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Titlul proiectului

Metoda de diagnostic diferential al meningitelor prin determinarea profilului de citokine folosind un dispozitiv de masurare rapida la
punc de ingrijire.

Kit multiplex REAL TIME PCR pentru detectia si identificarea unor agenti virali (FHCCV si TBEV) si bacterieni (Francisella tularensis si
Borrelia burgdorferi s.l.) transmisi de capuse.
Modelarea epidemiologica complexa a infectiilor cauzate de virusul West Nile prin corelare interdisciplinara utilizand date imagistice
colectate cu sisteme de senzori si drone.

Imbunatatirea proprietatilor implanturilor biomedicale prin nano-arhitecturarea suprafetei si protectie antibacteriana.

Imunobiosenzori pentru detectia rapida a unor reziduuri de pesticide carbamice (carbaryl, carbendazim) in produse horticole (carbadetect).

Un sistem integrat, conceptual nou, pentru evaluarea, monitorizarea şi diminuarea riscului de infecţii cu transmitere vectorială în regiunea
Bucureşti-Ilfov

Dezvoltarea/optimizarea de medii de cultura, reactivi, sisteme de diagnostic microbiologie si  material de referinta

Evaluarea riscului de import a poliovirusului prin detectarea rapida a circulaţiei enterovirusurilor umane la copii sănătoşi şi in ape
reziduale

Stabilirea unor parametri irnunologici in serul pacientilor cu boli autoimune consecutive unor boli diareice - o utilitate demonstrata pentru
stabilirea cauzei bolii autoimune ori doar o testare de rutina?

Realizarea de modele experimentale de sindroame metabolice induse prin administrarea de diete alcatuite din ingrediente purificate

Dezvoltarea unui imunotest cu anticorpi monoclonali pentru utilizare in managementul gripei cu potential pandemic (A/Hl si/sau A/HS)

Investigarea tipului de răspuns imun celular polarizat indus de adjuvanti şi impactul acestuia asupra evoluţiei patogeniei gripale (protecţie
vs exacerbate) în şoarecii imunizati

Un nou sistem de complex antigen-adjuvant — model experimental pentru tuberculoză

Studii in vederea caracterizarii si  imbunatatirii metodologiei de control a produsului SOD Natural

Efectele imunomodulatoare ale unor produse de origine bacteriana in afectiunile inflamatorii cutanate
Optimizarea unor pasi din productia si controlul vaccinului BCG

Revitalizarea si rentabilizarea unor produse biologice istorice de origine microbiana
Evaluarea factorului infectios si a statusului imun in infectii recurente cu Staphylococcus aureus, in vederea fundamentarii terapiei
personalizate cu vaccinuri autologe



Institutul National de Cercetare “CANTACUZI NO”
Splaiul Independentei nr. 103, sector 5 ,  Bucuresti, CP 050025, BUCURESTI
Tel: +40 213169100 j ( 520/
Fax: +40 21 3169307

FISA DE EVIDENTA Nr. 41-004—1/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltam

DENUMIREA PROIECTULUI: Metoda de  diagnostic diferenţial al meningitelor prin determinarea profilului de citokine folosind un dispozitiv de măsurare rapidă Ia CATEGORIA DE PROIECT: PCGA
punctul de îngrijire (MEDICY)

CONTRACT DE FINANTARE 35/2014 DURATA CONTRACT 39 LUNI 1 ACRONIM PROGRAM PNII-PT-PCCA 2013
VALOAREA INITIALA A PROIECI'ULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 1 437 500.00 LEI VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1 250 000.00 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 1 437 424.10 LEI VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1 249 924.10 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR. 61 DIN CONTRACTUL NR . 35/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT:
1. S.C. C.Y.B.E.R. SRL
2. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Dr. Victor Babes”
3. Universitatea Politehnica din Bucuresti

1) DENUMIRE REZULTAT Metoda ş i  dispozitiv de  diagnostic diferenţial rag'd al menin itelorpe baza profilului de citokinelchemokine determinat în lichldul cefalo—rahidlan
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74, Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
O.G. 5712002)
2.1. documentatii, studii, lucrari D [%  A fost dezvoltat un  model functional, cu toate

< Î componentele necesare (matricea de anticorpi,
2 '2 '  planuri,scheme D D procedura de testare, dispozitivul de citire în
2 '3 '  tehn°l°9" D U fluorescenta, software-ul si algoritmii de diagnostic),
2.4. procedee, metode D M care permite discriminarea între meningita bacteriană şi
25.  produse informatice |] & cea aseptică (Virala) prin detecţia simultanăl(folosmd o

_ metoda imunochimica de tip multiplex) a Citokinelor ŞI
2-6— retete, formule Q ]] a cherriokinelor în lichidul cefalorahidian (LCR) al V
2.7. obiecte fizice/produse M D pacienţilor suspeclaţi de meningită cu ajutoml unui '"

. . dispozitiv simplu care poate fi folosit la punctul de _—
2.8. brevet invenbe/altele asemenea D D ingrijire. C

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1. solutie/model conceptual D g I:

3.2. model experimental/functional , Î ş[a' … m z:
3.3. prototip D

|

3.4. instalatie pilot sau echivalent D ll

3.5. altele ............................ D

1/6



4) DOMENIUL DE CERCEI'ARE 4.1. tehnologiile societatii informationale

4.2. energie

4.3. mediu

4.4. sanatate

4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara

4.6. biotehnologii

4.7. materiale, procese si produse inovative

4.8. spatii si securitate

4.9. cercetari socio-eoonomice si umaniste

D
D

D
D

D
Q

D
D

D

5) DOMENII DE APLICABILITATE 9 64 Cercetare-dezvoltare Identificarea unui profil al citokinelor/chemokinelor în LCR care diferentiaza meningiteie virale şi
6) CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou bacteriene.

6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua
6.4. tehnologie modernizat.-1
6.5. serviciu nou
6.6. serviciu modernizat
6.7. altele ...........................

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentatie tehnico-economica
cerere inregistrare brevet de inventie
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 inregistrate
(national, european, international)
cerere inregistrare copyright
inregistrare copyright
(national, european, International)
cerere inregistrare: retete, geografice, specii vegetale si
animale, etc.
inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si
animale, etc. (national, european, international)

D 
DD

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

Q
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7) VALORIFICAREA REZU LTATELOR CERCETARII

Nr VALOAREA DE LA PROCES-
Crt. CARE INCEPE VERBAL13

' NEGOCIEREA NR./ DATA

0 1 2

2

3

4

5

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

ACTUL15
MOD DE PRIN CARE S-A

VALORIFICARE“ REALIZAT
VALORIFICAREA

3 4

Metoda şi dispozitiv de  diagnostic diferenţial rapid a l  meningitelor pe  baza profilului de
citokine/chemokine determinat în lichidul oefa—rahidian

VALOAREA 19
N EGOCIATA16 PERSOANE AUTORIZATEBENEFICIAR ” IMPACT 1“

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 administratie), in baza careia se realizeaza valorilîcarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare—dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;

1“)vanzare  produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuala;
15)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 intre parti;
”)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
l a )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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FIŞA DE EVIDENTA ' Nr .............

INCDMI “CANTACUZINO” /INCDMM „CANTACUZINO“
Splaiul Independentei nr.  103, sector 5, Bucuresti, CP 050025, BUCURESI'I
Tel: +40 213169100
Fax: +40 21 3169307

a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
TABEL NR. 11

Ki t  multiplex REAL TIME PCR pentru detecţ ia ş i  identificarea unor
DENUMIREA PROIECTULUI agenţ i  v iral i  (FHCCv ş i  TBEv) ş i  bacterieni (Francisella tularensis ş i  CATEGORIA DE  PROIECT PCCA

Borrelia burgdorferi S.I.) transmiş i  de  căpuşe

CONTRACT DE FINANTARE NR 295/2014 DATA DURATA CONTRACT | 24 LUNI ACRONIIIII PROGRAM PN-ll-PT-PCCA 2013
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE s :  ALTE SURSE) 1437 500.0 LEI | VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1250 000.0 LEI

1 INCDMI CANTACUZINO2
2 CCSMM (UM 02433)REZULTATELE CERCETARII APARTIN 3 USAMV Bucuresti CONFORM ART 61. DIN CONTRACTUL NR 295/2014
4 NOVAINTERMED SRL

1) DENUMIRE REZULTAT3
2) CATEGORIA REZULTATULUI . Rezultate“[confOrm art. 74' C.G. 57/2002] Rezultat fmal intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.1 documentatii, studii, lucrări |?
22  planuri, scheme El El Kit de reactivi pentru detectia moleculară de
2 -3  tehnOLOgii D D agenţi virali TBEV şi CCHFV şi bacterieni,
2 '4  procedee, metode [& w Francisella tularensis şi Borrelia burgdon‘en’ s i
2.5 produse Informatice El El
2.6 reţete, fromule [ ]  |] transmişi de căpuşe (Ixodoidea) la om şi
2 '7  obiecte fizice I produse & D animale, caracterizat prin aceea că  acesta
2.8 brevet invenţie / altele asemenea [& Ei
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1 soluţie] model conceptual | El

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 /va|orificate independent de includerea în rezultatul
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final



4) DOMENIUL DE CERCETARE

5) DOMENII DE APLICABILITATE7

3.2 model experimental]
functional

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

infon'naţionale
4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea şi

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

[II:];EEIEEI

conform CAEN 2008, 2 cifre

U
fim

fia
fifi

u
n

u
n

u
fi

conţine:

a) — un amestec gata de  folosinţă de primeri şi

sonde moleculare pentru detecţia celor 4

patogeni, aflaţi într—o combinaţie optimă de

reacţie, în care se realizează pe de-o parte,

modificarea moleculelor fluorescente

(fluorocromilor) de la capatul 5’ al sondei

moleculare DNA de tip TaqMan'm (ceea ce

permite utilizarea unei game largi de

termociclere şi analiza simultană a 2 agenţi

patogeni în sistem multiplex sau 4 agenţi

simultan în sistem singleplex), iar pe de alta

parte se realizează modificarea moleculei de

stingere a fluorescentei (quencer) de la capatul

3' al sondei moleculare tip TaqMan® (ceea ce

reduce fundalul de fluorescenţă generată de

utilizarea altor molecule de stingere, fluorescente

si creste sensibilitatea de cca. 10 ori prin

folosirea quencerilor nonfluorescenţi de tip MG B-
NFQ: Minor Groove Binding- Non Fluorescence

