolae, COREŢCHI Ana

POPESCU Nicolae, COREŢCHI Ana, FURDUI Andrei, SÎRBU Ion, VASILAŞCU Ion, 
CAŞU Serghei, MUNTEAN Radion

PROCEDEE DE ÎNĂLŢARE ALE CONSTRUCŢIILOR 
VERTICALE, PLANŞEULUI ŞI ACOPERIRII UNEI CLĂDIRI /

UNUI EDIFICIU DIN BETON ARMAT MONOLIT

Invenţia se referă la construcţie şi poate fi utilizată la înălţarea clădirilor / 
edificiilor monolite cu multe etaje.

Procedeul de înălţare a construcţiilor verticale ale unei clădiri / unui edificiu 
din beton armat monolit constă în aceea că se realizează montarea armăturii catu-
lui ce urmează să fie betonat; prin instalarea cofrajului se formează volumul ce ur-
mează să fie betonat al catului; în nivelul superior al catului de-a lungul construcţi-
ei verticale ce urmează să fie betonată se instalează elemente de cofraj detaşabile 
individuale şi orientate în direcţie verticală; se efectuează turnarea betonului cu 
formarea în construcţia verticală a cavităţilor deschise în partea superioară, tot-



41

,Oferte pentru constructori

odată înainte de betonarea catului superior se efectuează scoaterea elementelor 
de cofraj şi turnarea betonului catului superior cu umplerea cu beton a cavităţilor 
catului inferior.

Procedeul de înălţare a planşeului unei clădiri/unui edificiu din beton armat 
monolit constă în aceea că se efectuează turnarea betonului planşeului cu umple-
rea cu beton a cavităţilor în construcţiile verticale ale catului inferior, iar la etapa 
finală a prizei betonului planşeului se începe turnarea betonului în volumul format 
de cofraj al construcţiilor verticale superioare.

Procedeul de înălţare a acoperirii unei clădiri/unui edificiu din beton armat 
monolit constă în aceea că se efectuează turnarea betonului acoperirii cu umple-
rea cu beton a cavităţilor în construcţiile verticale ale catului inferior.

Cavităţile în construcţiile verticale se formează cu elemente de cofraj în for-
mă, în special, de con şi/sau de piramidă trunchiate, baza mai mare a cărora este 
orientată în sus.

BI de scurtă durată nr. 971
CECAN Pavel

PROCEDEU DE EXECUTARE A ÎMBINĂRII MATERIALELOR 
DE CONSTRUCŢIE ÎN PLĂCI ŞI NOD DE ÎMBINARE

Invenţia se referă la construc-
ţie şi poate fi aplicată la efectuarea 
lucrărilor cu utilizarea   materialelor 
de construcţie în plăci, de exemplu, 
la executarea pereţilor despărţitori, 
tavanelor, elementelor decorative tri-
dimensionale în interior.

Procedeul de executare a îm-
binării materialelor de construcţie în 
plăci constă în aceea că se execută un 
şanfren la plăci în locul de îmbinare 
a acestora şi se montează plăcile, sau 
se montează plăcile şi pe linia de îm-
binare se execută şanfrenul la plăci; 
se aplică un strat de grund pe linia de 

îmbinare; se aplică un strat de chit pe linia de îmbinare; se nivelează cu şpaclu 
rostul format; se aşază şi se presează în îmbinare o bandă de armare perforată, 
totodată cu şpaclul se înlătură surplusurile de chit, ieşite din îmbinare; se aplică pe 
rost un strat de chit acoperitor cu nivelarea ulterioară a rostului cu şpaclul.
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Nodul de îmbinare a materialelor de construcţie în plăci conţine plăci (1) 
montate cu un şanfren (2) executat pe linia lor de îmbinare. Nodul de asemenea 
conţine, amplasate succesiv, un strat de grund (3) pe linia de îmbinare, un strat de 
chit (4) pe linia de îmbinare, o bandă de armare perforată (5), presată în stratul de 
chit (4) pe linia de îmbinare, un strat de chit acoperitor de nivelare (6) cu formarea 
suprafeţei unice a plăcilor (1) şi a rostului de îmbinare.

În calitate de material de construcţie în plăci poate fi utilizată placă de ipsos 
cartonată, placă din ipsos şi fibre, placă din sticlă şi magneziu sau o combinaţie a 
acestora.

BI de scurtă durată nr. 983
CATANOI Grigori, CIBOTARU Ion

PROCEDEU DE TENCUIRE A SUPRAFEŢELOR 
CONSTRUCŢIILOR CU UTILIZAREA COFRAJULUI

Invenţia se referă la un procedeu de tencuire a diferitor suprafeţe de con-
strucţii, inclusiv a pereţilor şi articolelor din beton, piatră, mortar etc.

Procedeul prevede utilizarea unui cofraj pentru constituirea unei cavităţi de 
formare între suprafeţele  cofrajului şi construcţiei pentru umplere cu mortar. Tot-
odată în mortar, în zona adiacentă suprafeţei cofrajului, se injectează, gradual sau 
după umplerea cavităţii, un liant lichid cu priză rapidă cu formarea unui strat su-
perficial suficient de dur pentru susţinerea după decofrare a stratului de tencuială 
până la întărirea lui. În calitate de liant cu priză rapidă se poate utiliza ipsos sau 
adezivi polimerici.

Procedeul permite intensificarea utilizării cofrajului datorită posibilităţii de-
cofrării până la întărirea stratului de mortar.
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BI de scurtă durată nr. 921
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM

ŞCHILEOV Vladimir, PARŞUTIN Vladimir, PARAMONOV Anatolii, 
BOLOGA Mircea, COVALI Alexandr

INSTALAŢIE ŞI PROCEDEU DE EXECUTARE A MARCAJULUI 
DE IDENTIFICARE PE UN OBIECT ELECTROCONDUCTOR

Invenţia se referă la domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi poate fi utilizată pentru execu-
tarea marcajului de identificare prin prelucrarea 
electrochimică a obiectelor electroconductoare.

Instalaţia pentru aplicarea imaginii indivi-
duale pe un obiect electroconductor conţine o 
cameră cu vid (6), în partea de jos a căreia este 
amplasată partea de lucru, executată dintr-o fo-
lie metalică (7) cu un tub de răcire inelar (9). În 
partea de sus a camerei (6) este instalat un sis-
tem de electrozi ascuţiţi (10), conectaţi la o sursă 
de tensiune înaltă (11). Sub camera cu vid (6) sunt 
amplasate un rezervor cu electrolit pentru ampla-

sarea în acesta a unui obiect electroconductor, un dispozitiv de deplasare (14) şi 
un generator de numere aleatorii (13). Partea de lucru (7) şi obiectul electrocon-
ductor sunt conectate la o sursă de tensiune joasă (8).

Procedeul de executare a marcajului de identificare pe un obiect electro-
conductor include aplicarea pe obiect a unui marcaj de identificare, format dintr-
un număr de identificare, o grilă informaţională de coordonate şi o imagine indi-
viduală, obţinută electrochimic cu ajutorul instalaţiei menţionate mai sus, în care 
camera cu vid este amplasată imobil. Obiectul este deplasat aleatoriu într-un plan 
cu două coordonate.

BI de scurtă durată nr. 936
PISTOL Mihail

PROCEDEU DE GESTIONARE A RETRAGERII 
CONŢINUTULUI DE PE INTERNET LA TERMINALUL 

UTILIZATORULUI

Invenţia se referă la procedee de livrare la utilizatori a conţinutului multime-
dia prin distribuirea conţinutului primit din diverse surse şi poate fi utilizată pentru 
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furnizarea informaţiilor segmentate după interesele utilizatorilor, în funcţie de ora 
zilei, de exemplu zi-noapte.

Procedeul, conform invenţiei, de gestionare a retragerii conţinutului de pe 
internet la terminalul utilizatorului prin furnizarea de pe un server web a diverse-
lor informaţii în funcţie de timpul zilei include divizarea ciclului de funcţionare a 
sistemului informaţional în blocuri de timp şi încărcarea în acestea a informaţiilor 
prin crearea atributelor, care definesc intervalele de timp de afişare. Totodată, se 
formează atributele suplimentare ale blocurilor de informaţii pentru evidenţierea 
blocului de timp corespunzător cu informaţiile asociate cu acesta. Pe baza algo-
ritmului de afişare a datelor sistemului informaţional se compară starea activităţii 
informaţiilor asociate ale blocurilor de timp ale ciclului de funcţionare a sistemului 
informaţional. În conformitate cu perioada de timp curentă se triază şi prin reţelele 
de transmitere a datelor se transmit la terminalul utilizatorului informaţii având 
cea mai înaltă stare a activităţii de utilizare.

Atributele suplimentare se introduc în sistem prin intermediul interfeţei web 
sau prin intermediul interacţiunii cu programul pe dispozitivul mobil.

BI de scurtă durată nr. 956
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „SIGURANŢĂ TRANZACŢII”

FLORESCU Alexandru-Ion, DUDUICA Simon, RO

METODĂ DE PREVENIRE A INFRACŢIUNII  
LA SOLICITAREA PRESTĂRII DE SERVICII  
PRIN INTERMEDIUL REŢELEI INTERNET

Invenţia se referă la metode de prevenire a fenomenului infracţional poten-
ţial existent la solicitarea din partea unui utilizator către furnizorul ce prestează 
servicii prin reţeaua Internet.

Metoda de prevenire a infracţiunii la solicitarea prestării de servicii prin in-
termediul reţelei Internet constă în aceea că la recepţionarea semnalului-solicitare 
de la dispozitivul utilizatorului de către serverul furnizorului pentru descoperirea 
infractorului, serverul realizează o verificare activă, solicitând de la utilizator da-
tele accountului şi suma de control a fişierului, de asemenea determinând datele 
specifice ale dispozitivului utilizatorului. În cazul imposibilităţii de identificare a 
datelor sus-numite, se stabileşte o conexiune suplimentară între serverul furnizo-
rului şi dispozitivul utilizatorului, care execută o verificare pasivă, solicitând date 
suplimentare de autentificare.
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BI de scurtă durată nr. 986
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM

ŞCHILEOV Vladimir, PARŞUTIN Vladimir, COVALI Alexandr, 
PARAMONOV Anatolii, AGAFII Vasile

DISPOZITIV PENTRU CITIREA CODULUI DE BARE  
DIN INTERIORUL UNUI OBIECT CILINDRIC CAV

Invenţia se referă la dome-
niul tehnologiilor informaţionale, 
în special la dispozitive pentru ci-
tirea codurilor de bare din interi-
orul obiectelor cilindrice cave, de 
exemplu în interiorul ţevii armei de 
foc.

Dispozitivul pentru citirea codului de bare din interiorul unui obiect cilin-
dric cav include o carcasă (1), executată în formă de cilindru cav dintr-un material 
translucid, la capetele căreia sunt fixate suporturi demontabile (7), executate cu 
caneluri elicoidale. În interiorul carcasei (1) sunt amplasate o sursă de lumină (3), 
un fotoreceptor (2), un bloc de comandă (5) şi o interfaţă (6), iar pe partea laterală 
exterioară a unuia dintre suporturi (7) este fixat un mecanism de deplasare (4).
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BI de scurtă durată nr. 869
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

ŞONTEA Victor, MD; SEREACOV Alexandr, MD; BARUN Vladimir, BY; 
DIC Serghei, BY; YASHIN Constantin, BY

METODĂ DE CAPTARE OPTICĂ A PARTICULELOR MOBILE 
ÎN ŢESUTURILE BIOLOGICE

Invenţia se referă la metode de captare optică a particulelor mobile în ţesu-
turi biologice cu penseta optică şi poate fi utilizată pentru a studia proprietăţile 
structurale, biofizice, morfologice şi optice ale particulelor unui ţesut biologic in 
vivo şi interacţiunile lor cu mediul înconjurător pentru reţinerea particulelor într-un 
anumit loc în ţesutul biologic sau manipularea cu ele.

Metoda de captare optică a particulelor mobile în ţesuturile biologice con-
stă în determinarea adâncimii de localizare a particulei mobile, formarea unui fas-
cicul paralel de lumină coerentă a laserului cu o lungime de undă de iradiere op-
timă, selectată în funcţie de valoarea adâncimii de localizare a particulei mobile, 
iradierea ţesutului cu acest fascicul şi captarea particulei mobile.

BI nr. 4344
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, INSTITUTUL DE CHIMIE ALE AȘM 

VERLAN Victor, BORDIAN Olga, CULEAC Ion, 
IOVU Mihail, ZUBAREV Vera

 PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI COMPOZIT 
LUMINOFOR PE BAZA SEMICONDUCTORULUI 

CALCOGENIC AMORF As2S3 ŞI COMPUSULUI COORDINATIV 
Eu(TTA)2(Ph3PO)2NO3

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unui compozit luminofor 
pe baza semiconductorului calcogenic amorf As2S3 şi compusului coordinativ al 
europiului(III), sub formă de straturi subţiri şi fibre optice, care poate fi utilizat în 
industria optoelectronică, şi anume pentru producerea dispozitivelor fotolumine-
scente, pentru înregistrarea, transmiterea şi amplificarea informaţiei optice.

Procedeul, conform invenţiei, include dizolvarea separată a semiconductorului 
As2S3 şi compusului coordinativ Eu(TTA)2(Ph3PO)2NO3 în propilamină sau monoeta-
nolamină la temperatura de 18...25°C, timp de 4...20 de ore, amestecarea acestor solu-
ţii pentru obţinerea compozitului cu următorul raport masic, %: Eu(TTA)2(Ph3PO)2NO3 
- 2,0...20,0, As2S3 - restul, şi omogenizarea la temperatura de 18...25°C şi o presiune 
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atmosferica normală, timp de 20...30 de ore. Amestecul lichid obţinut se depune pe 
un substrat şi se usucă la temperatura de 45...50°C timp de 3...5 ore.

BI nr. 4347
TROFIM Viorel

CREŢU Vasilii, TROFIM Viorel, ŞONTEA Victor, LUPAN Oleg

SENZOR DE GAZE PE BAZĂ DE MoO3

Invenţia se referă la tehnica semiconductorilor oxizi, în particular la senzori 
de gaze pe bază de oxid de molibden.

Senzorul de gaze pe bază de MoO3 include un substrat dielectric, pe una din 
suprafeţele căruia este amplasat un strat senzitiv din MoO3, cu contacte ohmice 
depuse pe acesta, formând zona senzitivă, iar pe suprafaţa opusă a substratului 
este depus un element de încălzire. Stratul senzitiv este executat în formă de o 
bandă nanocristalină cu grosimea de 150 nm şi lăţimea zonei senzitive de 150 µm.

BI de scurtă durată nr. 885
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM

GONCEARUC Valeriu, PARAMONOV Anatolii, BOLOGA Mircea,  
ŞCHILEOV Vladimir, POLICARPOV Albert, COVALI Alexandr

REACTOR ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A HIDROGENULUI

Invenţia se referă la domeniul industriei chimice, şi anume la obţinerea hi-
drogenului, şi poate fi utilizată în 
energetica hidrogenului.

Reactorul pentru obţinerea 
hidrogenului conţine un corp (1) din 
material nemagnetic, de exemplu, 
inox sau cupru, cu o cămaşă de răci-
re (2), care este amplasat în alezajul 
unui stator (10) al unui motor elec-
tric. Corpul (1) este dotat din partea 
inferioară cu un ştuţ (6) de admisie 
a vaporilor de apă de la un încălzi-
tor de apă (5) şi un ştuţ (16) pentru 
evacuarea produselor de reacţie şi 
a condensatului, şi din partea su-
perioară cu un ştuţ (17) de debitare 
a particulelor (9) de aluminiu şi un 

ştuţ (7) de evacuare a hidrogenului. În interiorul corpului sunt fixaţi electrozi imo-
bili (3), conectaţi la o sursă de alimentare (4) de curent continuu, şi sunt ampla-
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sate particule mobile (8) din material magnetic moale, executate în formă de fir 
cu lungimea de 1,5...3 ori mai mică decât distanţa dintre electrozii imobili (3) şi cu 
raportul dintre lungime şi diametru egal cu 12...14, iar volumul particulelor mobile 
(8) constituie 1...3% din volumul corpului (1) reactorului.

Procedeul de obţinere a hidrogenului constă în aceea că se formează un 
câmp magnetic rotativ de 25...32 mT în corpul (1) reactorului cu răcirea lui, se 
debitează continuu în spaţiul dintre electrozii imobili (3), conectaţi la sursa de 
alimentare (4) cu tensiunea de 40...90 V, particulele (9) de aluminiu cu dimensiuni 
de 102...106 nm şi vapori de apă, se produc descărcările electrice între particulele 
mobile (8) şi electrozi (3), şi se evacuează hidrogenul din corpul (1) reactorului.

BI de scurtă durată nr. 899
ALSALIEM Sulaiman, ZINICOVSCHI Veaceslav

ECRAN PENTRU PROTECŢIE DE UNDELE 
ELECTROMAGNETICE

Invenţia se referă la domeniul fizicii, în special la electrodinamică, 
şi poate fi utilizată pentru protecţia purtătorilor de informaţie, de exem-
plu a cipurilor, de undele electromagnetice.

Ecranul pentru protecţie de undele electromagnetice include pa-
tru straturi, amplasate unul peste altul, unde un strat (1) este executat din 
material conductor în formă de folie, un strat (2) este executat din ma-
terial dielectric, un strat (3) este executat din carbon nanostructurizat, şi 
un strat (4) este executat din material dielectric, iar grosimea straturilor 
este de  0,01...0,05 mm.

BI nr. 4352
ENACHE Aurel, RO

INSTALAŢIE PENTRU TRATAREA UNUI COMBUSTIBIL  
ÎN VEDEREA CREŞTERII PUTERII CALORICE

Invenţia se referă la o instalaţie pentru tratarea unui combustibil în vederea 
creşterii puterii calorice.  

Instalaţia, conform invenţiei revendicate, include o carcasă (15) şi o piesă 
conectoare cilindrică (10), montată în cuprinsul unei conducte de alimentare cu 
combustibil. Între carcasă (15) şi  piesa conectoare (10) este un spaţiu inelar (d), 
în care sunt amplasate nişte unităţi de excitaţie (A), fiecare dintre care conţine 
câte două armături (1 şi 2), executate din cupru electrolitic de 99,99%, contaminat 
cu un metal nobil, de preferat platină, şi între care sunt prevăzute nişte spaţii de 
izolare (a şi b). În dreptul primului spaţiu (a), de armături (1 şi 2) sunt fixaţi doi 



49

,

Noutăţi din domeniul fizicii. 
Nanotehnologii

electrozi (3 şi 4), care sunt parte din 
armături (1 şi 2), buni conductori de 
curent electric, izolaţi electric la exte-
rior şi conectaţi la o sursă (14) de ten-
siune alternativă cu frecvenţă înaltă. 
În partea exterioară a  armăturilor (1 
şi 2) sunt amplasaţi doi electrozi (5 şi 
6) circulari, executaţi din cupru elec-
trolitic, între care şi în contact cu care 
este amplasată o piesă (7) circulară, 
cu o grosime aleasă corespunzător, 
executată dintr-un material cu pro-

prietăţi dielectrice, de exemplu sticlă optică, contaminată cu un metal nobil, de 
preferat platină. Totodată, de electrozii (5 şi 6) sunt fixate nişte conectoare (8 şi 9) 
protejate cu o izolaţie electrică, conectate la o sursă  (13) de curent continuu, iar 
în interiorul piesei conectoare cilindrice (10) în contact nedemontabil cu aceasta 
sunt amplasate nişte fire (11 şi 12) izolate electric, aflate în contact unul cu celălalt, 
şi care urmează un traseu în formă de spirală. În dreptul fiecărei spire (c) prin piesa 
conectoare cilindrică (10) pătrund electrozii (3 şi 4), care sunt conectaţi la fiecare 
dintre fire (11 şi 12).

BI de scurtă durată nr. 920
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” al AŞM

SAINSUS Iurii, CONEV Alexei, RUSSEV Iurii, SIDORENCO Anatol, 
BEJAN Ion, TOMŞA Nicolai

SISTEM ŞI METODĂ DE MĂSURARE A PUTERII  
DE LUCRU A MAŞINII STIRLING

Invenţia se referă la tehnica de măsurare şi poate fi utilizată la măsurarea 
puterii de lucru a maşinilor mecanice cu ciclul Stirling. 

Sistemul şi metoda de măsurare a puterii de lucru a maşinii Stirling prezintă un 
motor-generator de curent continuu (4), unit cu arborele (2) maşinii Stirling, şi un mă-
surător de turaţii (3), amplasate în interiorul corpului (1) maşinii Stirling, un măsurător 
de temperatură la distanţă (8) pentru măsurarea temperaturii cilindrului fierbinte (5) 
al maşinii Stirling, şi un măsurător de temperatură la distanţă (7) pentru măsurarea 
temperaturii cilindrului rece (6) al maşinii Stirling, totodată polul pozitiv al motorului-
generator (4) este conectat la polul pozitiv al unui condensator (9), polul pozitiv al 
unui voltmetru (10), polul unei rezistenţe active (12) şi polul negativ al unui amperme-
tru (11), iar polul negativ al motorului-generator (4) este conectat la polul negativ al 
condensatorului (9), polul negativ al voltmetrului (10), polul opus al rezistenţei (12), 
polul negativ al unui condensator (14) şi polul negativ al unei surse de curent con-
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tinuu (15), totodată polul 
pozitiv al sursei de cu-
rent continuu (15) este 
conectat la polul pozitiv 
al condensatorului (14) şi 
la anodul unei diode (13), 
catodul căreia este conec-
tat la polul pozitiv al am-
permetrului (11). 

BI de scurtă durată nr. 
924

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” al AŞM
ZASAVIŢCHI Efim, CANŢER Valeriu, SIDORENKO Anatolie, ŞAPOVAL Oleg,  

BELENCIUC Alexandr, CHIRIŢA Arcadi

DISPOZITIV ŞI METODĂ DE TESTARE A COMPOZIŢIEI 
PIROTEHNICE ANTIGRINDINĂ

Invenţia se referă la domeniul 
analizei materialelor prin determina-
rea parametrilor lor fizici, şi anume la 
dispozitive şi metode de testare a ae-
rosolului din compoziţii pirotehnice an-
tigrindină.

Dispozitivul şi metoda de testare 
a compoziţiei pirotehnice antigrindină 
prezintă o cameră  noroasă (1) cu un termostat cu capac (3), amplasat pe fundul 
camerei (2), şi cu o fereastră optică tehnologică (4), dotată cu un termostat (5). 
Camera noroasă (1) este dotată cu o sursă de radiaţie laser (6) cu un modulator 
(7), precum şi cu un receptor al radiaţiei fasciculului laser (8), amplasat în cameră 
(1) şi dotat cu un termostabilizator (9), care este conectat la un volt-ampermetru 
(10), unit cu un sistem de prelucrare a datelor (11) pe bază de computer.

BI de scurtă durată nr. 961
ARTEMYEV Vladimir Dmitrievich, RU

VASILIEVA Yulia Pavlovna, RU

PROCEDEU DE OBŢINERE A INULINEI ŞI A ALTOR 
PRODUSE CU CONŢINUT DE FRUCTAN DIN TOPINAMBUR

Invenţia se referă la nanotehnologia de obţinere a substanţelor biologic ac-
tive, şi anume la un procedeu de obţinere a soluţiei cu conţinut de inulină din to-
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pinambur şi la procedee de obţinere a inulinei, a siropului de fructoză-glucoză şi a 
fructooligozaharidelor pe baza acesteia. 

Procedeul de obţinere a soluţiei cu conţinut de inulină din topinambur inclu-
de spălarea tuberculilor de topinambur, tăierea în felii în formă de chipsuri, usca-
rea şi mărunţirea acestora, amestecarea cu apă cu obţinerea unei suspensii. Apoi 
se extrag fructozanele din suspensie, după care prin filtrare se separă pulpa, iar 
soluţia obţinută se limpezeşte şi se  concentrează până la un conţinut de substan-
ţe uscate de 42...45%. Procedeul de obţinere a inulinei prevede filtrarea soluţiei 
concentrate cu conţinut de inulină prin nanofiltre cu pragul de retenţie de 5000 
Da, apoi filtratul obţinut se filtrează prin nanofiltre  cu pragul de retenţie de 6000 
Da şi se separă soluţia cu conţinut de inulină, cu masa moleculară de 5000...6000 
Da, care ulterior se cristalizează.  Din soluţiile cu conţinut de fructooligozaharide 
cu masa moleculară  mai mică de 5000 Da şi mai mare de 6000 Da se obţin fruc-
tooligozaharide. De asemenea din soluţia concentrată cu conţinut de inulină  prin 
hidroliză şi evaporare se obţine sirop de fructoză-glucoză.

