Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 1/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Solutii ecologice pentru sustenabilitatea energetica a gospodariilor individuale

CONTRACT DE FINANTARE

NR 190 DATA 2015-10-01

DURATA CONTRACT
425000 LEI

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)
VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

424799.08 LEI

27 LUNI

CATEGORIA DE PROIECT: TE
ACRONIM PROGRAM

Resurse Umane

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

425000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

424799.08 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR XIV. DIN CONTRACTUL NR 190/01.10.2015 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Proiectarea unei instalatii energetice destinata gospodariilor individuale
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent

S-a dezvoltat o solutie energetica durabila destinata
gospodariilor individuale existente. Utilizand tehnicile
de cogenerare/trigenerare, aceasta solutie este
capabila sa furnizeze energie electrica, apa calda si
caldura sau climatizare (in functie de anotimp), atat
pentru casa, cat si pentru anexele gospodaresti, in
special serele destinate productiei timpurii de legume.
Solutia propusa consta in utilizarea unui captator solar
cu concentrare care sa transforme energia solara
absorbita in energie termica, aceasta fiind utilizata
direct intr-un ciclu Rankine organic, pe timpul zilei,
pentru alimentarea cu energie electrica a gospodariei.
Surplusul de energie termica este stocat in materiale
cu schimbare de faza, alese adecvat, in functie de
nivelul de temperatura necesar. Solutia tehnica include
asocierea a doua module suplimentare: o instalatie
frigorifica cu absorptie cu H2O-LiBr specifica aplicatiilor
de climatizare, respectiv o instalatie de furnizare a apei
calde menajere.

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

4.1. tehnologiile societatii
informationale
4.2. energie
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4.3. mediu
4.4. sanatate
4.5. agricultura, securitatea si
siguranta alimentara
4.6. biotehnologii
4.7. materiale, procese si produse
inovative

Bilantul energetic anual

4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si
umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat

S-au elaborat modele de calcul a necesarului energetic al unei gospodarii, s-au implemnetat si s-a obtinut un cod
de calcul care are ca date de intrare caracteristicile constructive ale gospodariei si ca date de iesire caracteristicile
instalatiei, a modulelor necesare si costul acesteia.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE

3

14

Proiectarea unei instalatii energetice destinata gospodariilor individuale

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 2/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Procese ecologice de extractie a compusilor valorosi din plante - ECOVALUEPLANT

CONTRACT DE FINANTARE

NR 172 DATA 2014-07-01

DURATA CONTRACT

36 LUNI

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA
ACRONIM PROGRAM

PARTENERIATE

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 172/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Universitatea Bucuresti - chimie.secretariat@g.unibuc.ro
2. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR RA - traian.dascalu@inflpr.ro
3. Hofigal Export Import SA - online@hofigal.eu
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Studii de fezabilitate
Rezultat final

Rezultate intermediare

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Studii de fezabilitate privind utilizarea etapei
de pretratament si modalitatile de valorificare
ale produselor obtinute si procesarea
industriala a plantelor studiate in instalatii de
pretratament cu microunde de tipul IEI-2.
Insumand costurile cu materiile prime cu
costurile pentru utilitati si cele pentru salarii
obtinem un cost de productie pentru 1000 L
extract. Ulterior se estimeaza economiile
obtinute prin aplicarea tehnologiei de
pretrtament care sunt de aprovimativ 3768,64
Lei pentru extractul obtinut din frunze de
catina si de aprovimativ 14680,78 Lei pentru
extractul obtinut din frunze de anghinare.
Estimarea costurilor s-a facut pentru 1000 L
de extract si s-au luat in calcul consumurile de
materii prime, utilitati, cheltuielile cu salarii si
contributii sociale aferente precum si costurile
echipamentului
de
pretratament
cu
microunde. Bugetul de venituri si cheltuieli pe
durata de viata economica a cercetarii pentru
extractele hidroalcoolice din frunzele de catina
si din frunzele de anghinare s-au calculat
pornind de la un pret de vanzare de 10 lei/g
TPC echivalent pentru catina si respectiv de la
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4.2. energie
4.3. mediu
4.4. sanatate

un pret de vanzare de 25 lei/g TPC echivalent
pentru frunzele de anghinare. Indicatorii
financiari si economici calculati au evidentiat
ca utilizarea unui pretratament cu microunde
inainte de extractia polifenolilor din frunzele
de catina si frunzele de anghinare este o
activitate rentabila.

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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

S-au realizat tehnologii noi de extractie a principiilor active din plante care au fost validate prin
realizarea studiilor de fezabilitate

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

Studii de fezabilitate

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 3/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Procese ecologice de extractie a compusilor valorosi din plante - ECOVALUEPLANT

CONTRACT DE FINANTARE

NR 172 DATA 2014-07-01

DURATA CONTRACT

36 LUNI

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA
ACRONIM PROGRAM

PARTENERIATE

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 172/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Universitatea Bucuresti - chimie.secretariat@g.unibuc.ro
2. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR RA - traian.dascalu@inflpr.ro
3. Hofigal Export Import SA - online@hofigal.eu
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Instalatie experimentala de pretratament cu microunde a plantelor IEI-2
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Instalatie de pretratament cu microunde
plante IEI-2

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii

realizeaza programarea on-line a puterii de
microunde dorite, a temperaturii maxime in
timpul procesarii Si a SAR.

2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale

Echipamentul consta din doua cuptoare cu
microunde clasice (1) carora li s-au decupat
peretii din spate si care au fost lipite astfel
incat sa formeze o cavitate de microunde de
50 litri cu doua magnetroane de 1000 W. Cei
doi suporti din teflon (2) permit rotirea unui
cilindru din sticla termorezistenta (3) care
reprezinta reactorul in care se aseaza plantele
ce urmeaza a fi tratate. Cavitatea cu
microunde rezultata are o capacitate de 50 L,
iar tubul din sticla detasabil permite
incarcarea a pana la 12 litri de material
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4.2. energie

vegetal. Barele din teflon (4) din interiorul
cilindrului de sticla realizeaza amestecarea
plantelor in timpul tratamentului. Reactorul
cilindric este rotit prin sistemul de angrenare
(5) de catre un motor (6) a carei viteza de
rotatie este comandata de catre un modul
electric (7). Instalatia ajusteaza automat
puterea livrata de catre magnetroane prin
intermediul sistemului de control al puterii
generatoarelor de microunde (8) care
comanda sistemul de alimentare si control
magnetroane (9).

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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

S-au realizat instalatii experimentale noi de extractie a principiilor active din plante

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

NR A100638 DATA 2017-09-13

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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

Instalatie experimentala de pretratament cu microunde a plantelor IEI-2

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 4/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Procese ecologice de extractie a compusilor valorosi din plante - ECOVALUEPLANT

CONTRACT DE FINANTARE

NR 172 DATA 2014-07-01

DURATA CONTRACT

36 LUNI

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA
ACRONIM PROGRAM

PARTENERIATE

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 172/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Universitatea Bucuresti - chimie.secretariat@g.unibuc.ro
2. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR RA - traian.dascalu@inflpr.ro
3. Hofigal Export Import SA - online@hofigal.eu
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Instalatie experimentala de pretratament cu microunde a plantelor IEI-1
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Instalatia experimentala inovati-va IEI-1
special
destinata
pretra-tamentului
cu
microunde a materialului vegetal.

