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Număr brevet: RO133166B1 / 28.02.2022 
Titlu: PROCEDEU DE TRATARE CU OXIDANŢI-COAGULANŢI 

GENERAŢI  DIN NĂMOL ROŞU A APELOR CU ÎNCĂRCARE 
ORGANICĂ MARE 

Clasa IPC 
- C02F1/72;
- C02F1/52;
- C02F101/30;

Invenţia se referă la un procedeu de tratare cu oxidanţi coagulanţi 
generaţi din nămol roşu a apelor cu încărcare organică mare cu 
aplicabilitate în tratarea apelor rezultate de la  crescătorii de animale, 
abatoare, tăbăcării şi fabrici din industria alimentară şi a 
medicamentelor, utilizând un sistem format dintr-un compozit de tip 
ferat obţinut prin tratarea cu apă  oxigenată şi acid sulfuric a 
suspensiilor de nămol roşu rezultat ca deşeu la producerea aluminei 
şi un adjuvant de coagulare obţinut prin fixarea de nămol roşu pe 
spumă ceramică din tuf zeolitic sintetizată prin gel-casting. 

Inventatori: ZĂVOIANU Rodica, SÂRBU Liliana, PAVEL Octavian Dumitru, 
CRUCEANU Anca, BRADU Corina, OLARU Elena Alina, SÂRBU 
Andrei, SANDU Teodor, BACALUM Fănica, ZAHARIA Anamaria, 
MARA Eleonora Luminiţa, BÎRJEGA Ruxandra, COSAŞU Dan, 
OLARU Andreea Gabriela, MARIOARA Cristina 

Număr brevet: RO133420 B1  / 30.03.2022 
Titlu: COMPOZIŢIE ŞI PROCEDEU PENTRU OBTINEREA  DE 

POLIMERI REGENERABILI CU REOLOGIE CONTROLATĂ 
PENTRU IMPRIMAREA 3D 

Clasa IPC 
- C08G63/08;

Invenţia se referă la o compoziţie polimerică şi la un procedeu pentru 
obţinerea acesteia pentru realizarea de polimeri regenerabili cu 
reologie controlată pentru imprimare 3D. Compoziţia, conform 
invenţiei, este constituită îm procente masice din 83...90% acid 
polilactic, şi 9% poli(caprolactonă), sau 15% plastifiant tributilcitrat, 
până la 1% TiO, precum şi 1% stabilizator termooxidativ. Procedeul, 
conform invenţiei, constă în uscarea acidului polilactic până la un 
conţinut de umiditate relativă de 250 ppm, se amestecă în stare solidă 
cu modificatori specifici, după care amestecul se compoundează în 
extruder cu doi melci, la temperatura de 135...210°C şi 20...50 rpm, 
rezultând granule polimerice având proprietăţi controlate în stare 
topită şi solidă adecvate pentru prelucrare prin imprimare 3D. 

Inventatori: DIMONIE Olga Doina Afina, GRIGORE Mădălina Elena, 
CONSTANTIN Virgil, DONCEA Sanda Maria, STOICA Rusăndica, 
GRIGORESCU Ramona Marina 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/065859599/publication/RO133166B1?q=RO133166B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066998899/publication/RO133420B1?q=RO133420%20B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr brevet: RO133558B1 / 30.03.2022 
Titlu: PROCEDEU DE  OBŢINERE A FORMAŢIUNILOR SPAŢIALE 

ALCĂTUITE DIN ATOMI DE CARBON DE TIPUL 
FULERENELOR PRIN DESCĂRCĂRI ELECTRICE ÎN IMPULS ÎN 
REGIM DE SUBEXCITARE UTILIZÂND CATOD DE GRAFIT 
PIROLITIC 

Clasa IPC 
- B82B3/00;
- C01B32/152;

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a formaţiunilor spaţiale 
alcătuite din atomi de carbon de tipul fulerenelor, destinat a fi utilizat 
în domeniul medical şi în domeniul celulelor fotovoltaice. Procedeul 
conform invenţiei constă în aplicarea unor descărcări electrice 
discontinue, pulsate, generate de un condensator cu o capacitate de 
200...600 μF, încărcat de un dispozitiv generator de înaltă tensiune, 
descărcările electrice discontinue fiind realizate între un catod de 
grafit pirolitic, sub forma unei baghete cu vârf teşit semirotund, şi un 
anod metalic de OL 37, rezultând o pată de grafit, şi determinând 
apariţia pe suprafaţa anodului a unui film subţire de grafit, care este 
recoltat prin raclare, şi supus unei analize termogravimetrice, 
microscopiei electronice şi, ulterior, unor analize chimice specifice 
fulerenelor. 

Inventatori: MARIN Laurenţiu 

Număr: RO133620B1 / 30.03.2022 
Titlu: PROCEDEU DE OBŢINERE A UNOR NANOCOMPOZITE DIN 

BIOPOLIMERI ŞI CELULOZĂ TRATATĂ 
Clasa IPC 
- B05D3/06;
- D06M10/02;

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor nanocompozite 
utilizate pentru fabricarea unor dispozitive biomedicale 
biodegradabile. Procedeul, conform invenţie, constă în tratarea la 
suprafaţă a micro- şi nanocelulozei cu plasmă cu sursa imersată într-
o suspensie lichidă de celuloză, timp de 5...120 min, rezultând micro- 
şi nanofibrele de celuloză funcţionalizate la suprafaţă care, în 
continuare, se dispersează în apă, se ultrasonează folosind o sondă cu 
ultrasunete cu o putere de minimum 500 W, timp de până la 120 min, 
şi se concentrează, obţinându-se nanofibrele de celuloză care se 
adaugă într-o soluţie de biopolimer în raport 0,1/99,9 şi 30/70, sub 
agitare, rezultând un nanocompozit care se prelucrează pentru forma 
de granule sau măcinătură. 

Inventatori: PANAITESCU Denis M, FRONE Adriana N, CHIULAN Ioana,  
NICOLAE Cristian Andi, VIZIREANU Sorin, IONIŢĂ Maria  D, 
IONIŢĂ Eusebiu R , DINESCU Gheorghe 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067733555/publication/RO133558B1?q=RO133558B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067999464/publication/RO133620B1?q=RO133620B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr: RO132581B1 / 29.04.2022 
Titlu: COMPOZIŢIE TERMOCROMĂ MICROÎNCAPSULATĂ  ŞI 

PROCEDEU DE OBŢINERE 
Clasa IPC 
- C09D5/26;
- D06P1/04;

Invenţia se referă la o compoziţie termocromă microîncapsulată, şi la 
un procedeu de obţinere a acesteia. Compoziţia conform invenţiei 
este constituită, în procente masice, din 15...75% răşină melamin-
formaldehidică şi 25...85% amestec termocrom format din 0,5...15% 
colorant termocrom, 0,25...30% agent developant al culorii, 25...75% 
solvent, 0,1...5% stabilizator UV şi 0,25...10% agent de nuanţare. 
Procedeul conform invenţiei constă în prepararea amestecului 
termocrom sub formă de topitură omogenă, care se emulsionează cu 
o soluţie apoasă a agentului de dispersie, în prezenţa unui agent cu
rol de coloid de protecţie, după care emulsia formată se supune
încapsulării, microcapsulele rezultate având o tranziţie termocromă
totală şi reversibilă în domeniul de temperatură 25...75°C.

Inventatori: RĂDIŢOIU Valentin, AMĂRIUŢEI Viorica, WAGNER Luminiţa
Eugenia, RĂDIŢOIU Alina, RADULY Florentina Monica

Număr brevet: RO132747B1 / 30.05.2022 
Titlu: SISTEME PENTRU ELIBERAREA CONTROLATĂ DE 

MEDICAMENTE PE BAZĂ DE HIBRIDE ANORGANIC-
ORGANICE DE NANOZEOLIŢI ŞI NANOGELURI ŞI 
PROCEDEU DE OBŢINERE 

Clasa IPC 
- A61K9/51;
- A61K9/52;
- B82Y40/00;
- B82Y5/00;

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor hibride 
anorganic-organice pe bază de nanozeoliţi şi nanogeluri utilizate ca 
suporturi pentru eliberarea controlată a medicamentelor. Procedeul, 
conform invenţiei, constă în aceea că zeolitul natural de tip 
clinoptilonit este îmbibat cu o soluţie de dimetil sulfoxid, 5-
fluorouracil sau diclofenac sodic, până la un raport masic 
medicament:zeolit de 1:1...1:3, după care se adaugă o soluţie apoasă 
de diacrilat de polietilenglicol conţinând reducătorul 
tetrametilediamină, faza apoasă se picură sub agitare în ciclohexan, 
conţinând doi emulgatori uzuali, apoi se picură o soluţie apoasă 
conţinând oxidantul sistemului redox de iniţiere persulfat de amoniu 
sub agitare, urmată de polimerizare în emulsie inversă la temperatura 
de 20...30°C, după care masa de reacţie este centrifugată, partea solidă 
este spălată cu ciclohexan şi liofilizată, rezultând nano xero geluri 
zeolitice cu medicament încapsulat având o dimensiune de 10...180 
nm. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062189572/publication/RO132581B1?q=RO132581B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063257936/publication/RO132747B1?q=RO132747B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Inventatori: RADU Anita Laura, ZAHARIA Anamaria, SÂRBU Andrei, 
TEODORESCU Mircea Savu, CURSARU Bogdan, SPĂTĂRELU 
Paula Cătălina, SANDU Teodor, IORDACHE Tanţa – Verona 

Număr brevet: RO133148B1 / 30.05.2022 
Titlu: PROCEDEU DE FUNCTIONALIZARE A FIBRELOR TEXTILE 

NATURALE SI SINTETICE CU MATERIALE FILMOGENE 
FOTOCATALITICE 

Clasa IPC 
- B01J21/06;

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unui material textil 
fotocatalitic. Procedeul conform invenţiei constă în funcţionalizarea 
unui substrat textil de tip ţesătură din fibre celulozice şi/sau 
poliesterice sau proteice, prin impregnare cu o flotă care conţine 
10...50% tetraetilortosilicat, 1...20% agent de ancorare, 5...30% solvent, 
0,5...5% fotocatalizator dioxid de titan, 1...20% agent de modificare, 
0,1...0,5% catalizator acid, 0,1...5% accelerator de polimerizare şi 
5...35% apă, după care suportul textil impregnat se usucă la 
temperatura de 20...30°C şi se termofixează la temperatura de 
100...130°C, timp de 30...90 min, rezultând un material textil acoperit 
cu rezistenţă fizico-chimică, fotochimică, termică şi activitate 
fotocatalitică ridicate. 

Inventatori: RĂDIŢOIU Valentin, AMĂRIUŢEI Viorica, RĂDIŢOIU Alina, 
RADULY Florentina Monica, WAGNER Luminiţa Eugenia 

Număr brevet: RO133835B1 / 30.05.2022 
Titlu: FLUXANT ECOLOGIC PENTRU BITUM RUTIER PE BAZĂ DE 

ACETINE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA 
Clasa IPC 
- C07C69/18;
- C08L95/00;

Invenţia se referă la un fluxant ecologic pentru bitum rutier şi la un 
procdeu de obţinere a acestuia. Fluxantul, conform invenţiei, conţine 
un amestec de mono-, di- şi tri-esteri ai glicerinei cu acid acetic şi acid 
butiric într-un raport între triesteri/diesteri/monoesteri de 
4...20/3...20/1. Procedeul, conform invenţiei, constă în condiţionarea 
glicerinei brute rezultată de la fabricarea biodiesel prin tratare cu acid 
fosforic de concentraţie 85%, într-un raport masic de 5...10/1, urmată 
de esterificarea glicerinei cu acid acetic ca atare sau în amestec cu acid 
butiric, în prezenţa unui antrenant de tip hidrocarbură alifatică şi a 
unui catalizator de tip acid 2-naftalensulfonic, la o concentraţie de 
0,2...5% faţă de amestecul reactant, rezultând un fluxant pe bază de 
amestec de esteri ai glicerinei având un indice de saponificare de 
618,2...696,7 mg HOH/g care se adaugă în compoziţii de bitum rutier 
la un raport bitum/fluxant de 3...20/1 

Inventatori: VELEA Sanda, BOZGA Grigore, BLĂJAN Olimpiu 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/065859661/publication/RO133148B1?q=RO133148B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/069184991/publication/RO133835B1?q=RO133835B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr brevet: RO135062B1 / 30.05.2022 
Titlu: MATERIALE HIBRIDE PE BAZĂ DE MONTMORILONIT 

SILANIZAT ŞI MESALAMINĂ ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A 
ACESTORA 

Clasa IPC 
- C01B33/20;
- C08K3/00;

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor materiale hibride 
pe bază de montmorilonit (MMT) silanizat şi mesalamină (5-ASA), cu 
proprietăţi de eliberare controlată a principiului activ cu aplicaţii în 
tratarea bolilor inflamatorii intestinale. Procedeul, conform invenţiei, 
constă în etapele de: silanizare a MMT în mediu de toluen prin 
omogenizarea cu ultrasunete timp de 20...40 min, la temperatura de 
15...30°C, încălzirea amestecului la 110°C tip de 20...28 h, purificarea 
MMT silanizat, spălare cu toluen şi uscarea reziduului solid care este 
supus ulterior unui proces de gonflare prin introducerea în apă 
demineralizată, rezultând o suspensie care se amestecă cu o soluţie 
rezultată prin solubilizarea substanţei active (5-ASA) în amestec de 
HCl şi apă, ultima etapă constândîn încapsularea substanţei active 
care se realizează la temperatura de 20...30°C, timp de 20...28 h, cu 
protecţie la lumină şi apoi cu îndepărtarea supernatantului, urmată 
de liofilizare la -70...-50°C, timp de 20...28 h. 

