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Registrul Rezultatelor Cercetării 2016

Titlqroiectului

Investigarea unor markeri Virali si de gazda corelati cu lipsa de raspuns la  tratamentul anti-viral in hepatita cronica cu
virus C. Ctr.88/2012 PAR 41-05, Dr. G.  OPRISAN

Imbunatatirea proprietatilor implanturilor biomedicale prin nano-arhitecturarea suprafetei si protectie antibacteriana.
Dr. AURORA SALAGEANU Ctr. 242/2014 PAR45-05
Sistem avansat de monitorizare a bolilor transmise de tantari in Romania prin integrarea datelor spatiale si a celor in-
situ. Dr. Gabriela Nicolescu - 104/29.11.2013 Cod intern PSTAR

Modernizarea diagnosticului bolilor infecţioase şi îmbunătăţirea supravegherii acestora prin aplicaţii bazate pe
identificarea mecanismelor moleculare de rezistenţă la antibiotice şi antivirale, precum şi a structurilor genetice
implicate în diseminarea fenotipului de rezistenţă
Dezvoltarea capacitatii de diagnostic pentru infectii transmise prin vectori si factori de mediu

Intărirea si  extinderea capacităţii de supraveghere microbiologică în boli prevenibile prin vaccinare: rujeolă, rubeolă,
oreion, poliomielită, difterie

Imbunatatirea capacitatii de diagnostic al infectiilor asociate cu tulpini bacteriene anaerobe (Clostridium difficile,
Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium sordelii, Bacteroides fragilis)

Metode rapide de detectare a unor analiti cu capacitate toxica in  prelevate clinice, alimente si/sau mediu ambient

Dezvoltarea metodologiei de testare preclinica a produselor biologice

Studiul unor adjuvanti nanostructurati utilizabili pentru noi generatii de vaccinuri

Studiul mecanismului de actiune al imunomodulatorilor de origine bacteriana: rolul imunitatii innascute

Dezvoltarea de vaccinuri pe baza de celule pentru virusurile gripale

Implementarea tehnologiilor pentru obţinerea citokinelor recombinante mamaliene

Redefinirea procedurilor de fragmentare pentru producerea de vaccin gripal



'l 220%
a rezultatelor activita

DENUMIREA PROIECTULUI: Investigarea unor markeri virali si de gazda corelati cu lipsa de raspuns la tratamentul anti-viral in hepatita cronica cu virus C CATEGORIA DE PROIECT: PCCA up 2
(HepGen)

CONTRACT DE FINANTARE 88/2012 DURATA CONTRACT 54 LUNI | ACRONIM PROGRAM PNII — PCCA tip 2, 2011
VALOAREA INlTIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 3 243 375.00 Liv/VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 3 000 000.00 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 3 243 375.00 LEI VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGEI' DE STAT) 3 000 000.00 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR. 62 DIN CONTRACTUL NR . 88/2012 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN  PROIECT:
P1: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes
P2: Institutul Clinic Fundeni
P3 - Institutul de Virusologie ,,Stefan S. Nicolau”
P4 - SC Personal genetics SRL

1) DENUMIRE REZULTAT Sistem multicriterial de predictie a raspunsului terapeutic la pacientii cu hepatita cronica C
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74, Rezultat final Rezultateintermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
C.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari M D Consortiul Hepgen a elaborat un algoritm de diagnostic
2.2. planuri, scheme I:] El pentru aprecierea evoluu'ei sub _t ra tament  ' a  hepalitei

__ cronice C, In care absenţa mutaţulor genomice core ale23 -  tehnologn D [:| virusului asociate cu polimorfismul individual IL28B CC,
2.4. procedee, metode [&  [| varsta si mediul de provenienta urban sunt markeri

. . importanti de prognostic pentru obljnerea unui raspuns
2 '5 '  produse informatice D D virusologic sustinut (RVS) la pacienţii infectati cronic
2 '6 '  retete, formule El C] VHC trataţi cu regimul terapeutic clasic conljnand Peg-
2.7. obiecte fizice/produse D D Interferon plus Ribavirina. Acesti markeri pot ii folositi
2.8. brevet inventie[altele asemenea 'E |] pentru a ajusta tratamentul _antiviral şi pentrula distinge

intre pacrenţrr care pot raspunde In continuare br-
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1. solutie/model conceptual terapie (asociata CU niste costuri accesibile), fata de cei

care ar trebuie tratati rapid cu aniiviralele cu acu'une
directa (DAA) pentru a preveni evoluţia spre boala
hepatica terminala sau carcinom hepatocelular.
Pentru a pastra prioritatea acestui algoritm de predictie,
a fost depus la OSIM plicul cu idei (pastrat timp de 5
ani) cu tema: Inventia consortiului HepGen “Sistem
multicriterial de predictie a raspunsului terapeutic la
pacientii cu hepatita cronica C” este asociata domeniului
MEDICINA si se refera la aprecierea raspunsului
terapeutic la pacientii cu infectie cronica cu virus
hepatitic C.

3.2. model experimental/functional

3.3. prototip

3.4. instalalje pilot sau echivalent

m
m

m
qm

3.5. altele ............................
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4) DOMENIUL DE CERCETARE

5! DOMENII DE APLICABILITATE 3
6) CARACTERUL INOVATIV

4.1. tehnologiile societatii informationale

4.2. energie

4.3. mediu

4.4. sanatate

4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentam

4.6. biotehnologii

4.7. materiale, procese si produse inovative

4.8. spatii si securitate

4.9. cercetari socio-economice si umaniste

64 Cercetare—dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua
6.4. tehnologie modemizata
6.5. serviciu nou
6.6. serviciu modernizat
6.7. altele ...........................

INFORMAHI PRMND PROPRIETATEA IN'i'ELECI'UALA
docu rnentatie tehnico-economica
cerere inregistrare brevet de invenbe
brevet de inventie inregistrate
(national, european, international)
cerere inregistrare modele si desene industriale protejate
modele si desene industriale protejate inregistrate
(national, european, international)
cerere inregistrare marca inregistrata
marci inregisb'ate
(national, european, international)
cerere inregistrare copyright
inregistrare copyright
(national, european, international)
cerere inregistrare: retete, geografice, specii vegetale si
animale, etc.

D
D

D
D

D
Q

D
D

D
D

D
D

D
D

D
Q

D 
D

D
D

D
D

D
D

D
D

Studiul Hepgen a integrat si coroborat tehnici moderne de diagnostic aplicate in
maniera statistica, care au ajutat la dezvoltarea unui algoritm bazat pe factori virali si de gazda
pentru diagnosticul si predictia răspunsului la tratamentul hepatitei C si pot ajuta la
îmbunătăţirea stării de sănătate a pacientilor şi eradicarea hepatitei C prin transferul de
cunostinte din cercetare în practica medicala.
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inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si [|
animale, etc. (national, european, international)

| 7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE | Sistem mullicriterial de predictie a raspunsului terapeutic la pacientii cu hepatita cronica C

ACTUL15VALOAREA DE LA PROCES-
"" CARE INCEPE VERBAL“ "°“ “ „ PRIN CARE S'A “Lama; BENEFICIAR ” IMPACT 1‘ PERSOANE AUTORIZATE 1’

crt. NEGOCIEREA NR [DATA “……"a REALIZAT NEGOCIATA
' VALORIFICAREA

i o  1 _z 3 4 s ' "s" 7 a

2
3
4

5

„ZF/Q&A futai? %“eéo Q 3359“
/

Nota: Conform Ordinului M.Ed.C.I. nr. 3845 din 06.05.2009, tabelul cu valorificarea rezultatului de cercetare se completeaza in termen de 10 zile dela data finalizarii activitatilor de valorificare a rezultatului cercetarii

13)se vor trece numarul si data la care a fost incheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care incepe negocierea si se precizeaza codul procedurii
specifice, aprobata la nivelul organului cu atributii de conducere (ex. consiliul de adminisb'atie), in baza careia se realizeaza valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de oeroetare—dezvoitare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;

14)vanzare  produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu tiliu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuala;
ls)se va trece nr. si data semnarii actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii;
16)valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat inu-e parti;
17)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
19)se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obtinute la beneficiar asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pentru o perioada de 5 ani;
19)numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze fisa de evidenta si al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.
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S;

FISA DE  EVIDENTA Nr .
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare

DENUMIREA PROIECTULUI: Biomateriale bioactive injectabile macroporoase pentru regenerare osoasa (SmartBIMBBone) CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE 183/2011 DURATA CONTRACT 36 LUNI I ACRONIM PROGRAM PNII-PT—PCCA 2011
VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 600 000 LEI VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 600 000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 600 000 LEI VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 600 000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM CONTRACTULUI NR . 183/2011 CU RESPECTAREA ACORPULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT:
1. COORDONATOR: Universitatea Politehnica din Bucuresti
2. INCDMI Cantacuzino
3. S.C. METAV-Cercetare Dezvoltare S.A.
4. S.C. Medical Ortovit S.R.L.
5. SPITALUL CLINIC COLENTINA

1} DENUMIRE REZULTAT Su orturi hidratate biocom zite cu oom nenta Ii e 'dica reticulata enzimatic gentru regenerare osoasa
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74, Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
OG 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari [| M - Procedeu de obtinere a unor substraturi biocompozite hidratate cu componenta polipeptidica

_ . . h _ reticulata enzimatic
2 2 planuri, sf eme D D - Teste in vitro au demonstrat capacitatea osteoblastelor de a adera/prolifera pe substraturi de
2 -3 -  tehnologi! M I:] gelatină modificată/ alginat, proces care este favorizat de mineralizare
2.4. procedee, metode El M - Studii în vivo au demonstrat faptul că produsul testat este biocompatibil şi nu are efect toxic.
2 5 roduse informatice - Examenul clinic Ia locul de implantare şi analiza examinărilor de tomografie computerizată arată

' ' p D El că produsul testat are capacitate reparatorie osoasă, contribuind la formarea de ţesut nou.
2 -5 -  retete, formule M [:| - Evaluarea histologică arătat că substanţa de testat este biodegradabilă, stimulează formarea de
2_7_ obiecte fizice/produse M [I ţesut nou, este colonizată cu celule şi are si efecte pozitive asupra tesutului

b . . | | — defectului osos.2-8- revet '“Vent'e/atee asemenea [E El - A fost depus Brevet A / 00925 / 28.11.2016, SUPORTURI HIDRATATE
3 STADIUL DE DEZVOLTARE 3-1. some model come tual COMPONENTA POLIPEPTIDICA REI'ICULATA ENZIMATIC, PENTRU CRESTERE

) ] D D REGENERARE/MODELARE TISULARA SI PROCEDEU DE OBTINERE A ACESTORA

3.2. model experimental/functional D

3.3. prototip M

3.4.  instalatie pilot sau echivalent [:

3.5. altele ............................ [|

4) DOMENIUL DE CERCETARE 4.1. tehnologiile societatii informationale [|

4.2.  energie []
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4.3. mediu

4.4. sanatate

4.5.  agricultura, securitatea si siguranta alimentara

4.6. biotehnologii

4.7. materiale, procese si produse inovafive

4.8. spatii si securitate

4.9. cercetari sado-economice si umaniste

D
D

Q
IJ

E
JQ

„D

5)  DOMENII DE APLICABILITATE ° 64 Cercetare—dezvoltare Compozitie inovativa
6)  CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou

6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua
6.4. tehnologie modernizata
6.5. serviciu nou
6.6. serviciu modernizat
6.7. altele ...........................
INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentatie tehnico-economica
cerereinregistrare brevet de inventie Brevet A / 00926 / 28.11.2016, SUPORTURI HIDRATATE BIOCOMPOZITE CU COMPONENTA

POLIPEPTIDICA REI'ICULATA ENZIMATIC, PENTRU CRESTERE CELULARA SI
REGENERARE/MODELARE TISULARA SI PROCEDEU DE OBTINERE A ACESTORA

am
 m

um
u 

D

brevet de inventie inregistrate
(national, european, international)
cerere inregistrare modele si desene industriale protejate
modele si desene induslriale protejate inregistrate
mational, european, international)
cerere inregistrare marca inregistrata
marci inregistrate
(n_ational, emean, international)
cerere inregistrare copyright
inregistrare copyright
(national, european, international)
cerere inregislrare: retete, geografice, specii vegetale si
animale, etc.
inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si
animalg etc. (national, european, internationalL

E
ID

E
ID

D
E

IE
ID

D

Responsabil Partener,
Dr. Aurora
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[ 7 )  VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

N _ VALOAREA DE LA PROCES-
crt. CARE INCEPE VERBAI.13

NEGOCIEREA NR./DATA

1
2
3
4
5

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

ACTUL”
MOD DE PRIN CARE S-A

VALORIFICARE“ REALIZAT
VALORIFICAREA

:! , , 4

u

“v'-“5% BENEFICIAR " IMPACT 1" PERSOANE AUTORIZATE 1’

34. Ş “?i?“ şCÎ“'“'“” Î i  "“Î'QÎF'VIÎ“"va" „fii:-“7% f 'i

Nota: Conform Ordinului M.Ed.C.I. nr. 3845 din 06.05.2009, tabelul cu valorificarea rezultatului de cercetare se completeaza in termen de 10 zile de la data finalizarii activitatilor de valorificare a rezultatului cercetarii

13)se vor trece numarul si data la care a fost incheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care incepe negocierea si se precizeaza codul procedurii
speciiice, aprobata la nivelul organului cu ah'ibutii de conducere (ex. consiliul de administratie), in baza careia se realizeaza valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;

l“*)vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuala;
ls)se va trece nr. si data semnarii actului (ex. contract) pn'n care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii;
16)valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat intre parti;
17)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
la)se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obtinute la beneficiar asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pentru o perioada de 5 ani;
19)numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze fisa de evidenta si al persoanei din cadrul compartimentului iinanciar—contabil responsabil cu verificarea datelor.

3/3



9

5/2016 pag.../...

FIŞA DE EVIDENTA Nr .............

INCDMI “CANTACUZINO" [INCDMM „CANTACUZINO"
Splaiul Independentei nr. 103, sector 5, Bucuresti, CP 050025, BUCURESTI
Tel: +40 21 3169100
Fax: +40 21  3169307

a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
TABEL NR. 11

Sistem avansat de monitorizare a bolilor transmise de ţânţarl în
DENUMIREA PROIECTULUI Românla prln integrarea datelor spaţiale şi a celor in-situ CATEGORIA DE PROIECT CDI

CONTRACT DE FINANTARE NR .104 DATA 2013 DURATA CONTRACT ] 36 LUNI ACRONIM PROGRAM MONDISROM
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 893.333,00 LEI I VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 800.000.00 LEI

1 INCDMI CANTACUZINOZ
REZULTATELE CERCETARII APARTIN 2 SC ESRI ROMANIA SRL CONFORM ART 61. DIN CONTRACTUL NR 104/ 2013

1) DENUMIRE REZULTAT“
2) CATEGORIA REZULTATULUI Tzezultate‘ *Iconform art. 74 0 .G .  57,2002} Rezultat final intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.1 documentatii, studii, lucrări [L [$
22  planuri scheme [I E] Proiectul MONDISROM a elaborat un sistem avansat de monitorizare a bolilor transmise de tantari (BIT)
2'3 tehnologii III [| în România prin integrarea datelor E0 (Earth Observation = de observare a Pamantului) obţinute prin
24  procedee, metode [E If ţeclélşécggimspaţiale (teledetectie sr tehnici GIS de localizare a datelor) cu datele epidemiologice ale

2.5 produse informatice |! [E '
2.6 retete. fromule El El S-au investigat aspectele de epidemiologie complexe privind B'IT in Romania, in paralel cu obtinerea
2.7 obiecte fizicel produse |] III datelor E0 privind conditiile de mediu adecvate prezentei si raspandirii B'I'l' in diferite tipuri de
2.8 brevet inventie / altele asemenea El El ecosisteme in Romania.
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1 solutie/ model conceptual E

3.2 model experimental! El
funcţional

' se completează o singură dată, la 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare
2 se completează denumirea partenerilor Ia proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit Ia obţinerea rezultatului
3 se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
4 se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de includerea în rezultatul final



4) DOMENIUL DE CERCETARE

5) DOMENII DE APLICABILITATEII

6) CARACTERUL INOVATIV

5 conform CAEN 2008, 2 cifre

3.3 prototip
3.4 instalaţie pilot sau
echivalent
3.5 altele ...................
4.1 tehnologiile societăţii

informaţionale
4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea şi

_siguranta alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate
4.9 cercetări socio-
economice aumaniste

DEEMED

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată
6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele ...........................

D
R

U
R

R
F

‘R
U

U
U

U
U

D
D
D

D
D
D

la

Aspectele de epidemiologie ale BTT in Romania au inclus atat datele istorice privind aceste boli pentru
cunoasterea evolutiei lor in diverse conditii de mediu din Romania, cat si datele in-situ obtinute in timpul
desfasurarii proiectului.
Datele epidemiologice au  cuprins:
- Cazurile umane de  infecţii cu virusul West Nile si evaluarea prezentei acestora in functie de  evolutia
conditiilor de mediu, mai ales climatice, care influenteaza populatiile de vectori. S-au elaborat hartile de
incidenta a infectiilor cu VWN.
- Prezenţa cazurilor de malarie de import care duc la formarea unui nou rezervor de Plasmodium (cu
dominanta tulpinilor de P, falciparum aduse din Africa), în conditiile existentei populatiilor de anofeli
potential vectori, ceea ce  mentine un  risc ridiat de  reaparitie a malariei i n  Romania.
- Prezenţa anticorpilor West Nile la gazdele vertebrate (păsări domestice şi sălbatice, cai şi alte animale
domestice) in procente ridicate in toate zonele investigate din Campia Dunarii si Dobrogea, ceea ce
confirma circulatia enzootica permanenta a VWN pe teritorii intinse in Romania. S-au elaborat hartile de
incidenta a anticorpilor WN la aceste gazde vertebrate si s—au obtinut hărţi kriging de predicţie a unor
zone de risc privind VWN pe baza acestor date serologice.' I I '  | | [H I  | |Mm| | '  „| ' I

“ Noutatea consta in aplicarea si integrarea unor tehnologii spatiale in investigatiile epidemiologice ale
bolilor transmise de tantari care sunt probleme importante de sanatate publica in Romania in conditiile

de mediu in schimbare care influenteaza dinamica si distributia lor spatiala si temporala. Aplicarea
tehnologiilor spatiale in epidemiologie va permite dezvoltarea unui serviciu pre-operational care va oferi
modele mai bune de emergenta si raspandire si va oferi noi unelte pentru prevenire, avertizare timpurie,
supraveghere si control al acestor boli cu impact major asupra imbunatatirii politicilor de sanatate publica

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică

° justificare (se explică. în maximum 100 caractere, în ce constă noutatea)

[& l nr. 4096 data 28.11.2016



cerere înregistrare brevet de invenţie D nr .................... data .............
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) El nr .................... data .............
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate !] nr ___________________ data ____________
“modele—şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european. El nr ____________________ data _______
internaţional) . . . . . .

cerere înregistrare marcă înregistrată El nr .................... data .............
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) El
cerere înregistrare copyright El nr. .................... data .............
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) El nr. .................... data .............
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. El nr. .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice. specii vegetale şi animale. etc. (naţional. D nr. ____________________ data _________
european, international) '

TABEL NR. 27
mm
m | .................................................; ............................... ' u -Z IH ’  E_&L-il_ J“: î “  * î ' : —,

N

VALOAREA PR°°ES MOD DE ACT“ L12 VALOAREA PERSOANEDE LA CARE 10 PRIN CARE S-A __ 14 15C ÎNCEPE $53241 VALORIFICARE“ REALIZAT NEGOCIATA“ BENEF'C'AR 'MPACT AUTORIZATE“
Ş NEGOCIEREA ' VALORIFICAREA

? 1 2 3 s a" 4,1? 314;_:;J;u—î;;î——L—Frau ' l .; .l. a;;

7 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
“ se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
9 se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)
1° se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe
negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează
valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
" vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală;

se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s—a realizat valorificarea rezultatului cercetării;
” valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.

se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact Operator economic, adresă. oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru O perioadă de 5 ani
numele si semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.
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FIŞA DE EVIDENTA Nr . . . . . . . . . . . . .
a rezultatelor activităţilor de  cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 12

Modemizarea diagnosticului bolilor infecţioase şi îmbunătăţirea

DENUMIREA PROIECTULUI Wwweghe… mim“ ?““ aplici“? ba?” P? 'dennfwarea .mecamsme.“ CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleumoleculare de reZIstenţa 1a antibiotice Şi antIVIrale, precum Şi a structurilor
genetice implicate în diseminarea fenotipuluî de rezistenţă

CONTRACT DE FINANTARE NR 22N DATA 2009 DURATA CONTRACT | 81 LUNI ACRONIM PROGRAM lC—MBI
VALOAREA PROIECTULUI (lNCLUDE SI ALTE SURSE) 3 174 642 LEI [VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 3 174 642 LEI

3
REZULTATELE CERCETARII APARTIN ; CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

Optimizarea şi implementarea unei metodologii noi în cazul virusurilor HBV şi HCV, vizând: detectarea
mutaţiilor de  rezistenţă la antivirale şi studiul corelatiei între genotip, tipare mutaţionale şi schemele de
tratament cu antivirale.
Elaborarea metodologiilor moleculare pentru identificarea mecanismelor mutaţionale specifice
responsabile pentru rezistenţa Ia fluorochinolone şi beta-Iactamine a unor bacterii reprezentative gram
negative, respectiv gram pozitive.
Elaborarea metodologiei moleculare pentru caracterizarea elementelor mobile de  tip casetă cromozomală,

— integroni şi transpozoni implicate în diseminarea rezistenţei multiple la antibiotice.