Quencer).

b) —un control intern de reacţie ce contine primerii

şi sonda caracteristică pentru Ixodide;

b1)- CI Ixodes ricinus DNAmt 168 -

Secvenţa obţinută prin amplificarea prin PCR a

DNA genomic total în laboratoarele proprii, DNA

provenit de la un pool de 5 căpuşe (femeie) de

Ixodes ricinus recoltate din vegetaţie (questing

ticks), nehrănite din localitatea Brateiu, Jud.

it
“

g î
î



Sibiu în Mai 2009 amplificat prin PCR clasic,

conform protocolului descris.

c)—controale pozitive pentru toţi patogenii ţintă,

după cum urmează:

c1) — BorTeIia burgdorferi s.l.- Secvenţa sens,

obţinută prin amplificarea prin PCR clasic a
genomului DNA din Barre/ia burgdorferi

tulpina IRS, conform protocolului PCR

descris
c2) - Francisella tularensi s- Secventa sens

obtinuta prin amplificarea prin PCR clasic a

genomului DNA din Francisella tularensis ,
tulpina LVS (Amplirun® Francisella tularensis

DNA control M8110; produs de Vircell-

Microbiologists) conform protocolului PCR

descries.

c3) - CCHFV Secvenţa de sinteză obţinută
prin amplificarea prin PCR clasic a matriţei

DNA sintetic monocatenară, produsă la

comandă de către GeneArtTMStringsW'DNA
Fragments. conform protocolului PCR

descris.

c4) - TBEV- Secvenţa obţinută prin amplificarea

prin Revers—Transcriere PCR a genomului RNA
din TBEVtulpina Hypr aflată în laboratoarele s

proprii, conform protocolului PCR descris

se inserează poza rezultatului I produsului final



km

'lnvenţia are ca obiect relizarea ş i  utilizarea unui kit de reactivi pentru detecţia moleculară de

agenţi virali (TBE V s i  CCHFV) şi bacterieni (Francisella tularensis ş i  Borrelia burgdorfen' sl.) transmişi de

căpuşe (lxodoidea) la om ş i  animale ş i  se bazează pe  tehnologia Real-Time PCR (RT—PCR). Kit—ul

conţine un amestec gata de folosinţă de primeri şi sonde moleculare pentru detecţia celor 4 patogeni,

aflaţi într-o combinaţie optimă de reacţie, un control intern de reacţie ce va contine primerii ş i  sonda

caracteristică şi respectiv controale pozitive pentru toţi patogenii ţintă, inclusiv pentru controlul intern de

6) CARACTERUL INOVATIV reacţie. Invenţia face posiblă în premieră asocierea celor 4 metode de detecţie a celor 4 agenţi biologici

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnoQgie modernizată
6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat

u
m

u
n

n
fi

într-un singur kit, asocierea celor 4 agenţi putându-se face grupat câte doi în funcţie de tipul de genom:

6.7 altele ___________________________ El agenţi cu genom RNA (virusurile CCHF şi TBE) şi agenţi cu genom DNA (bacteriile F. tularensis şi
B.burgdorfen' s./.).

Detectia prin real-time PCR a celor 4 agenţi se realizează cu o combinaţie nouă de  marcaje la capetele

3' şi 5' ale sondelor moleculare tip TaqManO.

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică El

cerere inregistrare brevet de invenţie [& nr. OSIM C 61115 data 27.09.2017
brevet de invenţie inregistrate (naţional, european, internaţional) El nr. .................... data

cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate [EQ nr.1024999. data 04.10.2017

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



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

intelectuală;
14
15
16
17
1B

datelor.

fi)

nr.1025712. data 11.11.2017
modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, Ei n r datainternaţional) . .............

cerere înregistrare marcă înregistrată I:! nr. .................... data .............
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) & nr. M 2017 06233 data 27.09.2017
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
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, El nr dataeuropean, internaţional) . .................................

_ TABEL NR. 29
7 "' VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETE. II |
8 DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE [ ......................................................................................................................................“

N
R

VALOAREA PR°°ES MOD DE ACTUL“ VALOAREA PERSOANDE LA CARE 12 PRIN CARE S-A 16 17 E& îNCEPE “(Egg-A VALORIFICARE“ REALIZAT NEGOCIATÎA“ BENEF'C'AR 'MPACT AUTORIZATE”
T NEGOCIEREA VALORIFICAREA

0 1 2 3 5 6 7 8 9
1
2

9 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
10 se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
:; se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(|or) intermediar(e)

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 speclf ce aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se

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

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
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Institutul National de Cercetare Dezvoltare Mediocilitara “CANTACUZINO"
Splalul Independentei nr. 103, sector 5, Bucuresti, CP 050025, BUCURESTI
Tel: +40 21 3169100
Fax: +40 21 3169307

3 /aZO/i’ pag.1/5

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

TABEL NR. 11
Modelarea epidemiologice complexa a infectiilor cauzate de Virusul Wes Nile CATEGORIA DE PROIECT .Proiecte complexe de cercetare

DENUMIREA PROIECTULUI prin corelare interdisciplinara utilizand date imagistice colectate cu sisteme de
senzori si drone aplicativa

NR 126 DATACONTRACT DE FINANTARE 01 07 2°14 DURATA CONTRACT ..... 39.. LUNI ACRONIM PROGRAM pN _ || _ pT _ pccA
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 1.437.482 LEI I VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1.249.984 LEI

1 INCDMM Cantacuzino2
REZULTATELE CERCETARII APARTIN % âcégeéţîfanggţîgâv SRL CONFORM ART 61 DIN CONTRACTUL NR 126/2014

4 MNIN Grigore Antipa

1) DENUMIRE REZULTATs
2) CATEGORIA REZULTATULUI Rezultate4(conform art. 74, „ _. 3.) „\ 13) Rezultat final Interm adiare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.1 documentatii, studii. lucrări El Rezultatul final al proiectului se doreste a fi un
2.2 planuri. scheme EI IZI model epidemiologic conceptual nou al riscului
2.3 tehnologii El El de infectii arbovirale cu virus West Nile. Acest
2.1uarocedee, metode El model are la baza rezultatele obtinute pe
2.5 produse informatice El a parcursul desfasurarii proiectului. Din analiza
2.6 reţete'fromule El El acestor rezultate s—au definit ca parametrii de
2.7 obiecte fizice / produse El El anallza a "SC-“|…:
2.8 brevet invenţie / altele asemenea El El ' zonele de tnp focar _ _ _ ..

3.1 soluţie! model conceptual D - dinamlca valorilor de temperatura SI precrprtatu

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3 '2  maggggrenmentall Zone de tip focar: zonele acvatice cu întindere

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 oeroetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de includerea în rezultatulL
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final



4) DOMENIUL DE CERCETARE

5) DOMENII DE APLICABILITATE7

\ I
O

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

informationale
4.2 enggie
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

72;|:|:|;|:E|

se inserează poza rezultatului / produsului final
conform Qfigflgggfi, 2 cifre
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mică spre moderată, cu vegetaţie acvatică şi
arboricolă reprezentativă (locuri de cuibărit
pentru păsările migratoare) situate în regiuni cu
o buna expozitie solara;
- Condiţii de risc: anii cu temperaturi ridicate şi
bogaţi în precipitaţii în prima jumătate a anului şi
cu veri secetoase.

Planul de realizare al modelului
epidemiologie informaţional GIS:
1. Identificarea pe hărţi GIS (de tip CLC sau
alt tip de clasificare al habitatelor) a zonelor
potenţiale de iniţiere şi amplificare virală
(zone de tip hot-spot).

In urma analizelor noastre am stabilit că aceste
puncte sunt reprezentate de zone acvatice cu
acvatoriu relativ restrâns care pot concentra
densităti mari de păsări migratoare şi culicide. In
zonele cu acvatoriu întins se manifestă aşa zisul
fenomen de 'diluţie virală' descris de mai multi
autori în articole de specialitate, fapt ce poate
explica de ce în zona lacului Văcăresti s—au
inregistrat valori mai mari ale ratei de infectie la
ţanţari comparativ cu zona Enisala - Jurilovca.
Totodată, aceste zone trebuie să fie situate în
regiuni calde cu o bună expoziţie solară.

2. Definirea unui algoritm (funcţii matematice)
prin al cărui calcul integrat, de tipul fg d(x),
să se poată delimita suprafeţele de iniţiere şi
amplificare virală.

După identiticarea pe hartă a zonelor de tip hot
spot, trebuie determinate limitele geografice ale
acestor zone de amplificare virală. Pentru
aceasta, se va defini funcţia f(x) pe baza unor
constante (cum ar fi distanţele de zbor ale
diferitelor specii de culicide vectoare fata de
punctul 0), dar şi a unor variabile precum gradul
de acoperire cu vegetatie al fiecărei zone. Prin

Legend!
- zar- …
mquolmullm.wlnetnl:2°ll u ' u mm

li.

new" uno mo mo uoc— mm?

Harta radiaţiei solare şi a zonelor umede din
Romania (baza delimitării zonelor de iniţiere şi

amplificare virală)
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calculul fg (105). unde 0 este reprezentat de
orice punct geografic iniţial identiticat ca hot-spot
şi x este distanta maximă fată de punctul 0 care
întruneşte conditiile de zonă de iniţiere a ciclului
viral, se pot delimita geografic pe hartă
suprafetele zonelor initiale de amplificare virală.