Inventatori: SANDU Teodor, SÂRBU Andrei, DUMITRU Marinela Victoria, 
GHEBAUR Adi, GÂREA Sorina Alexandra, IOVU Horia, 
IORDACHE Tanţa Verona, CHIRIAC Anita Laura, GAVRILA Ana 
Mihaela, ZAHARIA Anamaria 

Număr brevet: RO132922B1 / 30.06.2022 
Titlu: CONCENTRAT PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA REZISTENŢEI LA 

ZGÂRIERE A POLIMETILMETACRILATULUI ŞI PROCEDEU DE 
OBŢINERE A ACESTUIA 

Clasa IPC 
- C08L33/12;

Invenţia se referă la un concentrat utilizat pentru obţinerea unor 
compozite cu rezistenţă îmbunătăţită la zgâriere, de tip repere din 
industria auto, la un procedeu de obţinere şi la un procedeu de 
utilizare a acestuia. Concentratul conform invenţiei este constituit, în 
procente gravimetrice, din 60...80% polimetilmetacrilat (PMMA), 
20...40% amestec de polisiloxan modificat cu poliester şi o nanosilice 
hidrofobă, în raport 1:1, sau cu nanotub de silicat organofilizat, în 
raport 2:1 şi 0,3% faţă de PMMA, un antioxidant fenolic împiedicat 
steric. Procedeul conform invenţiei constă în amestecarea 
componentelor şi omogenizarea în topitură, rezultând un concentrat 
sub formă de granule. Procedeul constă în amestecarea a 10...20% 
concentrat cu PMMA până la un conţinut de nanoumplutură de 2%, 
şi omogenizarea în topitură, urmată de prelucrare prin injecţie, 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076527561/publication/RO135062B1?q=RO135062B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063921535/publication/RO132922B1?q=RO132922B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
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rezultând un compozit polimeric cu o rezistenţă la zgâriere 
îmbunătăţită cu 50...230%, un luciu mai mare cu 15...20% şi o 
stabilitate similară PMMA, fără ca modulul de elasticitate, rezistenţa 
la tracţiune şi rezistenţa la şoc să scadă cu mai mult de 10...15% faţă 
de PMMA. 

Inventatori: VULUGA Zina, ELIZETXEA Cristina, ORDONEZ Mario, COROBEA 
Mihai Cosmin, IORGA Michaela Doina, FLOREA Dorel 

Număr brevet: RO132924B1  / 29.07.2022 
Titlu: COMPOZIŢIE LIPOZOMALĂ PE BAZĂ DE NANOPIGMENŢI 

MODIFICAŢI SUB FORMĂ DE DISPERSIE APOASĂ ŞI 
PROCEDEU DE OBŢINERE 

Clasa IPC 
- C09B47/28;
- C09B48/00;
- C09B67/08;
- C09B67/22;

Invenţia se referă la o compoziţie lipozomală de dispersie apoasă, 
utilizată în industria de pielărie şi textilă, şi la un procedeu de 
obţinere a acesteia. Compoziţia conform invenţiei este constituită, în 
procente masice, din 5...8% nanopigmenţi albastru, roşu sau negru 
modificaţi/funcţionalizaţi cu grupe funcţionale sulfonice şi/sau 
carboxilice sau fenil-sulfonice, 2,5...10% agent de încapsulare de tip 
lecitină de soia, raportat la 100% pigment, 4...10% îngroşător de tip 
carboximetilceluloză, şi 50...92% apă distilată. Procedeul conform 
invenţiei constă în microdispersarea pigmenţilor la turaţii de 
6000...12000 rpm, timp de 30...90 min, pe baie de răcire la 20°C, 
nanodispersarea prin ultrasonare la o putere de 750 W, timp de 30...60 
min, în baie de răcire, şi stabilizarea prin agitare timp de 30 min la o 
turaţie de 300 rpm. 

Inventatori: ATHANASIU Angela, DEACONU Marian, COJOCARU  Mariana, 
OPROIU Loţi Cornelia,  RUSE Mircea,  FILIPESCU Cătălin,  SENIN 
Raluca Mădălina 

Număr brevet: RO133614B1 / 30.08.2022 
Titlu: MORTAR CU PROPRIETĂŢI ANTIMICROBIENE, DESTINAT 

PROTECŢIEI CLĂDIRILOR ŞI/SAU MONUMENTELOR 
ISTORICE 

Clasa IPC 
- C04B7/02;

Invenţia se referă la o compoziţie de mortar cu proprietăţi 
antimicrobiene destinat protecţiei clădirilor şi/sau monumentelor 
istorice. Compoziţia, conform invenţiei, este constituită din ciment 
Portland, tip CEM I şi nisip de râu în raport 1:3 şi 2...5% agent 
antimicrobian de tip hidroxiapatită în care Ca a fost parţial dizlocuit 
cu Ag într-un raport Ag/Ca de 0,66, mortarul având o densitate de 
minimum 1,9 g/cm şi o rezistenţă mecanică la compresiune de 
minimum 18 MPa. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/064458114/publication/RO132924B1?q=RO132924B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067999446/publication/RO133614B1?q=RO133614B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Inventatori: MOANŢĂ Adriana, FIERĂSCU Radu Claudiu, PETRE Ionela, 
MOHANU Ileana, PACEAGIU Jenica, FIERĂSCU Irina 

Număr brevet: RO134375B1 / 28.10.2022 
Titlu: PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI COMPOZIT POLIMERIC 

ANTIŞOC  DIN DEŞEURILE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI 
ELECTRONICE 

Clasa IPC 
- B29B17/02;

Invenţia se referă la un procedeu de reciclare a fracţiei polistirenice 
din deşeuri de echipamente electrice şi electronice, sub formă de 
compozit polistirenic antişoc. Procedeul conform invenţiei constă în 
aceea că amestecul format din 80% fracţie polistirenică este modificat 
prin aliere în topitură la temperatura de 180...200°C, la o viteză de 
amestecare de 60 rpm, timp de 6 min, cu 20% amestec de polimeri 
termoplastici, format dintr-un bloc-copolimer stiren-butadienic stelat 
cu un conţinut de 30% polistiren şi o masă moleculară de 270000 
g/mol, şi un bloc-copolimer stiren-butadienic hidrogenat şi 
maleinizat, cu un conţinut de 30% polistiren, o masă moleculară de 
60000 g/mol şi 1,4% anhidridă maleică legată chimic, în proporţie de 
3:1. 

Inventatori: GRIGORESCU Ramona Marina, GHIOCA Paul Niculae, IANCU 
Lorena, VULUGA Zina, IORGA Michaela Doina, ION Rodica 
Mariana, ION Nelu, GRIGORE Mădălina Elena, ANDREI Ramona 
Elena, FILIPESCU Mircea Ioan 

Număr brevet: RO134122B1 / 30.12.2022 
Titlu: MATERIAL DE LIPIRE CU PROPRIETĂŢI ANTIMICROBIENE 

PENTRU RESTAURARE ARTEFACTE PE SUPORT CERAMIC 
APARŢINÂND PATRIMONIULUI CULTURAL 

Clasa IPC 
- C08K3/015;
- C09J101/04;

Invenţia se referă la un material de lipire cu proprietăţi 
antimicrobiene şi antifungice utilizat la conservarea/restaurarea 
obiectelor de patrimoniu pe suport ceramic. Materialul, conform 
invenţiei, este constituit din adeziv polivinilic şi 5...10% amestec 
antimicrobian conţinând un derivat de hidroxiapatită, în care calciul 
a fost parţial dizlocuit cu cobalt la un raport Co/Ca de 0,60 şi hidroxid 
de calciu în raport 2/1...4/1 

Inventatori: FIERĂSCU Radu Claudiu, FIERĂSCU Irina, FOTEA Petronela, 
ORTAN Alina Ruxandra Eugenia, POPITIU Ioana, BECEANU 
Mihaela 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072233847/publication/RO134375B1?q=RO134375B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070804108/publication/RO134122B1?q=RO134122B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr brevet: RO134123B1 / 30.12.2022 
Titlu: AGENT DE ÎNCLEIERE CU PROPRIETĂŢI ANTIMICROBIENE 

PENTRU ARTEFACTE PE SUPORT PAPETAR APARŢINÎND 
PATRIMONIULUI CULTURAL 

Clasa IPC 
- C08K3/015;
- C09J101/04;

Invenţia se referă la un agent de lipire şi încleiere cu efect 
antimicrobian şi antifungic utilizat la conservarea/restaurarea 
obiectelor de patrimoniu pe suport papetar. Agentul este constituit 
din carboximetilceluloză şi 2...5% compoziţie antimicrobiană formată 
din hidroxiapatită de argint, în care calciul a fost dizlocuit cu argint 
şi hidroxid de magneziu în raport 2/1...4/1. 

Inventatori: STIRBAN Alexandru, FIERĂSCU Radu Claudiu, FIERĂSCU Irina, 
FOTEA Petronela, ORTAN Alina Ruxandra Eugenia, ZGARCIU 
Similia  Maria, INEL Ioan Constantin 

Număr brevet: RO132714B1 / 30.12.2022 
Titlu: COMPOZIŢIE ŞI PROCEDEU PENTRU RESTAURAREA 

SUPREFEŢELOR PICTURALE AFECTATE DE SĂPUNURI 
METALICE 

Clasa IPC 
- C11D3/12;

Invenţia se referă la o compoziţie utilizată pentru restaurarea 
suprafeţelor picturale afectate de formarea de săpunuri metalice, la 
un procedeu de obţinere şi de aplicare a compoziţiei. Compoziţia este 
constituită din 0,6...1,18% Ca(NO)x4HO, 0,66...0,78% (NH)HPO, 
98...98,9% faujasit sub formă de pulbere fină cu dimensiuni 0,053...0,1 
m, apă deionizată şi NHOH pentru reglareaH la 9...10. Procedeul, 
conform invenţiei, constă în amestecarea componentelor în soluţie 
apoasă şi adăugarea pulberii fine de faujasit la temperatura de 40oC, 
amestecul se agită timp de 1,5 h cu menţinerea la pH 9...10 prin 
adăugarea de hidroxid de amoniu, rezultând un precipitat care, după 
filtrare, spălar μ e şi uscare se macină la dimensiunea de 74...80 μ m, 
pulberea rezultată fiind introdusă în cantităţi de câte 10 g în săculeţi 
de pânză. Procedeul constă în aplicarea compoziţiei astfel ambalată 
peste stratul afectat de săpun metalic al unei picturi, cu meţinere timp 
de 30 min. 

Inventatori: ION Rodica Mariana 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070804120/publication/RO134123B1?q=RO134123B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062948662/publication/RO132714B1?q=RO132714B1&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr cerere de 
brevet: 

A 2020-00570, RO135587 (A2) / 30.03.2022 

Titlu: Ro: MATERIAL PE BAZĂ DE HIDROTALCIT DUBLU CU 
ADERENŢĂ RIDICATĂ PENTRU CONSOLIDAREA 
SUPRAFEŢELOR OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU 

En: MATERIAL BASED ON HIGHLY-ADHERENCE DOUBLE 
HYDROTALCITE FOR CONSOLIDATING SURFACES OF 
CULTURAL HERITAGE BUILDINGS 

Clasa IPC: C04B14/30 

Inventatori: ION Rodica-Mariana, RIZESCU Claudiu Eduard, VASILE Dan-
Adrian, ION Nelu 

Număr cerere de 
brevet: 

A 2020-00571, RO135574 (A2) / 30.03.2022 

Titlu: Ro:  MATERIALE PELICULOGENE HIDROSOLUBILE CU EFECT 
FOTOCATALITIC LA IRADIERE CU LUMINĂ NATURALĂ SAU 
ARTIFICIALĂ ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA 

En: WATER-SOLUBLE FILM-FORMING MATERIALS WITH 
PHOTOCATALYTIC EFFECT UPON IRRADIATION WITH 
NATURAL OR ARTIFICIAL LIGHT AND PROCESS FOR 
PREPARING THE SAME 

Clasa IPC:  B01J21/06; 

Inventatori: RĂDIŢOIU Alina, RADULY Florentina Monica, WAGNER Luminiţa 
Eugenia, ISPAS Georgiana Cornelia, PURCAR Violeta, MANEA 
Raluca. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080934383/publication/RO135587A2?q=RO135587&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080934385/publication/RO135574A2?q=RO135574&queryLang=en%3Ade%3Afr


12

Număr cerere 
de brevet: 

A2021 -00531,  RO135466 (A0) / 28.01.2022 

Titlu: 
Ro: NANOMATERIAL UTILIZAT LA CONSOLIDAREA 
ELEMENTELOR DECORATIVE ALE CLĂDIRILOR ISTORICE DE 
PATRIMONIU ŞI PROCEDEU DE PREPARARE ŞI APLICARE AL 
ACESTUIA 

En:      NANOMATERIAL USED FOR REINFORCING DECORATIVE 
ELEMENTS OF HISTORICAL CULTURAL HERITAGE BUILDINGS 
AND PROCESS FOR PREPARING THE SAME 

Clasa IPC: B82B1/00; C04B41/00; E04G23/02 

Inventatori: ION Rodica Mariana, RĂDULESCU Cristiana, IANCU Lorena, 
GRIGORESCU Ramona Marina, GORGHIU Laura Monica, ION Nelu, 
DAVID Elena Mădălina, SLĂMNOIU Teodorescu Sofia 

Număr cerere 
de brevet: 