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

Echipamentul
IEI-1
are
urmatoarele
caracteristici:
- reactorul are o capacitate de 100-500 g,
- posibilitatea reglarii continue a puterii de
microunde intre 0 W si 700 W,
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4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale

- posibilitatea agitarii continue a plantei in
scopul iradierii uniforme cu microunde si
pentru a evita supraincalzirile si degradarile
locale,
- monitorizarea si inregistrarea temperaturii
cu ajutorul unui dispozitiv cu infrarosu,
- posibilitatea realizarii experimentelor la
presiune normala sau joasa,
- posibilitatea introducerii in sistem a aburului
sau gazelor inerte

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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

S-au realizat instalatii experimentale noi de extractie a principiilor active din plante

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

NR A100644 DATA 2017-09-13

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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

Instalatie experimentala de pretratament cu microunde a plantelor IEI-1

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 5/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Asistent pentru persoane varstnice bazat pe modele de mobilitate (Mobile@Old)

CONTRACT DE FINANTARE

NR 315 DATA 2014-07-1

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)
VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

DURATA CONTRACT
1438000 LEI
1437946.71 LEI

39 LUNI

CATEGORIA DE PROIECT: Proiecte
colaborative de cercetare aplicativa
ACRONIM PROGRAM

Parteneriate

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)
VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI
1249946.71 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 315 / 2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. CENTRUL IT PENTRU STIINTA SI TEHNOLOGIE S.R.L. – bogdan.cramariuc@citst.ro
2. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI - lucia.rusu@econ.ubbcluj.ro
3. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA - schipor@eed.usv.ro
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Sistem software pentru recomandarea exercitiilor fizice sub forma unui joc adaptat persoanelor varstnice.
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale

Proiectul Mobile@Old a creat o o platforma
prietenoasa, adaptata nevoilor persoanelor
varstnice, pentru asistarea acestora si a-i
ajuta sa-si mentina un stil de viata sanatos.
Platforma abordeaza problemele persoanelor
varstnice
in
corelare
cu
activitatea
fizica desfasurata.
Platforma Mobile@Old
supravegheaza
persoanele
in
varsta
urmarindu-le
activitatea
fizica
zilnica,
supervizandu-le parametrii vitali (pulsul,
ritmul cardiac, etc) si recomandandu-le
exercitii fizice adaptate profilului personal
(medical
si
psihologic). Componentele
proiectului sunt: (a) VSM (Vital Sign Monitoring): analizeaza parametri vitali folosind
expertiza medicala precum si a comportamentului observat (prin interactiunea cu o echipa
de psihologi); (b) PAT (Phisical Activity
Trainer): recomanda efectuarea de exercitii
fizice suplimentare, in cazul detectarii unui
nivel
scazut
al activitatii fizice.
Aceste
exercitii vor fi efectuate in mod interactiv, sub
forma unui joc adaptiv, conceput pentru
persoanele varstnice, avand la baza expertiza
psihologica si medicala
(kinetoterapeut si medic).

Componenta PAT: Joc pentru realizarea
exercitiilor fizice. Rezultate obtinute
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4.2. energie
4.3. mediu
4.4. sanatate
4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara
4.6. biotehnologii

Senzori utilizati in componenta VSM pentru
masurarea parametrilor medicali

4.7. materiale, procese si produse inovative
4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

S-a elaborat un sistem software pentru recomandarea exercitiilor fizice sub forma unui joc
adaptat persoanelor varstnice.

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

Nr A00772 DATA 2017-09-28

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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

Sistem software pentru recomandarea exercitiilor fizice sub forma unui joc adaptat
persoanelor varstnice.

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE

3

14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 6/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Sistem de Asistenta pentru Cladiri Inteligente, controlat prin Voce si Vorbire Naturala (ANVSIB)

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 32 DATA 2014-08-22

Parteneriate

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)
VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

DURATA CONTRACT
1435200 LEI
1435113.28 LEI

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)
VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1248000 LEI
1247913.28 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 32 / 22.08.2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. I WAVE SOLUTIONS S.R.L. (office@iwave.ro)
2. INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INTELIGENTA ARTIFICIALA “MIHAI DRAGANESCU'' (office@racai.ro)
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Prototip de cameră inteligentă controlată prin voce
Rezultat final
Rezultate intermediare

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
cameră inteligentă (termostat, lumini, homecinema) la sediul IWAVE
demonstrator portabil (termostat, lumini,
sistem audio) în UPB

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional

Figura 1. Vedere de ansamblu asupra camerei
inteligente (termostat KNX, tableta control
secundar, lumini inteligente KNX, sistem
home-cinema KNX)

3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
4.2. energie

Figura 2. Detaliu sistem home-cinema KNX
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4.3. mediu
4.4. sanatate
4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara
4.6. biotehnologii
4.7. materiale, procese si produse inovative
4.8. spatii si securitate

Figura 3. Demostrator portabil de cameră
inteligentă (termostat KNX, lumini inteligente
Philips Hue, sistem de procesare Intel NUC,
router reţea WiFi microtik, microfon Samson
UB1, boxe Gembird)

4.9. cercetari socio-economice si umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua

Rezultatul proiectului este un produs nou, inovativ din punctul de vedere al tehnologiilor
utilizate pentru interacţiunea utilizator – sistem: recunoaştere automată a vorbirii în limba
română şi sinteză de vorbire în limba română. Astfel de produse nu sunt disponibile în acest
moment nici în centre de cercetare, nici în companii comerciale.

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
(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)

17/112

7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Prototip de cameră inteligentă controlată prin voce

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 7/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

ACTUATORI ELECTROMAGNETICI SI ELECTRODINAMICI PROCESATI PRIN TEHNOLOGIE LIGA - AEEPTL

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 249 DATA 2014-09-30

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 62 DIN CONTRACTUL NR. 249/30.09.2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA cristinel.ilie@icpe-ca.ro
2. COMITETUL ELECTROTEHNIC ROMAN CER cer@icpe.ro
3. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICA SI TEHNICA MASURARII INCDMTM sergiu.dumitru@incdmtm.ro
4. APEL LASER S.R.L. mihai.selagea@apellaser.ro

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

ACTUATOR CU ACTIONARE ELECTROMAGNETICA REALIZAT PRIN TEHNOLOGIA LIGA – model functional
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual

Sistemele de scanare miniaturale curente se
bazeaza pe actionare electrostatica sau
piezoelectrica, fiecare avand avantaje si
dezavantaje
majore.
Actionarea
electromagnetica realizeaza un compromis
intre acestea si aduce elemente noi.
Realizarea componentelor prin tehnologii
conventionale este extrem de costisitoare.
Utilizarea tehnologiei LIGA aduce o solutie
pentru multe din problemele mentionate,
ceea ce a fost demonstrat in acest contract.
Raspuns static liniar pentru o gama larga de
tensiuni de comanda:

3.2. model experimental/functional
3.3. prototip

Solutie constructiva cu bobina plana
multistrat, retea de magneti realizati prin
electrodepunere in matrice realizata prin
tehnologia LIGA; asamblare bazata pe solutii
de cuplare realizate prin tehnologia LIGA
(asamblare prin forma)

