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diametre prestabilite. În cazul micro- și macroveziculelor, tehnologia permite ca încărcarea 
cu substanţe biologic active să se realizeze în interiorul cavităţii sau în peretele capsulelor.

Work description: The patent application „Polymer vesicles and tubes and related technology of 
manufacturing” refers to a process for obtaining micro and macrovesicles (hollow capsules) 
or polymer tubes with predefi ned characteristics. Among the predefi ned traceability fea-
tures can be mentioned; inner and outer diameter; porosity and wall exchange capacity, etc. 
These systems are made of polymers or composites (alginate, chitosan, collagen, ...) in ad-
mixture with biologically active substances using coaxial spinnerets with preset diameters. 
In the case of micro- and macrovesicles, the technology allows the loading of the biological 
active substance inside the cavity or wall.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Metodele de obţinere a microsferelor de alginat utilizate 
frecvent sunt cele care folosesc amestecuri omogene între alginatul de sodiu cu substanţe 
biologic active (vitamine, minerale, substanţe medicamentoase, celule sau suspensii de 
celule, bacterii, fungi, etc.). În multe astfel de cazuri, înglobarea celulelor, bacteriilor, mi-
croorganismelor vii are unele dezavantaje (pierderea viabilităţii celulare ca urmare a con-
strângerilor induse de încapsularea în matricea polimerică) motiv pentru care dezvoltarea 
de vezicule în care microorganismele vii sunt găzduite în interiorul unei cavităţi ce favori-
zează viaţa acestora (conţin inclusiv nutrienţi dizolvaţi) reprezintă o soluţie viabilă care su-
plimentar,  poate permite eliminarea microorganismelor atunci când nu mai este nevoie de 
prezenţa lor. În cazul multor aplicaţii cardiovasculare, există nevoie de dispozitive tubulare 
protetice care să poată substitui porţiuni de vase sanguine. În ambele cazuri, problemele 
tehnice ţin de optimizarea parametrilor de procesare, compoziţia membranei polimerice și 
a fl uidului din interior dar și a agentului de gelifi ere. 
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4.50   EDIŢIE DE CARTE DE INGINERIE PENTRU COPII INTEGRATĂ CU REALITATE 

AUGMENTATĂ / ENGINEERING BOOK EDITION FOR CHILDREN WITH AUGMENTED 

REALITY

Autori:    Tatiana Baicev, Viorica Cazac 

Descrierea lucrării: Ediţia de carte cu Realitate Augmentată este predestinată pentru copiii de 6-7 
ani fi ind axată pe abordarea subiectelor inginerești. Facilitarea domeniului ingineresc pen-
tru copii este oferită de Realitatea Augmentată care face posibilă abordarea subiectelor 
inginerești prin reprezentări 3D, cu posibilitatea vizualizării obiectelor din interior. Obiectele 
și componentele lor sunt multidimensionale, ceea ce îmbunătăţește înţelegerea subiectelor 
studiate. Interesul pentru o astfel de ediţie de carte va fi  asigurată și de implicarea dispoziti-
velor electronice care au devenit indispensabile, utile, interesante și interactive.

Work description: The edition conceived in this project is predestined for children aged 6-7 years, 
focusing on the knowledge of engineering for children. Facilitating children’s knowledge 
of engineering is provided by augmented reality images that make it possible to visualize 
engineering products in 3D with the ability to visualize them from within. Objects and their 
components are multidimensional, which improves understanding of the things studied. 
The interest in such a book edition will also be ensured by the involvement of the electronic 
devices that have become indispensable, useful, interesting and interactive.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Semnifi caţia proiectului elaborat este determinată 
de integrarea tehnologiilor tradiţionale de concepere a ediţiilor de carte cu tehnologii-
le informaţionale. Aceasta asigură continuu interesul tinerelor generaţii pentru evoluţia 
tehnico-știinţifi că, pentru educaţie interactivă și pentru rezultate efi ciente ale învăţării 
și cunoașterii în condiţii de maximă efi cienţă, contribuind la creșterea standardelor 
educaţionale, dar și cele cu referinţă la calitatea vieţii conforme tendinţelor în plan mondial 
în materie.