1) DENUMIRE REZULTAT4

' denumirea persoanei juridice executante (persoană  juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit,
conform art. 74 alin. (3) din C.G. nr. 57/2002)
2 se  completează o singură dată, la 30 de  zile de la  data aprobării raportului de  activitate al proiectului de  cercetare-dezvoltare

se completează denumirea partenerilor la proiectul de  cercetare-dezvoltare care au  contribuit la obţinerea rezultatului
se  trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)

3
4



H)
-- , \ - . — - o2’ cpl;Jr§$n°§r157§5§fl§7§l53§ Rezultat final infifiggm CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FIuAL

2.1 documentatii. studii, lucrări El 1) Design de primari pentru detecţia mutaţiilor
2.2 planuri, scheme El El R7OQ(H) şi L91M din genomul HCV; 2)
2.3tehnologii El |:| Selectarea ş i  evaluarea unor sisteme PCR
2.4 procedee, metode m pentru detecţia mutatiilor M204V şi M204l din ......  7
25  produse informatice [] El genomul HBV; 3) Elaborarea metodologiei de
2.6reţete. fromule [| D biologie moleculară pentru caracterizarea
2.7 obiecte fizice/produse El L'.I fenomenului de corezistenţă şi analiza
25  brevet invenţie/altele asemenea Ei El moleculară a insulelor genomice la principalii

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETARE

5) DOMENII DE APLICABILITATEa

final
se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de  cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de includerea în rezultatul

se inserează poza rezultatul
conform CAEN 2008, 2 cifre

3.1 soluţiei model conceptual
3.2 model experimental!

funcţional
3.3 prototip
3.4 instalaţie pilot sau
echivalent
3.5 altele ...................
4.1 tehnologiile societăţii

informaţionale
4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea ş i
siguranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale. procese ş i
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate
4.9 cercetări socio-
econcmioe şi umaniste

[EMBED—J

ui l produsului final
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HU
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ID
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agenţi bacterieni responsabili de  infecţii
nozocomiale; 4) Elaborarea metodologiei
moleculare pentru identificarea si caracterizarea
mecanismelor de rezistenţă la antibiotice (B-
lactamine şi fluorochinolone) bazate pe mutaţii;
5) Elaborarea unei metodologii moleculare
pentru caracterizarea unor structuri genetice
mobile implicate în diseminarea determinanţilor
de rezistentă la antibiotice: . Tehnicile dezvoltate
de noi au  permis detectarea mutantelor virale
atât în cazul HCV, cât ş i  în cel al HBV, şi sunt
potenţial brevetabile. Implementarea în
laboratoarele clinice a unor metodologii bazate
pe tehnica Real-Time PCR pentru identificarea
tiparelor de rezistentă la antivirale va putea să
eficientizeze schemele de tratament. ' Studiu şi
transfer de tehnologie de  vârf la nivelul
laboratoarelor implicate în supravegherea bolilor
infecţioase. 6) Analiza mutaţională la  nivelul
întregului genom al virusului hepatitei B (HBV) în
vederea elaborării studiului de caracterizare a
mecanismelor de rezistenţă la antivirale,
evaluării transmiterii mutaţiilor de rezistenţă la
tratament în cazul pacienţilor netrataţi; 7)
Elaborarea unei metodologii moleculare pentru
identificarea si caracterizarea mutaţiilor implicate
în rezistenţa la fluorochinolone a cocilor gram
pozitivi şi a bacililor gram negativi; 8) Elaborarea
unei metodologii moleculare pentru detectarea şi
confirmarea unor bacili gram negativi producători



de betalactamaze cu semnificaţie clinică; 9)
Prevenirea infecţiei cu bacterii multirezistente.
Strategie de identificare a candidaţilor pentru un
vaccin antistatilococic. Obţinerea candidaţilor
pentru vaccinul stafiiococic prin inginerie
genetică. Evaluarea in  vitro a imunogenităţii
potenţialilor candidaţi pentru vaccinul
stafilococic. Studiu in vivo a imunogenităţii
potenţialilor candidaţi pentru vaccinul statilococic
şi a rolului de protecţie intr-un model
experimental de endocardita infecţioasă; 10)
Elaborarea metodologiei de identificare a
genotipului de virulenţă la tulpini de
Staphylococcus spp. cu semnincaţie clinică; 11)
Elaborarea unui protocol standard pentru
tipizarea moleculară a plasmidelor de rezistenţă
izolate din enterobacterii; 12) Metodologie de
evaluare a clonalităţii tulpinilor bacteriene
multirezistente la antibiotice; 13) Implicarea unor
clone de  Escherichia coli cu patogenitate
extraintestinală în răspândirea rezistenţei la
antibiotice: elaborarea metodologiei de  evaluare
a liniilor dominante; 14) Studiu privind profilurile
de rezistenţă la antibiotice ale izolatelor clinice
de Shigella sonnei şi Shigella flexneri pe baza
aplicaţiilor NextGen; 15) Determinarea bazei
moleculare a rezistenţei la antibiotice folosind
tehnologia multianalyte xMAP Luminex.......

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă

6)  CARACTERUL INOVATIV 6 .4  t ehno log ie  modernizată
6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele ...........................

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică
cerere înregistrare brevet de invenţie
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate

Mctodologii moderne moleculare pentru diagnosticul bolilor infecţioase şi îmbunătăţirea supravegherii
acestora.

El D
D

D
E

E
IE

I

nr. .................... data .............
nr. .................... data .............
nr. .................... data .............

E
ID

E
IE

I

se prezintă structura. datele tehnice, parametrii de  funcţionare specifici rezultatului final



12

' modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european,
internaţionaD
cerere inregistrare marcă înregistrată
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare copyright
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)
cerere inregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional,
european, internaţional)

%fmaéf M&C-f— Oli chm esf 0461(l

D
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_ TABEL NR. 29
7)… VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII Articole publicate in tara: 3

Articole publicate in strainatate: 4
Comunicari stiintifice in tara: 8
Comunicari stiintifice in strainate: 9

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE  CERCETARE [ ........................ \ ........................... , ........ »; .................................... “
N
R

VALOAREA PR°°ES MOD DE ACTUL“ VALOAREA PERSOANEDE LA CARE 12 PRIN CARE S-A 1a 11& îNCEPE “133325 VALORIFICARE” REALIZAT NEGOCIATA'S BENEF'C'AR 'MPACT AUTORIZATE"
T NEGOCIEREA ' VALORIFICAREA

se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)
se vor trece numărul şi data Ia care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care

începe negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se
realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale in vigoare;

vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere concesionare preluare … producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate
intelectuală;

15
16
17
1B

datelor.

se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorlfcarea rezultatului cercetării;
valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.
se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani
numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea



0
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2
3



DENUMIREA PROIECTULUI

CONTRACT DE FINANTARE NR 22N DATA 2009
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE Şi ALTE SURSE)

FIŞA DE EVIDENTA Nr .............
a rezultatelor activităţilor de  cercetare-dezvoltare

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 2

1) DENUMIRE REZULTAT4

2) CATEGORIA REZULTATULUI
(conform art. 74, %.  57/2002)

2.1 documentatii, studii, lucrări
2 .2  planuri, scheme
2.3  tehnologii
2 .4  procedee, metode
2.5 produse informatice
2.6 reţete, fromule
2.7 obiecte fizice l produse
2.8 brevet invenţie / altele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

1

3
4
5

final7

5

Rezultat final Rezultate
n

an
an

n
a-

m
u

u
u

u
m

u
u

3.1 soluţie] model conceptual
3.2 model experimental!

funcţional
3 .3  prototip

Dezvoltarea capacitatii de  diagnostic de  laborator pentru infectii cu
transmitere prin vectori si factori de  mediu

DURATA CONTRACT ] 62 LUNI ACRONIM PROGRAM
1 656 048LE| LEI I VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

intermediare

E!

El

CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

TABEL NR. 12
CATEGORIA DE PROIECT : Program Nucleu

Program Nucleu lC-MBI
1 656 048LEI

Protocoale/metodologii optimizate de  lucru pentru detectia si caracterizarea moleculara a virusurilor si bacteriilor transmise prin vectori;
algoritm de diagnostic al febrelor virale Denga si Chikumnya

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

-A fost alcatuit un algoritm de  diagnostic de
laborator al febrelor virale Denga si
Chikungunya, atat pentru infectia primara cat si
pentru cea secundara cu virusul Denga, in
conditiile prezentei in tara noastra a unui
potential vector pentru aceste boli : tantarul
Aedes albopictus
—Au fost caracterizate prin metode de  biologie
moleculara serotipurile de  virus Denga 1-4  de  la
pacienti sero-pozitivi si a fost depistata, pentru
prima data in tara noastra infectia cu virusul

denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit,
conform art. 74 alin. (3) din C.G. nr. 57/2002)

se completează o singură dată, la 30  de  zile de  la data aprobării raportului de  activitate al proiectului de  cercetare-dezvoltare
se  completează denumirea partenerilor la proiectul de  cercetare-dezvoltare care au  contribuit la obţinerea rezultatului
se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
se  trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de  cercetare-dezvoltare care pot fl utilizate / valorificate independent de  includerea în rezultatul

se inserează poza rezultatului I produsului tinal



4) DOMENIUL DE CERCETARE

5) DOMENII DE APLICABILITATES \

6) CARACTERUL INOVATIV

3.4 instalaţie pilot sau
echivalent

' 3.5 altele ............
4.1 tehnologiile societăţii

informaţionale
4.2 energii
4.3 mediu
4.4  sănătate
4.5 agricultură. securitatea şi
siguranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate
4.9 cercetări socio-
economice şi umaniste

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologicinouă
6.4 tehnologie_modemizată
6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele :
metodologii/protocoale noi
optimizate de detectie si
caracterizare a bacteriilor si
virusurilor transmise prin
vectori ;
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Puumala; s-a confirmat circulatia a doua
hantavirusuri care determina la om febra
hemoragica cu sindrom renal (FHSR) prin
utilizarea testului WestemBIot: vimsul Dobrava si
virusul Puumala
-A fost optimizata metoda “in house” de
diagnostic molecular si s—a creat capacitatea de
laborator pentru caracterizarea genetica a
virusului Crimeea Congo
-A fost introdusa metoda SBT (sequence based
typing) in diagnosticul de laborator al Legionellei,
cu posibilitatea evidentierii gradului de inrudire
genetica intre diferitele tulpini circulante la noi in
tara atat in mediu cat si la om
-A fost introdusa si optimizata MST pentru
tipizarea moleculara a tulpinilor de C. bumetii
-Au fost publicate 14 articole in reviste indexate
in baze de date (2 in tara si 12 in strainatate) si
au fost prezentate 7 comunicari stiintifice si 7
postere.