3. Definirea unui al doilea algoritm, cu
ajutorul căruia să se poată estima valoarea
intensităţii circulaţiei virale în orice punct —
distanţă definită ca timp şi spaţiu faţă de
momentul iniţierii ciclului de transmitere şi
de zonele de amplificare.
Acest algoritm va fi definit ţinând cont de faptul
că intensitatea virală într-un punct geografic este
direct proportionala cu valorile temperaturii medii
şi ale nivelului de precipitaţii din prima parte a
anului si timpul scurs de la momentul initierii
ciclului de amplificare şi invers proporţională cu
nivelul precipitatiilor din lunile iulie - august şi cu
distanta faţă de zonele de amplificare.
Pentru elaborarea hartii cu potentialele zone de
initiere ale circulaţiei virale anuale (Figura
alaturata) noi am importat şi suprapus în
software-ul GlS utilizat (QGIS) harta radiatiei
solare din România cu cea a zonelor umede.
Ulterior, prin importarea şi analiza suprapusă a
hartii habitatelor vom putea delimita clar toate
ariile din ţara noastră ce pot reprezenta zone de
initiere şi amplificare a circulaţiei virale.
Astfel, putem afirma că primul punct al planului
de elaborare al modelului functional al circulaţiei
virusului West Nile este atins in proportie de
90%.
Mentionam ca elaborarea programului informatic
GIS de estimare zonala a riscului de infectii cu
virus West Nile este responsabilitatea
partenerului SC Aerocontrol UAV SRL conform
planului detaliat de activitati prevazut in
contractul de cercetare.

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

lo



" 6.2 produs modernizat EI
6.3 tehnol_ogie nouă El
6.4 tehnologiimodernizată I.“.I

,‘ 6.5 serviciu nou EI
6.6 serviciu modernizat El
6.7 altele ........................... EI

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

7)1° VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII 1
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE ] ...................................................................................................................................... "

° justificare (se explică. în maximum 100 caractere, în ce constă noutatea)
9 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
1°  se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
11 se va trece denumirea re2ultatului final sau, după caz. a rezultatului(lor) intermediar(e)

IL?

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

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

TABEL NR. 29
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VALOAREA PROCES ACTUL“ VALOAREA
DE LA CARE 13 PRIN CARE S-A 13 11& îNCEPE 1333252 MOD DE VALORIFICARE REALIZAT NEGOCIATA“ BENEFICIAR IMPACT

T NEGOCIEREA ' VALORIFICAREA

o 1 2 3 5 6 7 a
1
2
3

Director de proiect,
Dr. Liv Prioteasa

12 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 în vigoare;
13 vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate
intelectuală;
14 se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării;
15 valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi.
‘5 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
‘3 numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea
datelor.

PERSOANE
AUTORIZATE13



F ISA  DE EVIDENTA Nr .
a rezultatelor activitatilor de  cercetare-dezvoltare

DENUMIREA PROIECTULUI: Imbunatăţirea proprietăţilor implanturilor biomedicale prin nano-arhitecturarea suprafeţei şi protecţie antibacteriană (ALNANOBACT) CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE 242/2014 DURATA CONTRACT 39 LUNI | ACRONIM PROGRAM PNII-PT—PCCA 2013
VALOAREA INlTIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) LEI VALOAREA INlTIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 245 000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 245 000 LEI VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 245 000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM CONTRACTULUI NR . 242/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN  PROIECT:
1. COORDONATOR: Institutul de Chimie Fizica I .  G. Murgulescu
2. INCDMI Cantacuzino
3. Universitatea Politehnica din Bucuresti
4. R&D Consultanta si Servicii, Bucuresti
5. Tehnomed Impex CO S.A. Bucuresti

1) DENUMIRE REZULTAT Bioaliaj Ti-Zr—Ta- g Ehtru imEanturi ortopedice
2 )  CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74, Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
C.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari D [K - A fost realizat un aliaj Ti-Zr-Ta-Ag cu o compozitie noua, folosind o tehnologie moderna (topire
2 2 planuri scheme D D in semi-Ievitatie) in vid inalt, nepoluanta.

' ' ' .. - S-au determinat urmatoarele caracteristici mecanice: limita maxima de rezistenta, limita de
23 '  tehnologii D [] curgere, deformatia maxima la rupere, modulul de elasticitate, duritate. Caracteristicile mecanice
2.4. procedee, metode D M rezultate sunt corespunzatoare pentru dezvoltarea aplicatiei vizate, satisfacand cerintele pentru

. . un bun material de implant.
2 '5 '  produse informatice D D - S-a demonstrat efectul antibacterian.
2 '6 '  retete, formule [K El — S-a aratat ca, in prezenta factorilor osteogenici, celulele aderate la suprafaţa aliajelor de Ti-
2.7. obiecte fizice/produse M D ZOZr-5Ta-2Ag sunt (Izadpabile sa medieze mineralizarea matricei extracelulare, eveniment cu rol

. . * important in procesu e oseointegrare.
2 '8 '  brevet inventie]altele asemenea M D - Studii în vivo au demonstrat faptul că produsul testat este biocompatibil si nu are efect toxic .
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3_1_ solutie/model conceptual ' D - Examenul clinic la locul de implantare şi evaluarea histopatologică arată că materialul testat are

capaCItate reparatorie osoasăŞI stimulează formarea de ţesut nou.
-Afost Brv  A 2 .1 .21 ,B i  li'Ti-Zr-T—A n im ln  ri '3 . 1  model experimental/fun ctional El depus e et / 00056 /  60  0 6 ca a] a 9 pe tru pa  tu ortopedice

3.3. prototip [E

3.4. instalatie pilot sau echivalent [I

3.5. altele ............................ D

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

4.2. energie []

1/3



5)  DOMENII DE APLICABILITATE “
6) CARACTERUL INOVATIV

Responsabil Partener,
Dr. Aurora SA GE

4.3. mediu

4.4. sanatate

4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara

4.6. biotehnologii

4.7. materiale, procese si produse inovative

4.8. spatii si securitate

4.9. cercetari socio-eoonomice si umaniste

64 Cercetare—dezvoltare
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 INTELECI'UALA
documentatie tehnico-economica
cerere inregistrare brevet de inventie

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 inregistrate
(national, european, international)
cerere inregistrare copyright
inregistrare copyright
(national, european, international)
cerere inregistrare: retete, geografice, specii vegetale si
animale, etc.
inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si
animale, etc. (national, european, international)

D
D

Q
D

D
Q

D
DD

D
E

D
E

]
D

D
D

Q
D

D
D

D
D

D
D

Q

Compozitie inovativa a aliajului biocompatibil.

Brevet A / 00056 / 26.01.2016, Bioaliaj Ti-Zr-Ta-Ag pentru implanturi ortopedice
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I 7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII I DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

ACTUL“
3,: VAé/Şrăîiéăm 523533 “Jagga? 

PRSŞGŞEAŞ'A 
[&aîză'}, BENEFICIAR17 IMPACT 1" PERSOANEAUTORIZATE19' NEGOCIEREA NR./DATA VALORIFICAREA

_0'. 1 2 3 4 5; ;|_ p Q's: _i. angi—**: fî— 
:;făaaiî—xr;

1
2
3
4
5

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 valorilîcarîa'rezultatului cercetarii

13)se vor trece numaml 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 predăza codul procedurii
specifioe, aprobata la nivelul organului cu atributii de conducere (ex. consiliul de administratie), in baza careia se realizeaza valorilîcarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-denatura cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare; . . ,

1“ )vanzare  produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuala; -—r
15)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 intre parti; _ ' „
17)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website) g
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 financiar-contabil responsabil cu verilicarea datelor. '

3/3



Institutul National de Cercetare “CANTACUZINO"
Splaiul Independentei nr. 103, sector 5, Bucuresti, CP 050025, BUCURESTI
Tel: +40 21 3169100 5" Iza 1%
Fax: +40 21 3159307

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

DENUMIREA PROIECTULUI: Imunobiosenzori pentru detecţia rapidă a unor reziduuri de pesticide carbamice (carbaryl, carbendazim) în produse horticole CATEGORIA DE PROIECT: PCCA
(CARBADETECT)

CONTRACT DE FINANTARE 147/2014 DURATA CONTRACT 39  LUNI [ ACRONIM PROGRAM PNII-PT-PCCA 2013
VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 1 437 500.00 LEI VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1 250 000.00 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 1 437.500.00 LEI VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 1 250 000.10 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR. 61 DIN CONTRACTUL NR.  147/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT:
1. CO - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti
2. P1 — Institutul National de Cercetare “Cantacuzino", Bucuresti
3. P2 — Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horh'cole "HORTING", Bumresti
4. P3 — S.C. BEIA Consult International S.R.L., Bucuresti

1) DENUMIRE REZULTAT Metoda !' diguzitiv de  diagnostic diferen 'a l  ra i d  a l  menin itelor baza rofllului de  citokine chemoklne determlnat îrmchidul cefalo-rahidian
2 )  CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74, Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL (P1)
0.G.  57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari D M

. A fost dezvoltat si optimizat un model experimental de
2 '2 '  planuri, ÎCheme D D imunosenzor, bazat pe ELISA competitiva indirecta, cu
2-3- tehnologn [j D anticorpi monoclonali si policlonali obtinuti in cadrul
2.4. procedee, metode |] M proiectului, pentru detectia unor benzimidazoli dln

. . produse hortioole.
2 '5 '  produse Informauce D D Pentru detectia carbendazimului cele mai bune
2 -6 -  retete, formule D [] rezulatate au fost obh'nute cu anticorpi policlonali, iar
2.7. obiecte fizice/produse [% [| pentru detectia AEB anticorpii monoclonali au dovedit o

. . reactivitate inalta si specifica. In general, limitele de2.8. brevet inventie/altele asemenea [:| D detectie se situeaza in intervalul 5-50 pg

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1. solutie/model conceptual El carbendazim/ml proba si 5-100 ug AEB/ml proba. Pe
probe horticole clar'ilicate si imbogatite cu analiti in

. . concentratii cunoscute, metoda a condus la un ent
3 '2 '  model experimental] functional [& mediu de recuperare de minim 90%. proc

În conditii de lucru uzuale, cu aceasta metoda,
3.3. prototip [j extractele de produse horticole pentu analiza trebuie

concentrate, in prealabil, de minim 30-50 ori pentru a
3.4. instalatie pilot sau echivalent |___] permite incadrarea in intervalele de detectie

mentionate.