BI nr. 4380
INSTITUTUL DE CHIMIE, INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI 

NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” ale AŞM
MÎRZAC Alexandra, GUŢUL Tatiana, ZUBAREVA Vera, BULHAC Ion, 

MICU Alexandru, SIMINEL Anatol

PROCEDEU DE OBŢINERE A NANOCOMPOZITULUI  
CdSe/ZnS/PVP

Invenţia se referă la nanotehnologii, în special la procedeele de obţinere a 
straturilor nanocompozite, şi poate fi utilizată în medicină şi optoelectronică.

Procedeul de obţinere a nanocompozitului CdSe/ZnS/PVP include pre-
pararea separată a soluţiei coloidale de nanoparticule sau nanosuspensie de 
CdSe/ZnS şi a soluţiei de polivinilpirolidonă cu utilizarea dizolvanţilor hidrofili: 
acetonă, acetilacetonă, amestecarea acestora, unde raportul dintre CdSe/ZnS şi 
polivinilpirolidonă este de 1…10, dispersarea amestecului obţinut într-o baie cu 
ultrasunet timp de 5...30 min, plasarea amestecului dispersat, pentru depunere 
electroforetică, într-o celulă cu doi electrozi, amplasaţi la o distanţă de 10 mm 
unul faţă de celălalt, unul dintre ei fiind executat din sticlă şi acoperit cu In2O3-
SnO2 (1TO), iar al doilea - din titan, alimentarea electrozilor cu tensiune constan-
tă de 700 V timp de 3..30 min până la formarea nanocompozitului pelicular pe 
electrodul din sticlă.
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BI de scurtă durată nr. 972
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

BOTNARIUC Vasile, GORCEAC Leonid, COVAL Andrei,  
CINIC Boris, RAEVSCHI Simion

PROCEDEU DE CREŞTERE A STRUCTURII p+InP-p-InP-n+CdS 
PENTRU CELULE FOTOVOLTAICE

Invenţia se referă la tehnologia semiconductorilor și poate fi utilizată, în 
special, în convertoarele fotovoltaice.

Procedeul de creştere a structurii p+InP-p-InP-n+CdS pentru celule fotovoltaice 
constă în aceea că se prelucrează în toluen şi alcool izopropilic un substrat, executat 
în formă de plachetă din p+InP cu orientarea cristalografică (100), cu dezorientarea 
de 3...5° în direcţia (110) şi concentraţia purtătorilor de sarcină de 1018 cm-3, apoi 
acesta se corodează în soluţie de 5% Br2 în metanol, se spală în alcool izopropilic, se 
usucă în vaporii acestuia şi se plasează într-un  reactor pe un suport. Reactorul se 
purjează cu hidrogen timp de cel puţin o oră, după care se majorează temperatura 
în acesta până la 670°C şi se corodează substratul. Pe substrat se creşte şi se coro-
dează un strat din p-InP, pe care se creşte un al doilea strat din p-InP. Semifabricatul 
obţinut se scoate din reactor şi se introduce într-un reactor pentru creşterea prin 
metoda volumului cuaziînchis, în care se creşte un strat din n+CdS la temperatura de 
710°C. Se depune un contact ohmic din Ag+Zn pe partea posterioară a substratului 
şi se tratează termic la temperatura de 500°C, ulterior se depune un contact ohmic 
din In pe stratul din n+CdS şi se tratează termic la temperatura de 260°C.

BI de scurtă durată nr. 981
VÎSOCIN Oleg

BUCLĂ DE CABLU

Invenţia se referă la dispozitive de prindere a 
sarcinii şi poate fi utilizată pentru legarea diferitor în-
cărcături prin formarea buclei pe orice porţiune a ca-
blului.

Bucla de cablu conţine cablul (1) cu fixatori ri-
gizi (2) la capete şi un dispozitiv mobil pentru forma-
rea buclei, care este executat ca o scoabă (3) în formă 
de U cu braţe de lungimi diferite, la capătul braţului 
lung al căruia este executată o gaură străpunsă pentru 
cablu (1), iar capătul braţului scurt este executat bifur-

cat. Bucla de cablu mai conţine un opritor-fixator mobil (4) cilindric, în care sunt 
executate o gaură străpunsă transversală pentru deplasarea lui de-a lungul cablu-
lui (1) şi un orificiu longitudinal filetat cu un şurub de fixare a cablului (1).
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BI nr. 4323
COSOV Vilghelm, MD; COVALICOV Mihail, RU; COSOVA Tatiana, MD; 

MATIUŞENSCHI Alexandru, MD

DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA INTENSITĂŢII CÂMPULUI 
ELECTROMAGNETIC ALTERNATIV

Invenţia se referă la tehnica de mă-
surare şi poate fi utilizată la măsurarea 
intensităţii câmpurilor electromagnetice 
alternative naturale şi artificiale. 

Dispozitivul conţine o antenă (6) ex-
terioară, executată din material nemetalic 
poros din grafit sau siliciu conductor de 
curent cu un contact de intrare (5) la un ca-
păt şi un contact demontabil cu şurub (7) 
la celălalt capăt, care este fixat pe un corp 
(1). În corp (1) este amplasat un rezistor co-
mandat (4), o bornă a căruia este unită cu 

contactul de intrare (5) al antenei (6), iar cealaltă bornă – printr-un întrerupător (3) cu 
polul pozitiv al unei surse de alimentare (2) de curent continuu. Contactul demonta-
bil (7) este unit cu un detector de frecvenţă ultraînaltă de polaritate directă (8), unit 
printr-un rezistor de referinţă (9) cu corpul (1), şi un detector de frecvenţă ultraînaltă 
de polaritate inversă (11), unit în serie cu un filtru de frecvenţe (12), un amplificator de 
putere (13) şi un detector de ieşire (14), unit cu un indicator numeric (16), unit cu polul 
negativ al sursei de alimentare (2) şi cu corpul (1). Amplificatorul de putere (13), de 
asemenea, este unit prin întrerupător (3) cu sursa de alimentare (2). La indicator (16) 
poate fi conectat în paralel un semnalizator de pericol (15).

BI nr. 4325
TOPALA Pavel, OJEGOV Alexandr, BEŞLIU Vitalie,  

HÎRBU Arefa, PÎNZARU Natalia

SCULĂ CU MULŢI ELECTROZI PENTRU PRELUCRAREA 
SUPRAFEŢELOR PRIN DESCĂRCĂRI ELECTRICE  

PRIN IMPULSURI

 Invenţia se referă la tehnologiile electrofizice de prelucrare superficială a 
materialelor, în particular la formarea straturilor de suprafaţă la interacţiunea plas-
mei descărcărilor electrice prin impulsuri în mediul de aer în condiţii normale.
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 Scula cu mulţi electrozi pentru prelucra-
rea suprafeţelor prin descărcări electrice prin 
impulsuri conţine n electrozi (4), fiecare format 
dintr-un cap (7), executat în formă de semisfe-
ră din aliaj de W-Cu cu conţinutul procentual, 
respectiv, de 72% şi 28%, cu rezistenţă înaltă la 
electroeroziune, şi o vergea. Electrozii (4) sunt 
plasaţi cu vergelele în nişte orificii străpunse coa-
xiale, executate uniform în două plăci de ghidare 
(1 şi 2) şi în două plăci (3) de fixare a electrozilor 
(4). Totodată, plăcile (3) sunt amplasate paralel 
între plăcile (1 şi 2). Plăcile (1, 2 şi 3) sunt unite 
între ele prin elemente de îmbinare (8). La ca-
petele opuse ale plăcilor de ghidare (1 şi 2) sunt 
fixate câte o placă de oprire (5), în fiecare dintre 
ele fiind executat câte un orificiu străpuns pentru 
un bulon (6) de fixare a plăcilor (3).

BI de scurtă durată nr. 873
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

NASTAS Vitalie, NICOLAEV Pavel

IMPEDANŢMETRU

Invenţia se referă la tehnica 
de măsurări electrice şi electroni-
ce şi poate fi utilizată pentru mă-
surarea cu precizie înaltă a com-
ponentelor impedanţei.

Impedanţmetrul conţine 
un generator (1) de semnal, un re-
zistor (2), conectat cu un pol la 
o ieşire a generatorului (1), două 
cleme (3 şi 4) pentru conectarea 
obiectului măsurat, una (3) dintre 
care este conectată la cel de-al 
doilea pol al rezistorului (2), un 
convertor (5) de impedanţă cu două ieşiri, două intrări pentru reglarea compo-
nentelor impedanţei reproduse şi un punct de referinţă, un amplificator (6), co-
nectat cu o intrare la clemă (3), două comparatoare (7 şi 8), conectate cu intrările 
respectiv la ieşirea amplificatorului (6) şi la punctul de referinţă al convertorului 
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(5), precum şi un bloc de comandă (9) cu două ieşiri, conectate la intrările conver-
torului (5), şi cu două intrări, conectate la ieşirile comparatoarelor (7 şi 8). O ieşire 
a convertorului (5) este conectată la clemă (4). A doua ieşire a generatorului (1), a 
doua intrare a amplificatorului (6) şi a doua ieşire a convertorului (5) sunt conec-
tate la masă. Impedanţmetrul mai conţine un bloc de formare a semnalului (10), 
conectat cu intrarea la punctul de referinţă al convertorului (5), iar generatorul (1) 
este dotat cu o intrare de reglare a tensiunii de ieşire, la care este conectată ieşirea 
blocului de formare a semnalului (10).

BI de scurtă durată nr. 888
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

NASTAS Vitalie

CONVERTOR DE IMPEDANŢĂ

Invenţia se referă la dome-
niile tehnicii de măsurare şi radio-
electronicii şi poate fi utilizată 
pentru reproducerea impedanţe-
lor virtuale cu reglare indepen-
dentă a modulului şi fazei. 

Convertorul de impedanţă 
conţine un amplificator operaţio-
nal (1) cu două intrări şi o ieşire, 
două cleme (2 şi 3), conectate 
respectiv la intrarea inversoare 
a amplificatorului operaţional (1) 
şi la masă, un rezistor fix (6), co-
nectat între intrarea neinversoare 

a amplificatorului operaţional (1) şi masă, primul rezistor variabil (4) cu valoarea 
rezistenţei nominale RB, conectat cu un pol la intrarea inversoare a amplificatoru-
lui operaţional (1), şi un amplificator diferenţial (7) cu factor de transmisiune varia-
bil în trepte, conectat cu intrările respectiv la ieşirea şi la intrarea neinversoare ale 
amplificatorului operaţional (1). Convertorul, de asemenea, conţine un defazor (8) 
comandat cu posibilitatea reglării fazei în banda de valori 0…360° şi cu factor de 
amplificare unitar, conectat cu intrarea la ieşirea amplificatorului diferenţial (7), iar 
cu ieşirea - la intrarea neinversoare a amplificatorului operaţional (1). Convertorul 
mai conţine al doilea rezistor variabil (5) cu o valoare a rezistenţei nominale RF = 
0,1RB, conectat cu un pol la ieşirea amplificatorului operaţional (1) şi cu cel de-al 
doilea pol la cel de-al doilea pol al primului rezistor variabil (4), iar defazorul (8) 
este dotat cu organe de reglare în trepte, lină brută şi lină fină a defazajului.
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BI nr. 4339
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM, NIU „BelGU”, RU

 ZAHVALINSKII Vasilii, PILIUK Evghenii, RU; ŞERBAN Dormidont,  
SIMAŞCHEVICI Alexei, BRUC Leonid, MD

STRUCTURĂ FOTOVOLTAICĂ CU O JONCŢIUNE

Invenţia se referă la structurile fotovoltaice cu semiconductori, care se folo-
sesc în electronică, tehnologii spaţiale şi militare, în industria minieră, de prelucra-
re a petrolului şi chimică, în ecologie etc., pentru conversiunea radiaţiei solare în 
energie electrică, utilizată pentru alimentarea dispozitivelor electronice şi a dispo-
zitivelor şi mecanismelor de acţionare electrică.

Structura fotovoltaică cu o joncţiune conţine un strat de carbură de siliciu cu 
conductibilitatea de tipul n, un substrat din siliciu monocristalin cu orientarea (100) 
şi conductibilitatea de tipul p, electrozii metalici de sus şi de jos. Structura reprezintă 
un component cu două straturi al heterojoncţiunii p-n a-SiC/c-Si, în care stratul de 
carbură de siliciu amorf cu conductibilitatea de tipul n cu grosimea filmului de 6...20 
nm este depus prin dispersie magnetronică nereactivă în argon dintr-o ţintă solidă de 
SiC pe suprafaţa prealabil pregătită a substratului monocristalin de siliciu cu conduc-
tibilitatea de tipul p. Electrodul de sus este fabricat din argint sau cupru în formă de 
regletă de contact şi este amplasat nemijlocit pe stratul a-SiC. Electrodul de jos din ar-
gint sau cupru este amplasat pe partea opusă a substratului din siliciu monocristalin.

BI de scurtă durată nr. 900
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” AL AŞM

SAINSUS Iurii, CONEV Alexei, RUSSEV Iurii

DISPOZITIV DE SINCRONIZARE ŞI ALIMENTARE  
ÎN REGIM CONTINUU

Invenţia se referă la electronică şi poate fi 
utilizată pentru sincronizarea invertoarelor statice 
şi a surselor de curent continuu şi alternativ.

Dispozitivul de sincronizare şi alimentare în 
regim continuu este format dintr-un bloc de coman-
dă (1), cel puţin un bloc de sincronizare (2), fiecare 
legat cu un dispozitiv sincronizat şi alimentat (3). 
Blocul de sincronizare (2) conţine un transformator 
(T), înfăşurarea primară (W1) a căruia este unită cu 
ieşirile blocului de comandă (1), cu posibilitatea co-
nectării în paralel a înfăşurărilor primare ale trans-

formatoarelor altor blocuri de sincronizare (2i, 2n). Înfăşurarea secundară (W2) a 
transformatorului (T) este unită cu dispozitivul (3) printr-un optocuplor (OC).
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BI de scurtă durată nr. 909
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM

ŞCHILEOV Vladimir, BOLOGA Mircea, COJEVNICOV Igor, 
 GROSU Feodor, MOTORIN Oleg

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CONVECTIV

Invenţia se referă la schimbătoarele de căl-
dură convective destinate răcirii elementelor şi 
nodurilor aparatajului radioelectronic.

Schimbătorul de căldură convectiv inclu-
de un corp (1), executat în formă de canal închis, 
cu o parte ascendentă (4) cu o zonă de admisie 
a căldurii (11) în partea de jos a ei, şi două părţi 
descendente (2) cu  zone de evacuare a căldurii 
(3) în partea de sus a lor. În partea ascendentă (4) 
a corpului (1), în zona de admisie a căldurii (11), 
este instalată o sursă de căldură (5), în partea de 
sus a căreia sunt amplasaţi în perechi, transversal 

părţii ascendente (4) a corpului (1), nişte electrozi-emitor (6) şi nişte electrozi (7), 
legaţi la pământ. În părţile descendente (2) ale corpului (1), mai jos de zonele de 
evacuare a căldurii (3), este amplasat câte un perete despărţitor poros (9) din ma-
terial dielectric, în partea de sus a cărora este instalat câte un colector de sarcină 
(10), fiecare fiind conectat cu electrozii-emitor (6). Porţiunile corpului (1) la nivelul 
peretelui despărţitor poros (9) sunt executate din material dielectric (8). Corpul 
(1) este umplut cu un lichid dielectric.

BI de scurtă durată nr. 911
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM

BOLOGA Mircea, COJEVNICOV Igor, ŞCHILEOV Vladimir, POLICARPOV Albert

GENERATOR ELECTROSTATIC CONVECTIV

Invenţia se referă la domeniul electrohidrodinamicii, 
şi anume la generatoarele electrostatice convective şi poate 
fi utilizată pentru alimentare în diferite procese tehnologice, 
care necesită utilizarea tensiunii înalte şi a curenţilor mici.

Generatorul electrostatic convectiv include un corp (1), 
executat în formă de canal închis, cu o parte ascendentă (2) cu 
o zonă de admisie a căldurii (3) în partea de jos a ei, şi o parte 
descendentă (4) cu o zonă de evacuare a căldurii (5) în partea 
de sus a ei. În partea descendentă (4) a corpului (1), mai jos 
de zona de evacuare a căldurii (5), este amplasat un perete 
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despărţitor poros (6), executat din material dielectric, în partea de sus şi de jos a 
căruia sunt instalaţi nişte electrozi (7), conectaţi prin intermediul unor borne de 
tensiune înaltă (10) cu nişte borne de ieşire (9). Porţiunea corpului (1)  la nivelul 
peretelui despărţitor poros (6) este executată din material dielectric (8). Corpul (1) 
este umplut cu un lichid dielectric (11).

Bi de scurtă durată nr. 919
ÎM UZINA TOPAZ SA

TIFOI Ruslan

PROCEDEU DE REGENERARE A ELECTROLITULUI

Invenţia se referă la un procedeu de regenerare a electrolitului bazat pe solu-
ţii apoase de clorură şi nitrat de sodiu cu conţinut de crom hexavalent, şi poate fi uti-
lizată în procesul de prelucrare electrochimică a paletelor de turbomotoare cu gaze.

Procedeul de regenerare a electrolitului bazat pe soluţii apoase de clorură şi 
nitrat de sodiu cu conţinut de Cr+6 include electrocoagularea electrolitului prin apli-
carea unui curent continuu de polaritate directă cu o densitate de 0,4...0,5 A/dm2 
timp de 5...10 min şi aplicarea ulterioară a curentului continuu de polaritate inversă cu 
aceeaşi densitate şi durată de timp, după care prin centrifugare se înlătură depunerile 
din electrolit.

BI de scurtă durată nr. 941
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

DOROGAN Valerian, ZAPOROJAN Sergiu, MUNTEANU Eugeniu, LARIN Vladimir, 
PAVEL Victor, VIERU Stanislav, VIERU Tatiana, CALMÎCOV Igor

DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA DIAMETRULUI MIEZULUI 
ŞI GROSIMII ÎNVELIŞULUI DIN STICLĂ AL MICROFIRULUI

Invenţia se referă la tehnica de măsu-
rare, şi anume la dispozitivele pentru măsu-
rare printr-o metodă optică, şi poate fi uti-
lizată pentru măsurarea diametrului miezului 
şi grosimii învelişului din sticlă al microfirului.

Dispozitivul pentru măsurarea diame-
trului miezului şi grosimii învelişului din sticlă 
al microfirului include o carcasă, pe care sunt 
fixate două ansambluri de colimare pentru 
măsurarea diametrului miezului pentru lumi-
na vizibilă (2 şi 3) şi două ansambluri de co-
limare pentru măsurarea grosimii învelişului 
pentru lumina ultravioletă (4 şi 5), ansamblu-
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rile fiind executate în formă de corpuri tubulare, amplasate în paralel. Pe partea 
de mijloc a corpurilor  ansamblurilor de colimare (2, 3, 4, 5) este executată câte 
o tăietură pentru amplasarea în aceasta a microfirului (1). În corpul fiecăruia din 
ansamblurile de colimare (2, 3, 4, 5) este montat câte un emiţător de lumină (9), 
un obturator optic (10) de formă dreptunghiulară sau ovală pentru a da formă 
fasciculului de lumină, un foto-detector (13), o lentilă colimatoare (11) pentru emi-
ţătorul de lumină (9) şi o lentilă colimatoare (12) pentru foto-detector (13). Ieşirile 
foto-detectoarelor (13) ansamblurilor de colimare pentru lumina vizibilă (2 şi 3) 
şi ansamblurilor de colimare pentru lumina ultravioletă (4 şi 5) sunt conectate la 
intrările unor blocuri de amplificare diferenţiale (6) şi (7) corespunzător, ieşirile 
cărora sunt conectate la intrarea unui bloc de calcul (8) pentru prelucrarea datelor 
măsurărilor.

BI de scurtă durată nr. 942
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

DOROGAN Valerian, ZAPOROJAN Sergiu, MUNTEANU Eugeniu, LARIN Vladimir,
 PAVEL Victor, VIERU Stanislav, VIERU Tatiana, CALMÎCOV Igor

METODĂ DE MĂSURARE A DIAMETRULUI MIEZULUI  
ŞI GROSIMII ÎNVELIŞULUI DIN STICLĂ AL MICROFIRULUI

Invenţia se referă la tehnica de măsurare, şi anume la metodele de măsurare 
optice, şi poate fi utilizată pentru măsurarea diametrului miezului şi grosimii înve-
lişului din sticlă al microfirului.

Metoda de măsurare a diametrului miezului  şi grosimii învelişului din sticlă 
al microfirului include amplasarea microfirului în tăieturile, executate pe partea 
de mijloc a corpurilor,  a cel puţin două ansambluri de colimare pentru măsurarea 
diametrului miezului pentru lumină vizibilă şi a cel puţin două ansambluri de coli-
mare pentru măsurarea grosimii învelişului pentru lumină ultravioletă. Metoda de 
asemenea include formarea fluxurilor de lumină vizibilă cu lungimea de undă l1 în 
primele ansambluri de colimare şi de lumină ultravioletă cu lungimea de undă l2 în 
cele de a doua ansambluri de colimare, colimarea fluxurilor de lumină cu ajutorul 
unor lentile, formarea unei pete de lumină de formă dreptunghiulară sau ovală cu 
ajutorul unui obturator optic cu o lăţime de cel puţin două ori mai mare decât dia-
metrul microfirului, iluminarea transversală a microfirului, captarea fluxului atenu-
at de microfir cu ajutorul unor fotodetectoare, transmiterea semnalelor fotodetec-
tate la nişte blocuri de amplificare diferenţiale, care formează semnale electrice 
cu valoarea Ul1 şi Ul2 respectiv, transmiterea acestor semnale la un bloc de calcul 
şi calcularea diametrului miezului şi a grosimii învelişului din sticlă al microfirului.
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BI de scurtă durată nr. 943
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

NASTAS Vitalie

METODĂ DE MĂSURARE A COMPONENTELOR IMPEDANŢEI

Invenţia se referă la domeniul măsurărilor electrice şi poate fi utilizată pen-
tru măsurarea componentelor impedanţei.

Metoda de măsurare a componentelor impedanţei constă în formarea unui 
circuit de măsurare rezonant în serie din obiectul măsurat şi bornele de ieşire ale 
unui convertor de impedanţă cu reglare independentă şi cu valori preinstalate ale 
modulului şi fazei impedanţei reproduse, egale cu valoarea maximă a benzii de 
reglare şi cu 180°, respectiv, alimentarea circuitului de măsurare rezonant cu un 
semnal de măsurare, formarea unor semnale de dezechilibru şi de referinţă din 
căderile de tensiune pe circuitul rezonant şi pe impedanţa reprodusă de convertor, 
respectiv, echilibrarea circuitului de măsurare prin reglarea modulului până la obţi-
nerea valorii zero a semnalului de dezechilibru şi reglarea concomitentă a fazei im-
pedanţei reproduse de convertor până la atingerea valorii defazajului între semna-
lele de dezechilibru şi de referinţă egale cu 0° sau 180°,  precum şi în determinarea 
componentelor impedanţei măsurate din dependenţa lor cunoscută de mărimile 
de intrare ale convertorului. În funcţie de caracterul impedanţei obiectului măsu-
rat, reglarea fazei impedanţei reproduse de convertor se efectuează în benzile de 
valori: 180...270° – pentru impedanţe cu caracter inductiv, 90...180° – pentru impe-
danţe cu caracter capacitiv şi 180° – pentru impedanţe cu caracter activ.

BI de scurtă durată nr. 944 
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL AȘM

ERMURACHI Iurie, BERZAN Vladimir, ERMURACHI Iurie

INVERTOR PENTRU MODUL FOTOVOLTAIC

Invenţia se referă la elec-
trotehnică, şi anume la invertoa-
rele de curent continuu în curent 
alternativ pentru sursele regene-
rabile de energie, şi anume pen-
tru modulele fotovoltaice.

Invertorul pentru modulul 
fotovoltaic conţine un modul (1),  

la ieşirea căruia sunt conectate în paralel prima ramură formată din două chei 
electronice (2, 3), a doua ramură formată din două chei electronice (4, 5), a treia 
ramură formată din două condensatoare (6, 7) şi a patra ramură formată din două 
chei electronice (8, 9), elementele fiecărei ramuri sunt legate între ele în serie. În 
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paralel cu o cheie electronică (3) sunt conectate o inductanţă (10) şi un condensa-
tor (11), legate între ele în serie. Între punctul de conexiune a cheilor electronice (4, 
5) şi punctul de conexiune a condensatoarelor (6, 7) este conectată o inductanţă 
(12). Între punctul de conexiune a condensatoarelor (6, 7) şi punctul de conexiune 
a cheilor electronice (8, 9) este conectat un condensator (13), bornele căruia for-
mează ieşirile invertorului pentru conectarea sarcinii (14) la acesta. 