- A fost diversificat si optimizat portofoliul de investigatii al laboratorului. prin introducerea in practica a
unor metodologii noi, in vederea dezvoltarii capacitatii de a diagnostica precoce boli virale si bacteriene
transmise prin vectori; scaderea intervalului de  t imp necesar luarii deciziilor s i  interventiei tintite in
focarele de boli infectioase sau in cazul unor evenimente cu agenti infectiosi necunoscuti, posibil
transmisi prin factori de mediu.

—Au fost caracterizate molecular, pentru prima data in tara, virusuri si bacterii transmise prin vectori sau
prin factori de mediu

-A fost alcatuit un algoritm de diagnostic al febrelor de irsnport Denga si Chikungunya

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică

se prezintă stmctura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifici rezultatului final
conform CAEN 2008, 2 cifre
justificare (se explică. în maximum 100 caractere. în ce constă noutatea)



cerere înregistrare brevet de invenţie El nr. .................... data .............
brevet de invenţie inregistrate (naţional, european, internaţional) El nr. .................... data .............
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate El nr. .................... data .............
modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european,internaţional) El nr. .................... data .............

cerere inregistrare marcă înregistrată E] nr. .................... data .............
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) EI nr. .................... data .............
cerere înregistrare copyright EI nr. .................... data .............
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) El nr. .................... data .............
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice. specii vegetale şi animale, etc. El nr. .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, EI nr. ____________________ data _____________
european, internaţional)



' 7-)"VALOR-IFICAREA REZULTATELOR CERCETARII»
“ 8 "DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETAREÎ ......i: ..... * * * fA r f ' c .........* *  ......

N

VALOAREA PROCES MOD DE ACTUL“ VALOAREADE LA CARE 13 PRIN CARE S-A _ 11
& ÎNCEPE mi'a/E:; VALORIFICARE“ REALIZAT NEGocm-m16 BENEF'C'AR
T NEGOCIEREA - VALORIFICAREA

“I D' 1 2 »3 -'5 6} ' , ‘7
7 1

2
3

10
11
12
13

realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

intelectuală;
15 se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării;

datelor.

se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)
se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite Ia nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care

începe negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se

TABEL NR. 21°

18 PERSOAN E
“PACT AUTORIZATE“

a: 9

vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare. preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate

valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.
se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
se vor completa efectele (economice. sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani
numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea

(244/) — PM 9/ 572’

l„(z , . } ,  „f.,—fi,}25 A f4,“ Leia—.… _» vii/(Jur,
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FIŞA DE EVIDENTA Nr .............
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 12
Întărirea si extinderea capacitatii de supraveghere

DENUMIREA PROIECTULUI microbiologică în boli prevenibile prin vaccinare: rujeolă, CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu
rubeolă, creion, poliomielită, difterie

CONTRACT DE FINANTARE NR 22N DATA 2009 DURATA CONTRACT [ 77 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 1 194 546 LEI ] VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1 194 546 LEI

1 .....3REZULTATELE CERCETARII APARTIN 2 CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

Rezultatele obtinute în acest proiect furnizeză informatii stiintifice care vor sprijini monitorizarea patternului
genotipic în boli prevenibile prin vaccinare: rujeola, rubeola, parotidita epidemica, poliomielita, difteria, tusea

1) DENUMIRE REZULTAT“ convulsivă si gripă si varicelă.
Metodele si tehnicile care au fost introduse/optimizate în acest proiect vor constitui un instrument de lucru în viitoare
studii de cercetare.

RezultateIrRezultat final intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

- întărirea capacitatii de supraveghere moleculară a virusului rujeolic,
diferentierea genetică a virusului sălbatic de cel vaccinal, analize
filogenetice; 7

- întărirea capacitatii de diagnostic a rubeolei si SRC prin introducerea

2)  CATEGORIA REZULTATULUI
(conform art. 74 ,0 .G .  57/2002)

2.1 documentatii, studii, lucrări
2 .2  planuri, s cheme
2.3 tehnologii
2 .4  procedee. metode
2 .5  prod use informatice
2 .6  reţete, fromule
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‘ denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit.
conform art. 74 alin. (3) din OG.  nr. 57/2002)
2 se  completează o singură dată, la 30 de zile de  la data aprobării raportului de  activitate al proiectului de  cercetare-dezvoltare

se  completează denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au  contribuit Ia obţinerea rezultatului
se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale  proiectului de  cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de includerea în rezultatul
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final
7 se inserează poza rezultatului / produsului final

r—
Y

T
D

Y
B

'I
 

n
d

m



2.7 obiecte fizice / produse
2.8 brevet invenţie I altele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETARE

5) DOMENII DE APLICABILITATE'

EI El
I] El

3.1 soluţie! model conceptual
3.2 model experimental/

funcţional
3.3 prototip
3.4 instalaţie pilot sau
echivalent
3.5 altele ...................
4.1 tehnologiile societăţii

informaţionale
4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea şi

_siguranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale. procese şi
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate
4.9 cercetări socio—
economice şi umaniste

[DEL—IJSU

conformVCAEN 2008. 2 cifre

DD
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IE
IE

IE
IE

IE
IE

IE
JE

IE
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LL
RT-PCR si genotipare, cunoscând faptul că diagnosticul serologic nu
întotdeauna este adecvat sau suficient; aplicarea unui algoritm de
diagnostic al rubeolei la femei gravide si diferentierea între o infectie
primară si una secundară;
cunoaste filogenia virusurilor rujeolic si rubeolic activ circulante si
indigenizate în România.
analiza genotipul virusului rubeolic care a indus epidemia de rubeola
din România din perioada 2011-2012 si s-a soldat cu infectii
rubeolice congenitale sau sindrom rubeolic congenital.
elaborarea unui ghid de laborator pentru diagnosticul rujeolei,
rubeolei, parotiditei epidemice
instituirea unui nucleu de detectie a virusului urlian în vederea
monitorizării circulatiei acestuia în viitor si a diagnosticului bolii sau
a complicatiilor.
Elaborarea metodologiei serologice şi moleculare de supraveghere a
parotiditei epidemice, optimizarea si validarea metodelor de
diagnostic în supravegherea microbiologică a infectiei urliene.
Extinderea testării microbiologice în boli prevenibile prin vaccinare:
metodologie de caracterizare moleculara a virusului varicela zoster
detectat in infectii primare sau reactivate
Extinderea testării microbiologice în boli prevenibile prin vaccinare —
metodologie de detectie a virusului/anticorpilor specifici în varicella
zoster
metodologie de detectie moleculară liniei genetice de virus gripal tip
B;

studiul profilului antigenic si filogenetic al virusului gripal izolat de
la pacienti, prin metode fenotipice si genotipare
Extinderea capacitatii de supraveghere fenotipică si genotipică a
sensibilitatii la antivirale a virusurilor gripale tip A
Analiza diversitatii genetice a virusului gripal în sezonul 2014-15 în
România localizate în HA, NA si complexul polimerazic
Analiza si interpretarea datelor de secventiere a întregului genom al



6) CARACTERUL INOVATIV 6.1 produs nou I E!

„25
virusului gripal circulant în România în sezonul 2014-2015.
demonstrarea importantei datelor serologice în perioada de eradicare
a poliomielitei, metodologie de studiu privind acoperirea vaccinală la
copiii cu paralizie acută flască vaccinati cu vaccin polio inactivat
evaluarea variaţiei genetice a tulpinilor de poliovirus izolate, prin
analiza polimorfismului segmentelor de ADN provenite dintr-o
regiune a genomului (RFLP).
evaluarea de metode genotipice utilizate în detectia ARN viral în
LCR recoltat de la persoane cu meningită aseptică (evaluarea trusei
comerciale SEEPLEX MENINGITIS ACE DETECTION)
Metodologie de detectie moleculara a enterovirusului D68
responsabil de infectii respiratorii acute severe.
Cunoasterea prevalentei si caracterizarea C. Diphtheriae, C. ulcerans
si C. pseudotuberculosis in special in populatia cu risc inalt,
evaluarea prezentei tulpinilor purtatoare de gena dtox (NTTB) in
Romania
Intarirea capacitatii de supraveghere moleculara a difteriei si
cunoasterea aprofundata a raspandirii in populatie a clonelor
epidemice.
reevaluarea si imbunatatirea metodele de laborator utilizate in
diagnosticul tulpinilor cu potential toxigen ale genului
Corynebacterium
elaborarea unui ghid metodologic de diagnostic a tulpinilor cu
potential toxigen ale genului Corynebacterium.
îmbunătăţirea diagnosticului serologic al tusei convulsive prin
introducerea metodei ELISA,
selectia, optimizarea si testarea unor protocoale Real Time PCR
utilizabile pentru detectarea si diferentierea agentilor etiologici ai
tusei convulsive (Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. holmesii
si  B. bronchiseptica).

se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de  funcţionare specifici rezultatului final



6.2 produs modernizat ISI
6.3 tehnologie nouă El
6.4 tehnologice modernizată El
6.5 serviciu nou El
6.6 serviciu modernizat El
6.7 altele ...........................

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică
cerere înregistrare brevet de invenţie
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)
cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate
modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional. european,
internaţional)
cerere înregistrare marcă înregistrată
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)
cerere inregistrare copyright
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.
înregistrare: reţele. indicaţii geografice. specii vegetale şi animale, etc. (naţional,
european, internaţional)

El

Responsabil Proiect Dr. Emilia Lupulescu

_? „“ VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII ]
8 “DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE | ..................................................................................................... ....... ‘z

10
11

justificare (se explică, în maximum 100 caractere. în ce constă noutatea)
se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)
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ID
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Metodele si tehnicile care au fost introduse/optimizate în acest proiect vor constitui un
instrument de lucru în viitoare studii de cercetare. °

TABEL NR. 2‘“

j
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VALOAREA PROCES MOD DE ACTUL“ VALOAREA PERSOANEDE LA CARE 1a PRIN CARE S-A 17 1s& îNCEPE “3325 VALORIFICARE“ REALIZAT NEGOCIATA" BENEF'C'AR 'MPACT AUTORIZATE"
T NEGOCIEREA VALORIFICAREA

0 1 2 3 5 6 7 8 9
1
2
3

13 se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care
începe negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de  administraţie), în baza căreia se
realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate
intelectuală;
15 se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării;
16 valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.
'7 se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
18 se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de  5 ani
19 numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de  evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea
datelor.
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FISA DE EVIDENTA Nr .............
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 12
Imbunatatirea capacitatii de diagnostic al infectiilor asociate cu tulpini
bacteriene anaerobe (Clostridium difflcile, Clostridium botulinum,

DENUM'REA PROIECTULUI Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium sordellii, CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu
Bacteroides fragilis)

' CONTRACT DE FINANTARE NR 22N DATA 2009 DURATA CONTRACT | 45 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu IC-MBI
' VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 1177732 LEI J VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1177732 LEI

1 .....3REZULTATELE CERCETARII APARTIN CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

Metodologii de diagnostic de  laborator al unor infectii cu bacterii anaerobe
Metodol ie de  tipizare moleculara C. difficile

Rezultate5
1) DENUMIRE REZULTAT‘
2) CATEGCÎRIA REZULTAfiJLUI[conform art. 74 O.§. E7ZQQZ). Rezultat final interm edi are CARACTERISflCI ALE REZULTATULUI FINAL _

2.1 documentatii, studii. lucrări I EI Optimizarea metodelqr de diagnqstic de
22  planuri scheme EI EI laborator al unor infectii cu bacterii anaerobe
2 3 tehnologii EI EI (imbunatatirea conditiilor de  izolare, identificare,
2 ' 4 procedee metode . El determinare a sensibilitatii la antibiotice a ...... °
2 '5  rodu se  informatice El U bacteriilor anaerobe din probe biologice).