A 2020-00645, RO135644 (A2) / 29.04.2022 

Titlu: Ro: COMPOZIŢII SOL-GEL NANOHIBRIDE BICOMPONENT 
FOTOCATALITICE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA 

En:  PHOTOCATALYTIC BI-COMPONENT NANOHYBRID SOL-
GEL COMPOSITIONS AND PROCESS OF PREPARATION 

Clasa IPC: B01J35/10 

Inventatori: PURCAR Violeta, RĂDIŢOIU Valentin, RĂDIŢOIU Alina, RADULY 
Florentina Monica, MANEA Raluca, ISPAS Georgiana Cornelia, 
WAGNER Luminiţa Eugenia 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079960986/publication/RO135466A0?q=RO135466&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081344157/publication/RO135644A2?q=RO135644&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr cerere 
de brevet: 

A2020-00659, RO135638 (A2) / 29.04.2022 

Titlu: Ro:     HIDROLIZAT PROTEIC CU PROPRIETĂŢI BIACTIVE IZOLAT 
DIN SUBPRODUSE DE PEŞTE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE 

En:   PROTEIN HYDROLYSATE WITH BIOACTIVE PROPERTIES 
ISOLATED FROM FISH BY-PRODUCTS AND PROCESS FOR 
PREPARING THE SAME 

Clasa IPC: A61K35/60 

Inventatori: OANCEA Olguţa Anca, MOLDOVAN Lucia, TOMA Agnes Elena, 
OANCEA Florin, MORARU Angela, COROIU Viorica 

Număr cerere 
de brevet: 

A 2020-00675, RO135658 (A2) / 29.04.2022 

Titlu: Ro:  COMPOZIŢII CU FLEXIBILITATE MĂRITĂ PE BAZĂ DE 
POLIHIDROXIALCANOAŢI ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE 

En:   COMPOSITIONS OF IMPROVED FLEXIBILITY BASED ON 
POLYHYDROXYALKANOATES AND PROCESS FOR PREPARING 
THE SAME 

Clasa IPC: C08L23/22 

Inventatori: PANAITESCU Denis Mihaela, FRONE Adriana Nicoleta, NICOLAE 
Andi Cristian, GABOR Raluca Augusta, POPA Marius Stelian, 
BURUIANA Tinca, MELINTe Violeta 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081344155/publication/RO135638A2?q=RO135638&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081344148/publication/RO135658A2?q=RO135658&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr cerere 
de brevet: 

A 2020-00677, RO135626 (A2) / 29.04.2022 

Titlu: Ro:   COMPOZIŢIE PELICULIZANTĂ CU APLICARE FOLIARĂ PE 
BAZĂ DE NANOMATERIALE SILICIOASE NATURALE ŞI 
PROCEDEU DE APLICARE 

En:   FILM-FORMING COMPOSITION WITH FOLIAR APPLICATION, 
BASED ON NATURAL SILICON NANOMATERIALS AND PROCESS 
FOR APPLYING THE SAME   

Clasa IPC: A01N55/10 

Inventatori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU ARUXANDEI Diana, DIMITRIU 
Luminiţa, SOMOGHI Raluca, GHIUREA Marius 

Număr cerere 
de brevet: 

A2020- 00695, RO135745 (A2) / 30.05.2022 

Titlu: Ro:  PROCEDEU INTEGRAT BIOGAZ-MICROALGE ŞI INSTALAŢIE 
PENTRU REALIZAREA ACESTUIA 
En:   INTEGRATED BIOGAS-MICROALGAE PROCESS AND PLANT 
FOR CARRYING OUT THE SAME 

Clasa IPC: C12P5/00 

Inventatori: VELEA Sanda, GALAN Ana Maria, VASILIEVICI Gabriel, PAULENCO 
Anca 

Număr cerere 
de brevet: 

A2020-00724, RO135742 (A2) / 30.05.2022 

Titlu: Ro:     CONCENTRAT PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA REZISTENŢEI LA 
ŞOC A POLIAMIDEI “BIOBASED”, PROCEDEU DE OBŢINERE ŞI 
DE UTILIZARE A ACESTUIA 
En:    CONCENTRATE MEANT TO IMPROVE IMPACT RESISTANCE 
OF BIOBASED POLYAMIDE, PREPARATION PROCESS AND USE 
THEREOF 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081344153/publication/RO135626A2?q=RO135626&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081751071/publication/RO135745A2?q=RO135745&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081751110/publication/RO135742A2?q=RO135742&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Clasa IPC: C08G69/00 

Inventatori: VULUGA Zina, COROBEA Mihai Cosmin, FLOREA Dorel, 
TEODORESCU George-Mihail, AFILIPOAEI Andreea 

Număr cerere 
de brevet: 

A2020-00757, RO135719 (A2) / 30.05.2022 

Titlu: Ro: FOTOCATALIZATOR  CU ACTIVITATE ÎMBUNĂTĂŢITĂ 
PENTRU DEGRADAREA COLORANŢILOR TEXTILE 
En: PHOTOCATALYST WITH ENHANCED ACTIVITY FOR 
DEGRADATION OF TEXTILE DYES 

Clasa IPC: B01J23/75 

Inventatori: ION Rodica Mariana, IANCU Lorena, GRIGORESCU Ramona-Marina, 
DAVID Mădălina-Elena, ION Nelu, NUŢĂ Alexandrina, SORESCU Ana 
Alexandra, ANDREI Eelena Ramona. 

Număr cerere 
de brevet: 

A2020-00780, RO135718 (A2) / 30.05.2022 

Titlu: Ro:    CATALIZATOR BIFUNCTIONAL PE BAZA DE NI-PT / MOO3 - 
SNO2  SI PROCEDEU DE HIDROCRACARE A BIO-ULEIULUI DE 
PIROLIZA 
En:   BIFUNCTIONAL CATALYST BASED ON NI-PT/MOO3-SNO2 
AND PYROLYSIS BIO-OIL HYDRO-CRACKING PROCESS 

Clasa IPC: B01J32/42 

Inventatori: BOMBOŞ Dorin, BOMBOŞ Mariana Mihaela, CĂLIN Cătălina, OPRESCU 
Emilia Elena, VELEA Sanda, VASILIEVICI Gabriel 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081751115/publication/RO135719A2?q=RO135719&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081751130/publication/RO135718A2?q=RO135718&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr cerere 
de brevet: 

A2020-00781, RO135692 (A2) / 30.05.2022 

Titlu: Ro:  COMPOZIŢIE DE BIOSTIMULANT PENTRU PLANTE DIN 
SUBPRODUSE DE PEŞTE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE 
En:   PLANT BIOSTIMULATING COMPOSITION FROM FISH BY-
PRODUCTS AND PREPARATION PROCESS 

Clasa IPC: A01N63/10 

Inventatori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU ARUXANDEI Diana, BALA 
Ioana, BĂRBIERU Otilia Gabriela, DIMITRIU Luminiţa, TRITEAN 
Naomi 

Număr cerere 
de brevet: 

A2020-00782, RO135717( A2) / 30.05.2022 

Titlu: Ro:     CATALIZATOR BIFUNCTIONAL PE BAZA DE CU-PD / WO3 - 
NB2O5 SI PROCEDEU DE HIDROTRATARE A BIO-ULEIULUI DE 
PIROLIZA PE ACESTA 
En:   BIFUNCTIONAL CATALYST BASED ON CU-PD/WO3-NB2O5 
AND PROCESS FOR HYDROTREATING PYROLYSIS BIO-OIL ON 
SAID CATALYST 

Clasa IPC: B01J23/40 

Inventatori: BOMBOŞ Dorin, BOMBOŞ Mariana Mihaela, CĂLIN Cătălina, OPRESCU 
Emilia Elena, VELEA Sanda, VASILIEVICI Gabriel 

Număr cerere 
de brevet: 

A2020-00794, RO135730 (A2) / 30.05.2022 

Titlu: Ro:  PROCEDEU DE OBŢINERE A UNOR ŢESĂTURI IMPRIMATE 
PENTRU CAMUFLAJ SPECIAL 
En:   PROCESS FOR MANUFACTURING TEXTILE FABRICS PRINTED 
FOR MULTISPECTRAL CAMOUFLAGE 

Clasa IPC: B05D5/06; B32B5/02; 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081751129/publication/RO135692A2?q=RO135692&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081751132/publication/RO135717A2?q=RO135717&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081751136/publication/RO135730A2?q=RO135730&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Inventatori: RĂDIŢOIU Valentin, RĂDIŢOIU Alina, RADULY Monica Florentiona, 
WAGNER Luminiţa Eugenia, ISPAS Georgiana Cornelia, PURCAR 
Violeta, MANEA Raluca 

Număr cerere 
de brevet: 

A2020-00835, RO135815 (A2) / 30.06.2022 

Titlu: Ro: PROCEDEU DE OBŢINERE A UNOR BIOMATERIALE 
CARBONICE POROASE NANOSTRUCTURATE PE BAZĂ DE 
CĂRBUNE HIDROTERMAL, BIOPOLIMERI ŞI CATALIZATORI 
METALICI, CU ROL ADSORBANT-CATALITIC PENTRU 
DEPOLUAREA APELOR 
En:   PROCESS FOR PREPARING NANOSTRUCTURED POROUS 
CARBONIC BIOMATERIALS BASED ON HYDROTHERMAL COAL, 
BIOPOLYMERS AND METAL CATALYSTS WITH ADSORBING-
CATALYTIC ROLE FOR WATER PURIFICATION 

Clasa IPC: B01J20/20; C01B32/30; C02F1/28; 

Inventatori: DIMA Ştefan Ovidiu 

Număr cerere 
de brevet: 

A2020-00851, RO135837 (A2) / 30.06.2022 

Titlu: Ro:   COMPOZIŢIE PENTRU CREŞTEREA FLEXIBILITĂŢII ACIDULUI 
POLILACTIC PRIN STEREOCOMPLEXARE ÎN VEDEREA FOLOSIRII 
LA IMPRIMAREA 3D 
En:   PROCESS FOR PREPARING WATER-SOLUBLE MELANIN BY 
BIOSYNTHESIS, USING FOMES FOMENTARIUS FUNGUS 
MYCELLIUM 

Clasa IPC: C09B61/00; C12N1/14;  

Inventatori: DIMONIE Olga Doina Afina, DRAGOMIR Laura-Nicoleta, TOMA Ion 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082214603/publication/RO135815A2?q=RO135815&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082214625/publication/RO135837A4?q=RO135837&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr cerere 
de brevet: 

A 2021-00077, RO135932 (A2) / 30.08.2022 

Titlu: Ro:  COMPOZIŢIE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE, PE BAZĂ DE 
POLIAMIDĂ „BIOBASED”, CU REZISTENŢĂ LA FOC 
ÎMBUNĂTĂŢITĂ 
En:     COMPOSITION AND PROCESS FOR PREPARING "BIOBASED" 
POLYAMIDE WITH IMPROVED FIRE RESISTANCE  

Clasa IPC: C08K3/016; C08L77/00 

Inventatori: COROBEA Mihai Cosmin, VULUGA Zina, ZĂVOIANU Rodica, PAVEL 
Octavian Dumitru, TEODORESCU George Mihail, AFILIPOAEI Andreea, 
STAMATE Alexandra Elisabeta, RUCEANU Anca 

Număr cerere 
de brevet: 

A2021-00112, RO135989 (A2) / 30.09.2022 

Titlu: Ro:    PROCEDEU DE CURĂŢARE A SUPRAFEŢELOR OBIECTELOR 
METALICE DE PATRIMONIU 
En: PROCESS FOR CLEANING SURFACES OF CULTURAL 
HERITAGE METAL OBJECTS 

Clasa IPC: C23F11/18; C23F4/04; 

Inventatori: ION Rodica Mariana, MARIN Laurenţiu, ION Nelu 

Număr cerere 
de brevet: 

A2021-  00121, RO135970 (A2) / 30.09.2022 

Titlu: Ro:DISPOZITIV MEDICAL PENTRU INACTIVAREA 
FOTODINAMICĂ ANTI-VIRALĂ HSV-1 / SARS-COV-2 / COVID-19 
DE PE SUPRAFEŢE, PROCEDEU DE REALIZARE ŞI  DE UTILIZARE 
AL ACESTUIA   
En: MEDICAL DEVICE FOR PHOTODYNAMIC ANTIVIRAL 
INACTIVATION OF HSV-1/SARS-COV-2/COVID-19 FROM 
SURFACES, PROCESS FOR THE PREPARATION AND THE USE 
THEREOF 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083004460/publication/RO135932A2?q=RO135932&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083445003/publication/RO135989A2?q=RO135989&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083444984/publication/RO135970A2?q=RO135970&queryLang=en%3Ade%3Afr


19

Clasa IPC: A61K41/10; A61P31/14; 

Inventatori: ION Rodica Mariana 

Număr cerere 
de brevet: A 2021 –00140, RO135965 (A2) / 30.09.2022 

Titlu: Ro:     COMPOZIŢIE ANTIBACTERIANĂ ŞI ANTIFUNGICĂ PENTRU 
CONSERVAREA ARTEFACTELOR DE LEMN, ŞI PROCEDEU DE 
UTILIZARE 
En:   ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL COMPOSITION FOR 
PRESERVATION OF WOODEN ARTIFACTS AND PROCESS OF USE 

Clasa IPC: A01N59/04; 

Inventatori: DAVID Mădălina Elena, ION Rodica Mariana, GRIGORESCU Ramona 
Marina, IANCU Lorena, CĂLIN Mariana, ION Nelu 

Număr cerere 
de brevet: 