3.5. altele ............................ |___]

4) DOMENIUL DE CERCETARE 4.1. tehnologiile societatii informationale [:]
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5) DOMENII DE APLICABILlTATE a
6) CARACTERUL INOVATIV

4.2. energie

4.3. mediu

4.4. sanatate

4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara

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 modernizata
6.5. serviciu nou
6.6. serviciu modernizat
6.7. altele ...........................
INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentatie tehnico—economica
cerere inregistrare brevet de inventie
brevet de inventie inregistrate
(national, european, international)
cerere inregistrare modele si desene industriale protejate
modele si desene industriale protejate inregistrate

inational, european, international)
cerere inregistrare marca inregistrata
marci inregistrate
(national, european, international)
cerere inregistrare copyright

inregistrare copyright
ţnational, european, international)
cerere inregistrare: retete, geografice, specii vegetale si
animale, etc.
inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si
animale, etc. (national, european, internationaD

m
a

m
m

a
li

a
n

DD
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D
Ş

L

Anticorpii monoclonali care recunosc structuri chimice, obtinuti in cadrul proiectului, si
protocoalele eficiente de cuplare ale acestora cu nanoprobe carbonice sau metalice utilizabile in
biosenzori sunt rezultate in premiera nationala, de nivel international, deschizand calea unor
posibilitati multiple pentru dezvoltare de imunosenzori de generatie actuala cu aplicatii in agro-
industrie, siguranta alimentelor si sanatate publica.
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N

.. Metoda şi dispozitiv de diagnostic diferenţial rapid al meningitelor pe baza profilului de7).VALORIl-ICAREA REZULTATELOR CERCEFARII DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE citokine I chemoklne determinat în Ilchidul cefal o-rahi& n

ACTUL“VALOAREA DE LA PROCES-Nr' CARE INCEPE VERBAL“ "°” DE „ PRIN CARE “ "Lona“ BENEFICIAR " IMPACT “ PERSOANE AUTORIZATE “
“' NEGOCIEREA NR [DATA “\|-“MCA“ REALIZAT NEGOCIATA

' VALORIFICAREA
“' 1 ' ** * 3 ' *" 4 L. „ a “li.— f—Îî îti” ; _: î ;.EL— \: _ _ , * î ;  , gg,

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

“)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 administratie), in baza careia se realizeaza valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;

“)vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuala;
15)se va trece nr. si data semnarii actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii;
16)valoarea rezultatelor cercetarii este stabilim la pretul negociat intre parti;
17)se completeaza denumirea beneficiamlui 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 Ia 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 ven‘ficarea datelor.
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c259...
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medica-Militara “CANTACUZINO”
Splaiul Independentei nr. 103, sector 5, Bucuresti, CP 050025, BUCURESTI
Tel: +40 21 3169100
Fax: +40 21 3169307

pag. 1/36 Mm;
FIŞA DE EVIDENTA Nr .............

a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
TABEL NR. 1

Un sistem integrat, conceptual nou, pentru evaluarea. monitorizarea şi
DENUMIREA PROIECTULUI diminuarea riscului de infectii cu transmitere vectorială în regiunea CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu

Bucureşti—Ilfov

CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016 DURATA CONTRACT I 21 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu IC-PROTSAN
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 500.000 LEI | VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 500.000 LEI

REZULTATELE CERCETARII APARIIN ; """ CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI

&onform art. 74. * ' “f;;(I—I.)
2.1 documentaţii, studii. lucrări
2.2 planuri. scheme
2.3 tehnologii
2.4 procedee, metode
2.5produse informatice
2.6 reţete, fromule
2.7 obiecte fizice I produse
2.8 brevet invenţie I altele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETARE

Un sistem inovator de management al riscului arboviral
Rezultat final inţeâ'ţîţre CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

' El - Model experimental de avertizare precoce
D D asupra zonelor şi perioadelor de risc
D El epidemiologie arboviral.
lă ! - Studiu asupra compoziţiei specifice,
El L'J distrlbuţiei şi densităţii relative a speciilor de
II] III culiclde vectoare în regiunea Bucuresti-Ilfov.
III [:| - Studiu asupra zonele de tip 'hotspot' cu rol de

3.1 solufle/ model conceptual ':l microfocare şi potenţial de iniţiere a epidemiilor
3.2 model experimental! . arbovirale.

funcuonal — Studiu asupra factorilor favorizanţi pentru
3'3 {£32533 pilot sau D iniţierea şi amplificarea circulaţiei virale şi
eChivaIent El premergători izbucnirilor epidemice.
35  altele l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  |'_'| - Documentaţie privind măsurile prevenţionale
4_1 tehnologiile societăţii Ei cu aplicare ţintită loco-regional.

informaţionale
4.2 energie EI
4.3 mediu E]
4.4 sănătate Î



5) DOMENII DE APLICABILITATE'I

6) CARACTERUL INOVATIV

4.5 agricultură, securitatea şi
_siguranţa alimentară
4.6 biotehnoloJLi
4.7 materiale, procese ş i
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate
4.9 cercetări socio-
economice ş i umaniste

D
E

C
ID

E
!

[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 ...........................

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 şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european,
internaţional)
cerere înregistrare marcă înregistrată
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare copyright
înregistrare copyright (naţional, european. internaţional)
cerere înregistrare: reţele. indicaţii geogratice, specii vegetale ş i  animale, etc.

EI
EI

EI
EI

EI
EI

El

înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale ş i animale. etc. (naţional,
european, internaţional)

D
U

D
E

II
JD

E
ID

U
E

ID

„9—45

Metodologie de avertizare precoce asupra zonelor şi perioadelor de risc epidemiologie arboviral.

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

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

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

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

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

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

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



713 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETflII
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE | .....................................................................................

( ”
N

—
‘0

'
43

00
21

2

VALOAREADE LA CARE PROCES;începe VERBALNR./DATANEGOCIEREA

1 2

Responsabil Proiect,
Dr. Fălc ţă Elena

/

MOD DE
VALORIFICAREe

I

ACTUL7
pam CARE S-A VALOAREA

REALIZAT NEGOCIATA“
VALORIFICAREA

5 6

BENEFICIAR9

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „

IMPACT10

.e

TABEL NR. 22

PERSOANE
AUTORIZATE11



DENUMIREA PROIECTULUI

REZULTATELE CERCETARII APARTIN

„DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI

g conform art. 74, C.G. 57/2002.)
2 .1  documentat i i ,  studi i ,  lucrăr i
2.2 planuri, scheme
2.3 tehnologii
2.4 procedee, metode
2.5 produse informatice
2.6 reţete, fromule

2.7 obiecte fizice / produse
2.8 brevet invenţie / altele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETARE

Dezvoltarea/optimizarea de medi i  de  cultura, reactivi , sisteme de
diagnostic microbiologie s i  material de  referinta

CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE)

„25
pag ...din...Mot?

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

TABEL NR. 1

CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu

DURATA CONTRACT
800 000 LEI

[ 21 LUNI ACRONIM PROGRAM
[ VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE snm

Program Nucleu lC-PROTSAN
800000 LEI

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

Studiu asupra sterilizarii cu radiatii gamma a mediilor de cultura si elaborarea formulelor optimizate de medii de cultura
RezultateRezultat final intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

I x
x x

x x

. x

x : Studiu asupra sterilizarii cu  radiati i gamma a
' ” mediilor de cultura
:: x

x 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

informationale
4.2 energie
4.3 mediu
4 .4  sănătate
4 .5  agricultură ,  securitatea ş i

iiguranta alimentară
4.6 biotehnologii
4 .7  mater iale,  procese ş i

Elaborarea formulelor optimizatede medi i  de
„ cultura cu  calitati biologice satisfacatoare, i n

urma sterilizarii cu  radiati i gamma s i
mentinerea acestor calitati

xu
xx

x
kk



5 :DOMENII DE APLICABILITATE

6) CARACTERUL INOVATIV

.26
pag ...din...

produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate x
4.9 cercetări socio- „
economice şi umaniste

86
6.1 produs nou x
6.2 produs modernizat x
6.3 tehnologie nouă x
6.4 tehnologie modernizată *
6.5 serviciu nou x Formule de mediu optimizate
6.6 serviciu modernizat x
6.7 altele: procedeu nou de
caracterizare produse x
imunomodulatoare.

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică *

cerere înregistrare brevet de invenţie : nr. data .............
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) * nr. data .............
cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate x nr. .................... data .............
modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, “ nr datainternaţional) . .................................

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 Proi ct,
Dr. Dana C Ian
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28  "DENUMIREA'REZULTATULUI DE CERCETAREA! .......  1 ......................  3.2…"- 7 .:..Z.'.Î.Î.„„ÎÎ.'.Î.Î.Î.Î ........ -

N
R

VALOAREA PROCES ACTUL VALOAREA
DE  LA CARE PRIN CARE S-AC ÎNCEPE x5553: MOD DE VALORIFICARE REALIZAT NEG OCI ATA BENEFICIAR

? NEGOCIEREA ' D VALORIFICAREA

6 '1 az , ; .: e 1
1

2
3

TABEL NR. 2

IMPACT

0:?“GK. —!

pag ...din...

PERSOANE
AUTORIZATE



DEN-UMIREA PROIECTULUI

CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016
» VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE)

REZULTATELE CERCETARII APARTIN

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI
ionform art. 74, QG.  571%)

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 / produse
2.8 brevet invenţie ] altele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETARE

Evaluarea riscului de import a poliovirusului prin detectarea rapida a circulatiei
enterovirusurilor umane la copii sănătosi si in ape reziduale

pag.../...! / X0134
FISA DE EVIDENTA Nr  .............

a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
TABEL NR. 1

CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu

DURATA CONTRACT Î 21 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu IC-PROTSAN
800 000 LEI [ VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGEI' DE STAT) aoo ooo LEI
; '''' CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

Implementarea unui nou  algoritm de  diagnostic i n  situatii de  urgenta epidemiologica —riscul de  import  a tulpini lor de  pol iovirus

. RezultateRezultat final intermedia re CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
IZ! EI
IZI EI - Evaluare, implementare metoda de
El EI detectie moleculara a enterovirusurilor
E] CI in  probe de scaun si  in ape reziduale,
[| El studiu comparativ cu izolarea pe culturi
El El celulare
I] D . Compararea diferite!
El El . Detectare moleculara a

enteropatogenilor in probe de scaun
pozitive pentru enterovirusuri,
evaluarea microbiotei intestinale

. Efectul microbiotei asupra eticacitatii '
vaccinului polic- model conceptual

3.1 soluţie! model conceptual
3.2 model experimental]

fumnal
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

S
m

?
?