' p -Implementarea unei metodologii de  diagnostic2'6 retete' “'.“u'e D D de referinta a infectiei cu c. difficile (ICD), bazata
2 '7  obiecte fiz|ce./ produse D D pe algoritm screening rapid imunoenzimatic —
2.8 brevet inventie ! altele asemenea El EI confinnare printr-o metoda inalt sensibila,

\ 3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1 solutie! model conceptual I fenofipica sau moleculara, metodologie ce a
3.2 model experimental! EI condus la limitarea riscului de furnizare a unor

funcţional rezultate fals negative/pozitive.
3.3 prototip EI

1 denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit. c
74 alin. (3 )  din O.G. nr. 57/2002)
2 se completează o singură dată, la 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare -

se completează denumirea partenerilor la proiectul de  cercetare-dezvoltare care au contribuit Ia obţinerea rezultatului
se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot ti utilizate I valorificate independent de  includerea în rezultatul final
se inserează poza rezultatului ! produsului final
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3.4 instalaţie pilot sau
echivalent
3.5 altele ...................
4.1 tehnologiile societăţii

informaţionale
4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea şi

4) DOMENIUL DE CERCETARE siguranta alimentară
4.6 biotehnologli
4.7 materiale, procese si
DTOdUSG inovative -elaborarea si optimizarea unei metodologii de
4.8 Spaţiu şi securitate tipizare moleculara a tulpinilor de C. difficile.

' 4.9 cercetări socio- -elaborarea unor protocoale moleculare de
economice si umaniste caracterizare a factorilor de virulenta si a genelor

codificatoare pentru gene de  rezistenta l a
antibiotice a tulpinilor de C. difficile.
-optimizarea unei metode de  caracterizare
fenotipica a spectrului de sensibilitate la5 )  DOMENII DE APLICABILITATE’ \ [El : ED ; [El antibiotice a tulpinilor de C. difficile, incluzand

' antibiotice testate ca markeri epidemiologici.
-dezvoltarea unei baze de date privind
caracterizarea fenotipica si genotipica a tulpinilor

E
ID

E
IE

IE
II

E
IE

IE
IE

IE
I

A 6.1 produs nou El

găăîgglîwgîîîgzat El Utilizarea unor metode imbunatatite de diagnostic de laborator, incluzand tehnICI moleculare, cu
6 CARACTERUL INOVATIV 6.4 tehnologie modernizată El cresterea sensibilitatii de  detectare a unor  patogeni anaerobi; cresterea capacitatii laboratorului de

) 6-5 . . 9 El caracterizare a bacteriilor anaerobe si diversificarea gamei de teste efectuate.
6. 6 img: nmÎJdernizat El Diminuarea riscului de rezultate fals negative/pozitive in diagnosticul de laborator al ICD.

6.7 altele ........................... El
INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA

documentaţie tehnico-economică El
cerere înregistrare brevet de invenţie El nr. .................... data .............
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) El nr. .................... data .............
cerere înregistrare modele si desene industriale protejate El nr. .................... data .............
modele ş i  desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, EI n r  data
internaţional)

7 conform CAEN 2008, 2 cifre



cerere înregistrare marcă înregistrată !] nr .................... data .............
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) El nr .................... data .............
cerere înregistrare copyright [1 nr .................... data .............
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) El nr .................... data .............
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. El nr .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional,. . El nr. .................... data .............european, Internaţional)

Responsabil proiect,
Ioana Macovei

. TABEL NR.
_7)“ VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII ]

_8);DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE [ ............................................................................ —s" . r ' T "€=_J j—"w | ”  fig— rr' —*
N
R

VALOAREA PROCES MOD DE ACTUL” VALOAREA PERSOANEDE LA CARE PRlN CARE S-A 15 15c ÎNCEPE $532}: VALORIFICARE“ REALIZAT NEGocrArA“ BENEF'C'AR 'MPACT AUTORIZATE"
Ş NEGOCIEREA ' VALORIFICAREA

J 1 " }“ ' 3: , . , :5 „ ‘61:; Jig ş i ?  , ' ;… _, * 3;: ' ,  l l  \ ?
1

2
3

8 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
10 se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)
9 se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
l l se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea dela care începe
negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează
valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
IZ vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală;

se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării;
valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.
se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani
numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.

28
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FISA DE EVIDENTA Nr .............
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 12
Metode rapide de detectare a unor analiţi cu capacltate toxică inDENUMIREA PROIECTULUI prelevate clinice! alimente silsau mediu ambient CATEGORIA DE PROIECT Program nucleu

NR 22 N/2009 şi act aditional DURATA
CONTRACT DE FINANTARE NR. 2/2015/PN 09-22. 0105 CONTRACT 48  LUNI  ACRONIM PROGRAM """"

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 593250 LEI | VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 593250 LEI

REZULTATELE CERCETARII APARTIN INCDMM Cantacuzino CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

1)  DENUMIRE REZULTAT“ Metode rapide oetimizate de detectare a enterotoxinelor stafilooocice şilsau genelor codante pentru enterotoxinele stafiiococice
2)  CATEGORIA REZULTATULUI Rezultatelconform art. 74, 0 .6 .  57/2 Rezultat final Intenn e dia re CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
2.1 documentatii, studii. lucrări . EI Au fost optimizate metode rapide biochimice şi
22  planuri. scheme EI El imunologioe. metode bazate pe analiza acizilor nucleici
2 3 tehnol ii El El (PCR. Real time PCR), metode de  ultimă generaţie
2 '4  29 t d EI . (biosenzori şi rezonantă plasmonică, spectrometrie de c

. proce ee ,  me  0 e f masă combinata cu Iichid-cromatografia) pentru """
2.5 produse informatice D D detectarea enterotoxinelor stalilooocice..
2.6 reţete, fromule El ll Rezultatele au fost transferate în sănătatea publică.
2 .7  obiecte fizice / produse El jj respectiv în supravegherea şi controlul bolilor
2 .8  brevet invenţie / altele asemenea Elf EI transmisibile.S-au pus la punct metode de  ultimă

. generatie pentru detectarea rapidă a enterotoxinei B.
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3;  3355”;33:13:23…“ r agent biologic cu posibilă utilizare in acte de

_ El bioterorism. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate
funcţlonal prin publicarea unui capitol de  carte şi a 7 articole.

3.3 prototip EI precum şi prin 15 comunicari In cadrul unor manifestări
3_4 instalatie pilot sau naţionale şi internaţionale . Performantele realizate în
echivalent EI cadrul proiectului au fost incluse într-o teză de doctorat
3.5 altele ................... D

' denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării. în mod nemijlocit, conform art.
74 alin. (3) din C.G. nr. 57/2002)
2 se completează o singură dată, la 30 de  zile de la data aprobării raportului de  activitate al proiectului de  cercetare-dezvoltare
3 se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
" se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de  cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de  includerea în rezultatul final



4) DOMENIUL DE CERCETARE

5) DOMENII DE APLICABILITATE7

6) CARACTERUL INOVATIV

m
\l

a
xu

.

4.1 tehnologiile societăţii El
informaţionale

4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea şi

_siguranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate
4.9 cercetări socio-
economice şi umaniste

75. Activităţi referitoare la
sănătatea umană
64. Cercetare-Dezvoltare

DE
I

U
EI

EI
EI

EI

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată
6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele ...........................

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică
cerere înregistrare brevet de invenţie
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate
modele ş i  desene industriale protejate înregistrate (naţional, european,
internaţional)
cerere înregistrare marcă înregistrată
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare copyright
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)

[]
q

E
IL

—
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E
ID

se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifici rezultatului final
se inserează poza rezultatului / produsului final
conform CAEN 2008, 2 cifre
justificare (se explică, în maximum 100 caractere, în ce constă noutatea)

E
ID

E
ID

D
E

IE
IE

IE
I

nr. .................... data .............
nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............
nr. .................... data .............

nr. .................... data .............
nr. .................... data .............



cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. III nr. .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional,european, internaţional) El nr. .................... data .............

Responsabil Proiect,
Dr.  I r ina Codi ţă ,  CS  |

; TABEL NR.  29
, !)“? VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII , , ; ]
a) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE ] ................................................. ........... -...-.~. .......f.':'.‘.-._.:_.'..:.‘:!51:.;'.:r..‘.'....... =.,…:.3,„….:_;- tl-llgt ‘J "? " ' "  T ' r.

N
R

VALOAREA PR°°ES MOD DE ACTUL“ VALOAREA PERSOAN
C With—25%?“ nişă}: VALORIFICARE13 “121235?'A NEGOCIATA15 BENEF'C'ARm 'MPACT" AUTORIZATIIEE“
? NEGOCIEREA ' VALORIFICAREA

on 1 2 a s * *  o * î * "  1 f “Elfin '—
1

2
3

9 se completează în termen de 10 zile dela data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
… se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
“ se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(|or) intermediar(e)
'2 se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe
negocierea şi se precizează codul procedurii specifice. aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează
valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
” vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală;
” se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării;

valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.
‘6 se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon. fax, e—mail, website)
” se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani
‘8 numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.



FIŞA DE EVIDENTA "m;—:"......... ..
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

DENUMIREA PROIECTULUI Dezvoltarea metodologiei de testare preclinica a produselor biologice
ACONTRACT DE FINANTARE NR 22N DATA 2009 DURATA CONTRACT I 77 LUNI
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 2046560 LEI I VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

.. 3
REZULTATELE CERCETARII APARTIN ; " " "  CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR

:1) DENUMIRE REZULTAT4
' 2 )  CATEGORIA REZULTATU LUI Rezultate5

(conform art. 74, O.G. 57/2002}
2.1 documentaţii, studii, lucrări
2 .2  planuri, scheme
2.3 tehnologii
2.4  procedee, metode
2.5  produse informatice
2 .6  reţete, fromule
2.7 obiecte fizice l produse
2.8 brevet invenţie laltele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.3 prototip

1

3

4
5

final
7

‘ Rezultat final intermediare

evaluarea răspunsului
specificăEI
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IE

IE
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E
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ID

E
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3.1 soluţie/ model conceptual
3.2 model experimental/

funcţional

siguranţei vaccinurilor

3.4 instalaţie pilot sau
echivalent
3.5 altele ...................