BI de scurtă durată nr. 954
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

DIMITRACHI Sergiu, DIMITRACHI Nicolae, IOV Vasile, NICOLAU Dana

METODĂ DE AJUSTARE A PARAMETRILOR  
ELECTRICI AI PIESELOR DE TIP        ÎN PROCESUL  

DE CONFECŢIONARE A LOR

Invenţia se referă la electronică, şi anume la metodele de ajustare a  para-
metrilor electrici ai pieselor de tip           în procesul de confecţionare a lor, şi poate 
fi utilizată în domeniile construcţiei aparatelor de precizie, tehnicii de calcul şi la 
confecţionarea elementelor de defazaj şi elementelor pentru circuite selective.

Metoda de ajustare a parametrilor electrici ai pieselor de tip          în procesul 
de confecţionare a lor include selectarea în calitate de parametru electric a unei 
constante de timp prestabilite τ0 la confecţionarea  piesei de tip         din mai mult 
de două  microcabluri coaxiale n, prefabricarea piesei din n-1 microcabluri, unite 
în paralel, care constituie o constantă de timp τn-1,  prelucrarea termică a piesei 
prefabricate, măsurarea valorii constantei reale de timp τr a acesteia, determinarea  
valorii necesare a constantei de timp τx a microcablului coaxial rezervat, bobinarea  
microcablului coaxial rezervat cu constanta de timp τx pe piesa prefabricată, mă-
surarea concomitentă a constantei de timp a microcablului rezervat bobinat până 
la atingerea constantei de timp a valorii τx şi unirea în paralel a acestuia cu cele 
n-1 microcabluri, formând o piesă de tip        cu o constantă de timp prestabilită 
τ0= τr+ τx.

BI de scurtă durată nr. 984
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” AL AȘM

SAINSUS Iurii, CONEV Alexei, RUSSEV Iurii, SIDORENCO Anatolie

SISTEM COMBINAT DE PORNIRE A MAŞINII STIRLING  
ŞI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE

Invenţia se referă  la electronică şi poate fi utilizată în energetică pentru 
pornirea maşinii Stirling şi a altor maşini cu ardere externă şi pentru producerea 
energiei electrice.

RC-0

RC-0

RC-0

RC-0

RC-0
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Sistemul combinat 
de pornire a maşinii Stirling 
şi de producere a energiei 
electrice include un motor-
generator trifazat cu mag-
neţi permanenţi (2) cu trei 
înfăşurări (W1, W2, W3), 
arborele căruia este unit cu 
arborele maşinii Stirling (1), 
şi o punte de putere trifaza-
tă formată din trei ramuri, 
conectate în paralel, fieca-
re ramură fiind formată din 
două chei electronice de 
putere (Q1, Q6), (Q2, Q5) şi 
(Q3, Q4), conectate în serie, 
la nodurile de conexiune (A, 

B, C) ale cărora sunt conectate respectiv înfăşurările (W1, W2, W3) motorului-ge-
nerator trifazat (2). Sistemul mai include un comparator (U1), intrarea neinversoare 
a căruia este conectată la nodul de conexiune al unui divizor rezistiv, format dintr-
un rezistor constant (R1) şi un rezistor variabil (R2). Un capăt al divizorului rezistiv 
este conectat la un stabilizator de tensiune (Ustab), iar celălalt capăt - la un capăt 
al unui rezistor de măsurare (R0) şi la nodul de conexiune (E) a emitorilor cheilor 
electronice (Q4, Q5, Q6). Intrarea inversoare a comparatorului (U1) este conectată 
printr-un rezistor (R3) la celălalt capăt al rezistorului (R0), care concomitent este 
conectat la emitorii a două chei electronice de putere (Q7, Q8), colectorii cărora 
sunt conectaţi respectiv la un capăt al unei sarcini (6) şi la polul negativ al unei 
baterii de acumulator (8), totodată celălalt capăt al sarcinii (6) şi polul pozitiv al 
bateriei (8) sunt conectate la colectorii cheilor electronice (Q1, Q2, Q3). Sistemul, 
de asemenea, include un element logic ŞI (U2) cu două intrări şi o ieşire, o intrare 
a căruia este conectată la ieşirea comparatorului (U1), iar a doua - la un măsurător 
de temperatură (4), amplasat pe cilindrul fierbinte (3) al maşinii Stirling (1), toto-
dată ieşirea elementului  logic ŞI (U2) este conectată la intrarea unui element logic 
de tip invertor (U3) şi la intrarea unui dispozitiv de dirijare (5), la ieşirile căruia 
sunt conectate intrările cheilor electronice (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6), iar la ieşirea 
elementului logic (U3) este conectată intrarea cheii electronice (Q7). În paralel la 
bateria (8) este conectat un dispozitiv de deconectare (7) a bateriei (8), iar ieşirea 
lui este conectată la intrarea cheii electronice (Q8).
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BI de scurtă durată nr. 985
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

NASTAS Vitalie, DOROGAN Valerian, MUNTEANU Eugen, ZAPOROJAN Sergiu

MĂSURĂTOR DE IMPEDANŢĂ A PRODUSELOR LICHIDE

Invenţia se referă la tehnica de măsurări 
şi poate fi utilizată pentru măsurarea automa-
tă a componentelor impedanţei produselor 
lichide cu scopul determinării calităţii lor.

Măsurătorul de impedanţă a produ-
selor lichide conţine un generator de sem-
nal (1), conectat în serie cu un rezistor (2), 
un convertor de impedanţă (6) cu reglare 
independentă a componentelor activă şi 
reactivă a impedanţei reproduse, dotat cu 
două contacte de ieşire şi două de intrare, 

un amplificator (7), conectat cu un contact de intrare la cel de-al doilea contact al 
rezistorului (2), iar cu cel de-al doilea contact de intrare împreună cu un contact de 
ieşire al convertorului (6) şi un contact de ieşire al generatorului (1) - la masă, două 
comparatoare (8, 9), conectate cu intrările, respectiv, la contactul de ieşire al ampli-
ficatorului (7) şi la un punct de referinţă al convertorului (6), în care faza semnalului 
coincide cu faza căderii de tensiune pe componenta reactivă a impedanţei repro-
duse, precum şi un bloc de comandă (10) cu două ieşiri, conectate la contactele de 
intrare ale convertorului (6), şi două intrări, conectate la ieşirile comparatoarelor (8, 
9). Măsurătorul mai conţine o celulă electrochimică, formată din două plăci metalice 
(3, 4) cu o suprafaţă S, amplasate paralel într-un vas de sticlă (5) pentru produsul 
lichid de măsurat (11) la o distanţă L una de la alta, una dintre care este conectată 
la cel de-al doilea contact al rezistorului (2), iar cealaltă - la cel de-al doilea contact 
de ieşire al convertorului (6), totodată volumul produsului lichid de măsurat (11) din 
vasul de sticlă (5) este selectat astfel încât să acopere plăcile metalice (3, 4).

BI de scurtă durată nr. 987
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” AL AŞM

IACUNIN Anton, PENIN Alexandru, SIDORENKO Anatolie

SISTEM DISTRIBUIT DE ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ

Invenţia se referă la electrotehnică şi energetică, şi poate fi utilizată în sistemele 
de alimentare cu energie electrică în baza surselor regenerabile de energie, în sisteme 
de alimentare cu energie electrică hibride, în linkuri de curent continuu pentru moni-
torizarea parametrilor regimurilor sarcinilor şi reglarea fluxurilor de energie.
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Sistemul distribuit de alimentare cu energie electrică conţine un bloc de mo-
nitorizare, surse de tensiune, fiecare dintre acestea fiind unită cu toate sarcinile prin 
conductoare cu conductibilităţi corespunzătoare. Blocul de monitorizare este conectat 
la sarcini, iar valorile tensiunilor surselor menţionate şi conductibilităţilor conductoare-
lor sunt selectate astfel, încât pentru valoarea tensiunii de referinţă care se determină 
pentru fiecare dintre sarcini, tensiunile şi curenţii  celorlalte sarcini să fie egale cu zero.

BI de scurtă durată nr. 988
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D.GHIŢU” AL AŞM

SAINSUS Iurii, CONEV Alexei, RUSSEV Iurii

SISTEM DE ALIMENTARE ŞI SINCRONIZARE  
A CONTROLERULUI ANALOGIC

Invenţia se referă la 
electronică şi poate fi utili-
zată pentru alimentarea şi 
sincronizarea controlere-
lor analogice.

Sistemul de alimen-
tare şi sincronizare a con-
trolerului analogic include 
un transformator (T) cu o 
înfăşurare primară cu două borne de intrare (1, 2) şi o înfăşurare secundară, gal-
vanic izolate. Sistemul mai include o punte redresoare, formată din două ramuri 
conectate în paralel, fiecare ramură fiind formată din două diode (D1, D3) şi (D2, 
D4), conectate în serie,  la nodurile de conexiune ale cărora sunt conectate ieşirile 
înfăşurării secundare a transformatorului (T). Sistemul, de asemenea, include un 
divizor rezistiv, format din rezistoarele (R1) şi (R2), un capăt al căruia este conectat 
la catozii diodelor (D1, D2) şi la anodul unei diode (D5), iar celălalt capăt al lui -  la 
anozii diodelor (D3, D4), anodul unei diode (D6), emiterul unui tranzistor bipolar 
(V), unul din capetele unor condensatoare (C1, C3, C4) şi la borna negativă de 
alimentare (5/GND) a controlerului analogic (U1). Nodul de conexiune al rezistoa-
relor (R1) şi (R2) ale divizorului rezistiv este conectat la baza tranzistorului bipolar 
(V), colectorul căruia este conectat la celălalt capăt al condensatorului (C1), ca-
todul diodei (D6) şi la un capăt al unui condensator (C2), celălalt capăt al căruia 
este conectat la un capăt al unui rezistor (R3) şi la intrarea generatorului (4/Osc) 
controlerului analogic (U1), iar celălalt capăt al rezistorului (R3) este conectat la 
celălalt capăt al condensatorului (C3) şi la borna de ieşire a tensiunii de referinţă 
(8/Vref) a controlerului analogic (U1). Catodul diodei (D5) este conectat la borna 
pozitivă de alimentare (7/Ucc) a controlerului analogic (U1) şi la celălalt capăt al 
condensatorului (C4).
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BI nr. 4319 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FLOQUET Sébastien, CADOT Emmanuel, HIJAZI Akram, FR; GULEA Aurelian, 
ŢAPCOV Victor, BULIMAGA Valentina, ZOSIM Liliana, RUDIC Valeriu, MD

Hidrat de bis[(iminodiacetato)oxotiomolibdat(V)]  
de tetrafenilfosfoniu şi procedeu  

de cultivare a microalgei Spirulina platensis 
cu utilizarea acestuia

Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, în special la sinteza unui nou 
compus coordinativ din clasa polioxotiometalaţilor şi la un procedeu de cultivare 
a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia. 

Conform invenţiei, se revendică un compus coordinativ − hidrat de 
bis[(iminodiacetat)-oxotiomolibdat(V)] de tetrafenilfosfoniu.

 De asemenea, se revendică un procedeu de cultivare a cianobacteriei Spiruli-
na platensis, care constă în aceea că se cultivă cianobacteria pe un mediu nutritiv ce 
conţine, g/L: NaHCO3-16,80; NaNO3-2,50; NaCl-1,00; K2SO4-0,50; K2HPO4-0,50; CaCl2-
0,04; MgSO4•7H2O-0,20; H3BO3-0,00286; MnCl2-0,00181; ZnSO4•7H2O-0,000022; 
CuSO4•5H2O-0,00008; FeSO4 - 0,01; EDTA - 0,08; compusul hidrat de bis[(iminodiacetat)-
oxotiomolibdat(V)] de tetrafenilfosfoniu 0,02...0,03 g/L şi apă distilată până la 1 L, la tem-
peratura de 35±1°C şi iluminarea de 3000...4800 lx/cm2.

 Rezultatul constă în majorarea activităţii antioxidante a extractului etanolic 
obţinut din biomasa de cianobacterie.

BI nr. 4320
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ZOSIM Liliana, BULIMAGA Valentina, OLAN Olga, PISOV Maria, 
RUDIC Valeriu, COJOCARI Angela

PROCEDEU DE DETERMINARE A CANTITĂŢII BIOMASEI 
CIANOBACTERIEI NOSTOC LINCKIA

Invenţia se referă la ficobiotehnologie, în special la un procedeu de deter-
minare a cantităţii biomasei cianobacteriei Nostoc linckia, şi poate fi utilizată în 
agricultură, industriile farmaceutică şi cosmetică.

Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea că se separă biomasa de li-
chidul cultural prin filtrare, apoi ea se spală cu o soluţie de acetat de amoniu, se 
suspensionează în apă distilată, se filtrează  printr-un filtru cu porii de 0,3...0,5 
mm, se suspensionează repetat în apă distilată, se măsoară densitatea optică la 
lungimea de undă de 590 sau 700 nm, iar cantitatea de biomasă se calculează prin 
înmulţirea valorilor obţinute cu coeficienţii de recalcul 0,84 sau 0,89, respectiv.
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BI nr. 4326
INSTITUTUL DE CHIMIE, INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE 

ŞI BIOTEHNOLOGIE ALE AȘM
CUCICOVA Caleria, RUDIC Valeriu, ARÎCU Aculina, CEPOI Liliana, RUDI Liudmila, 

SECARA Elena, VALUŢA Ana, BARBĂ Alic, MISCU Vera,  
VLAD Pavel, CHIRIAC Tatiana 

Compusul N-(D8,13-biciclohomofarnesenoilamino)carbazol 
şi procedeu de cultivare a cianobacteriei  

Nostoc linckia cu utilizarea acestuia

Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, în special la sinteza unui nou 
compus coordinativ cu schelet hibrid terpenic şi azaheterociclic şi la un procedeu 
de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia cu utilizarea acestuia.

Conform invenţiei, se revendică compusul coordinativ N-(D8,13-
biciclohomofarnesenoilamino)carbazol.

De asemenea, se revendică un procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc 
linckia pe un mediu nutritiv ce conţine, g/L: KNO3-0,51;  K2HPO4-0,45; NaHCO3-0,05; 
MgSO4•7H2O-0,1; CaCl2-0,11; ZnSO4•7H2O-0,0005; MnSO4-0,002; H3BO3-0,0085; 
(NH4)6Mo7O24•4H2O-0,00225; FeSO4•7H2O-0,004; Co(NO3)2•H2O-0,00009; EDTA-
0,00475; compusul N-(D8,13-biciclohomofarnesenoilamino)carbazol 0,060…0,062 şi 
apă distilată până la 1 L, la temperatura de 23…25°C şi iluminarea de 2000…3000 lx.

Rezultatul constă în majorarea activităţii antioxidante a biomasei de ciano-
bacterie.

BI nr. 4329
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL AȘM

USATÎI Agafia, CHISELIŢA Natalia, EFREMOVA Nadejda, MOLODOI Elena, 
FULGA Ludmila, BORISOVA Tamara

PROCEDEU DE CULTIVARE A TULPINII DE LEVURI 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20

Invenţia se referă la biotehnologii microbiene, în special la un procedeu de 
cultivare a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, şi poate fi utili-
zată în industria microbiologică, alimentară şi farmaceutică.

Procedeul, conform invenţiei, constă în aceea că se cultivă levurile pe 
must de bere timp de 24 de ore, la temperatura de 25°C, apoi se iradiază cu 
unde milimetrice cu frecvenţa de 53,3 GHz, emise în regim continuu timp de 20 
min, după care cultura de levuri, cu concentraţia de 2x106 celule/ml, se trans-
feră pe mediul nutritiv steril YPD sau Rieder în cantitate de 5%vol. şi se cultivă 
în profunzime în condiţii de agitare continuă de 200 r.p.m., la temperatura de 
25°C, timp de 120 de ore.
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BI nr. 4334
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

TROFIM Alina, ŞALARU Vasile, ZOSIM Liliana, ŞALARU Victor

TULPINA MICROALGEI CIANOFITE CYLINDROSPERMUM 
LICHENIFORME (BORY) KÜTZ – SURSĂ DE GLUCIDE

Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi utilizată în industria microbiologică 
pentru obţinerea glucidelor, care pot fi utilizate ca sursă nutritivă, în cosmetologie şi în 
industria farmaceutică pentru elaborara preparatelor medicamentoase, în zootehnie şi 
fitotehnie în calitate  de stimulatori biologici pentru creşterea animalelor şi plantelor.

Tulpina  de microalgă cianofită Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz. 
este depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene cu numărul 
CNMN-CB-15 şi poate fi utilizată în calitate de sursă de glucide.

BI de scurtă durată nr. 894
INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL AȘM

CĂLUGĂRU-SPĂTARU Tatiana, CAUŞ Maria, DASCALIUC Alexandru

PROCEDEU DE OBŢINERE A BIOMASEI CALUSULUI  
DE RHODIOLA ROSEA L. IN VITRO

Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume la un procedeu de obţinere a 
biomasei calusului de Rhodiola rosea L. in vitro. 

Procedeul, conform invenţiei,  include cultivarea calusului din frunze de la 
plantulele sterile de Rhodiola rosea L. pe  mediul nutritiv agarizat Murashige-Sko-
og, cu un adaos de 5 mg/l 6-benzilaminopurină, 0,5 mg/l acid α-naftilacetic şi 0,1% 
soluţie apoasă sterilizată de 5% de substanţe uscate obţinute din biomasa algei 
verzi Spirogira sp. prin extragere cu etanol.

BI nr. 4351
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

TROFIM Alina, ŞALARU Victor, ŞALARU Vasile, ZOSIM Liliana,  
DOBROJAN Sergiu, DONŢU Natalia, STRATULAT Irina, SEMENIUC Evgheni

TULPINĂ DE MICROALGĂ CIANOFITĂ CALOTHRIX 
ELENKINII KOSSINSK. - SURSĂ  DE GLUCIDE

Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume la o nouă tulpină de microalgă 
cianofită, care poate fi utilizată în industria microbiologică pentru obţinerea glu-
cidelor, utilizate în industria farmaceutică, cosmetologie, zootehnie, fitotehnie etc.

Tulpina de microalgă cianofită Calothrix elenkinii Kossinsk. este depozitată 
în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene cu numărul CNMN-CB-14 şi 
poate fi utilizată în calitate de sursă de glucide.
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BI nr. 4356
INSTITUTUL DE CHIMIE, INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE 

ŞI BIOTEHNOLOGIE ALE AȘM 
DRAGANCEA Diana, RUDIC Valeriu, BULHAC Ion, RUDI Liudmila,  

GUSINA Liudmila, MD; CEPOI Liliana, CIOBOTARI Alina, MISCU Vera,  
CHIRIAC Tatiana, SADOVNIC Daniela

Bis[N’-(2-hidroxi-kO-benziliden)piridin-4-carbohidrazidat
(-1)-k2N’,O]fier(III) nitrat - apă (2/3) şi procedeu de cultivare 
a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia

Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, în special la sinteza unui nou 
compus coordinativ al fierului(III) cu proprietăţi antioxidante, care poate fi utilizat 
în industria alimentară şi în medicină,  şi la un procedeu de cultivare a microalgei 
Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia.

Conform invenţiei, se revendică un compus coordinativ – bis[N’-(2-hidroxi-
kO-benziliden)piridin-4-carbohidrazidat(-1)-k2N’,O]fier(III) nitrat - apă (2/3).

De asemenea, se revendică un procedeu de cultivare a microalgei Porphyri-
dium cruentum, care constă în aceea că se cultivă microalga pe un mediu nutritiv ce 
conţine, g/L: NaNO3 - 5,0; NaCl-7,0; KCl-7,5; MgSO4•7H2O-1,8; Ca(NO3)2•4H2O-0,15; 
KBr-0,05; KI-0,05; K2HPO4-0,2; ZnSO4•5H2O-0,00002; CuSO4•5H2O-0,00005; 
MnSO4•5H2O-0,0003; H3BO3-0,0006; MoO3-0,00002; NaVO3-0,00005, compusul 
bis[N’-(2-hidroxi-kO-benziliden)piridin-4-carbohidrazidat(-1)-k2N’,O]fier(III) ni-
trat - apă (2/3) 0,01…0,012 g/L şi apă distilată până la 1 L, având pH-ul 6,8…7,2; la 
temperatura de 23…25°C, iluminarea de 2000…3000 lx/cm2, cu agitare periodică.

Rezultatul constă în majorarea conţinutului de fenoli în extractul etanolic 
obţinut din biomasa de microalgă.

BI nr. 4359
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

DOBROJAN Sergiu, ŞALARU Victor, STRATULAT Irina, ŞALARU Vasile, 
SEMENIUC Evgheni

MEDIU NUTRITIV PENTRU CULTIVAREA ALGEI 
ANABAENOPSIS SP.

 Invenţia se referă la biotehnologie, în special la un mediu nutritiv pentru 
cultivarea algei Anabaenopsis sp. şi poate fi utilizată pentru obţinerea biomasei 
algale utilizate în calitate de sursă de proteine, glucide, vitamine şi în agricultură 
ca biofertilizator.

Conform invenţiei, mediul nutritiv conţine: HCO3
--109,8…122,0 mg/L; 

NO3
- - 1,39…1,80 mg/L; NH4

+ - 3,51…4,63 mg/L; Ca2+ + Mg2+ - 2,4…3,0 me/L; Cl- - 
99,4…126,0 mg/L, având pH-ul 7,19…7,40 şi este obţinut prin amestecarea solului 
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de cernoziom tipic - 33,4…66,7 g/L, lutului galben - 34,0…66,7 g/L, nisipului de 
carieră - 67,0…68,0 g/L şi apei distilate până la 1 L, cu ulterioara filtrare prin tifon 
şi 2 filtrări prin hârtie de filtru.

BI nr. 4360
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

BULIMAGA Valentina, RUDIC Valeriu, PISOV Maria, DENCICOV Lidia, 
GONŢA Maria, DUCA Gheorghe

PROCEDEU DE OBŢINERE A MIXOXANTOFILEI  
DIN BIOMASA CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS

Invenţia se referă la biotehnologie, în special la un procedeu de obţinere a 
pigmentului carotenoidic mixoxantofila din biomasă de Spirulina platensis  pentru 
utilizare în industria alimentară sau în medicină.

Conform invenţiei, procedeul constă în aceea că se  efectuează extragerea 
repetată a mixoxantofilei din biomasă cu soluţie hidroetanolică de 70…96% cu 
separarea biomasei prin centrifugare şi unificarea extractelor obţinute, la care se 
adaugă hidroxid de kaliu de 40%, în raport de 3:1 faţă de cantitatea de biomasă 
supusă extracţiei, se menţine 4…6 ore şi se adaugă hexan, după care prin decan-
tare se separă fracţia etanolică cu conţinut de mixoxantofilă, care se diluează cu 
apă până la concentraţia alcoolului etilic de 45…50%, se centrifughează la 6000 
rot/min, iar cristalele obţinute se spală cu soluţie de etanol de 45…50% şi se usucă.

BI nr. 4367
INSTITUTUL DE CHIMIE, INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  

ŞI BIOTEHNOLOGIE ALE AȘM
BULHAC Ion, RUDIC Valeriu, DRAGANCEA Diana, RUDI Liudmila, ŞOVA Sergiu, 

CEPOI Liliana, GUSINA Liudmila, MISCU Vera, CIOBOTARI Alina,  
CHIRIAC Tatiana, VALUŢA Ana

Bis[N’-(2-hidroxi-kO-3-carboxibenziliden)piridin-3-
carbohidrazidat(-1)-k2N’,O]fier(III)  perclorat - apă (4/5) 

şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium 
cruentum cu utilizarea acestuia

Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, în special la sinteza unui nou 
compus coordinativ al fierului(III) cu proprietăţi antioxidante, care poate fi utilizat 
în industria alimentară şi în medicină,  şi la un procedeu de cultivare a microalgei 
Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia.

Conform invenţiei, se revendică un compus coordinativ - bis[N’-(2-hidro-
xi-kO-3-carboxibenziliden)piridin-3-carbohidrazidat(-1)-k2N’,O]fier(III) perclorat -
apă (4/5). 
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De asemenea, se revendică un procedeu de cultivare a microalgei Porphyri-
dium cruentum, care constă în aceea că se cultivă microalga pe un mediu nutritiv ce 
conţine, g/L: NaNO3-5,0; NaCl-7,0; KCl-7,5; MgSO4•7H2O-1,8; Ca(NO3)2•4H2O-0,15; 
KBr-0,05; KI-0,05; K2HPO4-0,2; ZnSO4•5H2O-0,00002; CuSO4•5H2O-0,00005; 
MnSO4•5H2O-0,0003; H3BO3-0,0006; MoO3-0,00002; NaVO3-0,00005, compu-
sul bis[N’-(2-hidroxi-kO-3-carboxibenziliden)piridin-3-carbohidrazidat(-1)-k2N’,O] 
fier(III)  perclorat - apă (4/5) 0,009…0,01 şi apă distilată până la 1 L, având pH-ul 
6,8…7,2, la temperatura de 23…25°C şi iluminarea de 2000…3000 lx/cm2.