3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

Raspunsul cvasi-static
bobina plana

al

actuatorului

cu
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4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
4.2. energie
4.3. mediu
4.4. sanatate

Raspunsul cvasi-static
bobina cilindrica

al

actuatorului

cu

4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara
4.6. biotehnologii

Solutie constructiva cu bobina cilindrica, retea
de magneti realizati prin electrodepunere in
matrice realizata prin tehnologia LIGA sau
micromagnet monobloc; asamblare bazata pe
solutii de cuplare realizate prin tehnologia
LIGA (asamblare prin forma)

4.7. materiale, procese si produse inovative
4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

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

Aplicabilitate

Realizarea de microscanere pentru echipamentele specifice realitatii virtuale si augmentate;
microscanere din sistemele de generare a liniilor laser de aliniere/orientare folosite in
constructii sau industria prelucratoare (lemn si materiale textile), alte echipamente miniaturale
bazate pe scanare cu fascicul laser.
Alte aplicatii ce necesita devierea controlata a unui fascicul laser, in regim cvasi-static sau
rezonant cat si aplicatii ce necesita pozitionare de inalta precizie la dimensiuni reduse.

Caracter inovativ

Dezvoltarea tehnologiei de microfabricatie magneti in matrice obtinuta prin tehnologie LIGA are
impact in productia facila a unor micromagneti cu forme complexe, utilizabili in micromotoare.
Dezvoltarea unei metodologii de testare și validare a subansamblelor (magneți, structurǎ
mecanicǎ, bobine) și a sistemului de ansamblu (stand opto-electronic, metode de testare cvasistaticǎ bazate pe interferometrie cu luminǎ albǎ, metode de testare dinamicǎ bazate pe
vibrometrie laser) permite trecerea la etapele ulterioare de dezvoltare produs final.
Realizarea unor micro-actuatori electromagnetici bazati prin interactiunea campului magnetic
generat de o retea de bobine fixa si un sistem de micro-magneti mobili nu a mai fost
comunicata in literatura de specialitate. Executia unui astfel de sistem implica rezolvarea unor
probleme de micro-fabricatie si micro-asamblare ce a devenit posibila doar ca urmare a
integrarii unor tehnologii nou aparute (LIGA pe radiatie laser, electrodepunere in micromatrite).

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentatie tehnico-economica

DOCUMENTATIE PRIVIND TEHNOLOGIA DE FABRICATIE, PROIECT TEHNIC

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
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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)

7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

ACTUATOR CU ACTIONARE ELECTROMAGNETICA REALIZAT PRIN TEHNOLOGIA
LIGA – model functional

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 8/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Diminuarea deseurilor din viticultura prin valorificarea integrala a tescovinei de struguri sub forma compost si
extracte polifenolice stabile pentru protectia antifungica a vitei de vie si a lemnului (VITES)

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 166 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1160000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1340000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 166/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, Valea Calugareasca, icdvv@yahoo.com
2. S.C. CHEMSPEED SRL, chemspeed@europe.com
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Tehnologie de laborator pentru extracţia compuşilor polifenolici de interes prin procedee clasice
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional

Tehnologia ofera conditiile extractive optime
in vederea obținerii de compusi polifenolici din
tescovina de struguri in prezenta de acid
clorhidric in functie de temperatura, timp,
compozitia solventului, raportul solid-lichid.

3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

Obtinerea de extracte de compusi polifenolici prin valorificarea unor subproduse de tipul
tescovinei de struguri rezultata ca deseu in urma procesului de vinificatie.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Tehnologie de laborator pentru extracţia compuşilor polifenolici de interes prin
procedee clasice

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 9/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Diminuarea deseurilor din viticultura prin valorificarea integrala a tescovinei de struguri sub forma compost si
extracte polifenolice stabile pentru protectia antifungica a vitei de vie si a lemnului (VITES)

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 166 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1160000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1340000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 166/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, Valea Calugareasca, icdvv@yahoo.com
2. S.C. CHEMSPEED SRL, chemspeed@europe.com
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Tehnologie de laborator pentru extracţia compuşilor polifenolici de interes prin procedee clasice folosind acid lactic
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip

Tehnologia ofera conditiile extractive optime
in vederea obținerii de compusi polifenolici din
tescovina de struguri in prezenta in prezenta
de acid lactic, compus acceptat de chimia
verde, in functie de temperatura, timp,
compozitia solventului, raportul solid-lichid.

3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat

Obtinerea prin procedee prietenoase mediului de extracte de compusi polifenolici prin
valorificarea unor subproduse de tipul tescovinei de struguri rezultata ca deseu in urma
procesului de vinificatie.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Tehnologie de laborator pentru extracţia compuşilor polifenolici de interes prin
procedee clasice folosind acid lactic

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 10/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Diminuarea deseurilor din viticultura prin valorificarea integrala a tescovinei de struguri sub forma compost si
extracte polifenolice stabile pentru protectia antifungica a vitei de vie si a lemnului (VITES)

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 166 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1160000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1340000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 166/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, Valea Calugareasca, icdvv@yahoo.com
2. S.C. CHEMSPEED SRL, chemspeed@europe.com
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Tehnologie de laborator pentru extracţia compuşilor polifenolici de interes folosind microundele
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip

Tehnologie de extractie in vederea obținerii
de compusi polifenolici din tescovina de
struguri care foloseste microunde prin care se
creste cantitatea de extract polifenolic si se
reduce timpul de extractie. Este limitata de
volumul reactorului. Parametri urmariti si
optimizati au fost temperatura, timp,
compozitia solventului, raportul solid-lichid.

3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat

Obtinerea de extracte de compusi polifenolici prin valorificarea unor subproduse de tipul
tescovinei de struguri rezultata ca deseu in urma procesului de vinificatie utilizand microunde,
care au ca efect reducerea timpului de extractie si cresterea concentratiei de polifenoli.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Tehnologie de laborator pentru extracţia compuşilor polifenolici de interes folosind
microundele

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 11/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Diminuarea deseurilor din viticultura prin valorificarea integrala a tescovinei de struguri sub forma compost si
extracte polifenolice stabile pentru protectia antifungica a vitei de vie si a lemnului (VITES)

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 166 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1160000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1340000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 166/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, Valea Calugareasca, icdvv@yahoo.com
2. S.C. CHEMSPEED SRL, chemspeed@europe.com
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Tehnologie de laborator pentru obţinerea de complecşi de Cu2+ ai unor compuşi polifenolici
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip

Tehnologie
originala
de
obtinere
a
complecsilor de Cu2+ ai unor compuşi
polifenolici obținuti prin extractie din
tescovina de struguri. Acestia pot fi folositi
pentru protectia plantelor si sunt prietenosi cu
mediul.
Sinteza
implica
complexarea
polifenolilor din extracte cu saruri de cupru.
Au fost optimizati parametrii de reactie
respectiv concentratiile de lucru, temperatura,
timp, pH si metoda de separare.