[ I
D

E
I -

H

TABEL NR. 12
CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu.
ACRONIM PROGRAM

CARACTERISTICI ALE REZULTATULL'UI, FINAL,

-E|aborarea unor planuri de studii preclinice a
vaccinurilor de origine bacteriană şi virală
-Îmbunătăţirea metodologiei de testare a
imunogenicităţii vaccinurilor bacteriene şi virale,
şi evaluarea metodei de incorporare EdU in

imun celular antigen

—Ana|iza metodologiei de testare preclinică a
bacteriene ş i  virale;

toxicitatea după doză unică, toxicitatea după
doze repetate, testul de  toleranţă.
-Ana|iza statistică a rezultatelor ş i  îmbunătăţirea
procedurilor operaţionale specifice ş i  aprobarea
lor de  către Departamentul de  control a l  calităţii

Nucleu IC-  MBI

2046560 LEI

denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit,
conform art. 74  alin. ( 3 )d  in  O..G nr. 57/2002)

se  completează o singură dată, la  30  de zile de  la data aprobării raportului de  activitate a l  proiectului de  cercetare-dezvoltare
se  completează denumirea partenerilor la  proiectul de  cercetare- dezvoltare care au  contribuit l a  obţ inerea rezultatului
se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
se  trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de  cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de  includerea în  rezultatul

se inserează poza rezultatului I produsului final

I 
I

I
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4.1 tehnologiile societăţii

informaţionale
4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea ş i

4) DOMENIUL DE CERCETARE iiguranţa alimentară
' 4.6 biotehnologii

4.7 materiale. procese ş i
produse inovative
4.8 spaţ iu şi securitate
4.9 cercetări socio-
economice ş i  umaniste

Au fost publicate 6 lucrari din care : 1 lucrare ISI
|F=0.861, 2 lucrari BDI, 2 ISSN
Au fost prezentate 21  de  comunicari nationale si
2 comunicari internationale

EIEI[IE
I

D
H

E
IE

IE
I

5) DOMENII DE APLlCABILlTATES 86; [|] ; [1]

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă

' 6 )  CARACTERUL INOVATIV  6 .4  t ehno log ie  modern iza tă

6.5 serviciu nou
6.6  serviciu modernizat

6.7 altele ...........................

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA

Optimizarea metodologiei de testare preclinică a produselor biologice care sa corespunda cerinţelor
naţionale (ANM) şi europene (EMEA). 9

DH
EI

EI
EI

DE
I

documentaţie tehnico-economică El

cerere înregistrare brevet de invenţie EI nr. .................... data .............
brevet de  invenţ ie inregistrate (naţional, european, internaţional) El nu  .................... data .............

V cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate III nr. .................... data .............
modele ş i  desene industriale protejate înregistrate (naţional, european. El nr.  IIIIIIIIIIIIIIIIIIII data _____________
internaţional)

se  prezintă structura, datele tehnice, parametrii de  funcţionare specifici rezultatului final
conform CAEN 2008. 2 cifre
justificare (se explică, în maximum 100 caractere. în ce constă noutatea)

(D
oo

m
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cerere înregistrare marcă  înregistrată [I nr. .................... data .............

mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) El nr. .................... data .............
cerere înregistrare copyright El nr. .................... data .............

înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) [] nr. .................... data .............
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. El nr. .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale ş i  animale, etc. (naţional, El n r  data
european ,  i n t e rna t i ona l )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Responsabi l  Proiect ,
D r  Cr ina  STAVARU '

, ./

./ TABEL NR. 210
1 11. NALORIFJCAREA REZULTATELOR CERCETARII: :- ,.:_ * i. 1 , ,
Î'8 "DENUMIREA REZULTATULUl DE CERCETARE ' ]  .............….__;g._5'_„_'_„_„,——_;__3___,_ .......'Z: ........... :: ......* 3 .5 .53 .2 . ; . . . . Î . . i i î . . Î : ? .—. - . ; î î . Ja f 'W  "** .1, -=:'.‘- '.“ , - ' l l

N
R

VALOAREA PROCES MOD DE ACTUUS VALOAREA PERSOANEDE LA CARE 13 PRIN CARE S-A ., 17 13& ÎNCEPE mi'a/EQ; VALORIFICARE“ REALIZAT NEGOCIATA16 BENEF'C'AR 'MPACT AUTORIZATE19
T NEGOCIEREA ' VALORIFICAREA

Ozl ' :  , * $ ; ; 1 ,  H2  i—  H 3 ' ' f i i  15 ‘ 6 ~ 7 ’  8 9 E ”
1
2
3

1°  se completează în termen de  10  zile de la  data finalizării activităţilor de  valorificare a rezultatului cercetării
” se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
12 se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)
13 se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care
începe negocierea ş i  se  precizează codul procedurii specifice, aprobată la  nivelul organului cu  atribuţii de  conducere (ex. consiliul de  administraţie), în baza căreia se
realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legalé în vigoare;
14 vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în  producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de_proprietate
intelectuală;
15 se  va trece nr. ş i  data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării;
1‘5 valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la  preţul negociat între părţi.
17 se  completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de  contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
18 se  vor completa efectele (economice, sociale, de  mediu) obţinute la  beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de  5 ani
19 numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze Eşa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar—contabil responsabil cu verificarea
datelor.
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FISA DE EVIDENTA Nr.....….…
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 12

DENUMIREA PROIECTULUI 3332332132 adjuvantl nanostructuratl utlllzablll pentru n0|  generat" CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu

CONTRACT DE FINANTARE NR 22N DATA 2009 DURATA CONTRACT | 73  LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu IC-MBI
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 1 735 324 LEI | VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1 735 324 LEI

. .  3
REZULTATELE CERCETARII APAR'I'IN ; """ CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

1)  DENUMIRE REZULTAT4 Modele experimentale de  studiu in vitro ş i  in vivo pentru caracterizarea efectului adjuvant al unor derivati polizaharidici
2) CATEGORIA REZULTATULUI Rezultate5[conform art. 74  O.G. 57/2002) Rezultat final intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
2.1 documentatii, studii, lucrări l [] -Afos t  dezvoltat un sistem de  clonare/expresie
2 2 I . h III [| recombinanta a hemaglutininei virusului gripal si

' p anurl, sc eme  de  purificare/asamblare cu un derivat
2.3 tehnologii |] [| polizaharidic palmitoyI-carboxymethyI-pullulan
2.4 procedee. metode El . (PCP)-
2_5 produse informatice El | - Au fost demonstrate capacitatea PCP de  a mari
2.6 retete, fromule El El raspunsul imun specific generat in urma . . 8' ImunIzarII, precum SI capaCItatea PCP de  a man edy,»

captarea antigenului de  catre celulele dendritice, G
_ _ ca unul dintre mecanismele posibil responsabile $ ,

2.7 obiecte fiznce / produse 13 El pentru efectul adjuvant.
- Afost evaluat in vivo efectul protector al '

. . vaccinarii cu hemaglutinina recombinanta a ' …
_, 2-8  brevet |nvenţ|e / altele asemenea El '3 virusului gripal PR8 în infectia experimentala pe %
' 3)  STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1 soluţie] model conceptual El soarece_ Pentru a permite dezvo|tarea în 7

3-2  MOde] experimental! |:| continuare a antigenelor produse recombinant în
funct|onal sistem procariot, a fost dezvoltata o serie de

3.3 prototip ' tehnici de monitorizare şi evaluare a foldarii
3 .4  instalaţie pilot sau  III corecte a proteinelor de  fuziune.
echivalent - Au fost dezvoltate şi implementate mai multe
3.5 altele ................... EI metode de caracterizare din punctul de  vedere al

4)  DOMENIUL DE CERCETARE 4.1 tehnologiile societatii |:| dimensiunii particulelor a probelor biologice . . . . . .  7

se completează o singură dată, la 30  de  zile de  la data aprobării raportului de  activitate al proiectului de  cercetare-dezvoltare
se  completează  denumirea partenerilor la proiectul de  cercetare-dezvoltare care au  contribuit la obţinerea rezultatului
se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se  trece denumirea proiectului)
se  trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de  cercetare-dezvoltare care pot ti utilizate / valorificate independent de  includerea în rezultatul final(:

|-
w
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informaţionale complexe cu aplicabilitate în analiza structurii si
4.2 energie stabilitatii complexelor proteina/adjuvant.
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea si

_siguranta alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate
4.9 cercetări socio-
economice ş i  umaniste

- Au fost prezentate 2 comunicări ştiinţifice.
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5) DOMENII DE APLICABILITATEa 86

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă

- dezvoltare metode de caracterizare analitica a preparatelor biologice particulate
- model experimental de studiu al adjuvantilor
9

6.4 tehnologie modernizată
6) CARACTERUL INOVATIV

6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele: metodologie noua
de caracterizare a El
adjuvantilor pentru vaccinuri .

INFORMAÎII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALÎX
CI

D 
[] 

E
D

D

documentaţie tehnico-economică EI
cerere înregistrare brevet de invenţie El nr. .................... data .............
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) EI nr. .................... data .............
cerere înregistrare modele si desene industriale protejate I:] nr. .................... data .............
modele'şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, El nr. llllllllllllllllllll data _____________
international)
cerere înregistrare marcă înregistrată D nr. .................... data .............

se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifici rezultatului final
se inserează poza rezultatului / produsului final
conform CAEN 2008, 2 cifre
justificare (se explică, în maximum 100 caractere, în ce constă noutatea)(O

M
N

G
D
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mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) [II nr. .................... data .............

cerere înregistrare copyright El nr. .................... data .............

înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) [1 nr. .................... data .............
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. I] nr. .................... data .............
înregistrare: retele, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc. (national,. - . ' ' ' D nr. .................... data .............european, international)

Responsabi l  Proiect,

) TABEL NR. 210
7 " VALORIFICAREA REZU LTATELOR CERCETARII |
8 DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE | ............................................................................................................... „…. .................. 12 _

N VALOAREA PROCES MOD DE ACTUL15 VALOAREA BENEFICIAR17 IMPACT“ PERSOANE
R DE_ LA CARE VERBAL“ VALORIFICARE“ PRIN CARE S-A NEGOCIATA16 AUTORIZATE19

INCEPE NR./DATA REALIZAT
C NEGOCIEREA VALORIFICAREA

R
T

o 1 g 3 5 i s  î 8 9
1
2
3

10 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
12 se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)
11 se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
13 se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea dela care începe negocierea şi se

precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma
activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

14  vânzare produs/tehnologie: furnizare serviciiţrînchiriere, concesionare, preluare în producţ ia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de  proprietate intelectuală;
15 se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării:
16 valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.
17 se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator econom ic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
18 se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani
19  numele ş i  semnătura persoanei autorizate să  completeze fişa de  evidenţă ş i  a l  persoanei d in cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.