Rezultatul constă în majorarea conţinutului de fenoli în biomasa de microalgă.

BI nr. 4372
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

COVALIOV Victor, MORARI Iurie, COVALIOVA Olga, SLIUSARENCO Valentin, 
NENNO Vladimir, BOBEICĂ Valentin

INSTALAŢIE PENTRU CULTIVAREA MICROALGELOR

Invenţia se referă la instalaţiile pentru 
cultivarea continuă a microalgelor cu posibili-
tatea utilizării biomasei proteice crescute pen-
tru hrana animalelor.

Instalaţia pentru cultivarea microalge-
lor conţine un rezervor (2), în interiorul căruia 
sunt amplasate un schimbător de căldură (8), 
blocuri de lămpi de tip LED (7) şi un corp ci-
lindric (10) cu un spaţiu (17) deschis în partea 
de sus. În interiorul corpului (10) este fixat un 
filtru (11) conic în formă de arc cu fante cu bază 
oarbă (12), de care este fixată o tijă (13) verti-
cală, unită cu un vibrator electric (14). Printr-
o bază (15) trece un tub, unit cu un traductor 

(25) de presiune hidraulică cu contacte electrice. Partea de jos a corpului (10) este 
executată conică şi este unită, printr-o conductă (18) cu un ventil (19), cu o pompă 
(20) cu un by-pass (21). Conducta (18) este unită printr-o conductă de evacuare 
(22) a biomasei cu un ventil (23), cu un bloc de centrifugă (24) cu autocurăţire. 
Instalaţia mai conţine un compresor (1) pentru admisia amestecului de gaze-aer cu 
conţinut sporit de bioxid de carbon, unit cu un barbotor (9), amplasat în partea de 
jos a rezervorului (2). Instalaţia conţine, de asemenea, un aparat de comandă (26), 
legat cu vibratorul electric (14), ventilul (19), pompa (20), ventilul (23), centrifuga 
(24) şi traductorul (25).
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BI nr. 4384
RICHTER-HELM BIOTEC GMBH&CO. KG, DE

SCHILLING Ralf, DIEDERICH Bettina, DE

CELULĂ GAZDĂ ŞI PROCEDEU DE EXPRESIE 
RECOMBINANTĂ A INTERFERONULUI SOLUBIL

Invenţia se referă la biotehnologie, în special la o celulă gazdă şi la un pro-
cedeu de expresie recombinantă a interferonului solubil.

Conform invenţiei, se revendică o celulă gazdă pentru expresia recombinan-
tă a unei proteine de interferon provenite de la mamifere, unde celula menţionată 
cuprinde: (a) o genă endogenă funcţională trxB şi (b) o genă endogenă inactivată 
gor, de asemenea, invenţia se referă la utilizarea celulelor gazdă pentru expresia 
recombinantă a unei proteine de interferon şi la un procedeu de expresie recombi-
nantă a unui interferon solubil într-o celulă gazdă.

BI nr. 4385
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ŞALARU Victor, STRATULAT Irina, ŞALARU Vasile, DOBROJAN Sergiu

MEDIU NUTRITIV PENTRU CULTIVAREA ALGEI  
NOSTOC FLAGELLIFORME

Invenţia se referă la biotehnologie, în special la un mediu nutritiv pentru 
cultivarea algei Nostoc flagelliforme şi poate fi aplicată pentru obţinerea biomasei 
algale utilizate în calitate de sursă de proteine, glucide, vitamine şi fitohormoni, ca 
supliment nutritiv şi ca biofertilizator.

Conform invenţiei, mediul nutritiv conţine: HCO3
- - 53,88…56,43 mg/L; NO2

- -
0,70…0,72 mg/L; NO3

-- 0,59…3,75 mg/L; NH4
+ - 1,75…2,04 mg/L; Cl- - 9,04…11,96 

mg/L, având pH-ul 7,62…7,84; şi este obţinut prin amestecarea cu apă distilată a 
solului de cernoziom tipic - 50,0…66,7 g/L, lutului galben - 200,0 g/L, nisipului de 
carieră - 50,0 g/L, cu ulterioara filtrare prin tifon şi 2 filtrări prin hârtie de filtru.
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BI de scurtă durată nr. 968
INSTITUŢIA  PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ

 ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE
TARAN Nicolae, SOLDATENCO Eugenia, MORARI Boris, SOLDATENCO Olga

METODĂ DE APRECIERE A CAPACITĂŢII DE FERMENTARE 
SECUNDARĂ A TULPINII DE LEVURI PENTRU PRODUCEREA 

VINULUI SPUMANT ROŞU

Invenţia se referă la biotehnologie, şi anume la o metodă de apreciere a capacită-
ţii de fermentare secundară a tulpinii de levuri pentru producerea vinului spumant roşu.

Metoda, conform invenţiei, prevede adăugarea tulpinii de levuri, în cantitate 
de 3 mln. cel./cm3 în vin cu un conţinut de  zaharuri de 22 g/dm3 şi substanţe fe-
nolice de 1000…2500 mg/dm3, menţinerea vinului pentru fermentare în decurs de 
5 zile la temperatura de 20°C într-o eprubetă  cu diametrul de 2 cm şi înălţimea 
de 15 cm, în care este amplasat cu gâtul spre fundul eprubetei un tub sudat la un 
capăt, gradat cu scara de 0,071 cm3, cu diametrul de 0,3 cm şi înălţimea de 10 cm, 
din care este evacuat aerul, şi determinarea volumul de gaz acumulat în tub la fer-
mentare. Cu cât volumul gazului acumulat este mai mare, cu atât capacitatea de 
fermentare secundară a tulpinii este mai mare.
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BI nr. 4318
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

GUŢANU Vasile, BULICANU Vladimir

PROCEDEU DE PURIFICARE A APEI DE NITRAŢI ŞI NITRIŢI

Invenţia se referă la chimie, şi anume la un procedeu de purificare a apei de 
nitraţi şi nitriţi.

Procedeul, conform invenţiei, include filtrarea apei printr-o coloană care 
conţine un strat de cadmiu metalic granulat, un strat de anionit puternic bazic 
conţinând grupe funcţionale R4N

+, modificat cu compuşi de Cr(III) prin tratarea a 
5 g de anionit cu 500 mL soluţie de sulfat de crom (III) sau alaun de crom ce con-
ţine 2 g Cr/L, cu pH-ul de 4,1 la temperatura de 60°C  timp de 8 ore, precum şi un 
strat de cationit carboxilic în forma K- sau Na-, totodată apa se filtrează la un debit 
de 1,0…1,8 ml/min, iar componentele din coloană sunt luate în raport de 2,0:2,5:2,0.

Rezultatul constă în simplificarea şi eficientizarea procedeului de purificare 
a apei.

BI nr. 4321
INSTITUTUL DE CHIMIE, INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ ALE AȘM  

GORINCIOI Viorina, TURTĂ Constantin, PARŞUTIN Vladimir, ŞOLTOIAN Nicolae, 
COVALI Alexandr, CERNÎŞEVA Natalia

INHIBITOR DE COROZIUNE A OŢELULUI ÎN APĂ

Invenţia se referă la domeniul protecţiei anticorozive a metalelor în apă şi 
poate fi utilizată pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise din conducte de 
oţel.

Conform invenţiei, se revendică aplicarea compusului coordinativ salicilat 
heteronuclear cu formula [FeSr2(SalH)2(Sal)2(NO3)(DMAA)4]n, unde:

Sal -                  , SalH-                 , DMAA-                                ,   în calitate de 
inhibitor de coroziune a oţelului în  apă, în concentraţie de 0,05…0,75 g/l.
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BI nr. 4324
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

GUŢANU Vasile, COPUSCIU Iulia

PROCEDEU DE PURIFICARE A AERULUI DE IOD

Invenţia se referă la chimie, şi anume la un procedeu de purificare a aerului 
de iod.

Procedeul, conform invenţiei, prevede trecerea aerului ce conţine iod printr-
o coloană cu anionit polimeric puternic bazic în formă Cl- modificat cu compuşi de 
Bi(III) cu viteza de 1…2 L/min, totodată anionitul este modificat prin tratarea a 5 g 
de anionit cu 250 ml soluţie de 0,016 M Bi(NO3)3 cu pH-ul 0,25…0,35, la tempera-
tura de 55°C timp de 5,5 ore.

Rezultatul constă în excluderea utilizării metalelor preţioase şi a temperatu-
rilor înalte la prepararea sorbentului, în purificarea aerului la temperatura mediului 
înconjurător cu un  sorbent ce posedă o suprafaţă mare de contact  şi capacitate 
de sorbţie selectivă a iodului din aer.

BI nr. 4328
INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM

COCU Maria, MANOLE Ştefan

COLORANT PENTRU POLIMERII TERMOPLASTICI

Invenţia se referă la aplicarea compusului coordinativ al vanadiului (IV) în 
calitate de colorant pentru polimerii termoplastici.

Conform invenţiei, se revendică aplicarea 8-(1’,2’-naftil)-1-fenil-3-metil-6-tio-
metil-4,5,7-triazanona-1,3,5,7-tetraenato(-)-1,1’-diolato(-)-O1, O1’, N4, N7-vanadil(II) 
în calitate de colorant de culoare bordo-cărămizie pentru polimerii termoplastici.

BI nr. 4330
INSTITUTUL DE CHIMIE, INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ ALE AȘM 

COROPCEANU Eduard, PARŞUTIN Vladimir, ŞOLTOIAN Nicolae,  
CERNÎŞEVA Natalia, COVALI Alexandr, CROITOR Lilia, BULHAC Ion,  

BOLOGA Olga, FONARI Marina

INHIBITOR DE COROZIUNE A OŢELULUI ÎN APĂ

Invenţia se referă la domeniul protecţiei anticorozive a metalelor în apă şi poate 
fi utilizată pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise din conducte de oţel.

Conform invenţiei, se revendică aplicarea compusului tetraacetat-di-
(1,2-ciclohexandiondioximă)-di-aqua-(µ2-4,4’-dipiridil)-di-zinc(II) cu formula 
[Zn2(CH3COO)4(NioxH2)2(dpy)(H2O)2], unde NioxH2 - 1,2-ciclohexandiondioximă, 
dpy - 4,4-dipiridil, în calitate de inhibitor de coroziune a oţelului în apă, în concen-
traţie de 0,05…1,0 g/l.
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BI nr. 4331
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL AȘM

BELEVSCHI Stanislav, DICUSAR Alexandr, MD; SHULIMAN Anna, RU;  
BOBANOVA Jana, IUŞCENCO Serghei, BORŢOI Tudor, MD

PROCEDEU DE PREPARARE A ELECTROLITULUI APOS 
DE GLUCONAT PENTRU DEPUNEREA ACOPERIRILOR 

NANOCRISTALINE DE Co-W

Invenţia se referă la electrochimie, în particular la un procedeu de preparare 
a electrolitului apos de gluconat pentru depunerea acoperirilor nanocristaline de 
Co-W cu proprietăţi de durificare, rezistentă la uzură, magnetice şi catalitice.

Procedeul de preparare a electrolitului apos de gluconat pentru depunerea 
acoperirilor nanocristaline de Co-W include dizolvarea în apă cu obţinerea concentra-
ţiilor de clorură de sodiu de 0,51 mol/l şi gluconat de sodiu de 0,55 mol/l, dizolvarea 
în soluţia obţinută a acidului boric de 0,65 mol/l şi wolframatului de sodiu de 0,05 
mol/l, apoi adăugarea în soluţia obţinută a sulfatului de cobalt de 0,053 mol/l şi adu-
cerea pH-ului soluţiei până la 4…8 prin adăugarea hidroxidului de sodiu sau a acidului 
sulfuric, după care soluţia obţinută se supune stagnării timp de cel puţin 3 zile.

BI nr. 4335
LES LABORATOIRES SERVIER, FR

CARRANZA Maria del Pilar, GARCIA ARANDA Maria Isabel,  
GONZALEZ José Lorenzo, SANCHEZ Frédéric, ES

Procedeu de sinteză a 3-(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)
propannitril şi procedeu de sinteză a ivabradinei  

şi a sărurilor sale cu utilizarea acestuia
Invenţia se referă la un procedeu de sinteză a compusului cu formula (I):

care constă în aceea că compusul cu formula (VIII):

este supus acţiunii N-bromosuccinimidei în prezenţa unui solvent organic pentru a 
obţine compusul cu formula (I). 

Invenţia se referă, de asemenea, la un procedeu de sinteză a ivabradinei, sărurilor 
sale acceptabile farmaceutic şi hidraţilor acestora, cu utilizarea compusului cu formula 
(I). Procedeul menţionat asigură un procent înalt al randamentului produsului finit.

(VIII)

(I)



76

,
Din domeniul chimiei,  

metalurgiei

BI nr. 4336
LES LABORATOIRES SERVIER, FR

RENAUD Jean-Luc, PANNETIER Nicolas, LECOUVE Jean-Pierre,  
VAYSSE-LUDOT Lucile, MOULIN Solenne, FR

PROCEDEU NOU DE SINTEZĂ A IVABRADINEI  
ŞI A SĂRURILOR DE ADIŢIE CU UN ACID ACCEPTABIL 

FARMACEUTIC

Prezenta invenţie se referă la sinteza ivabradinei cu formula (I):

Ivabradina se obţine  în urma aminării reductive catalitice a compusului (V) 
cu amina (VI) sub presiune de hidrogen într-un solvent organic şi, opţional, în pre-
zenţa N-oxidului de trimetilamină: 

În calitate de catalizator se utilizează compuşi metaloorganici pe bază de 
fier, derivaţi de ciclopentadienă şi monoxid de carbon.

Procedeul dat permite de a exclude în sinteza ivabradinei utilizarea cataliza-
torilor pe bază de metale preţioase, aşa ca paladiul.

(I)

(V)

(VI)
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BI nr. 4345
LES LABORATOIRES SERVIER, FR

ROBERT Nicolas, LERESTIF Jean-Michel, LECOUVE Jean-Pierre,  
GAILLARD Marina, MEUNIER Loic, LETELLIER Philippe, BOIRET Mathieu, FR

Procedeu de sinteză şi forme cristaline ale hidroclorurii 
de  4-{3-[cis-hexahidrociclopenta[c]pirol-2(1H)-il]propoxi}

benzamidă şi a bazei libere, compoziţii farmaceutice  
care le conţin pentru tratamentul tulburărilor cognitive  

şi psiho-comportamentale  

Prezenta invenţie se referă la un procedeu de sinteză industrială a hidro-
clorurii de 4-{3-[cis-hexahidrociclopenta[c]pirol-2(1H)-il]propoxi}benzamidă cu 
formula (I): 

Invenţia se referă, de asemenea, la forma cristalină I a acestei hidrocloruri, 
la forma cristalină a bazei libere respective, precum şi la compoziţii farmaceutice 
care le conţin pentru tratamentul tulburărilor cognitive şi psiho-comportamentale.

BI nr. 4348
LES LABORATOIRES SERVIER, FR

SORS Aurore, TROCME-THIBIERGE Caryn, FR; MERDES Annette, DE

Combinaţie între 4-{3-[cis-hexahidrociclopenta[c]pirol-
2(1H)-il]propoxi}benzamidă şi un antagonist al receptorului 

NMDA, şi compoziţii farmaceutice care o conţin

Prezenta invenţie se referă la o combinaţie nouă între 4-{3-[cis-
hexahidrociclopenta[c]pirol-2(1H)-il]propoxi}benzamidă cu formula (I):

sau o sare de adiţie a acesteia cu un acid sau o bază acceptabile farmaceutic, şi un an-
tagonist al receptorilor glutamatergici NMDA (N-metil-D-aspartat), şi anume meman-
tina, pentru obţinerea compoziţiilor farmaceutice cu scopul utilizării lor în tratamentul 
tulburărilor cognitive asociate cu îmbătrânirea cerebrală şi bolile neurodegenerative.

În special pentru tratament sunt vizate tulburările cognitive asociate cu 
boala Alzheimer.

(I)
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Acţiunea antagonistului receptorilor glutamatergici NMDA este sporită de 
4-{3-[cis-hexahidrociclopenta[c]pirol-2(1H)-il]propoxi}benzamidă sau de sărurile 
de adiţie ale acesteia cu un acid sau o bază acceptabile farmaceutic. Coadminis-
trarea acestor compuşi permite de a micşora dozele terapeutice ale memantinei 
şi a îmbunătăţi activitatea cognitivă a pacienţilor fără a spori reacţiile adverse ale 
antagonistului receptorilor NMDA.

BI nr. 4349
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

GULEA Aurelian, MD; LIPKOWSKI Andrzej, PL; GARBUZ Olga, MD; 
MATALINSKA Joanna, PL; ŢAPCOV Victor, MD

Compusul N-(3-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-
hidrazincarbotioamidă - inhibitor al proliferării celulelor 

MeW-164 ale melanomului uman

Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la un compus organic din 
clasa tioamidelor care poate găsi aplicare în medicină în calitate de preparat citos-
tatic la profilaxia şi tratamentul melanomului uman.

Esenţa invenţiei constă în sinteza compusului N-(3-metoxifenil)-2-(piridin-
2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamidă cu formula: 

care manifestă proprietatea de inhibare a proliferării celulelor MeW-164 ale mela-
nomului uman.

BI nr. 4350
LES LABORATOIRES SERVIER, FR

LINOL Julie, LAURENT Stéphane, GRENIER Arnaud, MATHIEU Sébastien, FR

Forma cristalină delta a sării de L-arginină  
a perindoprilului, procedeu de obţinere  

a ei şi compoziţii farmaceutice care o conţin

Prezenta invenţie se referă la forma cristalină delta a sării de L-arginină a 
perindoprilului cu formula (I):
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caracterizată prin următoarele puncte maxime ale difracţiei razelor X pe pulbere, 
măsurate cu ajutorul unui difractometru cu anticatod de cupru şi exprimate în va-
lori ale unghiului Bragg 2 teta (°): 4,3, 11,0, 11,1, 13,2, 14,6, 16,0 şi 21,9;
precum şi la un procedeu de preparare a ei prin cristalizare sau recristalizare dintr-
un amestec binar de acetonitril, acetat de etil sau eter metil-terţ-butilic şi dimetil-
sulfoxid sau dintr-un amestec ternar de acetonitril, dimetilsulfoxid şi toluen, la o 
temperatură mai mare de 20°C; şi la compoziţiile farmaceutice care o conţin.

Procedeul descris asigură obţinerea formei cristaline delta a sării de L-argi-
nină a perindoprilului cu formula (I) care posedă o stabilitate sporită.

BI nr. 4363
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, US

CURRIE Martin James, US

Forma cristalină a 4-[5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]- 
4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-izoxazolil]-N-[2-oxo-2-
[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil]-1-naftalencarboxamidei  

şi utilizările sale

Invenţia se referă la un polimorf cristalin al 4-[5-[3-cloro-5-(trifluorometil)
fenil]-4,5-dihidro-5-(trifluorometil)-3-izoxazolil]-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)
amino]etil]-1-naftalencarboxamidei (Compusul 1). 
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Polimorful cristalin, desemnat ca Forma B, este caracterizat prin difracto-
grama de raze X pe pulbere având cel puţin valorile 2θ: 17,433; 18,586; 20,207; 
20,791; 21,41; 22,112; 23,182; 24,567 şi 27,844.

De asemenea, sunt dezvăluite compoziţii care conţin Forma polimorfă B şi 
procedee de combatere a dăunătorilor parazitari nevertebraţi, care prevăd pune-
rea în contact a dăunătorului nevertebrat sau a habitatului acestuia cu o cantitate 
efectivă paraziticidă de Forma B sau cu o compoziţie care conţine Forma B.

BI nr. 4364
INSTITUTUL DE CHIMIE AL AŞM

MACAEV Fliur, CURLAT Serghei, LOGINA Liudmila

CATALIZATOR DE EPOXIDARE HETEROGENĂ  
A (+)-3-CARENEI

Invenţia se referă la domeniul chimiei organice, şi anume la un catalizator de 
epoxidare heterogenă a (+)-3-carenei.

Conform invenţiei, se revendică aplicarea oxidului de aluminiu sub formă 
de particule nanodimensionale de 2...4 nm în calitate de catalizator de epoxidare 
heterogenă a (+)-3-carenei.

BI nr. 4365
INSTITUTUL DE CHIMIE, INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  

ŞI BIOTEHNOLOGIE ALE AȘM  
COCU Maria, RUDIC Valeriu, BULHAC Ion, RUDI Liudmila, GUTIUM Victoria, 

CEPOI Liliana, MISCU Vera, CHIRIAC Tatiana, DJUR Svetlana

Bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinum-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-
dien-1,6-diolato(-2)-O1,  N4, O6]fier(III) nitrat 

şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium 
cruentum cu utilizarea acestuia

Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, în special la sinteza unui nou 
compus coordinativ al fierului(III) cu proprietăţi antioxidante, care poate fi utilizat 
în industria alimentară şi în medicină,  şi la un procedeu de cultivare a microalgei 
Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia.

Conform invenţiei, se revendică un compus coordinativ - bis[1-fenil-3-metil-
6-(piridinum-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1,6-diolato(-2)-O1,  N4, O6]fier(III)nitrat.

De asemenea, se revendică un procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium 
cruentum, care constă în aceea că se cultivă microalga pe un mediu nutritiv ce con-
ţine, g/L: NaNO3 - 5,0; NaCl - 7,0; KCl - 7,5; MgSO4•7H2O - 1,8; Ca(NO3)2•4H2O - 0,15; 
KBr - 0,05; KI - 0,05; K2HPO4 - 0,2; ZnSO4•5H2O - 0,00002; CuSO4•5H2O - 0,00005; 
MnSO4•5H2O - 0,0003; H3BO3 - 0,0006; MoO3 - 0,00002; NaVO3 - 0,00005, compusul 
bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinum-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1,6-diolato(-2)-O1,N4,O6]
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fier(III)nitrat - 0,01…0,011 şi apă distilată până la 1 L, având pH-ul 6,8…7,2; la tempera-
tura de 23…25°C, iluminarea de 2000…3000 lx/cm2, cu agitare lentă periodică.

Rezultatul constă în majorarea conţinutului de fenoli în biomasa de microalgă.

BI nr. 4366
INSTITUTUL DE CHIMIE, INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  

ŞI BIOTEHNOLOGIE ALE AȘM  
COCU Maria, RUDIC Valeriu, BULHAC Ion, RUDI Liudmila, GUTIUM Victoria, 

CEPOI Liliana, BALAN Cristina, MISCU Vera, CHIRIAC Tatiana, GHELBET Viorica

Bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-
dien-1-hidroxi-6-olato(-2)-O1,N4, O6]fier(II) sulfat tetrahidrat 

şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium 
cruentum cu utilizarea acestuia

Invenţia se referă la chimie şi biotehnologie, în special la sinteza unui nou 
compus coordinativ al fierului(II) cu proprietăţi antioxidante, care poate fi utilizat 
în industria alimentară şi în medicină, şi la un procedeu de cultivare a microalgei 
Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia. 

Conform invenţiei, se revendică un compus coordinativ - bis[1-fenil-3-metil-
6-(piridinium-4-il)-4,5-diaza-hexa-1,3-dien-1-hidroxi-6-olato(-2)-O1,  N4, O6]fier(II) 
sulfat tetrahidrat. 

De asemenea, se revendică un procedeu de cultivare a microalgei Por-
phyridium cruentum, care constă în aceea că se cultivă microalga pe un me-
diu nutritiv ce conţine, g/L: NaNO3 - 5,0; NaCl - 7,0; KCl - 7,5; MgSO4•7H2O -
1,8; Ca(NO3)2•4H2O - 0,15; KBr - 0,05; KI - 0,05; K2HPO4-0,2; ZnSO4•5H2O - 
0,00002; CuSO4•5H2O - 0,00005; MnSO4•5H2O - 0,0003; H3BO3 - 0,0006; MoO3 -
0,00002; NaVO3 - 0,00005, compusul bis[1-fenil-3-metil-6-(piridinium-4-il)-4,5-di-
aza-hexa-1,3-dien-1-hidroxi-6-olato(-2)-O1,  N4, O6]fier(II) sulfat tetrahidrat - 0,011…
0,012 şi apă distilată până la 1 L; având pH-ul 6,8…7,2, la temperatura de 23…25°C, 
iluminarea de 2000…3000 lx/cm2, cu agitare lentă periodică.   