3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

Obtinerea de complecsi de cupru ai polifenolilor extrasi din tescovina de struguri care pot fi
utilizati cu succes pentru protectia culturilor de vita de vie.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Tehnologie de laborator pentru obţinerea de complecşi de Cu2+ ai unor compuşi
polifenolici

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 12/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Diminuarea deseurilor din viticultura prin valorificarea integrala a tescovinei de struguri sub forma compost si
extracte polifenolice stabile pentru protectia antifungica a vitei de vie si a lemnului (VITES)

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 166 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1160000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1340000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 166/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, Valea Calugareasca, icdvv@yahoo.com
2. S.C. CHEMSPEED SRL, chemspeed@europe.com
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Tehnologie de compostare a tescovinei de struguri
Rezultat final
Rezultate intermediare

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip

Tehnologie de prelucrare a tescovinei din
struguri pentru utilizarea ca fertilizator al
solurilor de cultura pentru vita de vie. Pentru
intrarea rapida în fermentatie şi ridicarea
brusca a temperaturii >60°C si a surprinde
unii agenti patogeni în forma vegetativă,
tescovina se tratează cu culturi microbiene
selectionate.

3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

Obtinerea de compost din tescovina de struguri printr-o tehnologie cu temperatura controlata
in conditii de aerare minima care conduce la obtinerea unui produs de mai buna calitate.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Tehnologie de compostare a tescovinei de struguri

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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.

36/112

Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 13/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Diminuarea deseurilor din viticultura prin valorificarea integrala a tescovinei de struguri sub forma compost si
extracte polifenolice stabile pentru protectia antifungica a vitei de vie si a lemnului (VITES)

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 166 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1160000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1340000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 166/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, Valea Calugareasca, icdvv@yahoo.com
2. S.C. CHEMSPEED SRL, chemspeed@europe.com
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Complecşi de Cu2+ ai polifenolilor extrasi utilizabili impotriva unor fungii şi/sau virusuri ale plantelor
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip

Complecşii de Cu2+ ai polifenolilor extrasi din
tescovina de struguri reprezinta o serie de
compusi noi care pot fi folositi la protectia
vitei de vie impotriva unor fungii şi/sau
virusuri. Obtinerea lor implica complexarea
extractelor polifenolice cu saruri de cupru.
Compusii
au
fost
caracterizati
prin
spectroscopie IR; UV-VIS si HPLC:

3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

O serie noua de compusi chimici cu structura chelatica –complecsi de Cu ai polifenolilor
existenti in tescovina de struguri cu efect antifungic.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Complecşi de Cu2+ ai polifenolilor extrasi utilizabili impotriva unor fungii şi/sau
virusuri ale plantelor

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 14/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Diminuarea deseurilor din viticultura prin valorificarea integrala a tescovinei de struguri sub forma compost si
extracte polifenolice stabile pentru protectia antifungica a vitei de vie si a lemnului (VITES)

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 166 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1160000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1340000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 166/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, Valea Calugareasca, icdvv@yahoo.com
2. S.C. CHEMSPEED SRL, chemspeed@europe.com
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Studiul efectului de protecţie a viţei de vie de către complecşii de Cu2+ sintetizaţi din compuşi polifenolici împotriva unor fungii / virusuri
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip

Studiile efectuate in vivo si in vitro privind
actiunea chelatilor de cupru ai compusilor
polifenolici extrasi din tescovina de struguri,
prin comparatie cu cele mai bune metode de
protectie a vitei de vie, arata ca ei ofera o
protectie de 65-70% fata de metodele uzuale.

3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat

Compusii chimici cu structura chelatica –complecsi de Cu ai polifenolilor existenti in tescovina
de struguri prezinta efect antifungic important si pot fi utilizati in protectia culturilor de vita de
vie.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Studiul efectului de protecţie a viţei de vie de către complecşii de Cu2+ sintetizaţi
din compuşi polifenolici împotriva unor fungii / virusuri

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 15/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Diminuarea deseurilor din viticultura prin valorificarea integrala a tescovinei de struguri sub forma compost si
extracte polifenolice stabile pentru protectia antifungica a vitei de vie si a lemnului (VITES)

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 166 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1160000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1340000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1340000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 166/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, Valea Calugareasca, icdvv@yahoo.com
2. S.C. CHEMSPEED SRL, chemspeed@europe.com
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Studiu efectului anti-fungic al polifenolilor din Vitis vinifera si a complecsilor lor de cupru asupra Saprolegnia spp.
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip

Saprolegnia spp este un patogen al pestilor si
a oualelor lor care aduce pagube insemnate in
acvacultura. Folosirea complecsilor de cupru
ai polifenolilor ofera o alternativa interesanta
de combatere mai ales ca multi compusi
chimici uzuali sunt interzisi la ora actuala
datorita toxicitatii asupra pestilor. Curbele de
crestere, testele de difuzie in agar si studiile
de viabilitate celulara cu resazurina si DCIP
arata un efect inhibitor important atat al
chelatilor de cupru cat si a extractelor
polifenolice.

a)

b)

c)

d)

e)

3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat

Compusii chimici cu structura chelatica –complecsi de Cu ai polifenolilor existenti in tescovina
de struguri prezinta efect antifungic important si pot fi utilizati in protectia Saprolegnia spp care
este un patogen al pestilor

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Studiu efectului anti-fungic al polifenolilor din Vitis vinifera si a complecsilor lor de
cupru asupra Saprolegnia spp.

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 16/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

MATERIALE METALICE AVANSATE PENTRU NOILE GENERAȚII DE CENTRALE NUCLEARE, 4R - NUCLEARMAT

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 243 DATA 2014-10-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1427500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1237500 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1427500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1237500 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61.1 DIN CONTRACTUL NR 243/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT:
1. SC OPTOELECTRONICA-2001 SA;
2. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei”;
3. SC UPS PILOT ARM SRL;
4. SC METAV – Cercetare Dezvoltare SRL
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Aliaj metalic din clasa FeCrAl
Rezultat final

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent

Rezultate intermediare

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Material metalic multielement, având ca
element de noutate utilizarea concomitentă a
Zr, Y, Hf și Ti, are compoziția chimică: Fe =
70%, Cr = 16%, Al = 8%, Zr = 1,5%, Y =
1,5%, Hf = 1,5%, Ti = 1,5%, care este
caracterizat prin aceea că prezintă o foarte
bună rezistență la oxidare, coroziune și
eroziune la temperaturi ridicate, capabil să
formeze prin autogenerare straturi
superficiale protectoare de oxid de aluminiu
regenerabile, cu aderență ridicată la substrat,
în medii metalice lichide (plumb sau
amestecuri metalice plumb-bismut), în condiții
de iradiere, având duritatea cuprinsa in
domeniul 154 – 166 HV0.2 și care poate fi
utilizat la confecționarea unor elemente
pentru centrale nucleare din generația 4R,
care poate fi obținut în instalații RAV - VAR și
care permite prelucrarea cu laser a
suprafețelor active.

Aliaj metalic FeCrAl

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

4.1. tehnologiile societatii informationale
4.2. energie
4.3. mediu
4.4. sanatate
Microstructură dendritică de turnare a
materialului metalic multielement. Dendrite
de fază Feα înalt aliată si precipitări
inter-dendritice bogate in elemente de microaliere

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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

Aliajul poate fi utilizat la confecționarea unor elemente pentru centrale nucleare din generația
4R.