?

W
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D
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D
E

E



5.) DOMENII DE APLICABILITATE

6) CARACTERUL INOVATIV

siguranţa alimentară
4.5 agricultură, securitatea şi

4.6 biotehnggii
4.7 materiale, procese ş i
produse inovative
4.8 spaţiu ş i  securitate
4.9 cercetări socio-
economice ş i  umaniste

E
IE

ID
U

D

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 ...........................

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

cerere înregistrare modele ş i  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)

cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale ş i  animale, etc.
înregistrare: reţele, indicaţii geografice. specii vegetale ş i  animale, etc. (naţional,
european, internaţional)
Responsabil Proiect

Certificarea a statutului de tara polio "free”.

D 
EI

DD
IZ

IE
ID

Conf. Dr.  Anda Baicus

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D

«29

Stabilirea unui nou algoritm de  diagnostic pentru identificarea poliovirusurilor in ape reziduale. folosind
ca screening un sistemul molecular. combinat cu izolarea pe culturi celulare.
Introducerea conceptului de supraveghere combinată a mediului (ape reziduale) s i  a copiilor sanatosi cu
varsta mai mica de 15  ani în zonele “la risc", cu acoperire vaccinala scazuta, în Planul National de

n r  .................... data .............

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

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

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

nr .................... data .............
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TABEL NR. 2‘

7 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII [
a DENUMIREA REZULTAT—UL…DE cERcETAR—î T .................. ...................................................*
N

R VALOAREA PROCES ACTUL VALOAREA PERSOANEDE LA CARE PRIN CARE S-A& ÎNCEPE Xăîîk MOD DE VALORIFICARE REALIZAT NEGOCIATA BENEFICIAR IMPACT AUTORIZATE
T NEGOCIEREA VALORIFICAREA

6 1 2 3 5 6 7 a s
1
2
3

se  completează în termen de 10 zile de Ia data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
2 se va trece denumirea rezultatului final sau. după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)
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FIŞA DE EVIDENTA Nr .............
a rezultatelor activităţilor de  cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 12
mw… .. _! "Muie » .»îqi'i Stabilirea unor parametru imunologici in serul pacientilor cu boli “[ “'.-w , , .* - , … -=. „, . ' v . “- ' -- x ' , uîtfijj

Minimum PRGlECTULUl ’ a“t°'m“"° °°"5°°“t've “.“.°' b°" d'a.'°'°°._ ° "t.…tate . CATEGORIA na Mou-em Program Nucleu ; I
demonstrata pentru stabilirea cauzei bolii autormune ori doar o . i.
testare de  rutina? i: ; ' ' “ ' .:.—f

Î'CONTRACT DE FlNANTARE NR 46N DATA 2016 , DURATA CONTRACT 21 LUNI LACRONM PROGRAM Program Nucleu lC- PROTSAN
: :" ,Mj î jm . "1““?

VALOAREA PacieeruLui uncwnsşi imam) 496370 LEI [ii-v _ » :1”: ?; “.'irWŞULUI De FlNANTARE (BUGET DE snm 496370 LEI3 ,
“REZULTATELE GERCETARMPAR'FW ”‘1'- '“: °" " —__;  """ "Q.:QNFORM ART ........ nm CONTRACTUL NR ;.1— we»: __

' 1)“ DENUMIRE REZULTAT“
a);—macara… REZULTATULUI . A...» - . … .' _
A-l'mhform art 74 ° G g... .Si—„a' Mai” ”Www, ” ' -
2.1 documentatii studii lucrări , El
% Îlînui“ sheme g . Optimizarea metodelor de diagnostic

. e no  Og l l  . . . . . .
2.4 procedee,  m et0d 6 D utilizate pentru evaluarea imumtatu .. l l l l l l  s
25  produse informatice I:] !] umorale la  pa01ent1 cu spondllartropatu
2.6 reţete, fromule Ei El seronegative, a unor metode genetice si
2 7 °b'e°te fiz'ce ' Pr°duse D D bacteriologice de investigare a agentilor
2. 8 brevet inventie / altele asemenea EI EI . . d'  f . (1 b '  1 .

' ”“'i ' ' v-TfARE “"“ 3.1 soluţie! model conceptual ] . patogem 111 1 cute pm use 10 Oglce

denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoană 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 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 a l e  proiectului de  cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de  includerea în rezultatul

3
4
5

final
e . . . .se  inserează poza rezultatulw l produsul… final



' . ' _— _"“'_' 3.2 modelexperimentall
;., ' ' * = funcţional

3.3Jrototip
, 3.4 instalaţie pilot sau

' ' “__—_- echivalent
. . “ "…” 3.5 altele ...................

* '7; :. q'""::‘_':'i _ :; 1“, „zi:—* 4.1 tehnologiile societăţii
informaţionale

, 4.2 energie
- 4.3 mediu

4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea şi

iiguranta alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi
produse inovative

_ 4.8 spatiu si securitate
} 4.9 cercetări socio—

'r , . f—é—fî economice şi umaniste

:42) mm na CERCETARE

__, . _ _ - „_..—

.-s): comm: DE APLICABiLITA‘TE: III:! : EE! ; III:!

VA-  “— W;""‘:-‘FSJ . „ ,

„J)CARACTERULINQMAM ___.z 6.1 produs nou
l 6.2 produs modernizat
i "  ” 6.3 tehnologie nouă

conform CAEN 2008, 2 cifre

D
E

IE
ID

I'
JE

E
IE

ID
E

ID
E

IE
I

(materii fecale, urina, saliva si lichid
sinovial)
Optimizarea unei metodologii de
investigare metagenomica a microbiotei
intestinale in vederea identificarii unor
dezeechilibre in structura microbiotei care
poate explica prezenta unei inflamatii
intestinale
Stabilirea unor corelatii intre prezenta
anticorpilor antiinfectiosi, prezenta
factorului genetic (HLA B27), inflamatiei
intestinale si corelarea acestor factori cu
severitatea bolii
Stabilirea unor corelatii intre prezenta
anticorpilor antiinfectiosi si prezenta
patogenilor bacterieni implicati in
declansarea acestor patologii, in diferite
produse patologice
Generarea de cunostinte cu privire la
dinamica anticorpilor specifici anti-
infectiosi 1a pacienti cu spondilartrite
postinfectioase si stabilirea unei corelatii
intre persistenta acestor anticorpi pe o
perioada mai lunga de timp, severitatea
manifestarilor articulare si prezenta
factorului antigenic
Analiza compozitia microbiotei intestinale
corelat cu severitatea simptomelor bolii

Cresterea calitatii actului medical si a eficientei diagnosticului de laborator în
spondilartropatii



35
_ _ _ 6.4 tehnologiimodemizată

; f — feb—“ 6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat

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

D
EI

IJ

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 şi desene industriale protejate EI nr. .................... data .............
. rnode le 'ş i  desene industriale protejate înregistrate (naţional. european, El nr. ___________________ data .............
internaţional)
cerere înregistrare marcă înregistrată El nr. .................... data .............
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) EI nr. .................... data .............
cerere înregistrare copyright El nr. .................... data .............
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) El nr. .................... data .............
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. EI nr. .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale. etc. (naţional,european, internaţional) El nr. .................... data .............

TABEL NR. 2"
. “ ! ! l  . U,

m

se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valoriticare a rezultatului cercetării
se actualizează pentru fiecare acţiune de valoritimre a rezultatului cercetării

1°  " 'sevaftrece'denumirea rezultatului tinal sau, după caz. a rezultatului(lor) intermediar(e)
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se
VALOAREA PROCES MOD DE ACTUL“ VALOAREA PERSOANEDE LA CARE 11 PRIN CARE S-A 15 16means … “(Egg-A VALORIFICARE“ REALIZAT . NEGOCiATA“ BENEF'C'AR _ 'MPACT AUTORIZATE"
NEGOCIEREA VALORIFICAREA

BfOLOG PHDWJFPH Gri/“;TEH Off/Viţa?

am a

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 Ia care
_ Wemgodemaşise precizează codul procedurii specifice; aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie):*în baza căreia se

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

intelectuală;

14
15
16
17

datelor.

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

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

TABEL NR.  1
Realizarea de modele experimentale de  sindroame metabolice induse CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu

DENUMIREA PROIECTULUI prin administrarea de  diete alcatuite din ingrediente purificate

CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016 DURATA CONTRACT ] 21 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu IC-PROTSAN
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) .606250. LEI [ VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 606250 LEI

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

1) DENUMIRE REZULTAT Realizarea de retete de diete purificate si de modele de  animale cu sindroame metabolice induse
2) CATEGORIA REZULTATULUI . Rezultate{conferm art. 74' O.G. 57/2002] Rezultat final intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
2.1 documentatii, studii, lucrări == EI - formulei de diete purificate susceptibile de a
2.2 planuri, scheme * EI . . . _ .2.3 tehnologii L El Induce smdroame metabolice asumate. diabet
2.4  procedee. metode :: |'_'| tip II, ateroscleroză şi obezitate.
2.5 produse Informatice * El _ . _
2.6 reţete, fromule . E] - loturi uniforme de anlmale de laborator (7
2 .7  obiecte fizice l produse * El (soareci si sobolani) de  ambele sexe  la care s—a ?
2.8  brevet invenţie I altele asemenea x El reuşi inducerea de  sindroame metabolice prin

3—1 solutie/ model conceptual .: administrarea dietelor: ateroscleroză, diabet tip 8) g
3.2 model experimental! . II şi obezitate. I ,

funcţional %
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.3 prototip x 5 Să

3.4  instalaţie pilot sau *
echivalent
3.5  altele . . . , . . . . . . . . . . .…. x
4.1 tehnologiile societăţii EI

informaţionale
4.2 energie *
4.3 mediu x .4) DOMENIUL DE CERCETARE 4_4 sănătate

*4 .5  agricultură, securitatea ş i
_siguranţa alimentară

4 .6  biotehnologii &



36
4.7 materiale, procese şi :
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate *
4.9 cercetări socio- ::
economice şi umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 86