Rezultatul constă în majorarea conţinutului de fenoli în biomasa de microalgă.

BI nr. 4370 
INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM

ARÎCU Aculina, MD; MANGALAGIU Ionel, RO; CIOCÂRLAN Alexandru, MD; 
LUNGU Lidia, MD; ZBÂNCIOC Gheorghiţă, RO; VORNICU Nicoleta, RO

11,12-Bis-p-tolil-piridazonil-drim-5(6),8(9)-dien-7-onă 
care manifestă proprietăţi antifungice şi antibacteriene

Invenţia se referă la domeniul chimiei şi medicinei, şi anume la sinteza unui 
compus nou cu schelet hibrid terpenic şi azaheterociclic, care poate găsi aplicare 
în medicină în calitate de preparat antifungic şi antibacterian.
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Conform invenţiei, se revendică compusul 11,12-bis-p-tolil-piridazonil-drim-
5(6),8(9)-dien-7-ona,  care manifestă proprietăţi antifungice şi antibacteriene.

BI nr. 4371
GILEAD SCIENCES, INC., US

CORKEY, Britton Kenneth, ELZEIN Elfatih, JIANG, Robert H., KALLA, Rao V., 
KOLTUN, Dmitry, LI Xiaofen, MARTINEZ Ruben, PARKHILL Eric Q., PERRY, Thao, 

ZABLOCKI Jeff, VENKATARAMANI Chandrasekar, 
GRAUPE Michael, GUERRERO Juan, US

DERIVAŢI DE BENZ O[F][1,4]OXAZEPIN-5-ONE  
CA MODULATORI AI CANALELOR IONICE

Prezenta invenţie se referă la compuşi noi inhibitori ai canalelor de sodiu şi 
la utilizarea lor în tratamentul diferitelor stări de boală, inclusiv al bolilor cardio-
vasculare şi al diabetului. 

Structura compuşilor revendicaţi este prezentată prin formula II:

unde  R2, R3, R4, R10, R17 , m şi n sunt definiţi în descriere.
Compuşii funcţionează ca blocatori ai canalelor de sodiu de curent întârziat.

BI de scurtă durată nr. 949
INSTITUTUL DE CHIMIE AL AȘM; SRL „UISPAC”

MACAEV Fliur, MEREUŢĂ Aliona, DUCA Gheorghe, BUZHOR Serghei

PROCEDEU DE RECICLARE A DEŞEURILOR  
DE MASE PLASTICE

Invenţia se referă la un procedeu de reciclare a deşeurilor de mase plastice 
şi poate fi utilizată pentru obţinerea diverselor articole polimerice.

Procedeul, conform invenţiei, include separarea poliolefinelor de restul de 
deşeuri de mase plastice, mărunţirea preliminară a poliolefinelor şi a restului de de-
şeuri de mase plastice până la dimensiuni de circa 50 mm şi mărunţirea fină până la 
dimensiuni de 0,5…10 mm. Poliolefinele şi restul de deşeuri de mase plastice mărun-
ţite fin se amestecă în raport de respectiv (0,1…0,5):(0,5…0,9) părţi de masă, după 
care urmează omogenizarea şi transportarea amestecului obţinut cu viteza de 0,2 
m/s într-un extruder, plastifierea amestecului la temperatura de 180…210°C până la 
obţinerea unei mase omogene, care se supune calibrării, presării şi formajului.

(II)
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Procedeul propus permite realizarea unui proces economic fără pregătirea 
preliminară a materiei prime (spălare, uscare), fără poluarea mediului ambiant cu 
ape reziduale şi deşeuri volatile.

BI nr. 4375
LES LABORATOIRES SERVIER, FR

PEDRAGOSA MOREAU Sandrine, LEFOULON François, FR; 
MORÍS VARAS Francisco, GONZÁLEZ SABÍN Javier, ES

Procedeu de sinteză enzimatică a (7S)-1-(3,4-
dimetoxibiciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-il)-N-metil-

metanaminei şi aplicarea în sinteza ivabradinei  
şi a sărurilor sale

Invenţia se referă la un procedeu de sinteză enzimatică a (7S)-1-(3,4-dime-
toxibiciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-il)-N-metil-metanaminei cu formula (I): 

şi la aplicarea acesteia în sinteza ivabradinei şi a sărurilor sale de adiţie cu un acid 
farmaceutic acceptabil.

BI nr. 4381
COSOV Vilghelm, MD; KLAUSER Victor, DE; COSOVA Tatiana,  

MATIUŞENSCHI Alexandru, LOZINSCAIA Iulia, LOZINSCHI Victor,  
BOGATII Sergiu, GOLOVIHIN Evgheni, MD

PROCEDEU DE PURIFICARE A SOLUŢIEI APOASE  
DE RADIONUCLIZI

Invenţia se referă la domeniul chimiei, în special la procedee electrochimice 
de purificare a soluţiilor apoase de radionuclizi, şi poate fi utilizată pentru pro-
tecţia mediului ambiant contra poluării prin separarea electrochimică şi sorbţia 
radionuclizilor din soluţii.

Procedeul de purificare a soluţiei apoase de radionuclizi constă în prelucra-
rea electrochimică a soluţiei apoase prin polarizarea soluţiei cu curent periodic cu 
impuls invers reglabil pe amplitudine şi durată, cu utilizarea anodului şi catodului 
insolubili. Prelucrarea se efectuează în etape repetabile, timp de o oră fiecare. Îna-

(I)
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inte de începerea prelucrării şi după finalizarea fiecărei etape soluţia se filtrează 
şi se înlătură sedimentul, totodată se măsoară gradul de radioactivitate al soluţiei, 
intensitatea radiaţiei sedimentului separat şi dependenţa potenţialului anodului şi 
catodului faţă de densitatea corespunzătoare a curentului pentru construirea cur-
belor de polarizare şi determinarea diapazonului de lucru al densităţii de curent. 
La începerea prelucrării densitatea de curent se schimbă de la 0 până la valorile 
de lucru timp de 10 min şi se efectuează electroliza timp de 50 min, pH-ul soluţiei 
fiind egal cu cel puţin 8, temperatura soluţiei fiind egală cu temperatura camerei, 
iar raportul dintre valoarea medie a impulsului direct de curent și valoarea medie 
a impulsului invers de curent se selectează în limitele 3,5:1…6:1. La ultima etapă de 
prelucrare anodul şi catodul se amplasează fiecare în huse din ţesătură insolubilă, 
în care din partea frontală se toarnă sorbenţi de natură anionitică şi cationitică de 
mărimea 0,5 mm.

BI nr. 4383
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

STRATULAT Elena, PRISACARI Viorel, REVENCO Mihail, DIZDARI Anna,  
ŞOVA Sergiu, CORJA Ion, PALAMARCIUC Oleg

Compusul acetato-(8-formilchinolintiosemicarbazono)
cupru(II) care manifestă activitate antibacteriană

Invenţia se referă la chimie şi medicină, şi anume la sinteza unui compus 
coordinativ nou al cuprului, biologic activ, din clasa tiosemicarbazonaţilor hetero-
ciclici, care poate găsi aplicare în medicină în calitate de preparat antimicrobian. 

Esenţa invenţiei constă în sinteza  compusului acetato-(8-formilchinolintio-
semicarbazo-no)cupru(II) cu formula:

care manifestă activitate antibacteriană faţă de bacteriile Staphylococcus aureus 
(tulpina 209-P), Enterococcus faecalis şi Proteus vulgaris.
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BI nr. 4316
ANGHELICI Gheorghe, CRUDU Oleg, PAVLIUC Galina, MD; 

MAMMADOVA Ulviyya, AZ

Utilizarea propionatului de 3-(2, 2, 2-trimetilhidrazinin) 
dihidrat pentru tratamentul gastropatiilor  

portale la pacienţii cu ciroză hepatică

Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologie. Conform invenţiei, 
se revendică utilizarea propionatului de 3-(2, 2, 2-trimetilhidrazinin) dihidrat pen-
tru tratamentul gastropatiilor portale la pacienţii cu ciroză hepatică, intravenos, 
câte 500 mg, de 1…2 ori pe zi, timp de 7…10 zile, apoi per os, câte 500 mg, de 1…2 
ori pe zi, timp de 4…6 săptămâni.

BI nr. 4317
ANGHELICI Gheorghe, CRUDU Oleg, PAVLIUC Galina; MD;  

MAMMADOVA Ulviyya, AZ

Utilizarea propionatului de 3-(2, 2, 2-trimetilhidrazinin) 
dihidrat pentru tratamentul pacienţilor cu ciroză hepatică 

avansată asociată cu insuficienţă cardiacă

Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologie. 
Conform invenţiei, se revendică utilizarea propionatului de 3-(2, 2, 2-trime-

tilhidrazinin) dihidrat pentru tratamentul cirozei hepatice avansate, asociată cu 
insuficienţă cardiacă, intravenos, câte 500 mg, de 1…2 ori pe zi, timp de 7…10 zile, 
apoi per os, câte 500 mg, de 1…2 ori pe zi, timp de 4…6 săptămâni.

BI de scurtă durată nr. 866
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU” 

MACAGONOVA Olga, NACU Viorel, COCIUG Adrian

DISPOZITIV PENTRU PREPARAREA  
ŢESUTURILOR BIOLOGICE

Invenţia se referă la medicină, şi anume la dispozitive pentru prepararea 
ţesuturilor biologice, utilizate în morfopatologie.

Dispozitivul pentru prepararea ţesuturilor biologice conţine un corp (14) din 
inox, executat în formă de paralelipiped, cu pereţi (2) şi o bază (3) cu picioruşe 
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din inox şi acoperit cu un capac (1) ne-
ted din cupru cu mânere (10). În corp 
(14) este amplasat un radiator tubular 
(4) din cupru pentru agentul frigorific, 
care contactează compact cu capacul 
(1) şi este unit cu un racord (6), pe care 
sunt montate o supapă de siguranţă 
(7), o pompă (8) şi un manometru (9). 
Corpul (14) este plasat pe o placă de 
suport dreptunghiulară (12) din masă 
plastică.

BI de scurtă durată nr. 867
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU”

COCIUG Adrian, MACAGONOVA Olga, CAPROŞ Nicolae, NACU Viorel

DISPOZITIV PENTRU SECŢIONAREA  
ŢESUTURILOR BIOLOGICE

Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
dispozitive pentru secţionarea ţesuturilor biolo-
gice, şi poate fi utilizată în morfopatologie şi his-
tologie, cu scopul de a studia modificările dege-
nerativ-distrofice şi de regenerare a ţesuturilor.

Dispozitivul pentru secţionarea ţesuturilor 
biologice conţine un corp (2) în formă de parale-
lipiped dreptunghic, un capăt (3) al căruia este 
executat deschis cu marginile ascuţite pentru 
secţionarea ţesutului. În corp (2) este amplasat 
un piston (1) turnat pentru expulzarea ţesutului 
secţionat, executat în formă de paralelipiped 
dreptunghic, cu un picioruş (5) pe o parte laterală, amplasat într-o canelură longi-
tudinală străpunsă cu o captură, executată pe una din părţile laterale ale corpului 
(1). Pe un capăt al pistonului (1), opus capătului deschis al corpului (2), este înşu-
rubat un mâner (6) cu un cap de lovire.
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BI scurtă durată nr. 868
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU” 

COCIUG Adrian, MACAGONOVA Olga, ZOTA Eremia, 
CAPROŞ Nicolae, NACU Viorel, BACIU Ion

DISPOZITIV PENTRU FIXAREA GREFEI OSOASE

Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
dispozitive pentru fixarea grefei osoase, şi poate fi 
utilizată în morfopatologie şi histologie.

Dispozitivul pentru fixarea grefei osoase 
conţine un corp cilindric (1) din oţel inoxidabil, în 
care sunt executate simetric, la acelaşi nivel, trei 
găuri străpunse, la care pe suprafaţa exterioară a 
corpului (1) sunt sudate trei bucşe de sprijin (3) cu 
filet interior. În bucşe (3) sunt înşurubaţi fixatori ai 
grefei osoase, formaţi fiecare dintr-un mâner (4) şi 
un cap (2) cu dinţi, care sunt executaţi în două rân-

duri verticale. Corpul (1) este sudat pe o placă portabilă (5), dotată cu un fixator 
(6) al dispozitivului de o masă.

BI de scurtă durată nr. 870
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU”

JERU Ion

METODĂ DE TRATAMENT AL CATARACTEI SENILE

Invenţia se referă la medicină, şi anume la oftalmologie, şi poate fi aplicată 
în tratamentul pacienţilor cu cataractă senilă.

Conform invenţiei, se efectuează anestezia locală, se prelucrează câmpul 
operator, se aplică blefarostatul, se efectuează o incizie a conjunctivei în regiunea 
limbului la nivelul orelor 10°°-14°° şi a corneei, în aceeaşi regiune, la nivelul orelor 
11°°-13°°, se deschide camera anterioară, se efectuează capsulorexisul anterior, se 
înlătură nucleul şi masele cristaliniene, se introduc 0,3 ml de aer steril în camera 
anterioară, se vizualizează capsula cristaliniană anterioară restantă prin apăsarea 
uşoară a  irisului în aria pupilară la nivelul orei 18°° cu un dispozitiv format din două 
plăci metalice cu lăţimea de 2 mm, unite între ele sub un unghi de 135°, una din 
plăci cu lungimea de 30 mm, iar a doua de 7 mm, introdus cu placa mică în came-
ra anterioară, şi anume pe suprafaţa anterioară a irisului, după care pe suprafaţa 
plăcii menţionate se lunecă cristalinul artificial şi se implantează în sacul capsular, 
apoi dispozitivul se înlătură, se suturează corneea şi conjunctiva, se administrează 
subconjunctival un preparat steroid, un antibiotic şi se aplică un pansament mo-
nocular aseptic.
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BI de scurtă durată nr. 871
CHIABURU Simona

CHIABURU Simona, MEREUŢĂ Ion, CERNAT Victor

METODĂ DE PROFILAXIE A COMPLICAŢIILOR 
RADIOTERAPIEI SAU A CHIMIOTERAPIEI LA PACIENŢII  

CU CANCER AL GLANDEI MAMARE

Invenţia se referă la medicină, în special la oncologie, şi poate fi utilizată 
pentru profilaxia complicatiilor radioterapiei sau ale chimioterapiei la pacienţii cu 
cancer al glandei mamare. Conform invenţiei, metoda revendicată constă în ace-
ea că se administrează 200 ml de un amestec pe bază de infuzie din rădăcini de 
păpădie şi partea vegetală de gălbenele, luate în raport de 1:1, şi nanodiamante 
de 4…10 nm, în concentraţie de 10-9…10-10 g/L, per os, de două ori pe zi, cu 20 min 
înainte de masă, concomitent, o dată pe zi se administrează 20 ml de un amestec 
pe bază de ulei de amarant şi ricin, luate în raport de 1:1, şi nanodiamante de 4…10 
nm, în concentraţie de 10-9…10-10 g/L, per os, cu 20 min înainte de masă, cu 5 zile 
înainte de cura de radioterapie sau de chimioterapie, seria de tratament constituie 
20…25 de zile.

BI de scurtă durată nr. 879
GRATI Serghei, COTEA Viorel

METODĂ DE LIPODERMOPLASTIE ABDOMINALĂ  
CU REPOZIŢIONARE OMBILICALĂ

Invenţia se referă la medicină, în special la chirurgia  estetică şi plastică, şi 
poate fi utilizată pentru lipodermoplastia abdominală cu repoziţionare ombilicală  
la pacienţii ce suferă de diferite grade de obezitate şi lipodismorfie avansată.

Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că se efectuează an-
estezia generală, se delimitează în condiţii aseptice câmpul operator, se infiltrează 
ţesuturile pe straturi în regiunea supraombilcală, subombilicală şi flancurile drept 
şi stâng cu soluţie de  2% de lidocaină  şi soluţie de adrenalină, apoi se efectuează 
o incizie începând din regiunea  suprapubiană, cuprinzând flancurile abdomina-
le, care se efectuează până la nivelul aponevrozei muşchilor abdominali drepţi 
şi oblici externi, după care se decolează un lambou cutaneo-adipos al regiunii 
xifopubiene de pe aponevroza muşchilor abdominali drepţi şi oblici externi, iar în 
treimea inferioară, în regiunea  suprapubiană în timpul decolării se păstrează un 
lambou conjuctivo-adipos cu fascia Thompson de o lăţime de 3…10 cm, se exci-
zează surplusul lamboului cutaneo-adipos şi se formează un alt lambou  cu repo-
ziţionarea ombilicală,  apoi se efectuează pexia liniei albe a abdomenului  cu fire 
neresorbabile şi/sau cu utilizarea unei plase sintetice, totodată marginea craniană 
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a lamboului conjuctivo-adipos cu fascia Thompson se fixează superior de lambo-
ul cutaneo-adipos, iar inferior - de aponevroza musculară a peretelui abdominal, 
după care se suturează tegumentele.

BI de scurtă durată nr. 880
ANGHELICI Gheorghe

METODĂ DE TRATAMENT MINIINVAZIV  
AL METASTAZELOR MASIVE HEPATICE

Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologie şi oncologie, şi poate 
fi utilizată pentru tratamentul miniinvaziv al metastazelor masive hepatice la paci-
enţii cu ciroză hepatică.

Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că prin accesul la-
paroscopic în regiunea subombilicală sub controlul opticii-video, se introduce un 
trocar suplimentar în regiunea subhepatică, se evacuează lichidul ascitic din ca-
vitatea abdominală, se identifică focarul tumoral hepatic şi se prelevă biopsia din 
tumoare, apoi cu ajutorul unui electrod bipolar, care se introduce prin portul tro-
carului, se efectuează diatermocoagularea bipolară cu frecvenţa de 300 kHz şi 
intensitatea de 100…250 W a suprafeţei centrale a tumorii cu aprofundarea lentă 
a electrodului cu termodistrugerea continuă a ţesutului tumoral fără lezarea ţesu-
tului hepatic adiacent, timp de 3…7 min în regim pulsativ, totodată la periferia ţe-
sutului hepatic intact se infiltrează 15…30 ml de un amestec care include, la 1,0 ml:

aprotinină, KUI   250…1000
sol. trombină, UI   25…100
sol. clorură de Ca2+,µmol  15…30,
ulterior în aceleaşi puncte se infiltrează sol. fibrinogen 15…30 mg, după care 

în spaţiul subhepatic se introduce un dren pentru control pe o perioadă de 2…5 
zile şi se efectuează lavajul peritoneal cu un amestec ce conţine antibiotice cu un 
spectru larg de acţiune şi fermenţi proteolitici.

BI de scurtă durată nr. 882
ARABADJI Vasilii

ARABADJI Vasilii, CAPROŞ Nicolae, KUSTUROVA Anna

CORSET DISTRACTOR DE CORECŢIE  
A COLOANEI VERTEBRALE

Invenţia se referă la medicină, în special la traumatologie şi ortopedie, şi 
este destinată tratamentului traumelor şi afecţiunilor coloanei vertebrale.

Corsetul distractor de corecţie a coloanei vertebrale conţine o tijă (1), 
pe capătul superior al căreia este instalat un fixator pentru gât (8) cu o sursă 
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de impulsuri magnetice (11). Pe un fixator lom-
bar (16) sunt fixate tije elastice de extindere 
verticală (19). Corsetul, de asemenea, conţine 
o vestă compresivă (26) cu catarame (27). Pe 
tija (1) sunt instalate o nervură (9) cu un ghidaj 
(10) pentru fixarea pe vesta compresivă (26), 
nervuri (3) cu fixatori (4) şi orificii (5) la ca-
pete, în care sunt fixate curele (6) pentru ex-
tinderea pe orizontală cu orificii de fixare (7), 
o tijă superioară verticală (12) cu orificii (15) 
pentru fixare la orificiile de fixare (25) ale ves-
tei compresive (26), o tijă de mijloc verticală 
(13) şi o tijă inferioară verticală (14).

BI de scurtă durată nr. 890
CHIABURU Simona

CHIABURU Simona, MEREUŢA Ion

METODĂ DE PRONOSTIC AL RISCULUI DEZVOLTĂRII 
HIPERPLAZIEI DISHORMONALE A GLANDEI MAMARE

Invenţia se referă la medicină, în special la mamologie, şi poate fi utilizată 
pentru pronosticul riscului dezvoltării hiperplaziei dishormonale a glandei mamare. 

Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că se recoltează 1,0 
ml de sânge, se separă plasma şi prin metoda radioimună se determină  cantitatea 
de fragmente ale  citokeratinei 19 (Cyfra 21-1), în cazul în care cantitatea variază 
în intervalul 1,7…2,4 ng/ml, se pronostichează un risc major de dezvoltare, în inter-
valul 1,2…1,6 ng/ml - un risc mediu şi în intervalul 0,7…1,1 ng/ml - un risc minor de 
dezvoltare a hiperplaziei dishormonale a glandei mamare.

BI de scurtă durată nr. 891
URECHE Corneliu, CERNAT Victor, HOTINEANU Adrian, ŢÂBÂRNĂ Gheorghe

METODĂ DE PLASTIE DE SÂN CU LAMBOU 
MUSCULOCUTAN UNIPEDICULAT DE MUŞCHI DREPT 

ABDOMINAL DUPĂ MASTECTOMIE

Invenţia se referă la medicină, în special la oncologie, şi poate fi utilizată 
pentru  plastie de sân cu lambou musculocutan unipediculat de muşchi drept ab-
dominal după mastectomie la pacientele cu cancer de glandă mamară.

Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că se efectuează 
marcajul preoperator al zonei la nivelul  glandei mamare mastectomizate, se mar-
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chează zona de reexcizie, apoi se efectuează marcajul abdominal al locului de 
prelevare a lamboului, după care liniile se unesc formând o elipsă, de asemenea, 
se marchează locul de formare a unui tunel, prin care se va efectua transpoziţia 
lamboului. În timpul operaţiei se efectuează incizia marginii superioare marcate 
până la aponevroza muşchiului drept abdominal, se decolează acest lambou până 
la nivelul ultimelor coaste contralaterale, după care se execută tunelul menţionat, 
se efectuează inciziile conform marcajului, se decolează lamboul din părţile para-
mediane până la 1 cm de linia albă a abdomenului, apoi din părţile homolaterale 
până  la 1…2 cm lateral de marginea muşchiului drept abdominal. După care se 
incizează cu 2 cm lateral de linia albă foiţa anterioară a aponevrozei muşchiului 
drept abdominal  cu păstrarea a  4…5 cm de foiţă anterioară a aponevrozei şi se 
eliberează pediculul vascular inferior al muşchiului, se mobilizează muşchiul spre 
partea superioară până la nivelul procesului xifoid. La nivelul marginilor laterale 
se ligaturează perforantele şi nervii intercostali, după care lamboul se tunelizează 
şi se plasează în locul receptor, iar pe peretele abdominal anterior suplimentar se 
aplică un alotransplant dermal pregătit preliminar. Se suturează lamboul la nivelul 
defectului, iar pe piele în regiunea glandei mamare reconstruite se aplică un plas-
ture hipoalergen pe suport de material neţesut cu adeziv pe bază de poliacrilat.

BI nr. 4341 
MEREUŢĂ Ion, VALICA Vladimir, CARAUŞ Vladimir, PARII Sergiu

SIROP PENTRU TRATAMENTUL STĂRILOR 
PRECANCEROASE GASTRICE

Invenţia se referă la gastroenterologie, în special la substanţe biologic active în 
formă de siropuri care pot fi utilizate pentru tratamentul stărilor precanceroase gastrice.

Conform invenţiei, siropul revendicat conţine: vitamina A, vitamina D2, vi-
tamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, niacină, vitamina B6, vitamina B12, 
biotină, acid folic, acid pantoteic, oxid de magneziu, oxid de cupru, selenat de so-
diu, nanoparticule de oxid de zinc şi argint, luate în raport de 9:1, şi sirop de zahăr, 
ingredientele fiind luate în următorul raport cantitativ pentru 100 ml:

vitamina A, mg  0,8 
vitamina D2, mg  0,005 
vitamina E, mg  10 
vitamina C, mg  100
vitamina B1, mg  3 
vitamina B2, mg  3,6 
niacină, mg  40 
vitamina B6, mg  2 
vitamina B12, mg  0,003 

biotină, mg  0,06 
acid folic, mg  0,2
acid pantoteic, mg  15
oxid de magneziu, mg 375 
oxid de cupru, mg  1 
selenat de sodiu, mg 0,055 
nanoparticule de oxid 
de zinc şi argint, mg` 6 
sirop de zahăr, ml  restul.
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BI de scurtă durată nr. 897
GAŢCAN Ştefan

GAŢCAN Ştefan, MEREUŢA Ion, GODOVANCIUC Stanislav

METODĂ DE PRONOSTICARE A  RISCULUI   
DE DEZVOLTARE A ENCEFALOPATIEI  

HIPOXICO-ISCHEMICE LA FĂT

Invenţia se referă la medicină, în special la obstetrică şi ginecologie, şi poate 
fi utilizată pentru pronosticarea riscului de dezvoltare a encefalopatiei hipoxico-
ischemice la făt.

Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că la termenul de 
graviditate de 20…21 de săptămâni se efectuează amniocenteza sub control eco-
grafic, se determină cantitatea acidului lactic şi a proteinelor în lichidul amniotic, 
în cazul în care raportul cantitativ al acidului lactic către proteine este mai mare 
de 12 se pronostichează riscul apariţiei encefalopatiei hipoxico-ischemice la făt.

BI de scurtă durată nr. 898 
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU”

COCIUG Adrian, MARIN Ion, ZOTA Ieremia, CAPROŞ Nicolae, 
MACAGONOVA Olga, NACU Viorel, BACIU Ion

DISPOZITIV PENTRU ÎNLĂTURAREA  
CARTILAJULUI ARTICULAR

Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
dispozitive pentru înlăturarea cartilajului articu-
lar, şi poate fi utilizată în morfopatologie şi his-
tologie. 

Dispozitivul pentru înlăturarea cartilajului 
articular conţine un inel (1) din oţel inoxidabil, pe 
care sunt fixate trei plăci (2) în formă de arc de 
cerc cu o tijă (4). În fiecare placă (2) sunt execu-
tate asimetric câte trei găuri străpunse, în care 
sunt fixate tuburi (3). În tuburi (3) sunt monta-
te arcuit pistoane (7), capetele libere ale cărora 
sunt executate ascuţite, în formă de cruce (8).
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BI de scurtă durată nr. 905
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU” 

MACAGONOVA Olga, ABABII Ion, NACU Viorel, COCIUG Adrian, 
JIAN Mariana, IGNATOV Olga

DISPOZITIV PENTRU SEPARAREA  
ŢESUTURILOR BIOLOGICE

Invenţia se referă la medicină, şi anu-
me la dispozitive pentru separarea ţesutu-
rilor biologice.

Dispozitivul pentru separarea ţesu-
turilor biologice conţine o placă (1) drept-
unghiulară de lucru cu două mânere (2). Pe 
suprafaţa de lucru a plăcii (1) sunt montate 
două cleme rabatabile (4). Dispozitivul mai 
conţine o tijă zimţată (9) pentru separarea 
ţesuturilor biologice, montată cu posibilita-
tea rostogolirii în nişte caneluri longitudi-

nale (11), executate pe suprafaţa plăcii (1). Dispozitivul este dotat cu un mecanism 
de fixare, care include o placă (15), o tijă filetată (12) şi un capac cu filet interior. 
Toate piesele sunt executate din inox.

BI de scurtă durată nr. 914
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU” 

COCIUG Adrian, MARIN Ion, ZOTA Ieremia, CAPROŞ Nicolae, 
MACAGONOVA Olga, NACU Viorel, BACIU Ion

DISPOZITIV DE FIXARE A OASELOR SPONGIOASE  
PENTRU PREPARAREA GREFEI OSOASE

Invenţia se referă la medicină, în spe-
cial la dispozitive de fixare a oaselor pentru 
prepararea grefei osoase, şi poate fi utiliza-
tă în medicina regenerativă, domeniul ce-
lulelor stem, morfopatologie şi histologie.

Dispozitivul de fixare a oaselor spon-
gioase pentru prepararea grefei osoase 
conţine o placă de sprijin (1), pe o margine a 
căreia este sudată vertical o tijă (2) spiralată 
conică cu vârf ascuţit. Pe marginea opusă a 
plăcii de sprijin (1) este montat un mecanism 
de fixare, care include o placă de fixare (7) 
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 şi o tijă filetată (8), amplasată cu posibilitatea trecerii printr-un orificiu străpuns file-
tat (10), executat în placa de fixare (7), şi un orificiu (4), executat în placa de sprijin 
(1). La un capăt al tijei filetate (8) este fixat un cilindru (5) cu filet interior cu două 
mânere (6) amplasate simetric, iar la capătul opus al acesteia este fixat un capac (9) 
cu filet interior. Toate elementele dispozitivului sunt executate din oţel inoxidabil.

BI de scurtă durată nr. 915
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU” 

COCIUG Adrian, NACU Viorel, CAPROŞ Nicolae,  
ZOTA Ieremia, MACAGONOVA Olga

DISPOZITIV PENTRU CURĂŢAREA OASELOR  
TUBULARE DE MĂDUVA OSOASĂ

Invenţia se referă la medicină, în special la dis-
pozitive pentru curăţarea oaselor tubulare de măduva 
osoasă, şi poate fi utilizată în medicina regenerativă, 
domeniul celulelor stem, morfopatologie şi histologie.

Dispozitivul pentru curăţarea oaselor tubulare 
de măduva osoasă conţine o tijă (1) conică, pe care 
sunt executaţi spini (2) amplasaţi spiralat. Vârful (3) 
tijei (1) este executat cu filet spiralat. De capătul opus 
al tijei (1) este sudată o coadă hexagonală (5) pentru 

fixarea dispozitivului într-un mecanism de rotire. Toate elementele dispozitivului 
sunt executate din oţel inoxidabil.

BI de scurtă durată nr. 916
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU” 

COCIUG Adrian, NACU Viorel, ZOTA Ieremia, 
CAPROŞ Nicolae, MACAGONOVA Olga

DISPOZITIV PENTRU ÎNLĂTURAREA CARTILAJULUI  
ŞI ŢESUTURILOR MOI DE PE SUPRAFAŢA ARTICULARĂ

Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
dispozitive pentru înlăturarea cartilajului şi ţesu-
turilor moi de pe suprafaţa articulară, şi poate fi 
utilizată în morfopatologie şi histologie. 

Dispozitivul pentru înlăturarea cartilajului şi 
ţesuturilor moi de pe suprafaţa articulară conţine 
un corp (1) în formă de calotă din oţel inoxidabil, 
pe care este sudată o coadă (4). În peretele cor-
pului (1) sunt executate 32 de găuri străpunse (2), 
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o porţiune din marginea fiecărei găuri fiind executată ascuţită sub un unghi de 45°. 
Pe marginea corpului (1) sub un unghi de 45° sunt sudaţi dinţi (3).

BI de scurtă durată nr. 917
CIOBANU Marcel, RUSU Porfirii, BELEV Nicodim, ŞTEPA Serghei,  

PÎNZARU Nicolae, PATRAŞCU Octavian, GODOROJA Vitalie, LAUR Veaceslav

METODĂ DE TRATAMENT AL OCLUZIEI INTESTINALE 
SUBCOMPENSATE DE ORIGINE TUMORALĂ

Invenţia se referă la medicină, în special la oncologie şi poate fi utilizată 
pentru tratamentul chirurgical al ocluziei intestinale subcompensate de origine 
tumorală.

Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că după o pregătire 
preoperatorie a pacientului se efectuează laparotomia cu localizarea formaţiunii 
tumorale, se înlătură porţiunea afectată de intestin în volum radical oncologic cu 
limfodisecţie pe vasele sangvine corespunzătoare, după care capătul distal al co-
lonului se fixează cu 3…4 pense, se efectuează prelucrarea aseptică a lumenului 
colonului, apoi capătul proximal al colonului se fixează cu 3…4 pense şi se efectu-
ează prelucrarea aseptică a lumenului, după care în peretele porţiunii proximale 
la o distanţă de 10…15 cm de la marginea rezecţiei se efectuează o incizie pentru 
aplicarea unei anastomoze, cu ajutorul dispozitivului pentru aplicarea suturilor 
mecanice se aplică anastomoză terminolaterală în regiunea inciziei pe peretele 
porţiunii proximale cu porţiunea distală a colonului, apoi se pregăteşte abordul 
în peretele anterior abdominal pentru exteriorizarea capătului porţiunii proximale 
cu aplicarea colostomei, peste 1…3 luni extraperitoneal se închide colostoma prin 
suturarea pereţilor colonului şi închiderea defectului peretelui abdominal anterior.

BI de scurtă durată nr. 918
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 

SPÂNU Constantin, BIRCA Liudmila, SPÂNU Igor, CORNILOV Stela, JURAVLIOV 
Tatiana, SAJEN Octavian, DONOS Ala, APOSTOL Mariana

METODĂ DE TRATAMENT AL MENINGITEI  
ENTEROVIRALE LA COPII

Invenţia se referă la medicină, în special la bolile infecţioase şi poate fi utili-
zată pentru tratamentul meningitei enterovirale la copii.

Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că se efectuea-
ză terapia de bază care include respectarea regimului igienic, dietic, de repaus 
la pat în perioada acută, tratamentul patogenetic,  simptomatic,  de detoxifie-
re şi de ameliorare a circulaţiei sangvine cerebrale, totodată suplimentar per os 
se administrează 5α-furostan-3β,22,26-triol-3-[O-β-D-glucopiranozil-(1→2)-β-D-
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glucopiranozil(1→4)-β-D-galactopiranozil]-26-O-β-D-glucopiranozid), câte 100 mg
de 2 ori pe zi, cu 30 min înainte de masă, timp de 30 de zile.

 BI nr. 4355
ALSALIEM Sulaiman, BENDELIC Eugeniu

ŞUNT CU SUPAPĂ PENTRU NORMALIZAREA  
TENSIUNII INTRAOCULARE

Invenţia se referă la oftalmologie, în special 
la şunturi cu supape pentru normalizarea tensiunii 
intraoculare, şi poate fi utilizată pentru tratamen-
tul chirurgical al glaucomului.

Şuntul pentru normalizarea tensiunii intra-
oculare conţine un contur (1) din tijă curbiliniu 
deschis, executat, în special, în formă de cerc sau 
oval, la suprafaţa interioară a căruia, sub un unghi 
faţă de planul acestuia, este ataşat un tub (2), care 
comunică cu cavitatea formată de contur (1). În 
locul de desfacere a conturului (1) este ataşat un 

tub (3), amplasat într-un plan cu acesta. Ambele tuburi (2), (3) sunt amplasate pe 
segmentele opuse ale conturului (1). Toate elementele şuntului sunt executate din 
material elastic, iar conturul (1) şi tuburile (2), (3) sunt executate dintr-un întreg.

Supapa pentru şuntul pentru normalizarea tensiunii intraoculare conţine un 
tub-colector (4), din partea capătului închis al căruia, pe suprafaţa lui laterală, sunt 
executate orificii (5). În tubul-colector (4), din partea capătului lui deschis, este 
instalat tubul (3) şuntului. Diametrul interior al tubului-colector (4) corespunde cu 
diametrul exterior al tubului (3), iar toate elementele supapei sunt executate din 
material elastic.

BI de scurtă durată nr. 926 
ANGHELICI Gheorghe, CRUDU Oleg, DANU Matriona, LUPU Gheorghe

METODĂ DE TRATAMENT LAPAROSCOPIC  
AL ASCIT-PERITONITEI BACTERIENE SPONTANE  

ÎN CIROZA HEPATICĂ DECOMPENSATĂ

Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologie. Conform invenţi-
ei, metoda revendicată constă în aceea că se efectuează terapia intensivă care 
include administrarea parenterală a antibioticelor, hepatoprotectoarelor, plasmei, 
aminoacizilor, preparatelor reologice, dezagregante şi diuretice, iar suplimentar 
se efectuează laparocenteza cu evacuarea a 3…5 L de lichid ascitic contaminat, 
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apoi prin abord laparoscopic sub control vizual se instalează un dren în etajul ab-
dominal inferior, prin care se insuflă CO2 în cantitate de 3000…5000 cm3, barbo-
tându-l prin lichidul ascitic restant timp de 3…5 min, după care gazul administrat 
se evacuează prin trocarul superior, apoi prin dren se insuflă O2 în cantitate de 
1000…3000 cm3, barbotându-l prin lichidul ascitic restant timp de 2…3 min, după 
care se evacuează tot lichidul ascitic restant, iar prin dren se introduce consecutiv 
sol. lidocaină 2% în cantitate de 20…30 ml, dexametazon 8…16 mg dizolvat în 
100…200 ml de sol. NaCl 0,9%, lidază 370…640 U dizolvată în 200…500 ml de 
sol. NaCl 0,9%, un antibiotic din grupa cefalosporinelor şi un antimicrobian din 
grupa fluorchinolonelor, dizolvate în 200…500 ml de sol. NaCl 0,9%, procedura 
de administrare a preparatelor menţionate prin drenul instalat se efectuează zilnic, 
timp de 3…5 zile.

BI de scurtă durată nr. 927
ANGHELICI Gheorghe, CRUDU Oleg

METODĂ DE TRATAMENT AL PERITONITEI SPONTANE 
ANAEROBE ÎN CIROZA HEPATICĂ DECOMPENSATĂ  

CU SINDROM HEPATO-RENAL

Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologie. Conform invenţi-
ei, metoda revendicată constă în accea că se efectuează terapia intensivă, care 
include administrarea parenterală a antibioticelor, hepatoprotectoarelor, plasmei, 
aminoacizilor, preparatelor reologice şi diuretice, iar suplimentar se efectuează 
laparocenteza cu evacuarea a 3…5 L de lichid ascitic contaminat, se instalează 
un dren în etajul inferior al abdomenului, prin care se insuflă O2 în cantitate de 
1000…3000 cm3, barbotându-l prin lichidul ascitic restant timp de 2…3 min, apoi 
prin dren se introduce consecutiv lidază 370…640 U dizolvată în 200…500 ml de 
sol. NaCl 0,9%, dexametazon 8…16 mg dizolvat în 100…200 ml de sol. NaCl 0,9% 
şi antibiotice din grupele cefalosporinelor şi macrolidelor dizolvate în 200…500 
ml de sol. NaCl 0,9%, procedura de introducere a medicamentelor prin dren se 
repetă de 1…2 ori pe zi, timp de 3…5 zile.

 BI de scurtă durată nr. 928
ANDON Elvira, PANTELEICIUC Dorin, ANDON Victor, ANDON Liviu

METODĂ DE PLASTIE A DEFECTULUI DUPĂ  
ÎNLĂTURAREA CHISTULUI PILONIDAL

Invenţia se referă la medicină, în special la chirurgia coloproctologică, şi 
poate fi utilizată pentru plastia defectului după înlăturarea chistului pilonidal.
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Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că după înlăturarea 
în bloc a chistului pilonidal cu ţesutul subcutanat până la ţesutul sănătos şi fascia 
profundă cu obţinerea unui defect de formă ovală în plan longitudinal, se aplică 
suturi etanşe, începând de la fiecare unghi al plăgii până la diametrul ei transversal 
maximal, iar în regiunea menţionată a plăgii se aplică câte trei suturi în formă de 
„U” pe ambii pereţi ai plăgii cu fixarea pielii de fundul ei.

BI de scurtă durată nr. 929
INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

CIOBANU Gheorghe, ŞCERBATIUC Dumitru, LEHTMAN Sofia

METODĂ DE TRATAMENT AL SIALOLITIAZEI

Invenţia se referă la chirurgia maxilo-facială, în special la o metodă de tra-
tament al sialolitiazei.

Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că după examinarea clinico-radio- 
logică şi determinarea poziţiei calculului se efectuează anestezia nervului alveolar 
al mandibulei şi a nervului lingual în combinaţie cu anestezia locală a ţesuturilor 
adiacente, după care se aplică o ligatură în jurul ductului glandei salivare, posterior 
localizării calculului şi apoi se ridică, ulterior se efectuează o incizie longitudinală 
şi se îndepărtează calculul, apoi timp de 7...14 zile, începând din prima zi a perioa-
dei postoperatorii, pacientului i se prescriu zilnic, per os, comprimate de Rovamy-
cine 3 mln UI de 2 ori pe zi, timp de 7 zile, după care se efectuează lavajul glandei 
salivare cu o soluţie ce conţine clorhidrat de lidocaină 0,1% şi gluconat de clor-
hexidină 0,2% de 3 ori pe zi, primul lavaj se efectuează imediat după intervenţia 
chirurgicală, iar peste 5 min se aplică pe zona intervenţiei chirurgicale un tampon 
cu soluţie din 0,3 ... 0,5 mg de 5-fluorouracil în 1 ml soluţie NaCl de 0,9%, după 
care se administrează, per os, 15 mg de folinat de calciu o dată pe zi, apoi de 3 ori 
pe zi, câte 10 ml de soluţie de KI 3% şi câte 50 de picături de soluţie care conţine 
extract de Centaurii umbellati 0,6%; Levistici officinalis 0,6%; Rosmarini officinalis 
0,6% şi alcool etilic 16…19,5%.

 BI de scurtă durată nr. 930
GAŢCAN Ştefan, STRATULAT Petru, GODOVANCIUC Stanislav, MEREUŢA Ion

METODĂ DE TRATAMENT AL HERPESULUI GENITAL

Invenţia se referă la medicină, în special la obstetrică şi ginecologie şi poa-
te fi utilizată pentru tratamentul herpesului genital. Conform invenţiei, metoda 
revendicată constă în aceea că se administrează, intramuscular, o dată pe zi, un 
amestec care constă dintr-un remediu homeopatic care include soluţii de sulfur 
D10−3,3 µl, sulfur D4−3,3 µl, vincetoxicum hirundinaria D6−6,6 µl, vincetoxicum 
hirundinaria D30−6,6 µl, vincetoxicum hirundinaria D10−6,6 µl, praf de nanodia-
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mante de 4…10 nm în cantitate de 0,1 g în sol. de NaCl de 0,9% până la 1,1 ml, seria 
de tratament constituie 30 de zile.

BI de scurtă durată nr. 931
CĂTANĂ Monica

APARAT PENTRU ANTRENAMENT  
PENTRU CAMERA DE BAIE

Invenţia se referă la aparate pentru an-
trenament, care sunt utilizate pentru antrena-
rea sistemului locomotor în timpul îmbăierii.

Aparatul pentru antrenament pentru ca-
mera de baie conţine un suport (1) pentru fixa-
rea pe un perete (7) al camerei de baie, dea-
supra unei căzi (8) în plan vertical, care trece 
prin axa longitudinală a acesteia. Pe suport (1), 
cu posibilitatea deplasării pe verticală şi fixării 
poziţiei, este instalat un cursor (2), dotat cu o 

consolă (3), pe care, cu posibilitatea deplasării pe orizontală şi fixării poziţiei, este 
instalat un cursor (4) cu un ax (5) cu o pereche de pedale (6) ale unui mecanism 
de rezistenţă.

BI de scurtă durată nr. 939
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU” 

URSU Alexandru, NACU Viorel, MACAGONOVA Olga, JIAN Mariana,  
COCIUG Adrian, SARMANIUC Viorica, IGNATOV Olga

DISPOZITIV PENTRU MENŢINEREA FICATULUI  
ÎN PROCESUL DECELULARIZĂRII

Invenţia se referă la medicina regenerativă, 
şi anume la dispozitive pentru menţinerea ficatu-
lui în procesul decelularizării.

Dispozitivul pentru menţinerea ficatului în 
procesul decelularizării conţine un recipient (1) 
din masă plastică, în care este amplasat un suport 
pentru plasarea ficatului, format dintr-o placă 
perforată (2) cu fixatoare (3) curbate, care sunt 
fixate pe doi pereţi opuşi ai recipientului (1). Toate 
piesele suportului sunt executate din inox.
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BI de scurtă durată nr. 940 
FURTUNĂ Ludmila

METODĂ DE PREÎNTÂMPINARE  
A FORMĂRII CICATRICILOR

Invenţia se referă la medicină, în special la cosmetologie şi poate fi utilizată 
pentru preîntâmpinarea formării cicatricilor.

Conform invenţiei, metoda revendicată constă în aceea că local se aplică un 
unguent care conţine: praf de castravete amar, suspensie de fibroblaste în canti-
tate de 500 mii/ml, ceară, dimetilsulfoxid, glicerină şi ulei din seminţe de dovleac 
presat la rece, componentele fiind luate în următorul raport pentru 100 ml:

praf de castravete amar, g 10…12  
suspensie de fibroblaste, ml 2…3  
ceară, g    13…15  
dimetilsulfoxid, ml  10…15  
glicerină, ml   10…15
ulei din semiţe de dovleac, ml  restul,   
concomitent, zilnic, per os, se administrează metionină câte 0,25 g, de 3 ori 

pe zi, seria de tratament constituie 23 de zile.

BI nr. 4369
SOSEI R&D LTD, GB

SNAPE Susan, TANSLEY Robert, GB

UTILIZAREA GLICOPIROLATULUI PENTRU TRATAREA 
TAHICARDIEI, DOZĂ UNICĂ, DISPOZITIV  

DE ADMINISTRARE, METODĂ DE TRATAMENT  
ŞI PROFILAXIE A TAHICARDIEI

Invenţia se referă la medicină, în special la utilizarea glicopirolatului pentru 
tratarea tahicardiei,  un dispozitiv de administrare, o metodă de tratament şi pro-
filaxie a tahicardiei asociată cu alte patologii, cum ar fi: bronhopneumopatia ob-
structivă cronică, astmul bronşic, fibroza chistică şi alte boli ale căilor respiratorii.  

Conform invenţiei, se revendică utilizarea unei compoziţii farmaceutice inha- 
labile cu conţinut de glicopirolat sau de o sare farmaceutic acceptabilă a acestuia 
în calitate de agent de reducere a frecvenţei contracţiilor cardiace.
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BI de scurtă durată nr. 948
TOPALO Valentin, CHELE Nicolae, SÎRBU Dumitru

METODĂ DE INSTALARE SIMULTANĂ GHIDATĂ  
A IMPLANTELOR DENTARE DE STADIUL DOI

Invenţia se referă la stomatologie, în special la implantologia dentară şi poate 
fi utilizată pentru instalarea simultană ghidată a implantelor dentare de stadiul doi.

Conform invenţiei, metoda constă în aceea că include două etape, la prima 
etapă se efectuează  anestezia locală şi regională, se efectuează inciziile vestibu-
lare, se decolează lamboul mucoperiostal până la punerea în evidenţă a marginilor 
alveolelor  dinţilor supuşi extracţiei, apoi se extrage dintele, se examinează  alve-
ola, se înlătură ţesutul granular şi eventualele eschile radiculare. Apoi cu o freză 
dentară gradată se determină adâncimea alveolei, iar cu ajutorul  osteotoame-
lor gradate după lungime şi diametru se determină traiectul şi unghiul canalului 
alveolei, totodată se introduc consecutiv osteotoame de diferite diametre şi se 
selectează osteotomul astfel încât spaţiul  între el şi peretele alveolei de partea 
vestibulară să constituie 2 mm, se selectează un implant de un diametru identic os-
teotomului selectat şi totodată cu o lungime mai mare decât adâncimea alveolei,  
se introduce implantul cu exteriorizarea lui în regiunea apicală pentru stabilizare 
primară, în corpul implantului se înşurubează un conformator gingival standard 
cu lungimea de 4 mm şi cu dispozitivul Periotest Classic se apreciază stabilitatea  
primară  a implantului, după care se înlătură conformatorul şi se înşurubează şu-
rubul de acoperire. A doua etapă se efectuează la mandibulă peste 3…4 luni, la 
maxilă - peste 4…6 luni, care constă în aceea că se face o incizie pentru evidenţi-
erea  platformei implantului şi a marginilor apofizei alveolare, se apreciază starea 
ţesuturilor adiacente şi a spaţiului periimplantar şi se înşurubează conformatorul 
gingival, după care se apreciază stabilitatea secundară a implantelor.

BI de scurtă durată nr. 958
DORUC Andrei, ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, CLIPCA Andrian,  

DORUC Serghei, ŢÂBÂRNĂ Andrei

METODĂ DE TRATAMENT AL CANCERULUI LIMBII  
CU SUPLINIREA DEFECTULUI CU LAMBOU NAZOGENIAN

Invenţia se referă la medicină, în special la oncologie şi poate fi utilizată pen-
tru tratamentul cancerului limbii cu suplinirea defectului cu lambou nazogenian.  