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

NR. A 00762 DATA 2017-09-28

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
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animale, etc. (national, european, international)

7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Aliaj metalic din clasa FeCrAl

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 17/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Sistem inteligent de navigaţie în mediul exterior destinat persoanelor cu dizabilităţi vizuale (SEE)

CATEGORIA DE PROIECT: TE

CONTRACT DE FINANTARE

NR 7 DATA 2015-10-01

Resurse Umane

DURATA CONTRACT

24 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

533690 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

533690 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

533690 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

533690 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 60 DIN CONTRACTUL NR 7/ 01.10.2017
PARTENERI IN PROIECT

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Sistem inteligent cu abilități cognitive de navigație în mediul exterior destinat persoanelor nevăzătoare
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
S-a dezvoltat un sistem de navigaţie bazat pe
GPS, cu o acurateţe ridicată, ce presupune
operaţii de localizare şi oferă informaţii cu
privire la direcţia şi traseele pe care
utilizatorul trebuie să le urmeze pentru a
ajunge la o destinaţie specificată la începutul
călătoriei.

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
Fig. 1. Interfața grafică a platformei SEE
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale

S-a dezvoltat un sistem ce foloseşte vederea
computerizată
pentru
detectarea
şi
clasificarea obstacolelor dinamice şi statice
întâlnite pe parcursul deplasării şi avertizarea
persoanelor nevazatoare asupra pericolelor
iminente cu care acestea vor interacţiona.

4.2. energie
Fig. 2. Platforma hardware a proiectului
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4.3. mediu
4.4. sanatate
4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara
4.6. biotehnologii
4.7. materiale, procese si produse inovative

Fig. 3. Modulul de detecție și recunoaștere de
obstacole

4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua

Proiectul de cercetare SEE va avea un impact puternic asupra comunităţii ştiinţifice deschizând
direcţii de cercetare multidisciplinare ce îmbină: sănătatea publică, informatică, inginerie şi
sisteme de comunicaţii. Sistemul dezvoltat în proiect va facilita integrarea utilizatorului în
societate și va creşte mobilitatea şi siguranţa acestuia.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Sistem inteligent cu abilități cognitive de navigație în mediul exterior destinat
persoanelor nevăzătoare

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 18/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Produse inovative de uz dentar cu aplicaţii multiple - LavEndo

CONTRACT DE FINANTARE

Nr. 229 DATA 2014-07-01

DURATA CONTRACT

39 LUNI

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA
ACRONIM PROGRAM

Parteneriate

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61. DIN CONTRACTUL NR 229/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, Calea Văcăreşti nr 187 - rectorat@utm.ro
2. Societatea Română pentru Studii Interdisciplinare cu Aplicabilitate ȋn Medicină, Bucureşti, str. Mărgelelor 107, ap.1 - avmanea@yahoo.com
3. S.C. Remed Prodimpex S.R.L., Bucureşti, Bd. Basarabia 208A, bl1T, ap 32, remedlaborator@gmail.com
Compoziţii şi procedeu de obţinere de formulări enzimatice inovative pentru lavajul canalului radicular
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Prezintă tehnologia de obţinere a unor soluţii
de lavaj a canalului radicular pe bază de
enzime şi componente ternare cu rol
acidifiant,
demineralizator,
antimicrobial.
Soluţia propusă este de tip binar,
amestecarea celor două amestecuri înainte de
utilizare.

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule

Degradarea enzimatica cu in prezenta de pepsina
Evolutia masei, %

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
0

2.7. obiecte fizice/produse

3

6

24

Timp, h
proba 1 (Nerv 1.1)

2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

1

proba 2 (Dintele 2.4 PA.ST)

proba 3 (Dintele 4.3)

proba 4

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

S-au realizat noi produse pentru tratarea canalului radicular şi cu alte aplicaţii ȋn igiena orală.

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

NR. A/00472 DATA 2016-06-30
NR. A/00734 DATA 2017-09-27

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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Compoziţii şi procedeu de obţinere de formulări enzimatice inovative pentru lavajul
canalului radicular

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 19/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

SENZORI PENTRU METALE BAZATI PE ELECTROZI MODIFICATI CU AZULENE PENTRU CONTROLUL CALITATII APEI SEMEMA

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 236 DATA 2014-07-01

PARTENERIATE

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1322500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1150000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1322500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1150000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 236/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. CENTRUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE "C. D. NENITESCU"
2. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD
3. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND
4. ANALIST SERVICE SRL

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Metode de sinteză a compuşilor azulenici
Rezultat final
Rezultate intermediare

Studii privitoare la 2 noi metode de
determinare a Pb(II) bazate pe electrozi
modificati (curbe de calibrare, parametrii
analitici);
optimizarea
metodei
pentru
determinarea plumbului din probe reale de
apă de canal si reziduale.

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule

Exemplu : parmetri analitici rezultati din studii
DPV pentru metale grele folosind electrozi
modificati cu ligandul:

2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent

LODCd<3x10-7M
LODPb< 10-7M
LODCu<6x10-7M
LODHg<6x10-7M

3.5. altele
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4) DOMENIUL DE CERCETARE

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-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua

S-au validat 2 noi metode de determinare a metalelor grele bazate pe electrozi modificati
pentru electroanaliza de Pb(II). Cercetarile au condus la obţinerea de noi senzori pentru
electroanaliza ionilor metalici bazati pe electrozi modificaţi, care au fost testaţi prin metoda de
preconcentrare şi stripping anodic.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Metode de sinteză a compuşilor azulenici

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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.

57/112

Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 20/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

SENZORI PENTRU METALE BAZATI PE ELECTROZI MODIFICATI CU AZULENE PENTRU CONTROLUL CALITATII APEI SEMEMA

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 236 DATA 2014-07-01

PARTENERIATE

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1322500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1150000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1322500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1150000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 236/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. CENTRUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE "C.D.NENITESCU"
2. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD
3. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND
4. ANALIST SERVICE SRL

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

39 liganzi azulenici
Rezultat final

Rezultate intermediare

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Studii privitoare la sinteza si caracterizarea
(fizico-chimica si electrochimica) a 39 liganzi
azulenici noi;

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii

Exemplu : parmetri analitici rezultati din studii
DPV pentru metale grele folosind electrozi
modificati cu ligandul:

2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional

LODCd<3x10-7M
LODPb< 10-7M
LODCu<6x10-7M
LODHg<6x10-7M

3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele
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4) DOMENIUL DE CERCETARE

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-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

Studiile efectuate au condus la sinteza si caracterizarea (fizico-chimica si electrochimica) a 39
liganzi azulenici noi (nedescrisi pana acum în literatura)

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

39 liganzi azulenici

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 21/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

SENZORI PENTRU METALE BAZATI PE ELECTROZI MODIFICATI CU AZULENE PENTRU CONTROLUL CALITATII APEI SEMEMA

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 236 DATA 2014-07-01

PARTENERIATE

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1322500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1150000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1322500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1150000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 236/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. CENTRUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE "C.D.NENITESCU"
2. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD
3. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND
4. ANALIST SERVICE SRL

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Tehnologii de sinteza la scara de laborator
Rezultat final
Rezultate intermediare