6.6 serviciu modernizat diabet tip II sn obeZItate

6.7 altele ..colonii de animale
de laborator cu sindroame
metabolice induse

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 şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european,
internaţional)
cerere înregistrare marcă înregistrată

mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) "
cerere înregistrare 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, internaMal)

6.1 produs nou &
6.2 produs modernizat >=
6.3 tehnologie nouă *

6) CARACTERUL INOVATIV gg  tseelxgăgéîlmodermzată ;: Colonii de  soareci si sobolani de laborator cu afectiuni metabolice induse prin diete: ateroscleroza,

::

.

xx
xx

x
%

N
X 

K
k 

Responsabil Proiect,
Coman Cristin
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' TABEL NR.  2

1 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARu I
a) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE F .................................................................................................................................... iN

R VALOAREA PROCES ACTUL VALOAREA PERSOANEDE LA CARE PRIN CARE s-A
& îNCEPE 35%: ”OD DE VALOR'F'CARE REALIZAT NEGOCIATA BENEFIC'AR ”PACT AUTORIZATE
T NEGOCIEREA VALORIFICAREA

1 2 3 5 6 7 8 9

C
O

N
—

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

TABEL NR. 11
Dezvoltarea unui imunotest cu anticorpi monoclonali pentru

DENUMIREA PROIECTULUI utilizare în managementul gripei cu potenţial pandemic CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu
(A/H1 si/sau A/H5)

CONTRACT DE FINANTARE NR. 46N DATA 2016 DURATA CONTRACT | 21 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu lC-PROTSAN
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 603.630 LEI | VALOAREA-CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 603.630 LEI

REZULTATELE CERCETARII APARTIN ; "N'c' cantam“ CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

1) DENUMIRE REZULTATa
2) CATEGORIA REZULTAT-ULUI ' Rezultatea ' . .[conform art. 74 0 .  G. 57/2002) Rezultat final interme dl are CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL, ,,
2.1 documentatii, studii. lucrări [] El
2.2 planuri, scheme III El Denumire: Test imunoenzimatic (ELISA) cu
2.3 tehnologii El EI anticorpi monoclonali pentru detectia vimsului
2_4 procedee, metode * [:| gripal subtipul NH5 ...... 5
2.5 produse informatice EI EI . _ _
2.6 retete, fromule III El - detecteaza atat tulpInI Inalt patogene (HPAIV)
2.7 obiecte izice lproduse a ,; cat si slab patogene (LPAIV), are o limita de
2.8 brevet invenţie] altele asemenea III El detectIe (LCD) de 18:95 “9 HAlml $' °

specificitate analitică limitată numai la domeniul

’F
W

N
’H

"
a'

“!

3; :;ţzî/erşssâţîgşgşmua' D tulpinilor virale gripale apartinand subtipului NH5
' functional * - este inalt reproductibil, compararea inter-

. laboratoare demonstrand o concordanta a
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3'3 arătă—Ege il t sau  D rezultatelor de minim 90%, sensibilitatea de

' . ţ' 9 ° I:I diagnostic liind de 87,5-91,6%. iar sensibilitatea
echivalent de  93 7%
3.5 altele ................... III ' ' .  ._ - | 96 d d4) DOMENIUL DE CERCETARE 4.1 tehnologiile societăţii III anZ‘l’iz: g'cd'gpgfjbe“: in d;,„ggt Z;: Sşo F:?!

. infomationale '

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



UJ

, 4.2 energie El
4.3 mediu EI
4.4 sănătate >I<
4.5 agricultură, securitatea şi El

_siguranta alimentară
4.6 biotehnologii >I<
4.7 materiale, procese şi III
produse inovative
4.8 spatiu si securitate [| »
4.9 cercetări socio- III
economice si umaniste

probe - in triplicat. Timpul de efectuare al
testului, de Ia pipetarea probelor de analizat in
godeuri si pana Ia evaluarea rezultatelor, nu
depaseste 180-200 minute (3-3”2 ore),

EDD] ; ED rezultatele putand ti evaluate calitativ si
5) DOMENII DE APLICABILITATE“ semicantitativ.

72 ; 75 ; 86

' 6.1 produs nou EI
6.2 produs modernizat EI

6'3tehn°|°gie "OUă D E | t (ELISA) t | | d It t R t d6.4 tehnol ie modernizată &: ste primu test imunoenzima ic cu an icorpi monoc onai ezvo a i in omania, pen ru etectia
6) CARACTERUL INOVATN 6.5 serviciîrgnou El virusului gripal cu potential pandemic - subtipul A/H5 7

6.6 serviciu modernizat III
7 6.7 altele ........................... [|

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică »!
cerere înregistrare brevet de invenţie [II nr. .................... data .............
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) EI nr. .................... data .............
cerere înregistrare modele si desene industriale protejate III 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)st

a
tu

ră



' ?)9 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETKRII (|

modele si desene industriale protejate înregistrate (national, european,internatiOnal) . El nr. .................... data .............

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

TABEL NR. 28

„aŞDENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE [' .......î…: ....... : ........*…...; .....î ..................... i.;—_;„„„„„„…… , .
N
R

VALOAREA PROCES MOD DE ACTUL“ VALOAREA PERSOANEDE LA CARE 11 PRIN CARE S-A .. 15 16C îNCEPE “(Egg-A VALORIFICARE” REALIZAT NEGOCIATA“ BENEF'C'AR 'MPACT AUTORIZATE"
Ş NEGOCIEREA ' VALORIFICAREA

„to 1 g a _ s
1
2
3

8 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării
9 se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării
10

l l
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 la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe

negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată l a  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;
12 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.
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FIŞA DE EVIDENTA Nr .............
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 1
Investigarea tipului de răspuns Imun celular polarizat inclus de

DENUMIREA PROIECTULUI adjuvanti şi impactul acestuia asupra evoluţiei patogeniei gripale CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu
(protecţie vs exacerbare) în şoarecii imunlzaţi

CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016 DURATA CONTRACT | 21 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu IC—PROTSAN
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 670 000 LEI | VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 670 000 LEI

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

1)  DENUMIRE REZULTAT Modele experimentale in vitro şi în vivo pentru evaluarea efectului Th-polarizant al ad'flvantilor
2) CATEGORIA REZULTATULUI Rezultate[conform art. 74' O.§. ş712002) Rezultat final intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
2.1 documentatiil studii. lucrări ! [:|
2 '2  planun, scheme D D Studiu privind influenţa adjuvantilor/Iiganzilor
2 '3  tehnologii D D TLR asu ra maturarii celulelor dendritice i2.4 procedee. metode ' EI p .. . 5
2.5 produse informatice El EI prezentarii antigenelor
2.6 reţete, fromule El I] _ _ .

_ _ Metoda de producere, punficare ŞI caracterizare "a
2 '7  obiecte fizlce , produse D D a hemaglutininei recombinante a virusului gripal m
2.8 brevet invenţie l altele asemenea II] III PR8 (A/Puerto Rico/8/1934(H1N1) \,

3.1 solutie/ model conceptual I] g ,
3 '2  21:2,:(I):;Fenmentall ! Procedeu de evaluare a influentei tipului de $

3) STADIUL DE  DEZVOLTARE 33  prototip Ei răspuns imun  indus  in  ViVO pr in  imunizare  în f

3_4  instalaţie pilot sau prezenţa diverselor combinatii de adjuvanti % z '
echivalent D asupra evolutiei bolii in infectia gripala Q
3.5 altele ................... El experimentala Ia soareci, in lipsa unui raspuns

informationale
4.2 energie EI
4.3 mediu 13
4.4 sănătate I
4.5 agricultură, securitatea şi El

_siguranta alimentară
4.6 biotehnologii El
4.7 materiale, procese si El



5)'DOMENII DE APLICABLLITATE

6) CARACTERUL INOVATIV

£c
pag ...din…

produse inovative
4.8 spaţiu ş i  securitate El
4.9 cercetări socio- I]
economice şi umaniste

86
6.1 produs nou III
6.2 produs modemizat EI

6.3 tehnologie nouă EI
6.4 tehnologie modernizată |] Contribuie la imbunatatirea metodologiilor de studiu al adjuvantilor vaccinali
6.5 serviciu nou []
6.6 serviciu modernizat EI
6.7 altele: procedeu nou de
evaluare a tipului de răspuns EI
imun

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică EI
cerere înregistrare brevet de invenţie [I nr. .................... data .............
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) [I nr. .................... data .............
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate EI nr. .................... data .............
modele si desene industriale protejate înregistrate (national, european.. . '  ' EI nr. .................... data .............International)
cerere înregistrare marcă înregistrată E] nr. .................... data .............
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) [I nr. .................... data .............
cerere înregistrare copyright El nr. .................... data .............
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) [I nr. .................... data .............
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. |] nr. .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, EI nr data
european, international)

Responsabi l  Proiect,
Catal in TUCUREANU

6%, .'.-
Î



7)VALORIFICAREA REzuuîfELOR CERCETARII ]
&) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE |
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VALOAREA
DE_ LA CARE

INCEPE
NEGOCIEREA

PROCES
VERBAL
NR./DATA

MOD DE VALORIFICARE
ACTUL

PRIN CARE S-A
REALIZAT

VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA BENEFICIAR

5-” “\_.
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TABEL NR.  2

PERSOANE
'MPACT AUTORIZATE

a 9



DENUMIREA PROIECTULUI

CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016
VALOAREA PROIECTULUI "(INCLUDE ŞI ALTE ŞURSE)“

REZULTATELE CERCETARII APARl .

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI

. conform art. 74, 0.6. 5712002
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
2.8 brevet invenţie (altele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETARE

Un nou  sistem de complex antigen-adjuvant modei experimental
pentru tuberculoză

44
pag :idinâ/3 Mali

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

TABEL NR. 1

CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu

DURATA CONTRACT ' ] 21 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu IC-PROTSAN
650.000 LEI lVALCAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 650.000 LEI
; ..... CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

Optimizarea unei metode de obţinere a complexelor antigen-adjuvant. în scopul elaborării unor metodologii de  fabricare pentru vaccinuri şilsau
kituri de diagostic pentru tuberculoză (i B) în scopul imbunatatirii metodelor de pLevenţie şi control.