Metoda constă în aceea că din partea corespunzătoare a gâtului se efectu-
ează incizii în regiunea staţiilor ganglionare ale nivelelor I, II şi III cu înlăturarea lor, 
se efectuează rezecţia în limite oncologice a tumorii limbii sau a planşeului bucal, 
se prepară lamboul nazogenian, care începe cu o incizie paralelă cu marginea ba-
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zilară a mandibulei şi cu 1…1,5 cm mai 
sus de ea, incizia se efectuează în sus pe 
obraz formând un lambou cu mărimea 
corespunzătoare mărimii defectului. In-
cizia în profunzime  se efectuează până 
la ţesutul subcutanat, prin care trec va-
sele faciale, marginile inciziei parale-
le cu mandibula  se separă de  ţesutul 
subcutanat pe o distanţă de 1 cm,  păs-
trând integritatea vaselor la acest nivel 
cu obţinerea unui lambou ce cuprinde 
segmentul a ce conţine toate straturile, 
segmentele tegumentare b şi c şi  seg-
mentul subcutanat bI-cI. Apoi lamboul 
se îndoaie cu suprafaţa cutanată spre 
plagă, iar capătul lui se introduce printr-
o breşă formată sub linia oblică externă 

în apropierea şi în jurul marginii bazilare a mandibulei. Se apropie de mandibulă 
spre cavitatea bucală printr-o breşă formată prin dezinserţia muşchiului milohio-
idian după evidarea lojei submandibulare. După amplasarea lamboului acesta se 
suturează în două straturi, şi anume segmentul c rămâne extraoral în regiunea 
geniană inferioară. Segmentul bI-cI cu pediculele vasculare se dispune în jurul mar-
ginii bazilare şi al feţei interne a mandibulei, segmentul b se amplasează deasupra 
crestei milohioidiene spre marginea plăgii de pe creasta alveolară sau din vestibul, 
înlocuind mucoasa fixă a crestei alveolare, care a fost înlăturată cu tumoarea în 
bloc şi totodată se restabileşte şanţul paralingual sau vestibular, iar segmentul 
a se amplasează de-a lungul axului longitudinal al limbii.  După aceasta plaga se 
suturează pe straturi, iar segmentul c se secţionează în formă triunghiulară şi se 
suturează în formă de Y în regiunea geniană.

BI de scurtă durată nr. 959
ARABADJI Vasilii

ARABADJI Vasilii, CAPROŞ Nicolae, STUPAC Ion, UNGUREANU Victor

FOTOLIU-PAT VERTICALIZATOR

Invenţia se referă la tehnica medicală, în special la fotolii-pat verticaliza-
toare, şi poate fi utilizată pentru întreţinerea pacienţilor grav bolnavi, precum şi a 
celor paralizaţi parţial sau complet.

Fotoliul-pat verticalizator conţine o bază (1), executată în formă de cadru 
cu suspensie, dotată cu roţi din faţă (2) cu frâne (41), roţi de ghidare (3), care 
conţin furci (4) şi rulmenţi de susţinere (5), şi cu mâner (18), fixat rigid cu baza (1) 
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din partea roţilor 
de ghidare (3). 
Fotoliul-pat ver-
ticalizator conţi-
ne, de asemenea, 
a un suport (6), 
montat rigid pe 
baza (1) din par-
tea roţilor din 
faţă (2), pe care 
prin articulaţii 
(26) este fixat un 

cric (7), pe care este instalat un scaun (24), unit prin articulaţii (32) cu un suport 
pentru picioare (33) în formă de L cu un limitator detaşabil (34), pe care este fixat 
un braţ (31), care cu ajutorul articulaţiilor (30) şi consolelor (29) este unit cu un 
regulator de înclinare (28) a suportului pentru picioare (33) şi cu un motor electric 
(27), amplasat sub scaun (24). Fotoliul-pat verticalizator conţine de asemenea o 
spetează (17), unită prin articulaţii (19) cu scaunul (24), totodată pe spetează (17) 
este instalat un regulator de înclinare (16) a spetezei (17), care conţine un motor 
electric (15), unit prin console (12) şi articulaţii (13) cu un braţ (14) al suportului (6), 
instalat sub scaun (24). Fotoliul-pat verticalizator conţine de asemenea un motor 
electric (25) cu fixator (11), instalat sub scaun (24), pe care prin susţinători (9), (10) 
sunt fixaţi un suport pentru şerveţele (8) şi un vas igienic (23) corespunzător. În 
scaun (24) şi în spetează (17), din părţile laterale, sunt executate locaşuri (20), în 
care sunt amplasate zăvoare (21) cu mânere (22), totodată scaunul (24) şi spetea-
za (17) sunt executate din lamele (40).

BI de scurtă durată nr. 963
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE „CHIRIL DRAGANIUC”

GHINDA Serghei, ABABII Ion, DANILOV Lucian, CHIROŞCA Valentina, 
LESNIC Evelina, MARAIANI Olga, GUILA Angela

METODĂ DE DETERMINARE A GRADULUI DE INTOXICAŢIE 
ENDOGENĂ LA COPIII CU AMIGDALITĂ CRONICĂ

Invenţia se referă la medicină, şi anume la imunologie şi poate fi utilizată pen-
tru determinarea gradului de intoxicaţie endogenă la copiii cu amigdalită cronică. 

Conform invenţiei, metoda constă în aceea că se colectează sânge, se sepa-
ră serul sangvin şi se introduc câte 50 µl de ser în trei eprubete, la care se adaugă 
câte 100 µl de soluţie tampon boric şi soluţie de polietilenglicol (PEG) de 2,5%, 
4,2% şi 8,0%, iar în a patra eprubetă de control se introduc 50 µl de ser şi 100 µl de 
soluţie tampon boric, apoi eprubetele se incubează pentru 15 min la temperatura 



104

,
În atenţia medicilor  

şi farmaciştilor

camerei, după care se determină densitatea optică la lungimea de undă de 340 nm, 
iar concentraţia complexelor imune circulante (CIC) în fiecare eprubetă se deter-
mină conform formulei:

CIC = DOEDS-DOEDC × 1000,
unde: 
DOEDS - densitatea optică în eprubeta de studiu, în UC;
DOEDC -  densitatea optică în eprubeta de control, în UC,
în cazul în care în eprubeta cu concentraţia PEG 2,5% CIC este mai mare de 

10 UC, cu concentraţia PEG 4,2% CIC este mai mare de 40 UC şi cu concentraţia 
PEG 8,0% CIC este mai mare de 240 UC se diagnostichează un grad înalt de intoxi-
caţie endogenă, în cazul în care în eprubeta cu concentraţia PEG 2,5% CIC este mai 
mic de 10 UC, cu concentraţia PEG 4,2% CIC este mai mic de 40 UC şi cu concen-
traţia PEG 8,0% CIC este mai mic de 240 UC - un grad mediu de intoxicaţie endo-
genă, iar în cazul în care în eprubeta cu concentraţia PEG 2,5% CIC este mai mare 
de 10 UC, cu concentraţia PEG 4,2%, CIC este mai mic de 40 UC şi cu concentraţia 
PEG 8,0% CIC este mai mic de 240 UC - un grad minim de intoxicaţie endogenă.

BI de scurtă durată nr. 966
GAŢCAN Ştefan

GAŢCAN Ştefan, MEREUŢA Ion

METODĂ DE PRONOSTIC AL RISCULUI DE DEZVOLTARE  
A PATOLOGIEI CONGENITALE A SISTEMULUI NERVOS 

CENTRAL LA FĂT

Invenţia se referă la medicină, în special la neurologie şi pediatrie şi poate 
fi utilizată pentru   pronosticarea riscului de dezvoltare a patologiei congenitale a 
sistemului nervos central la făt.  

Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că în ziua a 49…51 de sarcină în 
serul sangvin al gravidei se determină cantitatea de alfa-fetoproteină, fibronecti-
nă, proteină A plasmatică asociată sarcinii şi de progesteron seric, totodată în 
cazul când alfa-fetoproteina este mai mare de 124 µg/L, fibronectina mai mare de 
400 mg/ml, proteina A plasmatică asociată sarcinii mai mică de 0,17 mU/ml şi pro-
gesteronul seric mai mare de 90 nmoli/L se pronostichează riscul de dezvoltare a 
patologiei congenitale a sistemului nervos central.
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BI de scurtă durată nr. 967
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 

SPÎNU Constantin, RABA Tatiana, SPÎNU Igor, GURIEV Vladimir, SAJEN Octavian, 
ISAC Maria, DONOS Ala

METODĂ DE TRATAMENT AL HEPATITEI VIRALE B CRONICE 
CU SINDROM  COLESTATIC LA COPII

Invenţia se referă la medicină, în special la hepatologia pediatrică şi boli 
infecţioase şi poate fi utilizată pentru tratamentul hepatitei virale B cronice cu 
sindrom colestatic la copii.    

Esenţa invenţiei constă în aceea că se efectuează tratamentul de bază, 
iar concomitent se administrează per os 5α-furostan-3β,22,26-triol-3-[O-β-D-
glucopiranozil(1→2)- β-D-glucopiranozil(1→4)-β-D-galactopiranozil]-26-O-β-D-
glucopiranozidă) 100 mg, de  2  ori pe zi, 3-Ο-[β-D-glucopiranozil(1→2)]-[β-D-
ucopiranozil(1→3)]-[β-D-glucopiranozil(1→4)]-β-D-galactopiranozil[(25R)-5α-
furostan-2α, 3β, 22α, 26-tetraol]-26-Ο-β-D-glucopiranozidă 50 mg şi acid ursodez-
oxicolic 15 mg/kg masă corp, o dată pe zi, timp de 24 de săptămâni.

BI de scurtă durată nr. 975
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 

SPÂNU Constantin, GURIEV Vladimir, SPÂNU Igor, CEBOTARI Svetlana,  
SAJEN Octavian, ISAC Maria, APOSTOL Mariana, PÂNTEA Victor

METODĂ DE DETERMINARE A MARKERILOR HEPATITEI 
VIRALE B ÎN SÂNGELE DONATORULUI

Invenţia se referă la medicină, în special la domeniul ocrotirii sănătăţii publi-
ce şi poate fi utilizată pentru prevenirea infectării cu virusul hepatitei virale B prin 
transfuzie de sânge.

Conform invenţiei, metoda constă în aceea că în sângele donatorului se de-
termină antigenul HBs, ulterior în cazul unui rezultat pozitiv sângele nu poate fi 
utilizat pentru transfuzii, iar când rezultatul este negativ sângele se testează la 
markerii Anti HBcor sumari, în cazul unui rezultat negativ sângele donatorului poa-
te fi utilizat pentru transfuzii, iar când rezultatul este pozitiv în sânge se determină 
markerii Anti HBcorIgM, în cazul unui rezultat pozitiv sângele nu poate fi utilizat 
pentru transfuzii, iar când rezultatul este negativ în sânge se determină markerii 
Anti HBs, în cazul în care concentraţia anticorpilor este mai mică de 100 mUI/ml 
sângele nu poate fi transfuzat, iar când concentraţia anticorpilor este mai mare de 
100 mUI/ml sângele  poate fi utilizat pentru transfuzii.
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BI de scurtă durată nr. 976
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU” 

 VEREGA Grigore, IORDACHESCU Rodica, BÎRCA Radu,  
STRATAN Vladimir

METODĂ DE PLASTIE VASCULARIZATĂ A DEFECTELOR 
SEPTICE DE TENDON PATELAR

Invenţia se referă la medicină, în special la traumatologie şi chirurgia plasti-
că şi poate fi utilizată pentru plastia vascularizată a defectelor septice de tendon 
patelar.

Conform invenţiei, metoda constă în aceea că se efectuează examenul do-
plerografic cu stabilirea proiecţiei vaselor, apoi se efectuează două incizii curba-
te de-a lungul marginii interne a tibiei în direcţie proximală, care încep la 6 cm 
deasupra vârfului maleolei mediale, formând un lambou elipsoidal, prima incizie 
fiind îndreptată cu concavitatea în partea medială de-a lungul marginii laterale a 
tendonului achilian, iar a doua îndreptată cu concavitatea în partea laterală, se 
evidenţiază fascia de inveliş, tendonul achilian şi pediculul vascular safen, lambo-
ul, având lăţimea de 2 cm, lungimea de 12 cm şi grosimea de 3 mm, este compus 
din cutaneu, fascia de înveliş cu pedicul vascular şi grefa tendinoasă alcătuită din 
porţiunea patrulateră a părţii mediale a tendonului achilian, apoi se efectuează 
incizia regiunii inferioare a lamboului, care este ridicat, rotit în direcţia proximală a 
pediculului vascular integru şi plasat în defectul menţionat al regiunii infrapatelare, 
după care capetele grefei tendinoase sunt introduse în breşele sagitale ale frag-
mentelor tendonului patelar şi suturate, iar plaga este suturată pe straturi.

BI de scurtă durată nr. 977
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU” 

COCIUG Adrian, NACU Viorel, MACAGONOVA Olga

PROTEZĂ OFTALMOLOGICĂ

Invenţia se referă la medicină, în special la 
proteze oftalmologice.

Proteza oftalmologică conţine o bază (1) 
convexă ovală, ce imită corneea, marginile căreia 
sunt executate rotunjite. În partea centrală a bazei 
(1) este aplicat un cerc (2) colorat cu diametru de 
până la 15 mm, ce imită irisul, în centrul căruia este 
aplicat un alt cerc (3) de culoare neagră cu diame-

tru de până la 3 mm, ce imită pupila. Baza (1) este executată din material plastic, 
de exemplu, silicon.
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BI de scurtă durată nr. 978
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU”  

JERU Ion

METODĂ DE TRATAMENT AL CATARACTEI SENILE
Invenţia se referă la medicină,  în special la oftalmologie  şi poate fi aplicată 

pentru tratamentul pacienţilor cu cataractă senilă. 
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că se efectuează anestezia loca-

lă, se prelucrează câmpul operator, se aplică blefarostatul, se efectuează o incizie 
a corneei ce corespunde orelor 10.00…13.00, se deschide camera anterioară la  
nivelul  orei  11.00,  se  introduce  aer  steril  în  camera  anterioară,  se  efectuează 
marcajul  capsulei  anterioare,  se introduce un remediu viscoelastic în camera an-
terioară, se efectuează capsulorexisul anterior, se înlătură nucleul, se efectuează 
lavajul  maselor  cristaliniene,  se  implantează cristalinul  artificial  în  camera  pos-
terioară,  se  suturează corneea, se reface camera anterioară  şi se suturează con-
junctiva peste incizia corneană prin cornee la  nivelul  orelor  10.00, 12.00, 13.00,  
după care  subconjunctival se introduce un antibiotic şi un remediu  corticosteroid. 

BI de scurtă durată nr. 979
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „N. TESTEMIŢANU” 

COCIUG Adrian, NACU Viorel, MACAGONOVA Olga

DISPOZITIV PENTRU INJECTAREA SOLUŢIILOR ÎN OS  
ŞI PENTRU PLOMBAREA CANALULUI, FORMAT ÎN ACESTA

Invenţia se referă la medicină, în 
special la dispozitive pentru injectarea so-
luţiilor în os, şi poate fi utilizată în medici-
nă regenerativă, domeniul celulelor stem, 
morfopatologie şi histologie. 

Dispozitivul pentru injectarea solu-
ţiilor în os şi pentru plombarea canalului, 
format în acesta, conţine un cilindru (1), 
dotat cu un sprijin (6) cu un orificiu (7). În 
cilindru (1) este amplasat un piston (2) cu 
o tijă (3), dotată cu un mâner (4). De par-
tea opusă a pistonului (2) este fixată o a 
doua tijă (5). În cilindru (1) este amplasat 

un al-doilea piston (8), care comunică cu un tub (10). La alt capăt al cilindrului (1) 
este fixat un conector (11) cu orificii (12) şi un canal central. Pe conector (11) este 
fixat un cilindru conic (13), dotat cu un capac detaşabil (19). În cilindrul conic (13) 
este executat un canal (14). Pe conector (11) este fixat un cap (17) conic cav cu un 
orificiu, la care este fixat un ac (16) tubular cu filet spiralat exterior.
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BI nr. 4322
GONCEARIUC Ivan

GONCEARIUC Ivan, GONCEARIUC Tatiana, GONCEARIUC Ecaterina, 
GONCEARIUC Natalia, GONCEARIUC Victor

INSTALAŢIE ŞI PROCEDEU DE TRANSFORMARE  
A ENERGIEI ABURULUI ÎN ENERGIE ELECTRICĂ

Invenţia se referă la 
energetică, şi anume la pro-
ducerea energiei electrice de 
către turbogeneratoarele cen-
tralelor termice.

Instalaţia şi procede-
ul de transformare a energiei 
aburului în energie electrică 
constau în aceea că includ o 
sursă de încălzire (1) a agentu-
lui de lucru, un supraîncălzitor 
de abur (2), un schimbător de 
căldură (3), un preîncălzitor de 
aer (4) şi un dispozitiv de cu-
răţare şi evacuare a gazelor de 

ardere (5), unite consecutiv.  Schimbătorul de căldură (3) este format din două 
secţii cuplate consecutiv: o secţie de abur săturat umed, unită printr-un separator 
de abur săturat umed (17) şi o conductă de abur săturat umed (18) cu supraîn-
călzitorul de abur (2), şi a doua secţie de încălzire a condensatului refulat, unită 
printr-o conductă de condensat fierbinte (21) cu un recuperator cu abur (20), unit 
printr-un separator de abur săturat umed (22) şi o conductă de abur săturat umed 
(23) cu supraîncălzitorul de abur (2). Supraîncălzitorul de abur (2) este unit printr-
o conductă de abur supraîncălzit (19) cu recuperatorul cu abur (20), unit printr-o 
conductă de abur săturat uscat (6) cu o turbină cu abur cu condensaţie (7), unită 
cu un generator electric (8). Turbina (7) este unită cu un separator-colector de 
condensat (9) şi un condensator de abur (11), care sunt unite cu o pompă de ali-
mentare (15), unită cu a doua secţie a schimbătorului de căldură (3). 
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BI nr. 4333
INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. GHIŢU” AL AŞM

KONOPKO Leonid, NIKOLAEVA Albina, BODIUL Pavel, ŢURCAN Ana

TERMOELEMENT ANIZOTROP MONOCRISTALIN  
DE TIP TRANSVERSAL

Invenţia se referă la dispozitive termoelectrice de conversie a energiei ter-
mice în potenţial electric prin utilizarea diferenţei de temperatură sau a fluxului 
termic, în particular la termoelemente anizotrope monocristaline.

Termoelementul anizotrop monocristalin de tip transversal este executat 
dintr-un microfir monocristalin cilindric, cu anizotropia forţei termoelectromotoa-
re, în izolaţie dielectrică, înfăşurat în formă de spirală strânsă compact într-un plan, 
în care axele cristalografice x1 şi x2 în secţiunea transversală a microfirului se află 
sub un unghi mai mare de 0° şi mai mic de 90° în raport cu planul spiralei, şi cu 
gradientul de temperatură perpendicular planului spiralei.

BI de scurtă durată nr. 887
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

COZMA Ion, DICUSARĂ Ion, MIHĂLACHE Victoria

SISTEM DE ORIENTARE A PLATFORMEI CU PANOURI 
SOLARE DUPĂ SOARE

Invenţia se referă la instalaţiile de 
conversie a energiei regenerabile, şi anu-
me la sisteme de orientare a platformei cu 
panouri solare după soare. 

Sistemul de orientare a platfor-
mei cu panouri solare după soare include 
suportul rigid (1), pe care este montată 
platforma cu panouri solare (5) prin in-
termediul unui reazem central (2) şi a trei 
motoare hidraulice (8) liniare  laterale de 
acţionare a platformei (5) în plan azimutal 

şi meridional. La capetele motoarelor hidraulice (8) sunt executate locaşuri sferice 
(7, 9), în care sunt amplasate reazeme sferice (6, 10), fixate, respectiv, pe partea 
din spate a platformei (5) şi pe suport (1). Motoarele hidraulice (8) sunt unite cu o 
instalaţie hidraulică cu sistem de comandă computerizat.
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BI de scurtă durată nr. 906
INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO”

HĂBĂŞESCU Ion, CEREMPEI Valerian,  
MOLOTCOV Iurie, BALABAN Nicolae

DISPOZITIV PENTRU OBŢINEREA AERULUI  
CALD PENTRU USCĂTORII

Invenţia se referă la dispozitive 
pentru obţinerea aerului cald şi poate 
fi utilizată pentru reglarea temperaturii 
aerului fierbinte, de exemplu, a gazelor 
de ardere, în uscătorii pentru uscarea, de 
exemplu, a materiei prime vegetale, re-
sturilor producţiei agricole la prepararea 
combustibilului solid, şi anume a pelete-
lor şi brichetelor combustibile.

Dispozitivul pentru obţinerea ae-
rului cald pentru uscătorii conţine o con-
ductă de admisie (1) a aerului fierbinte, 
unită rigid prin tije (3) cu o conductă de 

evacuare (2) a aerului cald. Pe conducta de admisie (1) este fixat cu posibilitatea 
deplasării şi fixării de-a lungul ei un disc (7). Pe conducta de evacuare (2) este fixată, 
cu un interstiţiu faţă de disc (7), o manta (6) tronconică, care împreună formează 
camera de amestecare a aerului fierbinte cu cel atmosferic, aspirat prin interstiţiul 
menţionat. În conducta de evacuare (2) este instalat un senzor de temperatură (5).

BI de scurtă durată nr. 908
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL AȘM

BERZAN Vladimir

ABSORBER PENTRU COLECTORUL SOLAR

Invenţia se referă la domeniul helio- 
tehnicii şi poate fi utilizată în colectoare-
le solare pentru încălzirea apei şi produ-
cerea energiei termice. 

Absorberul pentru colectorul so-
lar include trei jgheaburi, fiecare cu o 
porţiune în formă de arc de cerc în sec-
ţiune (4), fixate între ele cu partea con-
vexă îndreptată spre interior după linii 
longitudinale (5) cu formarea unui canal 
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(9) pentru circulaţia agentului termic, şi cu porţiuni laterale, executate la nivelul 
liniilor (5). Porţiunile laterale ale jgheaburilor (4) alăturate sunt fixate între ele cu 
formarea unor nervuri longitudinale (10), amplasate sub un unghi de 120° una faţă 
de alta.

 BI nr. 4358
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

COVALIOV Victor, COVALIOVA Olga, UNGUREANU Dumitru, 
NENNO Vladimir, BOBEICĂ Valentin

REACTOR ANAEROB PENTRU OBŢINEREA 
BIOHIDROGENULUI 
ŞI BIOMETANULUI

Invenţia se referă la 
instalaţiile de obţinere a bio-
gazului, și anume la un reac-
tor anaerob pentru obţinerea 
biohidrogenului şi biometa-
nului.

Reactorul, conform in-
venţiei, include un corp cilin-
dric termostatat (1) cu fund 
conic şi dotat cu un schimbă-
tor de căldură (2), în interio-
rul căruia sunt amplasate pe 
diagonală şicane (4) care for-
mează un canal (5) de scur-
gere  şi separă corpul într-o 

cameră pentru biohidrogen (6) şi una pentru biometan (9), camerele fiind dotate 
cu o încărcătură volumică (3), în partea superioară corpul cilindric (1) este unit cu 
un rezervor de alimentare (7), dotat cu  o supapă cu plutitor (8),  precum şi cu un 
mixer (10) şi un buncăr (12) de  alimentare, racordat la o conductă verticală (13), 
în interiorul căreia pe un ax (14)  este amplasat un alimentator cu melc (15), iar în 
partea inferioară a axului (14) - un amestecător cu palete (16), în partea inferioară a 
reactorului este instalat un recipient, separat printr-o şicană în două părţi (17, 17′), 
dotat cu senzori (34, 34′) de nivel,  ştuţuri (32, 32′) de evacuare a nămolului şi a 
fazei lichide, precum şi cu conducte (26, 26′) de evacuare a gazelor cu camere (27, 
27′) de contact pentru purificarea acestora; reactorul mai include conducte (19, 
19′, 22, 22′, 29, 29′), dotate cu ejectoare (21, 21′) şi pompe (20, 20′, 30, 30′) pentru 
recircularea biomasei şi gazelor între corpul cilindric (1) şi recipient, ventile elec-
tromagnetice (24, 24′, 28, 28′, 31, 31′, 33, 33′) şi un bloc de comandă (35).



112

, Surse alternative de energie

BI de scurtă durată nr. 934
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

BOSTAN Ion, DULGHERU Valeriu, PORCESCU Gavril

INSTALAŢIE EOLIANĂ CU AX VERTICAL (VARIANTE)

Invenţia se referă la energetică, şi anume la instala-
ţii eoliene cu ax vertical şi poate fi utilizată pentru trans-
formarea energiei eoliene în energie electrică.

Instalaţia eoliană cu ax vertical, conform primei 
variante, conţine o turbină cu un turn vertical fix (1), pe 
care este amplasat coaxial un arbore rotitor de bază (4) 
cu pale elicoidale (5). Pe turn (1) este amplasat coaxi-
al un arbore rotitor suplimentar, cu cel puţin două pale 
elicoidale pline (9). Instalaţia eoliană mai conţine un ge-
nerator electric (2), cu statorul (3) căruia este unit rigid 
arborele (4), iar cu rotorul lui este unit rigid arborele ro-
titor suplimentar. Rotorul este unit cu turnul (1) printr-un 

cuplaj unisens. Arborele rotitor de bază (4) şi cel suplimentar sunt legaţi cinematic 
între ei cu posibilitatea rotirii în direcţii opuse.

Instalaţia, eoliană conform variantei a doua, conţine două turbine şi un ge-
nerator electric. Arborii rotitori de bază şi arborii rotitori suplimentari ai turbinelor 
sunt legaţi cinematic, prin transmisii conice ortogonale, cu statorul şi cu rotorul 
generatorului electric, respectiv, din ambele părţi ale acestora.

BI nr. 4362
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

COVALIOV Victor, COVALIOVA Olga, BOBEICĂ Valentin, 
DUCA Gheorghe, NENNO Vladimir

PROCEDEU DE OBŢINERE A BIOHIDROGENULUI  
ŞI BIOMETANULUI

Invenţia se referă la procedee de obţinere a biogazului, în particular la un 
procedeu de obţinere a biohidrogenului şi  biometanului.

Procedeul, conform invenţiei,  include fermentarea anaerobă în două etape 
a borhotului de la distilarea vinului sau de la producerea alcoolului în condiţii me-
zofile cu amestecarea borhotului şi evacuarea biohidrogenului şi a biometanului 
din bioreactor; totodată la prima etapă fermentarea borhotului se efectuează cu 
adaos de ghipsogenină, glicozide ale ghipsogeninei, limonen, mentol sau β-caro-
ten cu obţinerea biohidrogenului, după care borhotul se amestecă cu bălegar de 
vite mari cornute şi/sau găinaţ  în raport respectiv de 1:0,5 şi se adaugă făină de 
amarant în cantitate de 0,02…0,03 g/dm3, iar fermentarea se efectuează la un pH 
de 6,5…8,5 cu obţinerea biometanului.
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BI de scurtă durată nr. 955
CIHAN Constantin

CIHAN Constantin, CIHAN Radu, CIHAN Corina

DISPOZITIV PENTRU TRANSFORMAREA ENERGIEI 
MECANICE A MIŞCĂRII MIJLOCULUI DE TRANSPORT  

ÎN ENERGIE ELECTRICĂ

Invenţia se referă la dispozitive 
pentru transformarea energiei meca-
nice a mişcării mijlocului de transport 
în energie electrică, şi poate fi utiliza-
tă pentru instalarea pe drumuri auto 
cu mişcare intensivă a mijloacelor de 
transport.

Dispozitivul pentru transforma-
rea energiei mecanice a mişcării mij-
locului de transport în energie electri-
că conţine un cadru (1) pentru fixarea 
rigidă a lui în platforma părţii carosa-
bile a drumului auto cu formarea unei 

suprafeţe plane cu platforma. Dispozitivul mai conţine o rampă de încărcare (2) 
oscilantă, o margine a căreia este fixată articulat de cadru (1), iar cu marginea 
opusă a ei este legat articulat un cursor (4), legat articulat cu o cremalieră dinţată 
(5), care angrenează cu o roată dinţată (6), fixată rigid pe un arbore (8), pe care, 
la fel, este fixată o roată dinţată (7) cu un diferenţial mai mare, care, la rândul său, 
angrenează cu roţile (11) unor mecanisme cu clichet (10), instalate pe arborii unor 
generatoare electrice (9).

BI nr. 4377
COSOV Vilghelm

COSOV Vilghelm, MD; KLAUSER Victor, DE; COSOVA Tatiana,  
MATIUŞENSCHI Alexandru, MD

CONVERTOR FOTOVOLTAIC SEMICONDUCTOR  
ŞI PROCEDEU DE FABRICARE A ACESTUIA

Invenţia se referă la tehnica de conversie a energiei radiaţiei solare în ener-
gie electrică, în particular, la construcţia contactelor şi la compoziţia chimică a 
materialelor, utilizate la fabricarea elementelor conducătoare de curent şi semi-
conductoare ale convertorului  fotovoltaic.

Convertorul fotovoltaic semiconductor conţine un strat semiconductor, pe 
suprafaţa frontală a căruia sunt aplicate contacte metalice colectoare de curent şi 
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un strat de adeziv organosilicic, iar pe suprafaţa opusă a stratului semiconductor 
este aplicat un strat de aliaj de lipit. Stratul semiconductor este executat din na-
nocristale de siliciu, planele cristalografice ale cărora sunt orientate într-o direcţie. 
Aliajul de lipit pe bază de cositor conţine stibiu în cantitate de 3…4% din masa 
aliajului. Contactele colectoare de curent sunt confecţionate din aliaj galvanic de 
fier-cobalt sau de fier-cadmiu, iar stratul de protecţie din adeziv organosilicic cu 
grosimea de 0,17…0,2 mm este aplicat pe toate suprafeţele convertorului.

Procedeul de fabricare a convertorului fotovoltaic semiconductor constă în 
aceea că se orientează nanocristalele de siliciu prin rotirea unei surse de câmp 
electrostatic exterior în jurul stratului semiconductor şi se determină experimental 
unghiul sub care se fixează sursa de câmp electrostatic exterior. Se topeşte pelicu-
la din aliaj de lipit pe bază de cositor aliat cu stibiu, se depun în aliaj nanocristalele 
de siliciu orientate cu alierea concomitentă a unei părţi de nanocristale cu stibiu 
şi se răceşte aliajul. Placa obţinută se cufundă într-o baie galvanică cu electrolit 
şi se efectuează tratarea anodică a suprafeţei frontale a stratului semiconductor 
în decurs de 25 s la densitatea de amplitudine a curentului de 55...60 A/dm2. Se 
fixează un şablon de suprafaţa frontală curăţită de oxizi şi de impurităţi a plăcii 
obţinute, se conectează placa cu catodul la o sursă de curent periodic cu impuls 
de retur reglabil după amplitudine şi după durată, şi la raportul amplitudinilor im-
pulsului catodic şi celui anodic de curent egal cu 6:1, în decurs de 3 min se măreşte 
densitatea impulsului direct de la 0 până la 40 A/dm2 şi se depune aliajul galvanic 
în decurs de 12...20 min la raportul stabilit al curenţilor. Convertorul fotovoltaic 
obţinut se spală cu apă distilată la temperatura de ~330K, se usucă, se cufundă în 
adeziv organosilicic, se înlătură din vasul cu adeziv şi se usucă în dulapul de uscat 
la temperatura de 360K timp de 10 min.

BI de scurtă durată nr. 962 
INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL AȘM, SRL „VISBURG”

BURCIU Vitalie, BERZAN Vladimir, ŞIT Mihail, TÎRŞU Mihai, BURCIU Andrei

INSTALAŢIE SOLARĂ PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI

Invenţia se referă la instalaţiile solare, şi anume la instalaţiile cu colectori 
solari pentru transformarea energiei solare în energie electrică şi/sau termică.

Instalaţia solară pentru producerea energiei include un arbore vertical cav 
(1), partea de jos a căruia este fixată într-o carcasă metalică (2), amplasată în pă-
mânt, prin intermediul unor rulmenţi de sprijin (9, 9*), iar pe capătul de sus este 
instalat un suport. Instalaţia mai include nişte arbori orizontali (3), care străpung 
arborele vertical (1), şi sunt fixaţi prin intermediul unor rulmenţi (10) de pereţii 
arborelui vertical (1), distanţat unul faţă de altul, iar la capetele libere ale arborilor 
orizontali (3) sunt fixate nişte bucşe cu rulmenţi (12), unite între ele şi cu supor-
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tul arborelui vertical (1) prin 
intermediul unor cabluri (13), 
nişte platforme (4), pe care 
sunt montaţi nişte colectori 
solari sau panouri solare (5), 
fixate rigid de arbori (3). De 
asemenea instalaţia include un 
mecanism (6) de schimbare în 
timp a rotaţiei azimutale a ar-
borelui (1) în raport cu rotaţia 
pământului, care conţine un 
motor electric (16) şi nişte roţi 
dinţate (17, 18), mecanisme (7) 
de schimbare în timp a rotaţiei 

zenitale a platformelor (4), care conţin câte un motor electric şi nişte roţi dinţate, 
fixate pe nişte platforme (11) în interiorul arborelui (1), şi nişte inele cu rulmenţi 
(15), amplasate distanţat pe arborele vertical (1), pentru fixarea lui, prin interme-
diul unor cabluri (14), de pământ.

BI nr. 4382
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

COVALIOV Victor, COVALIOVA Olga, UNGUREANU Dumitru

REACTOR COMBINAT PENTRU OBŢINEREA BIOGAZULUI

Invenţia se referă la instalaţii pentru obţinerea biometanului în componenţa 
biogazului şi poate fi utilizată în diferite ramuri ale agriculturii şi în industria de 
prelucrare pentru epurarea apelor reziduale şi obţinerea biogazului. 

Reactorul combinat pentru obţinerea biogazului include un corp cilindric cu 
fund conic (1), unit cu un ştuţ (11) cu un ventil (12) pentru evacuarea nămolului, o 
conductă de alimentare (4) cu un ventil electromagnetic (25), care comunică cu 
o moară coloidală (6) cu un dispozitiv de încărcare a biomasei (5), şi un ştuţ  (13) 
de evacuare a lichidului, un capac (7), partea superioară a căruia este dotată cu 
un sistem de evacuare a biogazului, care conţine un închizător hidraulic cu clopot 
(9), un ventil electromagnetic (26) şi un senzor (10) de monitorizare a conţinutului 
de CO2 în biogaz, instalat pe un ştuţ (32) de evacuare a biogazului, totodată pe 
partea superioară a capacului (7) este instalat un manometru (8) cu contacte elec-
trice. În interiorul corpului (1) sunt amplasate o încărcătură (2) şi un indicator de 
nivel (3) cu contacte electrice. Reactorul mai include un sistem de recirculare, care 
conţine o pompă (14), unită  cu ştuţul  (13) de evacuare a lichidului, şi comunică cu 
nişte conducte de repartizare (15) cu nişte ventile electromagnetice (27, 28), toto-
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dată conductele de repartizare 
(15) prin intermediul ventilelor 
electromagnetice (27, 28) sunt 
unite cu o instalaţie de microfil-
trare (16), care conţine un ejec-
tor (19), care prin intermediul 
unei conducte auxiliare de gaz 
(20) cu un ventil electromagne-
tic (29) comunică cu corpul (1), 
o conductă de ocolire (17) cu 
nişte ventile (18, 31), care prin 
intermediul unui traductor (22) 
de viteză a fluxului de lichid 
comunică cu o conductă de re-
circulare (21), amplasată în par-
tea inferioară a corpului (1), şi o 
conductă de evacuare (23) cu 
un ventil electromagnetic (30). 

De asemenea, reactorul conţine un bloc de comandă (24) pentru dirijarea auto-
mată a procesului de obţinere a biogazului, la care sunt unite ventilele (25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31), senzorul (10), manometrul (8), moara (6),  indicatorul de nivel (3) 
şi traductorul (22).

BI nr. 4386
CARPOV Boris

Complex integrat al instalaţiei de gaze-abur cu cazan 
recuperator cu sistemul de rectificare a petrolului şi a 

reziduului distilării lui al uzinei de prelucrare a petrolului

Invenţia se referă la energetica termică şi la industria de prelucrare a petro-
lului şi poate fi utilizată la proiectarea unor instalaţii noi, precum şi la reutilarea 
tehnică a instalaţiilor active de gaze-abur cu cazane recuperatoare ale uzinelor de 
prelucrare a petrolului.

Complexul integrat conţine o cameră de ardere (2), unită cu o turbină cu gaze 
(6), conectată la un cazan recuperator (8) cu un canal de evacuare a gazelor (10) şi 
o conductă de abur (9), conectată la o turbină cu abur (18) cu prize de abur (17) şi 
un condensator de abur uzat (21) cu un sistem de condensare (22) a aburului uzat, 
conectat consecutiv la un grup de pompe (24), la un degazor (15), la o pompă de 
apă de alimentare (14) şi la cazanul recuperator (8), care este conectat la o instala-
ţie de reducţie (12), conectată la un preîncălzitor cu abur final al reziduului distilării 
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petrolului (39). Prize-
le de abur (17) sunt 
conectate la un grup 
de preîncălzitoare cu 
abur ale reziduului dis-
tilării petrolului (37) 
şi la un grup de pre-
încălzitoare cu abur 
ale petrolului (33), la 
care este conectat un 
grup de pompe (34) 
şi care este conectat 
la un preîncălzitor cu 
păcură şi foc al petro-
lului (30), conectat la 

o coloană de rectificare a petrolului (27), conectată consecutiv la un grup de pompe 
pentru reziduul distilării petrolului (31), la grupul de preîncălzitoare (37), la preîncăl-
zitorul (39), la un preîncălzitor cu păcură şi foc al reziduului distilării petrolului (41) 
şi la o coloană de rectificare a reziduului distilării petrolului (45) cu ştuţuri pentru 
evacuarea fracţiunii de păcură (44), fracţiunii de motorină (46), fracţiunii de benzi-
nă grea (50) şi fracţiunii de motorină pentru turbinele cu gaze (47). Ştuţul (47) este 
conectat la o instalaţie de epurare (48), unită cu nişte rezervoare de acumulare, sta-
bilizare şi consum al combustibilului pentru turbinele cu gaze (6), unite cu camera 
(2). Preîncălzitoarele (39), (37) şi (33) sunt unite în cascadă.

BI nr. 4389
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

COVALIOVA Olga, COVALIOV Victor, IONEŢ Ion,  
BOBEICĂ Valentin, UNGUREANU Dumitru

PROCEDEU DE OBŢINERE A BIOMETANULUI

Invenţia se referă la bioenergetică, şi anume la un procedeu de obţinere a 
biometanului.

Procedeul, conform invenţiei, include fermentarea anaerobă într-un biore-
actor a biomasei care conţine borhot şi bălegar şi/sau găinaţ dispersate, cu in-
troducerea în biomasă a saponinei triterpenice escina şi amestecului de hidrogen 
electrolitic şi dioxid de carbon lichefiat. Amestecul se introduce prin barbotare 
prin stratul de biomasă. Fermentarea se efectuează la presiunea de 0,5...1,0 MPa în 
condiţii termofile. Hidrogenul electrolitic se obţine prin electroliza apei, realizată 
într-un electrolizor cu diafragmă, cu utilizarea catozilor de nichel placaţi cu aliaje 
de nichel-reniu, nichel-molibden sau nichel-wolfram. 
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BI nr. 4332
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTI’U 

„KORPORAZIJA STROY INVEST PROEKT M”, RU
OSIPOV Sergey Konstantinovich, MALINKIN Aleksey Yurievich, RU

Procedeu de determinare a vitezei de mişcare  
şi coordonatelor vehiculelor cu identificarea lor ulterioară  

şi înregistrarea automată a încălcărilor regimului  
de viteză şi dispozitiv de realizare a lui

Invenţia se referă la sistemele de control al mişcării vehiculelor, în special la 
procedee şi dispozitive de control al respectării regulilor de circulaţie rutieră, şi 
anume al respectării regimului de viteză. 

Procedeul propus prevede prelucrarea comună a semnalelor de la un radio-
locator şi de la o cameră video panoramică. Fluxurile de date, obţinute de la came-
ra video şi radiolocator, se utilizează independent, după care acestea se compară 
şi se obţin date despre viteze şi coordonate cu o probabilitate redusă de eroare la 
identificarea vehiculului, care comite încălcarea. 

Dispozitivul de realizare a procedeului propus este constituit dintr-un radio-
locator cu un modul de procesare a semnalelor, care asigură calcularea vitezei şi 
distanţei tuturor vehiculelor, care se află pe segmentul selectat al platformei dru-
mului, şi o cameră video panoramică.

Rezultatul tehnic constă în aceea că procedeul dat şi dispozitivul de rea-
lizare a lui asigură reducerea probabilităţii de eroare la identificarea vehiculului, 
care comite încălcarea, măresc întinderea zonei de control al regimului de viteză 
de deplasare până la câteva sute - mii de metri, permit de a reduce cheltuielile de 
construcţie şi întreţinere a estacadelor pentru instalarea dispozitivelor de control 
al regimului de viteză.

BI de scurtă durată nr. 904
KRALIN Alexandr Sergheevici, BELYAEV Vitalii Alexandrovici, RU; 

GABER Andrei, DRUŢAC Dumitru, MD

MĂTURĂ

Invenţia se referă la dispozitive de curăţare a încăperilor şi poate fi utilizată 
la confecţionarea măturilor.

Mătura conţine o porţiune de lucru şi un mâner, legat prin legături, în partea 
frontală a mânerului este instalat un fixator pentru fixarea măturii de un suport. 
Fixatorul este executat în formă de buclă înnodată, totodată capetele buclei sunt 
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trecute printre nuiele, iar nodul buclei este amplasat pe suprafaţa exterioară a 
mânerului şi este strâns între două nuiele învecinate cu nodul. Pe capătul frontal al 
mânerului poate fi instalată o carcasă din peliculă termocontractabilă.

BI de scurtă durată nr. 910
CORENCOV Alexandr, MININ Arcadi

SIGILIU DE FORŢĂ

Invenţia se referă la dispozitive 
de blocare pentru scopuri speciale, în 
special la sigilii, şi poate fi utilizată pen-
tru blocarea uşilor tuturor tipurilor de 
containere, vagoane de călători şi au-
tofurgoane, alte mijloace de transpor-
tat mărfuri, precum şi ale depozitelor şi 
altor obiecte.

Sigiliul de forţă conţine un corp 
(1) cu un canal de sprijin (7) executat 
de-a lungul axei longitudinale a corpu-
lui (1), două canale străpunse executate 
perpendicular axei longitudinale a cor-
pului (1) – un canal neted (2) pentru fi-

xarea rigidă a capătului pasiv (3) al unui cablu (4) şi al doilea canal de trecere (5) 
pentru tragerea prin el a capătului de lucru (6) al cablului (4). În  canalul de sprijin 
(7) este amplasat un element de blocare (10), care intersectează canalul de trece-
re (5). Elementul de blocare (10) conţine o porţiune de sprijin (12) şi una dinţată 
(13), cu posibilitatea deplasării lui în canalul de sprijin (7) cu interacţiunea cu por-
ţiunea de cablu (4) din canalul de trecere (5). Canalul de sprijin (7) este executat 
străpuns. Cel puţin două porţiuni (8), (9) ale canalului de sprijin (7) sunt executate 
cu diametre diferite. Porţiunea (9) cu diametru mai mic este executată cu filet 
intern. Elementul de blocare (10) este amplasat între porţiunea (9) a canalului de 
sprijin (7) şi canalul de trecere (5).
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, Soluţii simple, ingenioase

BI de scurtă durată nr. 932 
ROŞCA Radu Marin, ROŞCA Victor, SEDCENCO Maria

SĂPUN DE TOALETĂ

Invenţia se referă la industria săpunului, şi anume la un săpun de toaletă.
Săpunul de toaletă, conform invenţiei,  conţine, în % mas.: săruri de sodiu ale 

acizilor graşi din grăsime de prepeliţă 68,0…70,0, glicerină 7,3…7,5, grăsime de 
prepeliţă 0,5…5,0, antioxidant 0,5….1,0, odorant 0,1….1,0, apă – restul.

BI nr. 4373
VALCOV Victor, BUTNARU Vlad

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE CU RADIAŢIE INFRAROŞIE  
A ŞTERGĂTORULUI DE PARBRIZ

Invenţia se referă la sisteme 
de încălzire a ştergătoarelor de par-
briz, destinate pentru a evita înghe-
ţarea ştergătoarelor de parbriz la 
formarea blocărilor de gheaţă sau 
zăpadă la temperaturi scăzute, nin-
sori abundente sau alte condiţii cli-
materice nefavorabile.  

Sistemul de încălzire cu radiaţie infraroşie a ştergătorului de parbriz constă 
dintr-un element de încălzire cu radiaţie infraroşie, amplasat longitudinal în cor-
pul cav al ştergătorului de parbriz (7), spaţiul rămas liber al căruia este completat 
de un material elastic. Elementul de încălzire este executat dintr-o bară flexibilă 
din masă plastică, pe care este fixat uniform un strat rezistiv emiţător de raze 
infraroşii, acoperit cu un strat din masă plastică termostabilă, la capetele căruia 
sunt fixate nişte dopuri ermetice din cauciuc, prin orificiile cărora trece câte un fir 
electric, care prin conexiunea unei mufe (5) uneşte elementul de încălzire cu re-
ţeaua echipamentului electric al automobilului. Sistemul de încălzire este dotat cu 
un releu de temperatură (1) amplasat sub capota automobilului şi cu un buton de 
declanşare manuală (16) a elementului de încălzire de la reţeaua echipamentului 
electric al automobilului.
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PENTRU TEHNICA SECURITĂŢII

BI nr. 4379
VALCOV Victor

SISTEM DE SECURITATE PENTRU EVITAREA SCUFUNDĂRII 
MIJLOCULUI DE TRANSPORT TERESTRU

Invenţia se referă 
la tehnica de protecţie a 
conducătorului şi a pa-
sagerilor mijloacelor de 
transport terestru, pre-
cum şi a mijloacelor de 
transport goale în situaţii 
extreme, cum sunt inun-
daţia, căderile în timpul 
accidentelor a mijlocului 
de transport într-un bazin 
de apă, lac, râu etc.  

Sistemul de securitate pentru evitarea scufundării mijlocului de transport 
terestru conţine, distribuite uniform în poziţie de funcţionare, sub fundul (1) mijlo-
cului de transport, perne P1→P8 pneumatice, amplasate în poziţie nefuncţională în 
cutii/huse P1→P88; o butelie (2) cu gaz comprimat, conectată printr-un reductor (3) 
la o conductă (4) de distribuţie a gazului, dotată cu o supapă V0 electropneumati-
că principală, la care este conectată şi o pompă M electrică pneumatică, totodată 
conducta (4) este dotată cu un indicator de presiune a gazului Ri în conductă (4); 
supape electropneumatice V1→V8 şi reversibile S1→S8, instalate pe racorduri de 
conductă de gaz (5), care unesc fiecare pernă P1→P8 cu conducta (4). Fiecare per-
nă P1→P8 este dotată cu un indicator de presiune a gazului R1→R8, care se află în 
aceasta. Sistemul conţine de asemenea indicatoare (6)…(14) de existenţă a apei, 
unul dintre ele (6) fiind amplasat sub capota mijlocului de transport în zona moto-
rului şi cel puţin două dintre ele fiind amplasate în salonul mijlocului de transport, 
totodată indicatoarele (6)…(14) sunt unite electric cu supapa V0 a conductei (4). 
Indicatoarele de presiune a gazului R1→R8 în pernele P1→P8 sunt unite electric cu 
supapele V1→V8 ale pernelor P1→P8, iar indicatorul de presiune a gazului Ri în con-
ductă (4) este unit electric cu un dispozitiv de acţionare al pompei M pneumatice.



122

,

Inventatorii moldoveni vor putea beneficia de suport  
din partea statului în procesul de brevetare în străinătate  

a invenţiilor şi a soiurilor de plante create în Republica Moldova

Guvernul a aprobat pe 22 iunie 2016, un Regulament cu privire la susţinerea 
brevetării în străinătate a invenţiilor și a soiurilor de plante create în Republica 
Moldova, care stabileşte mecanismul de susţinere financiară a persoanelor juridice 
care au iniţiat procedura de brevetare externă a produselor create.

Actul normativ vine să asigure sporirea capacităţilor de inovare ale institu-
ţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri prin încu-
rajarea brevetării invenţiilor pe plan internaţional. Inventatorii vor putea beneficia 
de acoperirea parţială a cheltuielilor suportate în timpul brevetării în străinătate a 
invenţiilor şi a soiurilor de plante, în special, pentru achitarea taxei de depunere a 
cererii de brevet şi/sau examinarea cererii, a taxei de documentare şi pentru efec-
tuarea examinării tehnice a soiului de plantă.

Un solicitant va putea beneficia de sprijin financiar maxim de trei ori. În  
cursul aceluiaşi an calendaristic, sprijinul financiar poate fi acordat unui solicitant 
o singură dată, iar suma nu va depăşi echivalentul a 3 mii de euro.

Selectarea invenţiei sau a soiului de plantă pentru care solicitantul va bene-
ficia de sprijin financiar se va efectua de o Comisie specială, formată din specialişti 
în domeniu şi cu experienţă de minim cinci ani în sfera proprietăţii intelectuale, 
potrivit unui comunicat difuzat de guvern.

Conform procedurii stabilite, proiectul a fost examinat şi avizat de către 
Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Con-
federaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Centrul Naţional Anticorupţie și 
Ministerul Justiţiei, sugestiile şi propunerile cărora au fost luate în considerare la 
definitivarea proiectului.


