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shape of elastic and/or elastic convoluted tubes, at the same time concomitantly or consecutively with the
electroplasmolysis the raw material is subjected to pressure pulses because of the increase in the volume
of the tubes during introduction therein of a gaseous or liquid agent.

UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  MOLDOVA

C 22 Inhibitor al leucemiei mieloide umane
Autori: Gulea Aurelian, Poirier Donald, Jenny Roy, Ţapcov Victor

Brevet: MD 3098

Esenţa invenţiei: În calitate de inhibitor al leucemiei mieloide umane se propune un compus coordinativ intern al
cuprului cu furoilhidrazona aldehidei salicilice.

Summary of the invention: Inner copper coordination compound with salicylic aldehyde furoylhydrazone is proposed
as inhibitor of the human myeloid leukemia.
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C 23 Noi tehnologii de obţinere a preparatelor osteoregenerative şi antidiabetice
Autori: Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Bulimaga Valentina, Chiriac Tatiana, Gudumac Valentin, Ghinda Sergiu, Bogdan

Valeriu, Zosim Liliana, Ciumac Daniela, Djur Svetlana

Brevete: MD 545, 2368

Esenţa invenţiei: Elaborarea noilor tehnologii de obţinere prin sinteza biologică a bioaditivilor alimentari – comprimate
şi capsule “Spiru-CrM” în baza biomasei de spirulină.

Summary of the invention: The new technologies for obtaining the new food bioadditives – comprimats and cap-
sules „Spiru- CrM” on the base of spirulina biomass were elaborated through directed biological synthesis.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

C 24 Tehnologie de elaborare a nanostructurilor pe baza oxizilor semiconductori
Autori: Lupan Oleg, Chow Lee,  Şişianu Sergiu, Şişianu Teodor

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a nanostructurilor pe baza oxizilor semiconductori şi
poate fi utilizată pentru obţinerea dispozitivelor fotonice, senzoriale, luminescente şi a altor dispozitive cu
aplicaţii în ecologie.

Summary of the invention: The invention refers to the technology of semiconductor oxides nanostructures fabrication
used for photonic, sensorial, luminescent and other devices used in ecology.

C 25 Tehnologii de producere a nanostructurilor pentru optimizarea emisiei de
câmp a electronilor

Autori: Tighineanu Ion, Sîrbu Lilian, Ursachi Veaceslav, Albu Sergiu

Brevet: MD 2982
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Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnologia de producere a nanomaterialelor, în special la procedeele de
obţinere a nanostructurilor semiconductoare. Problema pe care o rezolvă invenţia propusă constă în obţinerea
pe suprafaţa semiconductorilor a nanostructurilor sub formă de nanocreioane.  Rezultatul invenţiei – se
obţin nanostructuri semiconductoare în formă de nanocreioane cu densitate şi dimensiuni dirijate.

Summary of the invention: The invention refers to the semiconductor technology, in particular to processes for
obtaining semiconductor nanostructures.

The process for obtaining semiconductor nanostructures consists in the electrochemical pickling of semi-
conductor surfaces.