RezultateRezultat final intermediare CARACTERISTl-Ct ALE REZULTATULUI FiNAL

l ” - optimizarea codonilor in scopul obtinerii de
“ * proteinelor recombinante
: : - obţinerea proteinelor recombinante fuzionate
x : cu LizTag în capătul N-terminal pentru facilitarea
x * interacţiei acestora cu adjuvantul. ,

- măsurători de potenţial Zeta pentru 7
” * demonstrarea interacţiei proteina — adjuvant.
at x

3.1 soluţie! model conceptual I
3.2 model experimentau I

5m
m

vw
m

cw
 

J

functional
3.3 prototip &
3.4 instalaţie pilot sau x
echivaient
3.5altele..........… &
4.1 tehnologiile societăţii

informationale

K

4.2 energie x
4.3 mediu !
4.4 sănătate !
4 .5  agricultură, securitatea ş i  „
siguranta alimentară
4.6 biotehnologii x



. 5) DOMENII DE APL'ICABIL'ITATE

6) CARACTERUL INOVATIV

4 .7  materiale, procese ş i
roduse inovative

4 .8  spatiu s i  securitate *
4.9 cercetări socio-
economice şi umaniste

86
Ski 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: procedeu nou de
obţinere a complexelor I
antigen-adjuvant

lNFORMATll PRIVIND PROPRIETATEA iNTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică

xx
xx

xx

cerere înregistrare brevet de invenţie
brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate
modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european.
internaţional)
cerere inregistrare marcă înregistrată
mă rc i  înregistrate (naţ ional, european, internaţ ional)

cerere inregistrare copyright
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare: reţele. indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.
inregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional,
european. internaţ ional
)

Responsab i l  Pro iec t ,
D r  Adr iana  Costache

, .I
!

/

adjuvant.

45

pag .»Zdinş

Procedeu de optimizare a unei metode de obţinere a complexelor antigen-

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

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

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

n r. .................... data .............

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

nr. .................... data .............
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VALOAREA PROCES
C DEîriu—âéşe VERBAL MOD DE VALORIFICARE
Ş NEGOCIEREA NR-IDATA

C
O

N
—

to
.

ACTUL
PRIN CARE S-A

REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA BENEFICIAR

%
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TABEL NR. 2

PERSOANE
IMPACT AUTORIZATE
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DENUMIREA PROIECTULUI

REZULTATELE CERCETARII APARTIN

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI

(conform art. 74, C.G. 57/20l
2.1 documentaţii, studii. lucrări
22  planuri, scheme
2.3 tehnologii
2.4  procedee, metode
2.5 produse informatice
2,6 reţete, fromule
2?  obiecte fizice l produse
2.8 brevet invenţiei altele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETARE

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

DURATA CONTRACT
400000 LEI

1 ......
2 .....

Rezultate
Rezultat final intermediare

I D
D D
D D
. l
D D
D D
D D
D D

3.1 soluţie/ model conceptual
3.2 model experimental/

funcţional
3.3 prototip
3A4 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 biotehnologL
4.7 materiale, procese şi
produse inovative

Studii in vederea caracterizarii si imbunatatirii metodologiei de control a
produsului “SOD Natural"

CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE)

D
D

D
-D

D
D

D
D

D
II

CATEGORIA DE PROIECT: Program Nucleu

I 21 LUNI ACRONIM PROGRAM
[ VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

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

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
-Studiu privind standardizarea metodei de
testare & capacitatii de epurare a radicalilor OOH
pentru produsul SOD Natural.
— Studiu privind standardizarea metodei de
testare a capacitatii antioxidante prin FRAP
(Ferric Reducing Antioxidant Power)
-Studiu in scopul evaluarii capacitatii de epurare
a radicalilor ONOO' de catre produsul SOD
Natural.
- Metodologie de testare a capacitatii de epurare
a radicalilor OOH pentru produsul SOD Natural.
- Studiu privind capacitatea produsului SOD
Natural de epurare a radicalilor OOH in scopul
stabilirii valorii medii corespunzatoare loturilor
din anul 2015, datele obtinute urmand sa fie
folosite pentru stabilirea intervalului de toleranta
in jurul unei valori medii (interval de
acceptabilitate).
- Metodologie de testare a capacitatii
antioxidante prin FRAP (Ferric Reducing
Antioxidant Power)
- Studiu in scopul evaluarii capacitatii de

TABEL NR. 1

Program Nucleu IC-PROTSAN
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: 5) DOMENII DE APLICABILITATE

6) CARACTERUL INOVATIV

48
4;,3'SPatiU ş i  secgritate El epurare a radicalilor ONOO' de catre produsul
4 .9  cercetar i  . soc ro -h  III SOD Natural.
e conomice  şr umaniste _ _

_ . - Model .111 Vitro pentru testarea SOD Natural pe
El:-l' ED ' ED co—culturi de celule intestinale si celule hepatice.

5-1  produs nou _ D — produs modernizat; cerere Brevet de inventie nr. A/00236 din 19.04.2017;
6-2  produs modernizat . standardizarea protocolului de lucru pentru testarea capacitatii de epurare a radicalilor 'OH prin metoda
6,3 tehnologie nouă El HORAC',
6‘4  tehnp If)“ modernizată D - analiza chimica si biochimica a produsului SOD Natural, incluzand continutul de metale grele.
6 .5  servmlu nou [Îl
6 .6  serviciu modern iza t  El

6 .7  al tele  ........................... El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
Notificare la IBA a produsului SODdocumentaţie tehnico—economică ! Natural; Nr. “205  data 28.07.2017

cerere înregistrare brevet de  invenţie I nr. A/00236 data 19.04.2017
brevet de  invenţie înregistrate (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 înregistrare marcă înregistrată, El nr. .................... data .............
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) El nr. .................... data
cerere înregistrare copyright El nr. .................... data .............
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) El nr. .................... data .............
cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. E] nr. .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, El nr. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII data .............
european, internaţional)

Responsabil  proiect,
Dr.  Andreea-Roxana Lupu

M



DENUMIREA PROIECTULUI

REZULTATELE CERCETARII APARTIN

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI

(conform art. 74. 99 .  5112992)
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 / produse
2.8 brevet inventie I altele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETAE

Efectele imunomodulatoare ale unor produse de origine bacteriană în
afectiunile inflamatorii cutanate

CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE)

a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
TABEL NR. 1

CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu

DURATA CONTRACT | 21 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu IC-PROTSAN
600 000 LEI [VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 600 ooo LEI
; """ CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR ..........

Studiu asupra efectelor imunomodulatoare ale extractului bacterian CANTASTIM in modele experimentale in vitro şi în vivo pentru dermatita
atopica

4.5 agricultură. securitatea şi
_siguranta alimentară
4.6 biotehnologii

RezultateRezultat final intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

' El - model experimental in vitro de dermatita
U '3 atopica
E ă - Studiu asupra efectelor imunomodulatoare ale
E] El extractului bacterian CANTASTIM in modelul

experimental in vitro de dermatita atopica prin
El El . .. . .determmarea modularII secretIeI de
D D citokine/chemokine de catre keratinocite
III EI stimulate. Es,

3-1 soluţie! "IOd_e| conceptual ' - model experimental in vivo de dermatita 3—

3.2 model experImentaI/ I atopica (C-

functional - Studiu asupra efectelor imunomodulatoare ale " “3.3 prototIp El . . . '3'4 instalaţie pilot sau extractuIUI bacterIan CANTASTIM In modelul %
echivalent D experimental in vivo de dermatita atopica prin
3.5 altele ................... |] determinarea modularii nivelului seric de IgE \
4.1 tehnologiile societăţii El total.

informationale
4.2 energie El
4.3  mediu [|
4.4 sănătate .

EI

EI

P
‘



5!  DOMENII DE APLICABILITATE

6) CARACTERUL INOVATIV

4.7 materiale, procese si
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate
4.9 cercetări socio-
economice si umaniste

86
6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată
6.5 serviciu nou
6.6 sewiciu modernizat
6.7 altele: procedeu nou de
caracterizare produse
imunomodulatoare.

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

D
E

I
EI

EI
EI

EI
EI

EI
El

cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate
modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european,
internaţional)
cerere înregistrare mamă înregistrată
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare 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)

Responsabil Proiect,
Dr Iuliana Caras11/
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- procedeu de evaluare a potentialului terapeutic al unui produs imunomodulator cu administrare topica
in dermatita atopica indusa experimental

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



7.. VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII . l
8 „DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE l ............................................................
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TABEL NR. 2
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FIŞA DE EVIDENTA Nr .............
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR.  1
DENUMIREA PROIECTULUI Optimizarea unor paşi din producţia ş i  controlul vaccinului BCG CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu
CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016 DURATA CONTRACT | 21 LUNI ACRONIM PROGRAM Program Nucleu IC-PROTSAN
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 500 000 LEI [ VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 500 000 LEI

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

- imbunatatirea gradului de  caracterizare a tulpinii de  productie in acord cu Farmacopeea Europeana si recomandarile internationale;
1 )  DENUMIRE REZULTAT - documentare privind stabilirea unei metode adecvate de  deteminare a umiditatii reziduale din produsul finit;

- optimizarea procesului de  fabricatie a solventului Sauton diluat (mediul de  reconstituire a vaccinului liofilizat BCG) prin implementarea noilor
tehnologii de unica folosinta.