Mia/é
FIŞA DE EVIDENTA Nr .............

a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
TABEL NR. 12

Studiul mecanismului de actiune al imunomodulatorilor de origine
bacteriana: rolul imunitatii innascute

CONTRACT DE FINANTARE NR 22N DATA 2009 DURATA CONTRACT | 73 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu IC-MBI
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 1 194 546 LEI [ VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1 194 546 LEI

DENUMIREA PROIECTULUI CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 2 CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

Modele experimentale de studiu al interactiei dintre receptorii Toll-like (TLR2 si TLR4) si Iiganzii lor specifici.
” DENUMIRE REZULTAF Metodologie de caracterizare a produsului SOD Natural
2) CATEGORIA REZU LTATULUI Rezultate5[conform art. 74‘ O.§. 57/2Q02} Rezultat final intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
2.1 documentatii, studii. lucrări I El - Au fost elaborate modele experimentale de
2.2 planuri, scheme D |: studiu al interactiei dintre receptorii Toll-like
2.3 tehnologii El |:| (TLR2 si TLR4) si Iiganzii Ior specifici.
2.4 procedee, metode D i - Rezultatele obtinute au aratat ca modelele ......  7
2,5 produse informatice |] |; experimentale utilizand macrofage THP-1 sau
2 6 retete fromule El El celule HEK-293 transfectate cu TLR2 pot fi
' ' ' utilizate in scopul identificarii cailor de &}

- - semnalizare intracelulara via MyDBB sau TRIF -
2 '7  obiecte fiZlce , produse D D activate de agonisti naturali/sintetici TLR2. În :_
2.8 brevet inventie / altele asemenea D |: ceea ce priveşte agonistii TLR4,  modelul C

3_1 soluţie] model conceptual . experimental utilizand macrofage THP-1 este E,
32 model experimental! mai eficient pentru a evidentia caile de

functiona. ' semnalizare via MyD88 si TRIF comparativ cu
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3_3 prototip EI celulele. HEK—293 transfectate'cu TLR4. .

3'4 instalatie pilot sau - Afost imbunatata metodologia de caracterizare
echivalent. El a produsului SOD Natural prin implementarea
3_5  altele ___________________ El metodei de testare a activitatii sale antioxidante

4) DOMENIUL DE CERCETARE 4.1 tehnologiile societăţii El f°'°s'"d DPPH 3' ORAC- . .. . . .informaţionale l -Au fost publicate 3 lucran stiintifice ln reVlste .
4 2 energie El indexate BDI si au fost prezentate 6 comunicări
4:3 mediu El Ştiint-mce'

2 se completează o singură dată, la 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare
3 se completează denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare are au contribuit la obţinerea rezultatului
4 se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
5 se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate I valorificate independent de includerea în rezultatul final



5) DOMENII DE APLICABILITATEa

6) CARACTERUL INOVATIV
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4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea şi

_siguranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi
produse inovative
4.8 spaţ iu ş i  securitate
4.9 cercetări socio-
economice ş i  umaniste
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ID
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86 ...... “

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată
6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele: metodologie noua
de  caracterizare produse
imunomodulatoare.

INFORMA'ţ'II PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALÎx
documentaţie tehnico-economică
cerere înregistrare brevet de invenţie

DD
EI

EI
EI

IE
I

brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate
modele si desene industriale protejate înregistrate (naţional, european,
internaţional)
cerere înregistrare marcă înregistrată
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)

cerere înregistrare copyright
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)

se prezintă structura, datele tehnice. parametrii de funcţionare specifici rezultatului final
se inserează poza rezultatului I produsului final
conform CAEN 2008. 2 cifre
justificare (se explică-, în maximum 100 caractere. în ce consta noutatea)

E
IE

ID
E

IE
IE

IE
IE

IE
I

39
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— Metodologie noua de caracterizare a imunomodulaton'lor de origine bacteriana
- Metodologie noua de caracterizare a activitatii antioxidante a extractului de orz...°

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

nr. .................... data .............
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cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. D nr. .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale ş i  animale, etc. (naţional, n r dataeuropean, international) . ..........,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Responsabi l  Proiect ,
Dr Iuliana Cai?

TABEL NR. 2”
7 " VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII ]
8 DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE I . ,  ........................................................... .........Î ;.Î ...... ..... î , .............. Î..……Î. ................f

N
R

VALOAREA PROCES Mo ACT” L15 VALOAREA PERSOANEDE_ LA CARE „ D DE PRIN CARE S-A - 17 13g INCEPE “15532; VALORIFICARE“ REALIZAT NEGOCIATA“ BENEF'C'AR 'MPACT AUTORIZATE'”
T NEGOCIEREA ' VALORIFICAREA

o 1 2 3 5 6- 7 a B 9
1
2
3

10 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valoriticare a rezultatului cercetării
11 se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
12 se va trece denumirea rezultatului final sau. după caz, a rezultatului(|or) interrnediar(e)
13 se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe negocierea şi se

precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma
activităţilor de  cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

14  vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere. concesionare, preluare în producţ ia proprie, transmitere cu  titlu gratuit; transfer drepturi de  proprietate intelectuală;
15 se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării;
16 valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.
17 se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
18 se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani
19 numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadml compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.
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FIŞA DE EVIDENTA Nr .............
a rezultatelor activităţilor de  cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 12

DENUMIREA PROIECTULUI gDrîăzloétarea de vaccinuri pe baza de celule pentru Vimsurfle CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu
CONTRAcT DE FINANTARE NR 22N DATA zoos DURATA CONTRACT l 77 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 1 194 546 LEI | VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1 194 546 LEI
REZULTATELE CERCETARII APARTIN ; 11:23 CONFORM ART DIN CONTRACTUL NR ..........

S—a urmarit optimizarea conditiilor pentru obtinerea de masa celulara in bioreactor de  tip „wave”, optimizarea

conditiilor de multiplicare virala pe linia celulara MDCK, optimizarea productiei de virus gripal in sistem”wave” in

1) DENUMIRE REZULTAT“ volume mici, dezvoltarea productiei de virus gripal in sistem „wave” în volume mari (scale-up), folosirea mediilor de

crestere celulara alternative. Verificarea si dezvoltarea de medii alternative pentru cresterea masei celulare.

2)  CATEGORIA REZULTATULUI Rezultate. _. _(conform art. 74' O.G. 57/2002) Rezultat final intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
2-1  documentatii SfUdii» lucrări E U In cadrul proiectului s-a reusit demonstrarea aplicabilitatii
2.2 planuri, scheme El El
2.3 tehnolosii El El tehnologiilor de unica folosinta in Obtinerea vaccinului gripal. 7
2 .4  procedee, metode IZ] El ......
2.5  produse informatice [] El

1 denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit,
conform art. 74 alin. (3) din OG.  nr. 57/2002)
2 se completează O singură dată. la 30 de zile de  la data aprobării raportului de  activitate al proiectului de  cercetare-dezvoltare

se  completează denumirea partenerilor la proiectul de  cercetare—dezvoltare care au  contribuit la obţinerea rezultatului
se  trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de  cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate lvalorificate independent de includerea în rezultatul

3
4
5

I
“W

N
W

-«
q

final
7 se inserează poza rezultatului I produsului final

am
an

am



ae
—

I?

2-6 reiete, fTPVFIUle D D De asemenea s—a demonstrat utilitatea mediilor de cultura
2.7 obiecte llce / produse El El
2.8 brevet inventie I altele asemenea D D alternative si a micropurtatorilor, aspecte care duc la cresterea

3.1 soluţie] model conceptual . _ _ . . _ _
3.2 model experimental] El etic1entel product1e1 cu pastrarea unul grad inalt de Siguranta.

functional
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.3 prototip El Prin prezenta la conferinte de interes national s-au prezentat

3.4 instalaţie pilot sau El _ . _ . .  _
echivalent rezultate care au trezrt mteresul comumtatn medicale,
3.5 altele ................... El _ _ _ _ _ . _
4.1 tehnologiile societăţii u farmaceutlce 51 a firmelor Impllcate in producerea/utllizarea

infern-nationale . .  . .42 energie [| tehnologiilor de un1uca folosmta.
4.3 mediu IZI . . . .4.4 sănătate i:! Rezultatele obtinute 1n acest prmect vor putea furniza
4.5 a ricultură, securitatea i . . .  . .  . . . . .4) DOMENIUL DE CERCETARE sigurgnţa alimentară ş EI mformatu stuntlfice refentoare la cuantlficarea prln Real Time
4.6 biotehnolfiogii EI . . .4]  materiale, procese şi RT-PCR a v1rusunlor gnpale.
roduse inovative u Metodolo ia o timizata in cadrul acestui roiect va constitui4.8 spaţiu şi securitate El g p p

4 ‘9  wr®ta".s°c'° ' .  E un instrument in viitoarele studii de cercetare.
economice; !  uman is te

In cadrul acestui proiect s-a realizat si analiza critica a datelor
de multiplicare a virusurilor gripale pe culturi celulare in

5) DOMENII DE APLICABILITATE8 EE] : El:] ; El:] . . .  . . .vederea obtinem vaccmulul gr1pal.

_ _ 8

6.1 produs nou El _ _ _ . .  _ _ . _ .
52 produs modernizat IZ! Opttmizarea cond1t11lor de multiplicare Virala pe luna celulara MDCK.
6.3 tehnologie nouă  _ El Optimizarea productiei de virus gripal in sistemi'wave” in volume mici.

6) CARACTERUL INOVATIV gg tseehâgâgéîlTOdeI-mzată % Dezvoltarea productiei de virus gripal in sistem „wave” in volume mari (scale-up),
6:6 serviciu modernizat El folosirea mediilor de crestere celulara alternative
6.7 altele ........................... El

INFORMATII PRNIND PROPRIETATEA INTELECTUALA I

se prezintă structura. datele tehnice. parametrii de funcţionare specifici rezultatului final
3 conform CAEN 2008. 2 cifre

justificare (se explică. în maximum 100 caractere, în ce constă noutatea)



documentaţie tehnico-economică El
cerere înregistrare brevet de invenţie El
brevet de invenţie inregistrate (naţional, european, internaţional) El
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate El
modele-şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, El
International)
cerere înregistrare marcă înregistrată El
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) El
cerere înregistrare copyright El
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) El
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. El
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale. etc. (naţional, El
european. internaţional)

Responsabil Proiect Biol. Alina Ivanciuc (Baetel)

7)“ VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII :l
s) DENWITREA REZULTATULUI DE CERCETARE I ...................................................................... '?

10 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului oercetării
se actualizează pentru fiecare actiune de valorificare a rezultatului cercetării

12 se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(ior) intermediar(e)

%

nr. .................... data

nr. .................... data
nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

nr. .................... data
nr. .................... data .............
nr. data .............
nr. .................... data .............
nr. .................... data .............

nr. .................... data .............

TABEL NR. 2‘“



%
N
R

VALOAREA PR°°ES MOD DE ACTUL“ VALOAREA PERSOANEDE LA CARE 1a PRIN CARE S-A 17 18
& ÎNCEPE 355325 VALORIFICARE” REALIZAT NEGOCIAT “* BENEF'C'AR 'MPACT AUTORIZATE”
T NEGOCIEREA VALORIFICAREA

0 1 2 3 5 6 7 8 9
1

2
3

13 se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care
începe negocierea ş i  se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. oonsiliul de  administraţie), în baza căreia se
realizează valorificarea rezultatelor obţinute i n  urma activităţilor de cercetare- dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale i n  vigoare;

vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate
intelectuală;

se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s—a realizat valorificarea rezultatului cercetării;
16 valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.
‘7  se  completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website)
18 se vor completa efectele (economice, sociale, de  mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de  5 ani
'9 numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de  evidenţă ş i  a l  persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea
datelor.



DENUMIREA PROIECTULUI

CONTRACT DE FINANTARE NR 22N DATA 2009
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE)

REZULTATELE CERCETARII APARIIN

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATU LUI

(conform art. 74, O.C-l 57/2002)
2.1 documentatii, studii. lucrări
2.2 planuri, scheme
2.3 tehnologii
2.4 procedee, metode
2.5 produse informatice
2.6 reţete, formule
2.7 obiecte fizice l produse

72 .8  brevet invenţie I altele asemenea

I 3) STADIUL DE DEZVOLTARE

) 4) DOMENIUL DE CERCETARE

FIŞA DE EVIDENTA Nr..... ........
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

Producerea de citokine recombinate care ar putea servi ca suport pentru dezvoltarea altor proiecte de tehnologii celulare.
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINALRezultat flnal

xx
lk

x l

kk
kk

kk

8 ::

K x

3.1 soluţie] model conceptual
3.2 model experimental!

functional
3.3 prototip
3.4 instalaţie pilot sau
echivalent
3.5 altele ...................
4.1 tehnologiile societăţii

informaţionale
4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură. securitatea şi
siguranţa alimentară
4.6 biotehnoggii
4.7 materiale, procese şi

Rezultate
lntermediare

lmplementarea tehnologiilor pentru obţinerea citokinelor
recombinante mamallene

DURATA CONTRACT | 69 LUNI
1.636.564 LEI

kl
kk

k
kk

CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

- evaluarea unor tehnologii bazate pe sisteme
de denaturare-renaturare a proteinelor;
- Optimizări ale expresiei constructelor;
- optimizarea codonilor in scopul obţinerii de
proteinelor recombinante;
- optimizarea metodelor de evaluare a
compoziţiei proteice prin hidroliza directă
urmată de derivatizare cu OPA şi FMOC;
- evaluarea în timp scurt prin rezonata
plasmonică de suprafaţă (SPR) a unui număr
mare de condiţii delegare a proteinelor
fuzionate cu His-tag Ia capătul N-terminal pe
chipuri acoperite cu Ni-NTA în scopul estimării
randamentului de purificare;
- optimizarea metodelor de evaluare a calităţii
soluţiilor proteice prin estimarea prezentei
agregatelor post renaturare folosind Dinamic
Light Scattering (DLS) şi HPLC—DLS;
- evidenţierea pe celule murine a calităţilor de
diferenţiere si proliferare ale proteinelor
recombinate.

CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu

ACRONIM PROGRAM
| VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

TABEL NR. 1

Program Nucleu IC-MBI
1.636.564 LEI
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produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate *
4.9 cercetări socio-
economice şi umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 86
6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată

6) CARACTERUL INOVATIV 6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele: procedeu nou de
obţinere a proteinelor .
recombinante

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA

Procedeu de obţinere a proteinelor recombinante bazat pe optimizarea codonilor.

36
%

k“

documentaţie tehnico-economică *
cerere înregistrare brevet de invenţie * nr. .................... data .............
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) * nr. .................... data .............
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate * nr. .................... data .............
_modelelşi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, „ nr. IIIIIIIIIIIIIIIIII data _____________
Internaţional)
cerere înregistrare marcă înregistrată * nr. .................... data .............
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) * nr. .................... data .............

cerere înregistrare copyright * nr. .................... data .............
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) * nr. .................... data .............
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice. specii vegetale şi animale, etc. * nr. .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale. etc. (naţional, „ nr. ____________________ data _____________
european, internaţional)

Responsabil Proiect,
Dr. Adriana Costache



TWALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII „ |
a) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE [
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FlŞA DE EVIDENTA Nr .............
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 12
D&NUWREA PROIECTULUI Redefinirea procedurilor de fragmentare pentru producerea de CATEGORlA DE PROIECT Program Nucleu

vaccin gripal
CONTRACT DE FlNANTARE NR 22H DASA 2069 “DURATA CONTRACT l 77  LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nuclei: lC-MBI
VALOAREA PROIECTULU! (INCLUDE ŞlALTE SURSE) . 'l 062 880 LEI iVALOAREA CONTRACTUL… DE FINANTARE (BUGET DE STA?) 1 062 880 LE!

REZULTATELE CERCETARE APART!“ ; CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

1 ,  DENUMIRS REZULTAT‘ Modernizarea tehnologiilor pentru o productie flexibila.
”ăîA—reeonrirîezwm—ULU: Rezultate“ „(conform art. 14‘ (2,6. Ww Rezultat final intermediare GARACTERlSTlCl ALE REZHLTATULUI HIGH.

2.1 documentarii. studii, lucrări D D S-au stabilite metode noi de  fragmentare a
2-2  pîanuri. Spheme El U „ ,  _ virusului gripal vaccinal cât si unele metode
293,9“…t 1 5 noi de control ce pot fi utliizate la nivel de ,-
2.4 procedee. metode [3 _ I: productie. .......
2—5 FM“—% “"W"“ame U {:1 8—3 imbunatatit calitatea produsului2-5 ”late— ‘WU’E D '3 intermediar datorita posibilitatii prelucrarii in_2.7 obiecte iizrcel produse D C] ___ sistem inchis
2.8  brevet invenţie ! altele asemenea El E] 'A S-a obtinut siguranta in manipularea3 .1s lu1 i  od lcnce iue l  Cl. 4 .Î.ă“n%<şă£p£ăăîăH—' agentului de solitare; _ . _

functiona’ l S—a cbtrnul reducerea timpuiur de  operare in
3} STADIUL ce DEZVOLTARE 3.3 prototip ] in cadrul unu'  Ciclu de Productie

3.4 instalaţie pilot sau El
echivalent
3.5 altele ...................
4.1 tehnologiile societăţii

., „.,jnîgrmâiujele
til—DOMENIUL DE CERCETARE 4 .2  energie

4 .3  mediu
4,4 sănătate """

.
em

ir
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98
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43

5
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D
U
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E
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; denumirea persoanei iuridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit, conform art. 74 eiin.
£3) dig C.G. nr. 57/2002)

se completează o singură dată. la 30 de zile de la date aprobării raportului de activitate al proiectului de  cercetare—dezvoltare
se completează denumirea parteneriior ta proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obţinerea rezultatului
se  trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului)
se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare—dezvoltare care pot fi utilizate lvaiorificete independent de includerea în rezultatul finat
se prezintă structura. datele tehnice. parametrii de funcţionare specifici rezultatului linal
se inserează poza rezultatului I produsuiui final
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5) CARACTERUL lNGVATIV

Responsabil Proiect,

Biolog Minea Georgeta Alina

5 conform Q_AgN 2008, 2 cifre
justitîcare (se explică, în maximum 100 caractere. în ce constă noutatea)10

_sigurenţa alimentară
4,5 agricultură. securitatea şi

4.6 biotehnologiă
4.7 materiale. procese şi
produse inovative
4.8 spaţiu isecuritate
4.9 cercetări socio-
economice şi umaniste

85

D
E

C
ID

E
]

6.1 produs nou
6.2 modus modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată
6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
6.7 altele ...........................

lNFORMATii PRlVlND PROPRlETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică
cerere inreg—lărgire brevet de invenţie
brevet de invenţie înregistrate (naţional, www internaţional)
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate
modele şi desene industriale protejate îriregistrate (naţional. european.
internaţional)
cerere înregistrare marcă înregistrată
mărci înregistrate (naţional, european. internaţional)
cerere inregistrare copyright
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.
înregistrare: retele, indicaţii geografice. specii vegetale şi animale, etc. (naţional,
european, internaţional

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Stabilirea unor metode noi de fragmentare a virusului gripal si reducerea semnificativa a
costumer pentru agentul gle splitere corelata cu reducerea volumului'utilizat in proces.

nr .................... data .............
nr .. dala .............
nr .................... data .............

nr .................... data .............

nr .................... data
nr .................... daia .............
nr, .................... data .............
nr .................... daia .............
nr .................... daia ............

nr .................... data .............
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TAQEL NR. 21°

?)“ VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARI! » „: ' l
8) DENUMiREA REZULTATULUI DE CERCETARE ] ............ .............................................................. ....., ..................... ““

g l

VALOAREA FRQCES mon oe ACTUL“ VALOAREA PensomaDE  LA CARE 13 PRlN CARE S-A 11 18
c incapa VERBAL VALonletCARE“ REALSZAT nesocmfx“ BENEF'C'AR ”PACT AUTORIZATE“
Ş ueeomaaaA "ma'…“ VALORlFlCAREA

6 1 z 3 e e 7 a 9
i
2 +-”3

se completează in termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
se actualizează pentru frecare acţiune de valorificare a rezultatuiui cercetării ,
se va trece denumirea rezultatuiui final sau. după caz. a rezuitatuluiflor) intermediar—(9)
se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal ai comisiei constituite la nivelui persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care incepe negocierea şi

se precizează codul procedurii specifice aprobată la nivelul organului cu atributii de conducere (ex. consiliul de administraţie), in baza căreia se realizează vaioriiicarea rezultatelor obţinute în
urma activităţilor de cercetare—dezvoltare cu respectarea reglementărilor legale in vigoare;

15
ta
17
15
19

vânzare produs/tehnologie: furnizare servicii; inchiriere concesionare preluare in productie proprie transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală;
se va trece nr. şi data semnării actului (ex contract) prin care s-a reatizat vaiiorificarea rezultatului cercetării:
valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la pretul negociat intre părţi.
se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, index, telefon, fax, e—mail. website)
se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării. anual, pentru o perioadă de 5 ani
numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze tişa de evidenţă şi ai persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.