A2021-00166, RO136014(A2) / 28.10.2022 

Titlu: Ro: PROCEDEU DE OBŢINERE A UNOR ACOPERIRI 
ANTIMICROBIENE ŞI DE PROTECŢE ÎMPOTRIVA FACTORILOR 
POLUANŢI CHIMIC, DESTINATE CONSERVĂRII OBIECTELOR DE 
PATRIMONIU 
En:   PROCESS FOR PREPARING ANTIMICROBIAL COATINGS AND 
PROTECTIVE COATINGS FOR PROTECTION AGAINST CHEMICAL 
POLLUTANTS, FOR PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE 
OBJECTS 

Clasa IPC: A01N55/10; 

Inventatori: NISTOR Cristina Lavinia, PETCU Cristian, CINTEZĂ Otilia Ludmila, 
MIHĂESCU Cătălin Ionuţ, BURLACU Sabina Georgiana, INCIULEANU 
Claudia Mihaela, SCOMOROSCENCO Cristina, IANCHIŞ  Raluca 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083444968/publication/RO135965A2?q=RO135965&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083804062/publication/RO136014A2?q=RO136014&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr cerere 
de brevet: 

A2021 -00250, RO135248 (A2&A3) / 29.11.2022 

Titlu: Ro:  FURAJ COMBINAT CU RISC REDUS DE CONTAMINARE CU 
MICOTOXINE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA 
En: COMBINED FODDER WITH LOW RISK OF MYCOTOXIN 
CONTAMINATION AND PROCESS FOR PREAPRING THE SAME 

Clasa IPC: A23K10/10; 

Inventatori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU ARUXANdei Diana, LUPU Carmen 

Număr cerere 
de brevet: 

A2021 -00251, RO136072 (A2) /29.11.2022 

Titlu: Ro:  MATERIAL COMPOZIT ANTIMICROBIAN ŞI CU ROL DE 
CONSOLIDARE A SUPRAFEŢELOR DIN LEMN CU VALOARE 
CULTURALĂ ŞI METODĂ DE OBŢINERE A ACESTUIA 
En:   ANTIMICROBIAL COMPOSITE MATERIAL WITH THE ROLE 
OF REINFORCING WOODEN SURFACES OF CULTURAL HERITAGE 
VALUE AND METHOD OF PREPARING THE SAME 

Clasa IPC: A01N25/04; 

Inventatori: FIERĂSCU Irina, FIERĂSCU Radu Claudiu, BRAZDIŞ Roxana Ioana, 
BAROI Anda Maria,  ORŢAN Alina Ruxandra Eugenia, GABOR Augusta 
Raluca, NICOLAE Cristian Andi 

Număr cerere 
de brevet: 

A2021 -00340, RO137173 (A2) / 30.12.2022 

Titlu: Ro:  NANOCOMPOZITE POLIMERICE BIODEGRADABILE, CU 
PROPRIETĂŢI PELICULOGENE, DESTINATE DECONTAMINĂRII 
SUPRAFEŢELOR ŞI PROCEDEU PENTRU OBŢINEREA ŞI 
UTILIZAREA ACESTORA. 
En:   BIODEGRADABLE POLYMERIC NANOCOMPOSITES WITH 
FILM-FORMING PROPERTIES, FOR SURFACE 
DECONTAMINATION, AND PROCESS FOR PREPARING AND 
USING THE SAME 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078331222/publication/RO135248A0?q=RO135248&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/084191794/publication/RO136072A2?q=RO136072&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/084603897/publication/RO137173A2?q=RO137173&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Clasa IPC: A62D3/33; C09D5/20; C11D3/37; G21F9/00; 

Inventatori: ISTRATE Marcel, ROTARIU Traian, TOADER Gabriela, MOLDOVAN 
Elena Andreea, ESANU Sorin Razvan, PULPEA Daniela, DÎRLOMAN 
Florin Marian, PODARU Alice Ionela, IORDACHE Tanţa Verona, 
GAVRILĂ Ana-Mihaela 

Număr cerere 
de brevet: 

A2021 -00531, RO135466(A0) / 28.01.2022 

Titlu: Ro: NANOMATERIAL  UTILIZAT LA CONSOLIDAREA 
ELEMENTELOR DECORATIVE ALE CLADIRILOR ISTORICE  DE 
PATRIMONIU ŞI PROCEDEU DE PREPARARE ŞI APLICARE AL 
ACESTUIA 
En:   NANOMATERIAL USED FOR REINFORCING DECORATIVE 
ELEMENTS OF HISTORICAL CULTURAL HERITAGE BUILDINGS 
AND PROCESS FOR PREPARING THE SAME 

Clasa IPC: B82B1/00; C04B41/00; E04G23/02; 

Inventatori: ION Rodica Mariana, RĂDULESCU Cristiana, IANCU Lorena, 
GRIGORESCU Ramona Marina, GORGHIU Laura Monica, ION Nelu, 
DAVID Elena Mădălina, SLĂMNOIU Teodorescu Sofia 

Număr cerere 
de brevet: 

 A2021-00804, RO135800 (A0) / 30.06.2022 

Titlu: Ro:     ADITIV PENTRU STABILIZAREA BĂUTURILOR EMULSII DE 
OLEOZOMI, PROCEDEU DE OBŢINERE ŞI PROCEDEU DE 
UTILIZARE 
En:  ADDITIVE FOR THE STABILIZATION OF OLEOSOME 
EMULSION BEVERAGES, PROCESS FOR PREPARING AND PROCESS 
FOR USING THE SAME 

Clasa IPC: A23L2/52 

Inventatori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU ARUXANDEI Diana, DIMITRIU 
Luminiţa, DEŞLIU AVRAM Mălina 
A2021-00805, RO135793 (A0) / 30.06.2022 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079960986/publication/RO135466A0?q=RO135466&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082214560/publication/RO135800A0?q=RO135800&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082214563/publication/RO135793A0?q=RO135793&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr cerere 
de brevet: 
Titlu: Ro:       BIOSTIMULANT PENTRU PLANTE PE BAZĂ DE HIDROLIZAT 

DE KERATINĂ ŞI SOLVENŢI EUTECTICI ŞI PROCEDEU DE 
OBŢINERE A ACESTUIA 
En: BIOSTIMULANT FOR PLANTS BASED ON KERATIN 
HYDROLYZATE AND EUTECTIC SOLVENTS AND PROCESS FOR 
PREPARING THE SAME 

Clasa IPC: A01N63/10 

Inventatori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU ARUXANDEI Diana, FARAON 
Victor, MIHĂILĂ Eliza Gabriela 

Număr cerere 
de brevet: 

A2021-00806, RO135795 (A0) / 30.06.2022 

Titlu: Ro:     BIOSTIMULANT PENTRU PLANTE PE BAZĂ DE DROJDIE ŞI 
PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA 
En:    BIOSTIMULANT FOR PLANTS BASED ON BEER YEAST AND 
PROCESS FOR PREPARING THE SAME 

Clasa IPC: A01N63/32 

Inventatori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU ARUXANDEI Diana, TRITEAN 
Naomi, RADIAN NEGRILĂ Nicolae –Agsira 

Număr cerere 
de brevet: 

A2021-00807, RO135801 (A0) / 30.06.2022 

Titlu: Ro: COMPOZIŢIE MULTIFUNCŢIONALĂ ŞI PROCEDEU DE 
OBŢINERE A ACESTEIA DIN DROJDIE DE VIN  
En: MULTIFUNCTIONAL COMPOSITION AND PROCESS FOR 
PREPARING IT FROM WINE YEAST 

Clasa IPC: A23L27/10 

Inventatori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU ARUXANDEI Diana, DEŞLIU 
AVRAM Mălina, Radian NEGRILĂ Nicolae –Agsira 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082214568/publication/RO135795A0?q=RO135795&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082214569/publication/RO135801A0?q=RO135801&queryLang=en%3Ade%3Afr
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Număr cerere 
de brevet: 

A2021-00809, RO135814(A0) / 30.06.2022 

Titlu: Ro:       ADSORBENT PENTRU BIOXID DE CARBON PE BAZĂ DE COJI 
DE OUĂ ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE 
En:    CARBON DIOXIDE ADSORBENT BASED ON EGGSHELLS AND 
PROCESS FOR PREPARING THE SAME  

Clasa IPC: B01J20/02 

Inventatori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU ARUXANDEI Diana, MIHĂILĂ 
Eliza Gabriela, POPA Daria Gabriela 

Număr cerere 
de brevet: 

A2021-00810, RO135796 (A0) / 30.06.2022 

Titlu: Ro: COMPOZIŢIE  EFERVESCENTĂ PENTRU NUTRIŢIA ŞI 
BIOSTIMULAREA PLANTELOR CULTIVATE LA GHIVECI ŞI 
PROCEDEU DE OBŢINERE 
En:   EFFERVESCENT COMPOSITION FOR THE NUTRITION AND 
BIOSTIMULATION OF POTTED PLANTS AND PROCESS FOR 
PREPARING THE SAME 

Clasa IPC: A01N63/32 

Inventatori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU ARUXANDEI Diana, DEŞLIU 
AVRAM Mălina, RADIAN NEGRILĂ Nicolae –Agsira 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082214567/publication/RO135814A0?q=RO135814&queryLang=en%3Ade%3Afr
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082214572/publication/RO135796A0?q=RO135796&queryLang=en%3Ade%3Afr
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A2022-00123/15.03.2022 Număr cerere 
de brevet: 

Titlu: Procedeu şi material adsorbant pentru adsorbţia poluanţilor organici 
din soluţii apoase 

Autori: BRAZDIŞ Roxana Ioana, FIERĂSCU Radu Claudiu, BAROI Anda Maria, 
FIERĂSCU Irina, FISTOS Toma. 

Descriere: Invenţia se referă la un material adsorbant şi la un procedeu de obţinere a acestuia, 
utilizat pentru reducerea nivelului poluanţilor organici din soluţii apoase, la 
temperatura ambiantă şi presiune atmosferică. Adsorbantul se prezintă sub forma 
de pulbere, având suprafaţa specifică între 35...55 m2/g, dimensiunea particulelor 
sub 25 nm. Procedeul de realizare a adsorbantului are loc in două etape, in prima 
etapa se realizează materialul apatitic primar, iar în cea de-a doua etapa se 
realizaeză calcinare acestuia, pentru obţinerea fazei active. 

Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00126/16.03.2022 

Titlu: Procedeu de obţinere a unui produs pe bază de nanoparticule cu efect 
sinergetic asupra stresului oxidativ neuronal şi asupra formării 
fibrilelor β-amiloidice pentru tratamentul preventiv al bolii Alzheimer 

Autori: NISTOR Cristina Lavinia, CINTEZĂ Otilia Ludmila,  MIHĂESCU Cătălin 
Ionuţ, BURLACU Sabina Georgiana, PETCU Cristian, NINCIULEANU 
Claudia Mihaela, SCOMOROSCENCO Cristina, IANCHIŞ Raluca; GÎFU 
Ioana Cătălina. 

Descriere: Invenţia constă într-un procedeu de obţinere a unui produs eficient şi inovativ cu 
proprietăţi de inhibare a fibrilării β-amiloidice, fenomen caracteristic unor 
afecţiuni neurodegenerative, ca de exemplu boala Alzheimer. Acest nou produs 
include ingrediente bioactive cu efect asupra stresului oxidativ neuronal 
(curcumină) şi fibrilării beta-amiloidice (nanoparticule de Ag cu forma 
triunghiulară) şi un nanopurtător de substanţă bioactivă (particule de silice 
funcţionalizate cu PEG şi încărcate cu curciumină) care poate acţiona în acelaşi 
timp şi ca inhibitor al fibrilării beta-amiloidice. Pentru realizarea acestui produs, 
a fost selectată o formulare hibridă, bazată pe încapsularea curcuminei în 
particule de silice sintetizate in situ printr-un procedeu sol-gel în mediu apos, la 
temperatura de 40°C. În cadrul acestei sinteze s-a utilizat Tween 80 
(polioxietilensorbitan monooleat) ca surfactant, iar butanolul a avut rol de co-
surfactant. Precursorul de silice din care s-au sintetizat particulele în care a fost 
încapsulată curcumina a fost trietoxi(fenil)silanul (PhTES). Alături de PhTES a 
mai fost adăugat în amestecul sol-gel un co-precursor de silice, (3-
aminopropil)trietoxisilan (APTES), care, pe de o parte participă la reacţia sol-gel 
împreună cu PhTES, iar pe de altă parte asigură un pH bazic în amestecul de 
reacţie. Raportul gravimetric PhTES/APTES a fost de 5/1. 
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Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00127/16.03.2022 

Titlu: Compoziţii şi procedeu de obţinere a unor hidrogeluri compozite pe 
bază de polizaharide naturale şi aplicarea acestora în procesul de 
imprimare tridimensională 

Autori: IANCHIŞ Raluca, MARIN Maria Minodora, LEU Alexa Rebeca, GÎFU 
Ioana Cătălina, NINCIULEANU Claudia Mihaela, ALEXANDRESCU 
Elvira, SCOMOROSCENCO Cristina, BURLACU Sabine Georgiana, 
MIHĂESCU Cătălin Ionuţ, NISTOR Cristina Lavinia, PETCU Cristian, 
IOVU Horia. 

Descriere: Invenţia se referă la compoziţii şi la procedeul de obţinere al unor hidrogeluri 
bicomponente ce conţin alginat şi salecan. Hidrogelurile compozite de tip 
hidrogel-hidrogel obţinute sub formă de pastă sunt folosite ulterior ca cerneluri 
în procesul de manufacturare aditivă, obţinându-se mai departe, structuri 3D 
reticulate recomandate pentru aplicaţii în domeniul biomedical. Compoziţia 
conform invenţiei este constituită din polizaharidele alginat şi salecan, având 
amândouă concentraţia cuprinsă între 5 şi 12% gravimetric în apă ultrapură, 
procente gravimetrice în raport cu cantitatea totală a compoziţiei hidrogelului 
compozit. Procedeul de fabricare al structurilor 3D reticulate conform invenţiei, 
constă în prepararea compoziţiilor de hidrogel pe bază de alginat şi salecan şi 
realizarea procesului de manufacturare aditivă urmat de procesul de reticulare al 
formelor printate. Preferabil biomaterialul pe bază de alginat şi salecan deţine 
proprietăţi fizico-chimice ajustabile în funcţie de raportul dintre componenţi, 
timpul de reticulare dar şi concentraţia şi tipul de agent de reticulare, folosite în 
sinteză. În consecinţă, invenţia propusă dezvoltă formulări compozite de tip 
hidrogel-hidrogel ce au la bază resurse naturale şi sunt utile pentru fabricarea 
aditivă a unor implanturi 3D versatile bioresorbabile. 

Număr cerere 
de brevet: A 2022-00150/24.03.2022 

Titlu: Acoperiri anticorozive pe bază de containere de silice mezoporoasă 
încărcate cu 1-H Benzotriazol (BTA) / Dodecilamină (DDA) şi respectiv 
cu 2-Mercaptobenzimidazol (MBT) / Dodecilamină (DDA) şi procedeu 
de obţinere a acestora 

Autori: NISTOR Cristina Lavinia,  BURLACU Sabina Georgiana,  MIHĂESCU 
Cătălin Ionuţ,  PETCU Cristian,  IANCHIŞ Raluca, NINCIULEANU 
Claudia Mihaela, ALEXANDRESCU Elvira, SCOMOROSCENCO 
Cristina, GÎFU Ioana Cătălina.  

Descriere: Invenţia prezintă acoperiri anticorozive pe bază de containere de silice 
mezoporoasă încărcate cu 1-h benzotriazol (bta) / dodecilamină (dda) şi respectiv 
cu 2-mercaptobenzimidazol (mbt) / dodecilamină (dda) şi procedeu de obţinere a 
acestora, destinate suprafeţelor metalice Acoperirile anticorozive constau dintr-
un material de acoperire filmogen, de tip silice, în care sunt adăugate particule de 
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silice mezoporoasă, care, la rândul lor, sunt încărcate cu 1-H Benzotriazol (BTA) 
/ Dodecilamină (DDA) sau cu 2-Mercaptobenzimidazol (MBT) / Dodecilamină 
(DDA. Procedeul de obţinere a celor două tipuri de containere de silice, încărcate 
cu una şi respectiv cu cealaltă dintre cele două combinaţii originale de inhibitori 
organici de coroziune menţionate: BTA/DDA şi respectiv MBT/DDA constă în 
etapele:  prepararea particulelor de silice mezoporoasă încărcate cu diferite 
combinaţii de inhibitori de coroziune, curăţarea cu apă şi detergent, apoi cu etanol 
a suprafaţelor metalice care urmau să fie acoperite cu filmul de protecţie 
anticorozivă, suprafaţele curăţate se acoperă prin pensulare cu filmul anticoroziv, 
după aplicarea filmului anticoroziv, acesta se lasă la temperatura camerei pentru 
a permite formarea reţelei de silice apoi  filmele se uscă în aer şi mediu controlat 
de tempertură şi durată  urmat de reticulat prin expunerea la UV, la lungimea de 
undă de 254 nm. 

Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00159/25.03.2022 

Titlu: Produs alimentar uscat de tip snack şi procedeu de obţinere 
Autori: PĂSĂRIN Diana Georgiana, ROVINARU Camelia, GHIZDAREANU 

Andra Ionela, DULGHERU Cristian Costel. 
Descriere: Invenţia se referӑ la un produs alimentar uscat de tip snack conţinând hidrolizate 

proteice din plante subapreciate şi oligozaharide pectice ca ingrediente 
funcţionale şi la un procedeu de obṭinere a acestuia. Produsul, conform inventiei, 
conţine fulgi de orez şi mei, fulgi de porumb şi quinoa sau orez expandat cu lapte 
şi fructe de pӑdure, oligozaharide pectice, hidrolizat proteic de lupin sau 
hidrolizat proteic de cânepӑ, carob sau cacao, pastӑ de curmale, sirop de malţ, 
ulei de palmier, lecitinӑ, miere, aromӑ de ciocolatӑ, aromӑ de portocale sau fӑrӑ 
arome. Procedeul de obţinere, conform inventiei, constӑ în etapele de: preparare 
a bazei crocante din ingrediente uscate şi omogenizarea lor; prepararea liantului 
vâscos din ingrediente umede şi omogenizarea lor; adӑugare sub agitare continua 
a bazei crocante peste liantul vâscos; omogenizarea amestecului final pânӑ la 
obţinerea unei paste uniforme; presarea pastei într-o matriţӑ; porţionarea 
batoanelor şi uscarea lor.  

Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00162/30.03.2022 

Titlu: Procedeu şi material obţinut prin metode ecologice pentru oxidarea 
catalitică a unor poluanţi organici 

Autori: AVRAMESCU Sorin Marius, BRADU Corina, OLARU Elena Alina, NICA 
Angel-Vasile, FIERĂSCU Irina, BRAZDIŞ Roxana Ioana, FIERĂSCU 
Radu Claudiu, FISTOŞ Toma, ULINICI Sorin Claudiu.  
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Descriere: Invenţia se referă la un material cu proprietăţi catalitice şi la procedeul de obţinere 
a acestuia prin metode ecologice, utilizat pentru oxidarea catalitică a poluanţilor 
de natură organică din soluţii apoase, la temperatura ambiantă si presiune 
atmosferică în sistem semicontinuu. Materialul destinat oxidării catalitice este 
realizat din nanoparticule de oxid de nichel sub formă de film subţire. Procedeul 
de obţinere constă din fitosinteza în extract alcoolic sau hidroalcoolic a 
materialului vegetal, prin extracţia asistată la un anumit,  raport material 
vegetal:solvent şi un azotat intr-o plajă de  temperatură şi timp de extractie, 
depunerea pe plăci sticle, calcinarea la o temperatură stabilită intr-un ctimp 
determinat. 

Număr cerere 
de brevet:  

A2022-00163/30.03.2022 

Titlu:  Procedeu şi material obţinut prin metodele chimiei verzi pentru 
oxidarea catalitică a unor micropoluanţi emergenţi 

Autori: FIERĂSCU Radu Claudiu, BRAZDIŞ Roxana Ioana, FIERĂSCU Irina, 
BAROI Anda Maria, AVRAMESCU Sorin Marius, BRADU Corina, 
OLARU Elena Alina, NICA Angel-Vasile, ULINICI Sorin Claudiu. 

Descriere Invenţia se referă la un material cu proprietăţi catalitice şi la procedeul de obţinere 
a acestuia prin metodele chimiei verzi, utilizat pentru oxidarea catalitică a 
micropoluanţilor emergenţi din categoria produşilor farmaceutici din soluţii 
apoase, la temperatura ambiantă şi presiune atmosferică în sistem semicontinuu. 
Materialul destinat oxidării catalitice este realizat din film subţire conţinând 
nanoparticule de oxid de cupru. Procedeul de obţinere constă din fitosinteza în 
extract alcoolic sau hidroalcoolic a materialului vegetal, prin extracţia asistată la 
un anumit,  raport material vegetal:solvent şi un azotat intr-o plajă de  temperatură 
şi timp de extractie, depunerea pe plăci sticle, calcinarea la o temperatură stabilită 
intr-un timp determinat. 

Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00187/14.04.2021 

Titlu: Extracte ecologice din deşeuri de brusture- procedeu de obţinere şi 
potenţiala utilizare terapeutică 

Autori: ORTAN Alina, SPINU Simona, FIERĂSCU Radu Claudiu, BAROI Anda 
Maria, FIERĂSCU Irina, FISTOŞ Toma. 

Descriere: Invenţia se referă la o serie de extracte vegetale obţinute din deşeuri de brusture 
rezultate din procesările industriale, fitoconstituienţii majori fiind caracterizaţi 
cantitativ. Extractele datorită conţinutului bogat de compuşi biologic activ 
prezintă potenţiale aplicaţii terapeutice, antioxidante şi antimicrobiene. 
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Număr cerere 
de brevet: 

A2022 -00316/09.06.2022 

Titlu: Compoziţii hibride filmogene cu proprietăţi antireflexie şi de 
autocurăţare şi procedeu de obţinere 

Autori: 

Descriere:  

PURCAR Violeta, RĂDIŢOIU Valentin, RĂDIŢOIU Alina, RADULY Monica 
Florentina.  
Invenţia se referă la compoziţii hibride filmogene cu proprietăţi antireflexie şi 
autocurăţare aplicabile pe diverse materiale: sticla optica, polimeri sau ceramincă 
pentru protecţia şi conservarea suprafeţelor constituite din: formator de reţea, 
modificator de reţea ,solvent auxiliar, substanţa cu caracter acid, agent de 
complexare, agent de reticulare, agent de salinizare si agent de oxidare  şi la 
procedeul de obţinere a acestora. Procedeul, conform invenţie,  constă în 
obţinerea compoziţiei hibride filmogene prin prepararea amestecului 
alcoxisilanic prin adăugarea unui agent de oxidare, la un raport masic agent de 
oxidare : modificator de reţea 0,1…0,5 : 1, a unui solvent auxiliar, la un raport 
masic solvent auxiliar : modificator de reţea 0,1…0,5 : 1, a unui formator de reţea, 
la un raport masic formator de reţea : modificator de reţea 0,5...1 : 1 şi a unei 
substanţe cu caracter acid, la un raport masic substanţă cu caracter acid : 
modificator de reţea 0,1…0,5 : 1, urmată într-o etapă ulterioară de dispersarea în 
acest amestec a agentului de complexare, la un raport masic agent de complexare 
: modificator de reţea 0,5...10 : 1, a agentului de reticulare, la un raport masic 
agent de reticulare : modificator de reţea 0,5...10 : 1, iar în final dispersia obţinută 
se stabilizează prin adăugarea la aceasta a unui agent de silanizare, a unui solvent 
auxiliar şi a unei substanţe cu caracter acid. Filmele hibride filmogene se obţin 
prin aplicarea imediată a materialului pe suprafaţa de acoperit. 

Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00380/04.07.2022 

Titlu:  Sistem compozit cu rol antimicrobian şi  indicator de oxigen pentru 
incinte de prezervare şi conservare a artefactelor de patrimoniu 

Autori: ION Rodica Mariana, ION Nelu, IANCU Lorena, GRIGORESCU Ramona 
Marina, DAVID Mădălina Elena, GEBA Maria. 

Descriere: Invenţia se referă la un sistem compozit care permite monitorizarea oxigenului 
din interiorul incintelor   în care se afla depozitate obiecte de patrimoniu din 
hartie, sau alte materiale pentru prezervarea acestora, concomitent cu eliberarea 
unui consolidant precum hidroxiapatita (HAp), prezent în acest compozit cu rol 
antimicrobian utilizat pentru dezacidificarea obiectelor de patrimoniu prezente în 
incintă, asigurînd conditii de siguranţă de păstrare a obiectelor de patrimoniu. 
Sistemul compozit este constituit din soluţie de albastru de metilen dizolvat în 
alcool izopropilic şi apă distilată, hidroxiapatită Hap, carboximetil celuloza CMC 
şi zaharoză. Procedeul de obţinere constă în operaţii de amestecare la o  viteză de 
rotaţie şi temperatură stabilite. 
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Număr cerere 
de brevet: 

A 2022-000409/13.07.2022 

Titlu:  Compoziţie de polioli oligomeri cu structură poliester-amidică din 
deşeuri de PET şi monomeri provenind din resurse regenerabile şi 
procedeu de obţinere a acesteia 

Autori: 

Descriere:  

DULDNER Monica-Mirela, IORDACHE Tanta Verona, SÂRBU Andrei, 
BARTHA Emeric, BLAJAN Olimpiu, CRUCEAN Augustin Constantin, 
TEODORESCU Florina, TINCU Robert Andrei, SLABU Andrei -Iulian.  
Invenţia se referă la o compoziţie de polioli oligomeri cu structura poliester-
amidică, obţinută din deşeuri de PET şi monomeri care pot proveni din resurse 
regenerabile, încorporând: 17-21 % molare unităţi structurale de acizii 
dicarboxilici aromatici; 18-23 % molare unităţi structurale provenind din acizi 
dicarboxilici alifatici cu 6 atomi de carbon, 51-60 % molare unităţi structurale de 
dioli alifatici sau oxialchilendioli liniari sau ramificati cu 2-5 atomi de carbon, 7-
8 % molare unităţi structurale provenind din oxialchilen polioli alifatici cu 4-6 
functiuni hidroxil primare, 10- 21 % molare alcanolamine primare sau secundare 
sau poliamine alifatice cu 4-6 atomi de carbon si 3-4 grupari amino, 0,9-1 % 
molar uleiuri vegetale fara continut de grupari hidroxil libere (considerand masa 
molara medie a uleiului 900 g/mol), raportate la numărul de unităţi structurale 
din 100 moli de materii prime şi la un procedeu de obţinere acesteia care constă 
în: (1) glicoliza (transesterificarea degradativa) -aminoliza PET în prezenţa unui 
amestec de dioli sau oxialchilen dioli alifatici, oxialchilen polioli, alcanol  amine 
primare sau secundare sau poliamine şi ulei vegetal fără conţinut de grupări 
hidroxil libere şi a unor catalizatori organici constând în amestec echimolecular 
de 1,8-Diazabiciclo[5,4,0]undec-7-ena (DBU) si 1,5,7-Triazabiciclo[4,4,0]dec-
5-ena (TBD), la temperatura maximă de 180oC, timp de 2-3 ore; (2) esterificarea
produşilor obţinuţi în prima etapa cu acidul dicarboxilic alifatic, la temperatura
maximă de 205oC şi presiune atmosferică, timp de 2,5-4 ore, cu distilarea apei
rezultate din reacţie.

Număr cerere 
de brevet: 

A 2022-000449/26.07.2021 

Titlu: Compoziţie pe bază de polipropilenă reciclată din măşti faciale folosite şi 
procedeu de obţinere a acesteia 

Autori: VULUGA Zina, OANCEA Florin, PACEAGIU Jenica, AFILIPOAEI  Andreea, 
TEODORESCU George, DEŞLIU – AVRAM Mălina. 

Descriere: Invenţia descrie o compoziţie pe bază de polipropilenă reciclată din măşti faciale 
folosite, agent de compatibilizare şi deşeu agricol lignocelulozic, un procedeu de 
obţinere a acesteia şi un procedeu de utilizare a respectivei compoziţii la 
obţinerea unor materiale compozite cu rigiditate îmbunătăţită cu 50-80%, duritate 
îmbunătăţită cu 20-40%, rezistenţă la zgâriere îmbunătăţită cu 5-10%, proprietăţi 
termoizolante îmbunătăţite cu 20-40 % şi o stabilitate termică similară 
polipropilenei reciclate, utilizabile în construcţii, reciclabile şi uşor biointegrabile 
la sfârşitul ciclului de viaţă. 
Compoziţia pe bază de polipropilenă reciclată din măşti faciale folosite este 
constituită din următoarele componente, exprimate în procente gravimetrice: a) 
35% ... 70% polipropilenă reciclată din măşti faciale folosite, b) 30% ... 60% 
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rumeguş îmbogăţit în chitină din peleţi de coceni de porumb trataţi cu borhot de 
la fabricarea berii, c) 0% ... 6% faţă de rumeguş, poliesterdiol cu Mw 1800 - 2200, 
şi d) 0% ... 5 % agent de compatibilizare, polipropilenă grefată cu 1,5% anhidridă 
maleică. 
Procedeul pentru obţinerea compoziţiei constă în aceea că, măştile faciale folosite 
(MFf) se dezinfectează prin spreiere pe ambele feţe cu alcool sanitar, se 
îndepărtează manual şnururile, se usucă 2 ore la 80 °C într-o etuvă cu circulaţie 
de aer, după care se amestecă cu rumeguşul în două moduri: 
1.se amestecă la temperatura camerei polipropilena reciclată (PPr), obţinută în
prealabil prin extrudarea straturilor filtrante ale MFf dezinfectate, uscate şi
mărunţite într-o moară cu cuţite,  la o turaţie a melcilor principali de 100 rpm şi
o temperatură pe capul de extrudare de 180 ± 5 °C, firele se răcesc cu aer şi apoi
granulate într-un granulator montat în flux cu extruderul, rezultând granule de
PPr, se amestecă cu agentul de compatibilizare timp de 5-10 minute şi apoi încă
5-10 minute cu rumeguşul. Pentru îmbunătăţirea adeziunii la interfaţa polimer-
umplutură şi obţinerea unui amestec omogen, suprafaţa rumeguşului se tratează
cu poliester diol, în condiţii dinamice, 1 oră la 80 °C. Amestecul obţinut se
omogenizează în topitură la o turaţie a melcilor principali de 80 rpm şi o
temperatură pe capul de extrudare de 170 ± 5 °C, firele extruse fiind preluate de
o bandă transportoare, răcite cu aer şi apoi granulate într-un granulator montat în
flux cu extruderul, rezultând granule de compozit care, după uscare 2 ore la 80
°C, se utilizează la obţinerea de piese injectate, la temperatura de 190 ± 5 °C şi
temperatura matriţei  de 70-90 °C.
2. Rumeguşul sub formă de peleţi de dimensiuni 0,6-1 cm, uscat în prealabil 2
ore la 120 °C sub vid, se distribuie între straturile filtrante ale MFf dezinfectate
şi uscate, se rulează împreună şi se omogenizează în topitură într-un extruder
mono şnec, la o turaţie de 40 rpm şi o temperatură pe capul de extrudare de 170
± 5 °C. Amestecul topit rezultat este dozat în cantitatea necesară în matriţa unei
prese pentru obţinerea de plăci presate, la temperatura de 190 ± 5 °C.

Număr cerere 
de brevet: 

A 2022- 00487/10.08.2022 

Titlu: Procedeu de integrare a datelor satelitare şi de la sol într-un sistem de 
alertă în caz de poluare atmosferică şi de apariţie a unui eveniment 
meteorologic extreme în ajutorul agriculturii de precizie 

Autori: NEMUC Anca Viorica, FIERĂSCU Radu Claudiu, FIERĂSCU Irina, 
BELEGANTE Livio, ORŢAN Alina Ruxandra Eugenia, MOISE Cristian, 
VASILESCU Georgeta Jeni.  

Descriere: Invenţia se referă la integrarea datelor satelitare referitoare la poluanţi ( de 
exemplu NO2) şi a informaţiilor despre starea atmosferei, precum  şi a datelor de 
la sol, astfel încât entităţile/ persoanele implicate în administrarea culturilor în 
aer liber să beneficieze de analize  complexe, coerente, actualizate, precise şi 
indivizualizate pentru fiecare parcelă în parte. Utilizarea acestui sistem de alertă 
are beneficii clare pentru optimizarea eficienţei producţiei şi pentru creşterea 
calitativă, dar şi pentru a minimiza impactul şi riscul asupra mediului. Soluţia 
propusă optimizează calitatea şi cantitatea produsului, minimizând în acelaşi timp 
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costurile, intervenţia umană şi variaţiile cauzate de natura imprevizibilă. Invenţia 
înlătură necesitatea existenţei abilităţilor operatorilor de a corobora seturi mari şi 
eterogene de date şi a informaţiilor colectate pentru a evalua efectele vremii şi 
proprietăţilor solului asupra producţiei în contextual dezvoltării de planuri de 
management pentru a creştere eficienţei şi a ajusta imputurile în proces.       

Număr cerere 
de brevet: 

A 2022 -00494 /12.08.2022 

Titlu: Compoziţii de copoliesteri alifatici liniari biodegradabili şi 
biopolimeri modificaţi cu aceştia, procedeu de obţinere şi procedeu de 
utilizare 

Autori: 

Descriere:  

FRONE Adriana Nicoleta, PANAITESCU Denis Mihaela, UŞURELU 
Cătălina Diana, GABOR Augusta Raluca, NICOLAE Crisitan Andi, 
RADU Dorian. 
Invenţia se referă la copoliesteri alifatici liniari obţinuţi din cel puţin un acid 
alifatic dicarboxilic şi cel puţin un compus alifatic dihidroxilic şi la un procedeu 
de obţinere a acestora precum şi la un procedeu de utilizare pentru obţinerea 
unor amestecuri din aceşti copoliesteri alifatici biodegradabili şi alţi polimeri 
biodegradabili atât de origine naturală cât şi de origine sintetică. Copoliesterii 
sintetizaţi care fac obiectul acestei invenţii precum şi polimerii utilizaţi pentru 
realizarea amestecurilor polimerice se sintetizează din monomeri proveniţi din 
biomasă, având astfel un caracter ecologic ridicat. Copoliesterii biodegradabili 
alifatici de tip SI caracterizaţi prin aceea sunt constituiţi din 80 până la 90 mol% 
de acid sebacic, 10 până la 20 mol% de acid itaconic, 80 mol% 1,4-butandiol şi 
20 mol% 1,3-propandiol, în următoarele rapoarte molare: raportul molar al 
amestecului de acizi dicarboxilici faţă de cel al diolilor este 1:1, raportul molar 
dintre 1,4-butandiolului şi 1,3-propandiolului este 8 : 2 iar raportul molar de 
amestec dintre acizi dicarboxilici şi amestecul de dioli este 1:1. Procedeul de 
sinteză a copoliesterilor biodegradabili constă într-o reacţie de policondensare 
în topitură a monomerilor cu agitare şi condensator pentru eliminarea apei 
rezultate în următoarele condiţii: (1) amestecarea monomerilor în faza de 
prepolicondensare într-un interval de temperatură urmat de creşterea 
temperaturii la o valoare stabilita urmată de adaugarea unui catalizator al 
reacţiei de policondensare de tipul unei compus al titanului, în concentraţie 
cuprinsă între 0.5 şi 1% faţă de masa totală de acizi dicarboxilici şi a unui 
inhibitor al reacţiei de polimerizare radicalică, hidrochinona într-o concentraţie 
stabiltă faţă de masa totală a amestecului de reacţie, (3) menţinerea reacţiei un 
anumit timp cu agitare puternică, şi (4) turnarea produsului rezultat într-un vas 
de sticlă sau de teflon pentru răcirea acestuia. Procedeul de utilizare a 
copoliesterii de tip SI sintetizaţi consta în aceea că PLA cu grad ridicat de 
izomer L cuprins între 94 şi 98%, sub formă de granule, este introdus direct într-
un malaxor dotat cu rotori sigma, cu rotire în contrasens, cu viteza cuprinsă între 
50 şi 100 min-1, este topit la o temperatură cuprinsă între 155 şi 165 °C, se 
adaugă 0.5....20 părţi de SI mărunţit până la o dimensiune de aproximativ 0.2 
mm, şi se amesteca cu PLA timp de 5….15 min, produsul rezultat fiind profilat 
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pe valţ în foaie, care se mărunţeşte într-o moară cu cuţite rotative, rezultând 
amestecul polimeric. 

Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00542/06.09.2022 

Titlu: Gel  magnetic pentru curăţarea suprafeţelor pictate şi procedeu de 
obţinere şi de utilizare al acestuia 

Autori: 

Descriere:  

ION Rodica Mariana, IANCU Lorena, GRIGORESCU Ramona  Marina, 
ION Nelu.       
Invenţia se referă la un gel magnetic, precum şi la procedul de realizare şi de 
utilizare al acestuia. Gelul magnetic, conform invenţiei, este realizat dintr-un 
gel de alginat, glicerina, chitosan, carboximetil celuloza şi ferită de cobalt 
CoFe2O4. Procedeul de obţinere al gelului constă combinarea elementelor 
constitutive. Gelul magnetic este utilizat pentru curăţarea/ restaurarea / 
conservarea artefactelor din patrimoniul cultural a suprafeţelor pictate (figura 
1din descrire), cu îmbunătăţirea caracteristicilor cromatice ale suprafeţelor 
picturilor, în special a picturilor pe hârtie. 

Număr cerere 
de brevet: 

A 2022 -00600/30.09.2022 

Titlu: Compoziţie pentru imprimarea 3D a momelilor artificiale 
biodegradabile destinate pescuitului sportiv şi procedeu de obţinere 
a acestei compoziţii 

Autori: GHIUREA Marius, HOSU Ioana Silvia, OANCEA Florin.  
Descriere: Invenţia se referă la o compoziţie pentru imprimarea 3D a momelilor artificiale 

biodegradabile destinate pescuitului sportiv şi la un procedeu de obţinere a 
acestei compoziţii. Compoziţia conform invenţiei este constituită din: alginat de 
sodiu, pirofosfat de tetrasodiu, sulfat de calciu, colorant alimentar şi restul apă. 
Procedeul de obţinere a compoziţiei pentru momelile artificiale constă în aceea 
că se amestecă la temperatura de 20...30°C cu o viteză de rotaţie de 280...350 
rot/min alginatul de sodiu şi ½ apă  din cantitatea totală de apă până la obţinerea 
unei paste omogene la care se adaugă o cantitate de pirofosfat de tetrasodiu, 
continuând  amestecarea cu o viteză de rotaţie de viteza de 90..120 rot/min până 
la obţinerea unei paste omogene şi menţinerea amestecării timp de 1...4 ore  
realizându-se o pastă omogenă componenta A, se amestecă sulfatul de calciu şi 
de colorant alimentar cu 1/2 din cantitatea de apă,  până la omogenizare 
rezultand componenta B. In  compoziţia A se  adăugă în timp de 1...60 min cu 
debit variabil componenta B amestecându-se în continuare timp de 2..3 ore cu 
o viteză de rotaţie de 250..330rot/min rezultând compoziţia pentru imprimare
3D a momelilor artificiale biodegradabile care poate fi utilizată ca atare în
imprimarea 3D a momelilor sau se introduce într-un recipient închis  ermetic
pentru păstrare pâna la utilizarea acesteia.
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Număr cerere 
de brevet: 

A 2022 -00601/30.09.2022 

Titlu: Compoziţie pentru formarea unui film foliar de particule şi procedeu de obţinere 
Autori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU-ARUXANDEI Diana, POPA 

Daria Gabriela, MIHĂILĂ Eliza Gabriela. 
Descriere: Invenţia se referă la o compoziţie destintă formării pe frunzele plantelor 

cultivate a unui film protector de particule solide,  şi la un procedeu de obţinere 
a acestei compoziţii. Compoziţia este alcătuită din apă, coji de ouă calcinate, 
parţial recarbonatate, spălate şi uscate la 105oC timpa de 4 h; zeoliţi naturali de 
tip clinoptilit, activat prin tratament termic, 2 h la 200oC, diatomită activată prin 
spălare cu HCl, pereţi celulari de drojdie de bere cu minim 38% manoproteine. 
Procedeul de obţinere constă în următoarele etape: aducerea peste apă a 
pereţilor celulari de drojdie şi a diatomitei şi omogenizarea intr-un 
omogenizator cu piston  prin 3 treceri la o presiune stabilită, adăugare peste 
ssupoemulsia formată a cojilor de ouă calcinate şi recarbonatate Şi a zeoliţilor 
şi măcinarea la moară cu bile pentru formare pulbere umectabilă fluidă stabilă. 

Număr cerere 
de brevet: 

A 2022 -00602/ 30.09.2022 

Titlu: Material multifuncţional pe bază de diatomită, procedeu de obţinere 
şi produse realizate pe baza acestuia 

Autori: OANCEA Florin, STERE Badju, CONSTANTINESCU-ARUXANDEI 
Diana, TRITEAN Naomi, DEŞLIU –AVRAM Mălina, LUPU Carmen, 
TRICĂ Bogdan. 

Descriere: Invenţia se referă la un material mutifuncţional pe bază de diatomită, procedeul 
de obţinere şi produse realizate pe baza acestuia, destinate utilizării în 
agricultură, industria alimentară şi industria materiaslelor de construcţii. 
Materialul mutifuncţional pe bază de diatitomită este sub formă de granule 2,2 
....8,4 mm, are o permeabilitate între 0,25 şi 2 darcy, şi este alcătuit din 
diatomită, coji de ouă, alginat de sodiu şi alcool polivinilic. Procedeul de 
obţinere constă în extragerea diatomitei din carieră şi transportul pentru 
procesare; fragmentare diatomită prin concasare; macinare diatomită şi separare 
nisip si argilă; delaminarea diatomitei în curent de aer cald, concentrare 
pneumatică şi colectare pulberi cu dimensiunea particuleor de 20microm în 
filtre cu saci; omogenizare şi măcinare finală în instalaţia de micronizare; 
separare pneumatică a fracţiilor de diatomită; amesecarea pulberii de diatomită 
cu dimensiuni < de  20 microni; separare pneumaticăm, cu soluţie care conţine 
alginat de sodiu şi alcool polivinilic; pulverizare discontinuă a suspensiei de 
pulbere de diatomită pentru granularea unui amestec de pulbere de diatomită şi 
coji de ouă pe un tale granulator sub un unghi de înclinare stabilit; uscarea 
granulelor cu aer cald. Produsele rezultate prin folosirea acestui material sînt; 
aditivi de filtrare, fertilizanţi NPK cu eliberare controlată pentru tratamentul 
solului, ferilizanţi NPK cu microelemente incluşi în film de particule pe bază 
de diatomită pentru tratament foliar, suport pentru condiţionarea diferitelor 
microorganisme, material de schimb de fază pentru termoizolaţii activ. 



35

Număr cerere 
de brevet: 

A 2022- 00608/05.10.2022 

Titlu: Compoziţie pe bază de polimeri de provenienţă regenerabilă pentru 
aplicaţii durabile din industria auto realizabile prin tehnici 3D şi/sau 
clasice 

Autori: DIMONIE Olga Doina Afina, TOMA Ion, GABOR Augusta Raluca, 
NICOLAE Cristian Andi, RĂDIŢOIU Valentin, RADULY Florentina 
Monica, LADANIUC Magdalena Adriana. 

Descriere: Invenţia se referă la o compoziţie pe bază de polimeri de provenienţă 
regenerabilă pentru aplicaţii durabile din industria auto caracterizată prin aceea 
că este pe bază de acid polilactic cu indice de scurgere mai mare de 10g/min şi 
număr redus de aditivi cu funcţii multiple, este uşoară are capacitate de a stoca 
energie de rupere şi stabilitate termică mai mare de 100oC, nu se contractă după 
prelucrare în produs finit, este ignifugă şi se poate prelucra uşor şi sigur în 
repere auto prin tehnici clasice sau moderne de tipul imprimării 3D – metoda 
filamentului topit în comparaţie cu compoziţiile cu mulţi comonenţi care 
necesită eforturi suplimentare pentru dispersia componenţilor minoritari în 
matricea majoritară. 

Număr cerere 
de brevet: 

A 2022- 00609/05.10.2022 

Titlu: Compoziţie pe bază de polipropilenă şi deşeu silico-aluminos şi 
procedeu de obţinere a acesteia 

Autori: VULUGA Zina, PACEAGIU Jenica, OANCEA Florin, TEODORESCU 
George Mihail, IONIŢĂ Andreea, AVRAM-DEŞLIU Mălina, 
MUNTEANU Carmen, STANCU Cristina. 

Descriere: Invenţia descrie o compoziţie pe bază de polipropilenă şi deşeu silico-aluminos 
şi un procedeu de obţinere a compoziţiei cu rigiditate îmbunătăţită cu 15-30%, 
rezistenţă la tracţiune îmbunătăţită cu 175%,alungire la rupere îmbunătăţită cu 
100%, rezistenţă la şoc îmbunătăţită cu 30-50%, rezistenţă la zgâriere 
îmbunătăţită cu 15%, stabilitate termică şi proprietăţi termoizolante mai bune 
cu 5%, utilizabilă în construcţii şi cu rezistenţă la şoc îmbunătăţită cu 160%, 
alungire la rupere îmbunătăţită. Compoziţia este constituită din: a) 20,9% ... 
90,8% polipropilenă homopolimer (virgină sau reciclată din măşti faciale 
folosite) sau copolimer, utilizate separat sau în amestec cu 33,3% ... 50% 
concentrat cu 60% fibră de sticlă lungă, b) 2,5% agent de compatibilizare, 
polipropilenă grefată cu 1,5% anhidridă maleică c) 6,5% ... 19,5% cenuşă tratată 
cu 30% agent de dispersie ales dintre o sare metalică a unui acid gras, amidă de 
acid gras şi poliester diol cu Mw 1800 – 2200, d) 0% ... 20% elastomer 
termoplastic ales dintre dibloc copolimer liniar stiren-butadien-stiren cu 30-
32% unităţi stirenice şi tribloc copolimer liniar poli[stiren-b-(etilenă-co-
butilenă)-b-stiren], cu 29-30% unităţi stirenice, şi e) 0,1% ... 0,2 antioxidant 
fenolic împiedicat steric, în procente gravimetrice. 
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Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00629/13.10.2022 

Titlu: Procedeu de obţinere a unui produs destinat stocării de energie 
termică, de tipul material compozit cu formă stabilizată, pe bază de 
PEG6000 - silice - nanotuburi de carbon 

Autori: NISTOR Cristina Lavinia, MIHĂILESCU Cătălin Ionuţ, PETCU Cristian, 
IANCHIŞ Raluca, GÎFU Ioana Cătălina, ALEXANDRESCU Elvira. 

Descriere: Invenţia constă într-un procedeu de obţinere a unui produs cu proprietăţi de 
stocare de energie termică pe bază de materiale compozite PEG-silice-
nanutuburi de carbon cu formă stabilizată.Invenţia se referă la obţinerea unui 
produs cu capacitatea de a stoca energia termică, constituit dintr-un material 
compozit cu formă stabilizată şi cu bune proprietăţi termo-fizice, pe bază de 
PEG6000 integrat într-o matrice de silice generată in situ, capabilă să conserve 
valori ridicate ale entalpiilor de tranziţie, comparativ cu PEG-ul pur, să aibă 
structura stabilizată (să nu aibă loc curgerea PEG-ului din structură în urma 
ciclurilor repetate de topire-răcire) şi să aibă bune proprietăţi termo-fizice (de 
ex. o bună conductivitate termică). Invenţia asigură îmbunătăţirea stabilităţii 
structurale pentru un material care prezintă tranziţie de fază prin integrarea 
acestuia într-o matrice anorganică, corelată cu menţinerea unei capacităţi cât 
mai ridicate de a stoca energia termică. Modalitatea de obţinere a materialului 
compozit cu proprietăţi de stocare a energiei termice propus de noi combate 
problemele curgerii PCM-ului în urma topirii şi a menţinerii distribuţiei 
omogene a fillerului în PCM prin legarea covalentă a acestuia de reteaua de 
silice. A fost obţinut astfel un material PCM original, cu structură stabilizată, în 
care materialul cu tranziţie de fază şi flillerul termoconductiv sunt distribuite 
omogen. Intervalele termice de tranziţie de fază mai mari fac ca materialul 
propus de noi să fie adecvat utilizării în unităţi de stocare a energiei solare, 
pentru protejarea unor elemente de construcţie expuse supraîncălzirii, cum ar fi 
tabla de pe acoperiş sau pentru protejarea de la supraîncălzire a unor 
echipamente electrice (baterii, procesoare, motoare etc.). 

Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00645/18.10.2022 

Titlu: Procedeu de funcţionalizare a fibrelor textile naturale celulozice cu 
compoziţii antimicrobiene cu nanoparticule de seleniu 

Autori: RADULY Florentina Monica, RĂDIŢOIU Valentin, RĂDIŢOIU Alina, 
PURCAR Violeta, BIVOLARU Andreea-Mălina, RĂUT Iuliana, 
CONSTANTINESCU Mariana. 

Descriere: Invenţia se referă la un procedeu de funcţionalizare a fibrelor  textile naturale 
celulozice realizată prin  imprimare serigrafică cu compoziţii antimicrobiene cu 
nanoparticule de seleniu, uscare şi termofixare. Compoziţiile antimicrobiene 
fiind constituite din material hibrid organic-anorganic obţinut prin extract apos 
alcoolic de fitocomponenţi cu seleniu, liant polimeric natural, solvent, mordant 
natural, şi apă,uscare la temperastura de 25...30 oC, termofixare la temperatura 
de 100-130 oC. 
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Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00649/ 19.10.2022 

Titlu: Hidroxid ternar dublu lamelar  impermeabil şi activitate 
antimicrobiană 

Autori: ION Rodica Mariana, RIZESCU Claudiu Eduard, ION Nelu, IANCU 
Lorena, GRIGORESCU Ramona Marina, RĂUT Iulia, 
CONSTANTINESCU  Mariana 

Descriere: Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor materiale mezoporoase 
(MCM), şi încărcarea lor cu substanţe biologic active cu aplicabilitate în 
menţinerea echilibrului microbiotei gastrointestinale şi îmbunătăţirea sănătăţii. 
Funcionalizarea MCM-urilor obţinute se realizează astfel încât să se poată 
obţine caracteristicile necesare, în specil capacitatea de încărcare şi profilul 
adecvat de eliberare. Incărcarea unor substanţe naturale precum polifenolii cu 
activitate antioxidantă şi antimicrobiană, antibiotice sau chiar amestecuri ale 
acestora, de la câteva procente  şi până la 50- 90%. Suportul pe care se 
efectuează funcţionalizarea este pe bază de silice şi este foarte stabil în tractul 
gastro-intestinal, fiind eliberat din organism fără produse de  degradare nocive, 
fiind adecvaţi pentru transportul şi eliberarea compuşilor biologic activi. 

Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00653/ 19.10.2022 

Titlu: Hidroxid ternar dublu lamelar  impermeabil şi activitate 
antimicrobiană 

Autori: ION Rodica Mariana, RIZESCU Claudiu Eduard, ION Nelu, IANCU 
Lorena, GRIGORESCU Ramona Marina, RĂUT Iulia, Constantinescu 
Mariana.  

Descriere: Invenţia se referă la un hidroxid  ternar dublu lamelar pe bază de zinc, aluminiu 
şi  argint, la  procedeul de obţinere al acestuia şi modul de utilizare în industria 
construcţiilor civile şi/sau industriale în conservarea şi reabilitarea clădirilor de  
patrimoniu. Hidroxidul ternar dublu lamelar pe bază de Zn+2, Al+3 şi  Ag+1 
prezintă stabilitate ridicată din punct de vedere  chimic şi termic, 
biocompatibilitate ridicată, capacitate excelentă de schimb de anioni, capacitate 
excelentă de schimb de anioni, oferă proprietăţi de impermeabilitate şi 
antimicrobiene stratului aplicat pe suprafeţe. Procedeul de obţinere  constă în 
amestecarea soluţiilor de azotat cu soluţia de hidroxid de sodiu cu carbonat de 
sodiu decahidrat, diluate iniţiai în lichid, în picătură, cu agitare riguroasă, 
maturare în soluţia matcă, filtrare în vid şi spălare până la pH neutru şi uscare 
în aer. Hidroxidul ternar dublu lamelar oferă proprietăţi de impermeabilitate şi 
antimicrobiene stratului aplicat pe suprafeţe, faţă de bacteria gram pozitivă 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, şi tulpinile fungice Candida albicans 
ATCC 10231, Asperillusniger, Penicillium chrysogenum. 
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Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00662/ 20.10.2022 

Titlu: Compoziţie prebiotică, regenerativă şi antioxidantă şi procedeu de 
obţinere a acesteia 

Autori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU-ARUXANDEI Diana, TRITEAN 
Naomi, DIMA Stefan Ovidiu, DIMITRIU Luminiţa, POPA TUDOR  
Ioana.  

Descriere: Invenţia se referă la o compoziție prebiotică, regenerativă și antioxidantă 
destinată utilizării ca ingredient activ în suplimente nutritive, produse cosmetice 
și dispozitive medicale, ca  și la un procedeu de obținere a acestei compoziții. 
Compoziția prebiotică și antioxidantă conține per 100 g produs 12,2 – 12,8  
grame de nanoceluloză bacteriană,  0,164 –0,216 grame de polifenoli totali, 
exprimați  ca echivalent acid galic, 4,9 – 4,95 mg seleniu zerovalent sub formă 
de nanoparticule, și are o activitate antioxidantă de captare a radicalului DPPH, 
2,2-difenil-1-picrililhidrazil, de cel puțin 1,2 mg echivalent Trolox per g 
compoziție, un index de mucoadezivitate determinat reologic  de minim 55 și 
un scor al activității prebiotice față de Lactobacillus johnsonii ATCC 33200 de 
cel puțin 1,05. 
Procedeu de obținere este alcătuit din următoarele etape: prepararea unei infuzii 
de frunze de ceai verde sau negru micronizat, adăugarea de zahăr, polen 
monofloral și de selenit de sodiu,  inocularea infuziei îndulcite cu biofilm / 
peliculă de cultură de Kombucha / SCOBY, cultivare statică a consorțiului 
SCOBY timp de 14zile la temperatura de 25-28°C; recoltarea peliculei de 
Kombucha / SCOBY, și procesarea pentru obținerea de nanofibrile celulozice; 
îndepărtarea grăuncioarelor de polen, neutralizarea filtratului și omogenizarea 
nanocelulozei cu supernatantul de Kombucha și uscarea prin pulverizare a 
suspensiei rezultate. 

Număr cerere de 
brevet: 

A2022-00743/ 18.11.2022 

Titlu: Procedeu de realizare a unui senzor electrochimic miniaturizat pentru 
determinarea nitriţilor din sol 

Autori: GURBAN Ana Maria, DONI Mihaela, ZAMFIR Lucian Gabriel, JECU 
Maria Luiza, RĂUT Iuliana, CONSTANTIN Mariana. 

Descriere: Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unui senzor electrochimic 
miniaturizat bazat pe un material electrosenzitiv pentru determinarea selectivă 
a nitriţilor din sol. Procedeul constă în depunerea pe suprafaţa de lucru a unui 
senzor serigrafiat din pastă de cărbune realizat pe suport flexibil din material 
ceramic sau PVC, a unui amestec obţinut prin încorporarea de nanotuburi de 
carbon cu pereţi multipli de concentraţie 0,2....15 mg/mL într-o soluţie de 
chitosan cu masă moleculară mică de concentraţie 0,02.....5% preparată în acid 
acetic 0.5......10%. Senzorul astfel obţinut este uscat timp de 20......100 minute 
în etuvă, la o temperatură de 50....130 oC. Metoda de analiză, conform invenţiei, 
constă în plasarea senzorului modificat cu materialul electrosenzitiv în soluţia 
solului conţinând analitul ţintă şi specii moleculare interferente, şi cuantificarea 
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nitritului prin amperometrie. Detecţia nitritului din soluţia solului cu ajutorul 
senzorului dezvoltat se realizează cu o sensibilitate specifică de 100.....205 
mA·M-1·cm-2 şi o limită a detecţiei de 0,5...14,9 μM nitrit, senzorul prezentând 
o selectivitate ridicată pentru analitul de interes în prezenţa altor specii
interferente.

Număr cerere de 
brevet: 

A2022-00744/ 18.11.2022 

Titlu: Compoziţii de curăţare a suprafeţelor pictate şi procedeu de utilizare 
al acestora 

Autori: ION Rodica Mariana, ŢIEREAN Mircea Horia, CROITORU Cătălin, 
MUNTEANU Daniel, IANCU Lorena, GRIGORESCU Ramona Marina, 
ION Nelu. 

Descriere: Invenţia se referă la compoziţii de curăţarea suprafeţelor pictate, la procedeul 
de realizare şi utilizare al acestora. Compoziţiile de curăţare includ un lichid 
ionic pe baza de săruri de fosfoniu sau amoniu sau imidazolium sau 
piperidinium, un aminoalcool(trietanolamina), un surfactant neionic, cu sau fără 
metilhidroxiceluloza şi o cantitate de apă distilată. Procedeul de obţinere constă 
în amestecarea constituenţilor la temperatura camerei rezultând compoziţiile  de 
curăţare sub formă de soluţie sau gel care se pot păstra la rece în recipient 
acoperit, la o temperatură de 8 oC, până la utilizarea lor prin aplicare pe 
suprafaţa picturilor desprăfuite în prealabil, iar curăţarea, manuală,  se 
realizează prin folosirea unor spatule cu cel puţin unul din capete acoperit cu 
material din bumbac umectat cu apă prin mişcări de rotaţii uşoare şi cu mare 
grijă pentru a nu deteriora porţiunile fragilizate ale picturi. 

Număr cerere de 
brevet: 

A2022-00773/28.11.2022 

Titlu: Acoperire hidrofobă cu proprietăţi de autocurăţare şi antimicrobiene 
pentru elementele artificiale ale construcţiilor vernaculare şi procedeu 
de obţinere a acesteia 

Autori: FISTOS Toma, FIERĂSCU Radu Claudiu, BRAZDIS (MATEI) Roxana 
Ioana, BAROI Anda Maria, FIERĂSCU Irina, MELINESCU Alina, FICAI 
Anton, FICAI Denisa, DITU Lia Mara. 

Descriere: Invenţia se referă la un  material nanocompozit de acoperire cu prorpietăţi de 
autocurăţare, de fotodegradare şi antimicrobiene, ce conferă protecţie 
(consolidare) pentru elementele artificiale de construcţie din compoziţia 
construcţiilor vernaculare (materiale cu conţinut ridicat de silice), bazat pe 
nanocompozitele hidrofobe polimerice modificate cu silice amorfă (avînd rol 
de consolidant şi de autocurăţare), o componentă fotocatalitică ( în vederea 
reducerii acumulării de poluanţi, biofilm şi particule pe aceste suprafeţe), la care 



40

se adugă o componentă cu efect antimicrobian, dispersate într-o soluţie 
alcoolică. 

Număr cerere de 
brevet: 

A2022-00798/07.12.2022 

Titlu: Procedeu de obţinere a unor nanoemulsii de fertilizanţi foliari cu 
eficacitate şi stabilitate ridicată 

Autori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU-ARUXANDEI Diana, TRITEAN 
Naomi, DEŞLIU –AVRAM Mălina. 

Descriere: Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor nanoemulsii de  fertilizanţi 
foliari cu stabilitate ridicată şi cu o eficacitate mărită, determinată de o 
penetrabilitate crescută prin barierele de permeabilitate hidrofob – hidrofile 
existente la nivelul frunzelor. Aceste nanoemulsii de fertilizanţi foliari sunt 
destinaţi aplicării în tehnologiile de cultură a plantelor, pentru nutriţia şi 
biostimularea plantelor cultivate. Procedeul conform invenției este alcătuit din 
următoarele etape:obținerea de pereți celulari de drojdie îmbogăţiţi în 
manoproteine, prin pretratamentul enzimatic al unei suspensii de  drojdie de 
bere, cu  endo- și exo (1,3)-beta-D-glucanaze şi endo-chitinază, spargerea 
pereților celulari prin ultrasonare, separarea prin centrifugare și uscarea prin 
pulverizare; obținerea de pereţi de drojdie melanoidizaţi, prin hidroliza cu endo- 
şi exo-proteaze microbiene,  spargerea pereților celulari prin ultrasonare şi 
uscarea pe un uscător cu două valțuri; amestecarea a 3-4 părţi pereţi celulari de 
drojdie melanoidizați, cu 6-7 părţi pereţi celulari de drojdie îmbogăţiţi în 
melanoidine şi cu 90 părţi de fertilizant foliar NPK, respectiv fertilizant foliar 
NPK cu microelemente, şi omogenizare prin ultrasonare în celulă în flux, pentru 
formarea nanoemulsiei stabile de fertilizant foliar. 

Număr cerere de 
brevet: 

A2022-00799/07.12.2022 

Titlu: Compoziţie pe bază de pereţi celulari de drojdie de bere epuizată şi 
procedeu pentru obţinerea acesteia 

Autori: OANCEA Florin, NEGRILĂ Radian Nicolae, CONSTANTINESCU 
ARUXANDEI Diana, TRITEAN Naomi, DEŞLIU –AVRAM Mălina.  

Descriere: Invenţia s referă la un procedeu de obţinere a unor nanoemulsii de fertilizanţi 
foliari cu stabilitate ridicată şi cu o eficacitate mărită, determinată de o 
penetrabilitate crescută prin barierele de permeabilitate hidrofob – hidrifile 
existente la nivelul frunzelor, destinaţi aplicării în tehnologiile de cultură a 
plantelor, pentru nutriţia şi biostimulare plantelor cultivate. Procedeul este 
alcătuit din următoarele etape: obţnerea de pereţi celulari de drojdie îmbogăţiţi 
în nanoproteine, prin pretratamentul enizimatic al unei suspensii de drojdie de 
bere, cu endo-şi exo (1,3)-beta-D-glucanaze şi endochitinază, spargerea 
pereţilor celuleri prin ultrasonare, separarea prin centrifugare şi uscarea prin 
pulverizare; obţnerea de pereţi de drojdie melanoidizaţi, prin hidroliza cu endo- 
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şi exo-proteze microbiene, spargerea pereţilor celulari prin ultrasonare, uscarea 
pe un uscător cu 2 valţuri; amestecarea a unor părţi de pereţi celulari de drojdie 
melanoidizaţi cu altecpărţi de pereţi celulari de drojdie îmbogăţiţi în 
melanoidine şi cu părţi de fertilizant  foliar NPK cu microelemente şi 
omogenizare prin ultrasonare în celulă în flux, rezutănd la final nanoemulsia 
stabilă de fertilizant foliar. 

Număr cerere de 
brevet: 

A 2022 -00826/21.12.2021 

Titlu: Procedeu de albire a biomasei lignocelulozice prin tratare cu lichide 
ionice 

Autori: ION Rodica Mariana, ION Nelu, OANCEA Florin, IANCU Lorena, 
GRIGORESCU Ramona Marina. 

Descriere: 
Invenţia se referă la un procedeu de albire a biomasei lignocelulozei obţinută 
din fibre naturale celulozice, cum ar fi: cânepă, in, rafie, etc. sau materiale 
celulozice, cum ar fi: paie, stuf etc., prin tratare cu lichide ionice pe bază de 
săruri de fosfoniu, amoniu, imidazoliu, piperidinium, un surfactant neionic, 
precum Triton X-100 o cantitate de apă oxigenată şi apă distilată, pentru 
utilizarea în industria producătorare de hârtie de calitate ridicată şi /sau în 
industria farmaceutică. 
Procedeul conform invenţiei se realizează prin albire în două etape: în prima 
etapă, pulpa de biomasă lignocelulozică din fibre natural celulozice sau 
materiale celulozice se suspendă într-o soluţie de apă distilată şi de lichid ionic, 
surfactant neionic şi apă oxigenată, pH-ul soluţiei fiind de 3-6, iar în a doua 
etapă, amestecul obţinut prin filtrarea din prima etapă se supune unei extracţii 
prin suspendare într-o soluţie apoasă, la temperatura 60-80 oC, şi pH-ul soluţiei 
5-6.

Număr cerere de 
brevet: 

A2022-00839/29.12.2022 

Titlu: Biostimulant foliar pe bază de spori şi metaboliţi de Trichoderma şi 
procedeu de obţinere 

Autori: CONSTANTINESCU-ARUXANDEI Diana, OANCEA Florin, BALA 
Ioana, TRITEAN Naomi, POPA Daria Gabriela.  

Descriere: Invenţia se referă la o compoziţie de biostimulant pentru plante cu aplicare 
foliară, care include spori ai tulpinilor biostimulante de Trichoderma şi 
metaboliţi ai acestora, şi la un procedeu de obţinere a acestei compoziţii 
destinate tratamentului plantelor horticole. 
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Număr cerere de 
brevet: 

A2022-00840/29.12.2022 

Titlu: Adsorbent fluidizabil pentru bioxid de carbon şi procedeu de obţinere 
Autori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU-ARUXANDEI Diana, POPA 

Daria Gabriela, MIHĂILĂ (BRETTFELD) Eliza Gabriela.  
Descriere: Invenţia se referă la o compoziţie de adsorbent fiudizabil pentru bioxid de 

carbon pe bază de coji de ouă şi diatomită, destinată fixării eco-eficiente a 
bioxidului de carbon din diferite amestecuri gazoase, şi un procedeu de obţinere 
a acestei compoziţii. 

Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00841/29.12.2022 

Titlu: Compoziţie de enzime pentru albirea semicelulozei şi procedeu de 
obţinere 

Autori: OANCEA Florin, CONSTANTINESCU-ARUXANDEI Diana, POPA 
Daria Gabriela, DEŞLIU –AVRAM Mălina. 

Descriere: Invenţia se referă la o compoziţie de enzime destinată albirii semicelulozei 
obţinute prin procedeul sulfat şi la un procedeu de obţinere a acesteia din substrat 
epuizat de la cultivarea ciupercilor lignocelulozice. 

Număr cerere 
de brevet: 

A2022-00842/29.12.2022 

Titlu: Dispozitiv pentru administrarea hranei la familiile de albine, material 
pentru confecţionarea acestuia şi procedeu de obţinere 

Autori: CONSTANTINESCU-ARUXANDEI Diana, OANCEA Florin, DIMITRIU 
Luminuţa, TRITEAN Naomi, DEŞLIU –AVRAM Mălina. 

Descriere: Invenţia se referă la un dispozitiv destinat administrării hranei la familiile de 
albine, în scopul întăririi familiilor de albine prin stimularea dezvoltării populaţiei 
din stup, înainte de cules şi în perioadele lipsite de cules, la un material pentru 
confecţionarea acestui dispozitiv şi la un procedeu de obţinere a respectivului 
material. 
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