2’ Clef::gâoşrâ'îăf'gâţşoţg; Rezultat final in'şşrfxâtîm CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
2.1 documentatii, studii, lucrări ! III Secventierea integrala a genomului
2 .2  planuri, scheme El EI Mycobacterium bovis BCG Romania şi analiza
2.3 tehnologii El El secventelor obtinute:
2.4  procedee. metode ! |] - au  fost identificate regiunile de  deletie RD2, ......
2.5 produse informatice El El R014 . R015 Si R016-
2.6  retete. fromule |] El - au  fost identificare doua gene care prezinta
2 ]  obiecte fizice / produse El El deletii majore, comparativ cu sub-tulpina _
2 .8  brevet invenţie / altele asemenea El El Pasteur, dar s i  cu genomul M. tubercuICSIs

H37Rv (gena cu locus-tag ,,B7493_14330" si.1 ' l l
3 soluţie] mode conceptual gena  cu  locus-tag "B7493_17080").3.2 model experimental/ . . .funcţional I - Anahza filogenetlca a aratat ca sub-tulpina

. BCG Romania nu se grupeaza in mod
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3'3 533226 ilot sau D particular cu nic io  alta sub-tulpina studiata,

' . p El cele mai apropiate fiind BCG Suedia si BCGechivalent Birkhaug
3 '5  altele ';"__ El - Analiza genetică a continuat cu identificarea
4-1  tehnologule socuetatn |:| tipului/subtipului de duplicatie DU existent in

Infoimaţionale sub—tulpina BCG Romania, precum şi a
I 4-2  enma '3' numarului de copii Iss11o. S-a găsit
l4) DOMENIUL DE CERCETARE 4-3  mediu D subtipul de duplicaţie DU2—III şi o singură

4 .4  sănătate . copie |56110.
4-5  agricultură. securitatea şi D Documentarea ştiinţifică şi reglementară privind
siguranţa alimentară



4.6 biotehnologii El stabilirea unei metode adecvate de determinare
4.7 materiale, procese ş i  El a umidităţii reziduale din produsul finit.
produse inovative S-au stabilit componentele tehnologiei single-use
4.8 spaţiu şi securitate El în scopul optimizării procesului de fabricaţie a
49 cercetări socio- Sauton—ului concentrat ş i  diluat, s—au elaborat
economice ş i  umaniste D p rocedur i l e  de  opera re  s tandard  Ş i  fişele de

fabricaţie Sauton şi s-a demararat studiul de
5)  DOMENII DE APLICABILITATE 86 compatibilitate al soventului Sauton cu

materialele de  unică folosinţă.
6.1 produs nou D
6.2 produs modernizat El
6.3 tehnologie nouă El S I t ă t | | M b b BCG R a
6.4 tehnol ie modernizată . —a rea izat pen ru prima oar secven ierea integra a a genomu ui yoo acterium ovis om nia.

6) CARACTERUL INOVATN 6.5 serviciîignou [| S-a aplicat tehnologia „single-use” pentru fabricarea solventului Sauton
6.6 serviciu modernizat El
6.7 altele ........................... El

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentaţie tehnico-economică D

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

cerere înregistrare marcă înregistrată El nr. .................... data .............
mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) El nr. .................... data .............
cerere înregistrare copyright EI nr. .................... data .............
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) EI nr. .................... data .............
cerere inregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale ş i  animale, etc. El nr. .................... data .............
înregistrare: reţele, indicaţii geografioe, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, [:| n r. ___________________ data _____________
european, internaţional)

Responsabil Proiect,
Dr. ing.  Francisc Cz r
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a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 12
Revitalizarea şi rentabilizarea unor produse biologice istorice de origineDENUMIREA PROIECTULUI . . CATEGORIA DE PROIECT P »» N cl -A mrcrobIana-PN16390207 ”gram “ °“ ,

CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016 DURATA CONTRACT , l 21  LUNI  ACRONIM PROGRAM Program NUCIeu lC-PROTSAN

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE şr ALTE SURSE) 600000 LEI | .vALoAREEEŞONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) eooooo LEI

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

Studiu produsului imunomodulator Polidin care urmăreste realizarea lui sub altă posologie care ar putea sprijini reintroducerea pe piaţă ca1) DENUMIRE REZULTAT‘ . .
supliment alimentar

ă) CATEGORIA REZULTATULUI _ ' ' Rezultate!“ _ . - > “ 'I‘ -., 
“(conform art. 74. O.G. 57/2002] Rezultat final intermediare CARACTIERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL . |_ » , 4- :»?

2-1  documentatii, StUdii. lucrări El -Studiul fenotipic si molecular tulpinilor bacteriene
2-2  planuri, scheme [:| D gram pozitive si gram negative din componenţa
2.3 tehnologi D D Polidinului G' . . . . . .  '%
ă“; gţggîgîîhgîéţîâe lă  lă  — Studiul in vitro ale efectului imunomodulator ale
2:6 reţete, fromule El El Polidinului si a tulpinilor componente. . . %

2_-,- obiecte fizice / produse IJ |_—_| — Studrul preparatelor PolIdIn avand … compozItIe , Z,
2.8 brevet invenţie /altele asemenea El El fie bila 4% , fie deOXIcolat de Na1% ( I?

3.1 soluţie! model conceptual - Modele murine de investigare a imunomodularii l
3)  STADIUL DE DEZVOLTARE 3-2  :‘nOdgl exlpenmentall . induse  de  po l id in  admin i s t ra t  ora l

uncţiona —2 comunicari in tara
3 .3  prototip El

1 denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod in .,
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 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

7 se  inserează poza rezultatului I produsului final
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3.4 instalaţie pilot sau
echivalent
3.5 altele ...................
4.1 tehnologiile societăţii

: informaţionale
4.2 enggie

' 4.3 mediu
4.4 sănătate

, \ 4.5 agricultură. securitatea şi
"4) DOMENIUL DE CERCETARE siguranţa alimentară
; ' 4.6 biotehnologii

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

D
D

D
D

D
H

D
D

D
D

D

; 5) DOMENII DE APLICABILITATE” 86 ; [|] ; [jj

6.1 produs nou
6.2 produs modemizat
6.3 tehnologie nouă

6 )  CARACTERUL |NOVAT|V 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
modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, ,
internaţional)

Revitalizarea produsul imunomodulator Polidin prin studii care urmăresc realizarea lui sub
altă posologie9

D
E

C
ID

E
D

El

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

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

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

D
E

C
ID

E
!

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

EIcerere înregistrare marcă înregistrată nr. .................... data .............

6 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)

to
m
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mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) III nr. .................... data .............
cerere înregistrare copyright III nr. .................... data .............
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) D 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, [II nr dataeuropean, internaţional) . .................................

Responsabil Proiect,
Dr crina STAVARU (If/

, TABEL NR. 2“
"n'-'FVALOtjliCAREA REZU'LTATELOR CERCETARII 7;- f», - -[ 7
ESI'DENUMIREA REZULTAT ULUI DE CERCETARE I ” -1 - ’  ........,........la...Î::E.3:Î„—.Z..=J-.Eîfî:lrzl£.;:.î.Z.-EÎ...::'2;'|l :2 r * — w „ ' i '  .

N
R

VALOAREA PROCES MOD DE ACTUL“ VALOAREA PERSOANEDE_LA CARE 13 PRIN  CARE S-A _ 11 13& INCEPE \LŞ'ŞEÎŞA VALORIFICARE“ REALIZAT NEGOCIATA“ BENEF'C'AR 'MPACT AUTORIZATE"
T NEGOCIEREA ' VALORIFICAREA

_uÎD-î ' 11 ,_ ‘, , . 2 — ; :; » a_a-_ „1; : — ' 553:7: :; ; nf,-:„zîîfgraţia alfa; : z,; î—___ …; 33::f : —'
1

2
3

m se completează în termen de 10 zile de Ia 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 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 producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate
intelectuală;
15 seva 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)
“* 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 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. 11
Evaluarea factorului infectios şi a statusului imun în infecţii recurente cu

DENUMIREA PROIECTULUI Staphylococcus aureus, în vederea fundamentării terapiei personalizate CATEGORIA DE PROIECT Program Nucleu
cu vaccinuri autologe

CONTRACT DE FINANTARE NR 46N DATA 2016 DURATA CONTRACT I 12 LUNI ACRONIM PROGRAM Program NucIeu IC-PROTSAN
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE-) 500000 LEI | VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 500000 LEI

2

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

1) DENUMIRE REZULTAT“ Studiu asug  factorului infectios şi al răspunsului imun în infecflrecurente stafilococice
2) CATEGORIA REZULTATU LUI Rezultate' ,ţconform a rt. 74' C.G. 57/2002] Rezultat final intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
2-1  documentaţii, Studii. lucrări L 13 Raport privind infectiile recurente statîlococice.
2.2 planuri, scheme El El Bază de date privind tulpinile stafilococice
2.3  tehnologii El EI implicate în Infectiile cutanate recurente. s
2.4 procedee, metode r EI Bază de date privind statusul imun al pacienţilor ------
2.5  produse informatice El [I cu infecţii stafilococice recurente înainte ş i  după
2.6  reţete, fromule El I] terapia personalizată.
2 .7  obiecte fizice I produse EI III
2 .8  brevet invenţie / altele asemenea El El

3.1 soluţie/ model conceptual I'_'I
3.2 model experimental!

fu ncţional D
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.3 prototip El

3.4  instalaţie pilot sau El
echivalent
3.5 altele bază de date I:
4.1 tehnolo iile societăţii, 4) DOMENIUL DE CERCETARE info rm afi 0n al e EI

' 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 la proiectul de  cercetare-dezvoltare care au  contribuit la obţinerea rezultatului
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

se inserează poza rezultatului / produsului final



5) DOMENII DE APLICABILITATE'

6) CARACTERUL INOVATIV

4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate
4.5 agricultură, securitatea ş i
siguranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale. procese şi
produse inovative
4.8 spaţiu ş i  securitate
4.9 cercetări socio—
economice şi umaniste " " "
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: algoritm

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)

cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.
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autovaccin.

lu
u
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u

u
u

înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale ş i  animale, etc. (naţional,
european, internaţional)

Responsabil Proiect, /
Dr Alexandra-Maria Năşcuţiu I

se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de  funcţionare specifici rezultatului final
conform CAEN 2008, 2 cifre
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Algoritm de investigare a pacienţilor cu infecţii statilococice recurente cu adresabilitate pentru

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

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

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

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



_iÎ'VALORIFICAREA REZULTATELORCERCHARII
8)—'DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE [
N
R

VALOAREA
C DE_ LA CARE
R INCEPE
T NEGOCIEREA

O .1
1
2
3

8
9
1D
11

PROCES
VERBAL"
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE”

ACTUL“ VALOAREAPRIN CARE S-A 15
REALIZAT NEGOClATAM BENEFICIAR

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 la  care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ . . - „ . . . . . . . . . - „ . . . . . . . . . - . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMPACT“

TABEL NR. 28

PERSOANE
AUTORIZATE"

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;13
14
15
16
17

datelor.

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 ş i  a l  persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea