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
S-au elaborat protocoale pentru 2 tehnologii
de sinteza a compusilor la scara de laborator,
2 prototipuri de senzori de metale grele

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele
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4) DOMENIUL DE CERCETARE

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-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

S-au realizat protocoale pentru 2 tehnologii de sinteza a compusilor la scara de laborator
pentru obținerea sistemelor heteroaromatice de tip săruri de piriliu sau piridine.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Tehnologii de sinteza la scara de laborator

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 22/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Materiale şi procese inovative pentru îndepărtarea selectivă a metalelor grele din apele uzate HAP-CHIT-MAG

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

Nr. 92 data 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1442550.00 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

ACRONIM PROGRAM

1250000.00 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1442550.00 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000.00 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 92/1.07.2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE-CA Bucuresti – office@icpe-ca.ro
2. Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu – ICF – office@icf.ro
3. SC KEMCRISTAL SRL – office@kemcristal.ro
4. Institutul de Studii si Proiectari Energetice SA – ISPE – office@ispe.ro

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Tehnologie de îndepărtare a ionilor metalelor grele din ape uzate de mină folosind materialele sintetizate
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

Apele uzate din industria
minieră impurificate cu
metale grele, cu pH acid, se
pot epura în instalaţii cu
următoarele
trepte
de
epurare:
- tratarea cu hidroxid de calciu
pentru neutralizare.
- decantarea pentru separarea
precipitatului de hidroxizi ai
metalelor și filtrarea;
- adsorbţia/filtrarea prin filtre
echipate cu echipate cu
materiale
adsorbante
magnetice (MAG) cu rezultate
foarte bune (eficienţă de
îndepărtare
mare)
şi
hidroxiapatită
(HAP),
compozite
chitosanhidroxiapatita (CHIT-HAP), cu
eficienţă mare pentru Pb, Fe,
Mn şi eficienţă redusă pentru
Zn.

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat

S-a propus o tehnologie de remediere a apelor uzate din industria miniera prin precipitareadsorbtie pe materiale magnetice, hidroxiapatita de sinteza si compozite ale hidroxiapatitei cu
chitosanul.

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
(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)

65/112

7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

Tehnologie de îndepărtare a ionilor metalelor grele din ape uzate de mină folosind
materialele sintetizate

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE

3

14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 23/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Materiale şi procese inovative pentru îndepărtarea selectivă a metalelor grele din apele uzate HAP-CHIT-MAG

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

Nr. 92 data 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1442550 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1442550 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 92/1.07.2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE-CA Bucuresti – office@icpe-ca.ro
2. Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu – ICF – office@icf.ro
3. SC KEMCRISTAL SRL – office@kemcristal.ro
4. Institutul de Studii si Proiectari Energetice SA – ISPE – office@ispe.ro

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Instalaţie micro-pilot de epurare a apelor uzate cu conţinut de ioni metalici
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale

Ţinând
seama
de
componenţa instalaţiei de
laborator şi de caracteristicile
coloanei de adsorbţie utilizate
in scopul eliminarii ionilor de
plumb din solutii sintetice, sa proiectat o instalaţie micropilot de epurare a apelor
uzate.
Instalaţia
micro-pilot
se
compune din următoarele
echipamente: rezervor apă
impurificată,
pompă
apă
impurificată,
coloană
de
adsorbţie/filtrare echipată cu
material adsorbant treapta Ia, coloană de adsorbţie/
filtrare echipată cu material
adsorbant treapta a II-a,
rezervor
apă
epurată,
rezervor apă servicii interne,
pompă apă servicii interne.
Figura 1. Schema de flux a instalaţiei micro-pilot de epurare
a apelor uzate cu conţinut de ioni metalici
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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

Figura 2. Instalaţia experimentală utilizată în studii în regim
continuu pentru remedierea apelor uzate cu conţinut de ioni
metalici

4.9. cercetari socio-economice si umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

S-a proiectat o instalatie la scara micro-pilot de remediere a apelor uzate cu continut de ioni ai
metalelor grele prin adsorbtie pe microparticule de hidroxiapatita de sinteza.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

Instalaţie micro-pilot de epurare a apelor uzate cu conţinut de ioni metalici

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 24/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Materiale şi procese inovative pentru îndepărtarea selectivă a metalelor grele din apele uzate HAP-CHIT-MAG

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

Nr. 92 data 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1442550.00 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

ACRONIM PROGRAM

1250000.00 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1442550.00 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000.00 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 92/1.07.2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE-CA Bucuresti – office@icpe-ca.ro
2. Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu – ICF – office@icf.ro
3. SC KEMCRISTAL SRL – office@kemcristal.ro
4. Institutul de Studii si Proiectari Energetice SA – ISPE – office@ispe.ro

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Procedeu nou de obţinere a unui material adsorbant pe bază de silice mezoporoasă funcţionalizată cu 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehidă în scopul
eliminării ionilor de plumb din ape uzate
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent

S-a propus un procedeu nou de sinteză a
silicei mezoporoase funcţionalizate care
elimină
dezavantajelor
metodelor
hidrotermale de sinteză, prin aceea că
utilizează o strategie simplă, şi anume
autoasamblarea indusă prin evaporare (EISA),
o metodă sol-gel cu consum energetic şi
costuri reduse, şi conduce la obţinerea unei
structuri mezoporoase bine definite şi
ordonate, cu o densitate mare de grupări
amino pe suprafaţa internă a porilor, care
printr-o reacţie de condensare simplă cu un
agent
chelator
(2-hidroxi-3metoxibenzaldehida) conduce la obţinerea
unui material adsorbant cu suprafaţă specifică
şi volum mare de pori şi, respectiv, cu o
distribuţie dimensională a porilor ce permite
adsorbţia facilă şi rapidă a ionilor metalici Pb2+
din soluţii apoase.

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

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-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat

S-a propus o nouă metodă de sinteză a silicei mezoporoase funcţionalizate cu suprafaţă
specifică şi volum mare de pori şi, respectiv, cu o distribuţie dimensională a porilor ce permite
adsorbţia facilă şi rapidă a ionilor metalici Pb2+ din soluţii apoase.

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

NR A100659 DATA 2017-09-15

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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

Procedeu nou de obţinere a unui material adsorbant pe bază de silice mezoporoasă
funcţionalizată cu 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehidă în scopul eliminării ionilor de
plumb din ape uzate

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE

3

14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 25/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

SOLUȚII INOVATIVE DESTINATE CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR ȘI ECHIPAMENTELOR
INDUSTRIALE PRIN UTILIZAREA UNOR MATERIALE COMPOZITE TERMOIZOLANTE BIODEGRADABILE

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 85 DATA 2014-11-10

Parteneriate

DURATA CONTRACT

33 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 7 DIN CONTRACTUL NR 85/2014a CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE -ICECHIM BUCURESTI
2. CEPROCIM S.A
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Stand experimental pentru testarea bio-izolațiilor în procese industriale
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
4.2. energie

În această etapă a proiectului s-a construit un
stand experimental destinat testării bioizolațiilor în instalații industriale. O imagine de
ansamblu a standului experimental este
prezentată în Figura 1. Principalele elemente
componente ale standului experimental sunt:
1. Boiler ACM ROMSTAL SICC 100 litri; 2.
Aerisitor automat cu ventil de blocaj; 3.
Manometru; 4. Termometru; 5. Panou de
comandă; 6. Camera frigorifică; 7. Ventil
electromagnetic; 8. Debitmetru de apă; 9.
Schimbător în plăci; 10. Vana cu 3 căi; 11.
Pompa; 12. Alimentare cu apă; 13. Vas de
expansiune. Din punct de vedere funcțional
standul
experimental
permite
testarea
izolațiilor termice folosite în echipamente
industriale
care
utilizează
agenți
termodinamici destinați încălzirii și răcirii.
Standul a fost conceput pentru a reproduce în
condiții de laborator situațiile reale de stocare
a fluidelor calde sau reci în recipiente izolate
termic (boilerul 1. din Figura 12). Prin
amplasarea boilerului 1. (izolat termic cu
izolația test), într-o cameră izolată termic, în
care
temperatura
ambiantă
poate
fi
controlată, se poate determina experimental
timpul de răcire, respectiv încălzire a fluidului
stocat. Cunoscând temperatura inițială a

Fig.1. Imagine de ansamblu a standului
experimental pentru testarea bio-izolațiilor în
echipamente industriale
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4.3. mediu
4.4. sanatate
4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara
4.6. biotehnologii

fluidului, temperatura din camera izolată
termic (menținută contantă pe parcursul
determinărilor experimentale cu o precizie de
0,5 ◦C), grosimea izolației termice test și
timpul de atingere a echilibrului termic, se
poate determina experimental, printr-o
metodă indirectă, coeficientul global de
schimb de căldură și implicit, coeficientul de
conductivitate termică a izolațiilor testate

4.7. materiale, procese si produse inovative
4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua
6.4. tehnologie modernizata

Standul experimental permite simularea condițiilor de mediu ambiant pe timp de vară sau iarnă
prin asigurarea unei temperaturi în camera izolată termic cuprinsă intr-un interval +45 ◦C ÷ -15
◦C. În cazul simulării situației în care fluidul rece este stocat pe timpul verii, temperatura inițială
a fluidului stocat poate fi controlată într-un interval -15 ◦C ÷ +15 ◦C. În cazul simulării situației
în care fluidul cald este stocat pe timpul iernii, temperatura inițială a fluidului stocat poate fi
controlată într-un interval +60 ◦C ÷ +5 ◦C.

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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Stand experimental pentru testarea bio-izolațiilor în procese industriale

MOD DE VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 26/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Obtinerea si investigarea a unor structure hibride cu porozitate controlata utilizate in ingineria tesuturilor osoase

CONTRACT DE FINANTARE

NR. 43 DATA 2016-01-16

DURATA CONTRACT

24 LUNI

ACRONIM PROGRAM

CATEGORIA DE PROIECT: ERANET - RusPlus
Orizont 2020

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

458996 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

458996 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

458996 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

426803 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 17 DIN CONTRACTUL NR 43/16.01.2016 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Acoperiri osteoconductive pe baza de fosfati de calciu (hidroxiapatita) nedopate si dopate cu ioni metalici (Mg, Sr si Ag) prin metode
electrochimice
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
A
fost
realizata
biofunctionalizarea
substraturilor poroase si a celor cu structura
complexa 3D din aliaj Ti6Al4V obtinute prin
printare tridimensionala - topire cu fascicul de
ioni (EBM) - cu acoperiri osteoconductive pe
baza de fosfati de calciu (hidroxiapatita)
nedopate si dopate cu ioni metalici (Mg, Sr si
Ag) prin metode electrochimice.

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
4.2. energie
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4.3. mediu
4.4. sanatate
4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara
4.6. biotehnologii
4.7. materiale, procese si produse inovative
4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

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

Biofunctionalizarea structurilor poroase si cu structura complexa 3D metalice cu porozitate
controlata cu acoperiri pe baza de fosfati de calciu nedopate si dopate cu ioni metalici (Mg, Sr,
Ag) utilizand tehnici asistate electrochimic in vederea imbunatatirii comportamentului acestuia
la contactul cu mediile biologice umane. Necesitatea cercetarilor in domeniu decurge din faptul
ca in momentul de fata un numar tot mai mare de pacienti prezinta defecte osoase ce sunt
cauzate de traume, tumori sau alte afectiuni ale tesuturilor dure. Asadar dezvoltarea de noi
materiale cu proprietati imbunatatite vine ca o necesitate fireasca in evolutia biomaterialelor,
oferind noi perspective ce sunt inspirate de catre insasi structura naturala a osului.

6.7. altele ...........................
INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentatie tehnico-economica
cerere inregistrare brevet de inventie

NR. A/00821 DATA 2017-10-12

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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

Acoperiri osteoconductive pe baza de fosfati de calciu (hidroxiapatita) nedopate si
dopate cu ioni metalici (Mg, Sr si Ag) prin metode electrochimice

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 27/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

MODEL EXPERIMENTAL CAMERĂ DE ARDERE CU FLACĂRĂ TURBULENTĂ, CU GAZE NATURALE ÎMBOGĂŢITE CU
HIDROGEN - HIDROCOMB

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 76 DATA 2014-09-23

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1437500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1437500 LEI
1250000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR. 2 DIN CONTRACTUL NR. 76 / 2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Model experimental pentru o cameră de ardere (combustor) din componența unui turbomotor cu gaze, și, parțial pentru un arzător industrial
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
4.2. energie

Activitatea desfășurată în cadrul proiectului "
MODEL EXPERIMENTAL CAMERĂ DE ARDERE
CU FLACĂRĂ TURBULENTĂ, CU GAZE
NATURALE ÎMBOGĂŢITE CU HIDROGEN"
acronim – HIDROCOMB în perioada 20142017 a avut ca obiectiv principal dezvoltarea
unei noi tehnologii pentru arderea cu excese
mari de aer a gazelor naturale îmbogățite cu
hidrogen și a unui model experimental pentru
o cameră de ardere (combustor) din
componența unui turbomotor cu gaze, și,
parțial pentru un arzător industrial (ținând
cont de similitudinea dintre acesta și zona
primară a camerei de ardere, la presiune
joasă). In acest scop au fost parcurse
urmatoarele etape:
1. Efectuarea unei documentări privind
modelele de combustie existente pentru a
evalua starea actuală a domeniului modelării
combustiei, proiectării și experimentării,
concentrându-se asupra punctelor forte și
slabe ale fiecărui model cu privire la aplicarea
lor în modelarea combustiei preamestecate a
gazului natural îmbogățit cu hidrogen.
Alegerea
modelului
de
combustie
și
dezvoltarea acestuia. Alegerea celor mai
potrivite mecanisme de reacție chimică.
Definirea cazurilor de testat. Analiza

Fig.1 Configuratia experimentala
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4.3. mediu
4.4. sanatate
4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara
4.6. biotehnologii
4.7. materiale, procese si produse inovative
4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si umaniste

rezultatelor.
2. Determinarea teoretică și experimentală a
caracteristicilor combustiei. Concepția și
proiectarea standului de încercări a zonei
primare de înalta presiune a camerei de
ardere a turbomotorului, dotat cu ferestre de
cuarț și a unui stand de încercări pentru
arzător de joasă presiune. Construcția,
instrumentarea și calibrarea celor două
standuri. Determinări experimentale pe cele
două standuri folosind metode și aparatura
laserometrice de ultima generație cum ar fi
PIV (Particle Image Velocity) și LIF (Laser
Induced Fluorescence). Simulări CFD pentru
cele doua teste folosind software-ul propriu al
COMOTI,
LEMLES.
Corelarea
datelor
experimentale cu cele din simulările CFD.
3. Proiectarea și modelarea CFD a modelului
experimental de camera de ardere. Cercetări
tehnologice privind sudura și brazarea de
înaltă precizie în vederea realizării modelului
experimental de cameră de ardere pentru
turbomotor.
Realizarea
modelului
experimental
de
cameră
de
ardere,
proiectarea și realizarea parțială (în primă
fază) a standului de încercări ale modelului
experimental de cameră de ardere.
4. Realizarea completă a standului de
încercări a modelului experimental de cameră
de ardere. Instrumentarea și calibrarea
standului
experimental.
Determinarea
caracteristicilor
camerei
de
ardere
experimentale.
Corelarea
datelor
experimentale cu cele din simulările numerice.
5. Reproiectarea modelului experimental de
cameră de ardere rezultată în urma analizelor
de
optimizare,
realizarea modificărilor,
experimentări finale, concluzii.
6. Diseminarea rezultatelor proiectului.
Activități de comunicare: internet, mese
rotunde, sesiuni științifice, etc.. Evaluarea
ecologică privind tehnologiile cu emisii reduse
de carbon. Plan comercial.

Fig.2 Forma finala de injector-turbionator si
noua configuratie de camera de ardere.

Modelul experimental a fost proiectat si
realizat, cu urmatoarele caracteristici:
• diametru carcasei camerei de ardere 125
mm executata din quart;
• turbionatorul folosit si in etapa II si IV;
• diametrul tubului de foc 100 mm, executat
din tabla otel refractar, cu gauri de diametru
0,5 mm pas 4 mm, 2 mm intre randuri
diametrul minim fiind de 0.35 mm;

80/112

5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua

• sectiunea de evacuare in raport de
sectiunea tubuluii de foc = sectiune tub de
foc/sectiune evacuare=0.7.
• Gaurile de 0.5 mm pentru racirea peretilor
prin efuzie;
In Figura 1 se prezinta o vedere 3D proiect si
vedere a amenajarii experimentale.
Forma finala de injector-turbionator si noua
configuratie de camera de ardere, este
prezentata in Fig. 2.
„Camera de ardere cu preamestec si turbionare”, reprezintă un nou tip de camera de ardere cu
un turbionator special conceput pentru arderea eficienta a hidrogenului împreună cu gazul
metan in diverse proporții ca soluție inovativa pentru înlocuirea combustibililor gazoși clasici in
turbomotoare folosite industrial cu combustibili fără conținut de carbon, cum ar fi hidrogenul.

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

NR. A/00025 DATA 2016-01-12

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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

Model experimental pentru o cameră de ardere (combustor) din componența unui
turbomotor cu gaze, și, parțial pentru un arzător industrial

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 28/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Utilizarea resurselor energetice regenerabile pentru cresterea independentei energetice a miniserelor si solariilor ENERGSER

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR 67 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1244200 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1244200 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1244200 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1081500 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI Act aditional 4 / 12.09.2016 DIN CONTRACTUL NR. 67/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. INOE 2000 IHP Bucureşti
2. USAMV Iaşi
3. CHIMICA R&D SA
4. FERROLI Romania SRL
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Sistem generator de aer cald bazat pe principiul TLUD
Rezultat final
Rezultate intermediare

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
- Tehnologie inovativă pentru un sistem
generator de biogaz tip TLUD, care foloseste
drept combustibil material lignocelulozic tocat
si uscat, provenit din crengi, vita de vie,
precum si din alte resturi vegetale din
productia secundara agricola. Echipamentul
este destinat incalzirii serelor si solariilor. In
paralel se urmareste utilizarea reziduurilor
rezultate din ardere ca ingrasamant agricol.
- Prototip sistem generator de aer cald bazat
pe principiul TLUD, complet automatizat, care
permite aplicarea unor solutii noi cu privire la
preincalzirea si controlul electronic al aerului
de combustie si de ardere, adoptand solutii
tehnice ieftine dar cu rezultate energetice si
de protectie a mediului superioare solutiilor
clasice de incalzire. Caracteristici tehnice:
Capacitate schimbător: 20 kW; Debit aer: 605
m3/h; Debitul de gaze arse: 0.017 kg/s;
Temperatură aer intrare: 8 °C; Temperatură
aer iesire: 108 °C; Temperatură aer intrare:
650 °C; Temperatură aer ieşire: 250 °C;
Schimbător de căldura gaz-gaz;; Coeficient de
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4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
4.2. energie
4.3. mediu
4.4. sanatate
4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara
4.6. biotehnologii

transfer de căldură: 10 W/(m2K); Schimbător
în contracurent.
- Versiune suplimentară pentru sistem
generator de aer cald, la nivel de proiect,
destinat incalzirii serelor si solariilor, cu
funcţionare pe bază de biomasă tocată şi
pelete. Caracteristici funcţionale: raportul
debit aer secundar/aer primar - 2.62; Viteza
superficială a gazului de sinteză - 0.03 – 0.04
m/s; concentraţie specifică de PM2.5 < 2.4
mg/MJ; debit gaze ardere la ieşirea din
reactor - 0.007 m3/s; temperatură medie gaze
ardere la ieşirea din reactor 6940C;
temperatură aer proaspăt la ieşirea din
schimbătorul de căldură - 78...105 0C.

4.7. materiale, procese si produse inovative
4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

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

Caracterul inovativ consta în crearea unui sistem generator de aer cald bazat pe principiul
TLUD, care permite aplicarea unor solutii noi cu privire la preincalzirea aerului de combustie si
de ardere, adoptand solutii tehnice ieftine dar cu rezultate energetice si de protectie a
mediului superioare solutiilor clasice de incalzire. În paralel s-a urmarit obţinerea de biochar ca
reziduu rezultat din ardere, cu potenţial de utilizare ca ingrasamant agricol. Prin urmare, s-a
avut în vedere crearea de valoare pentru societate, prin conceperea, executarea si testarea
unui model experimental si a unui prototip pentru instalatia de incalzire a miniserelor la un
pret de cost accesibil pentru utilizatorii finali, cu parametri functionali imbunatatiti, cu un nivel
neutru al gradului de poluare a mediului inconjurator si cu costuri de utilizare foarte reduse
(combustibil ieftin si disponibil, mentenanta simplificata). Până la data începerii derulării
proiectului, un echipament similar bazat pe procedeul TLUD nu a fost oferit pe piata interna
sub forma unui produs vandabil. 9

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

NR A/00286 DATA 2015-04-27
NR A/00834 DATA 2016-11-16

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

7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE

3

14

Sistem generator de aer cald bazat pe principiul TLUD

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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.

85/112

Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 29/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Platforma online inteligenta colaborativa pentru proiectarea si fabricarea ghidajelor personalizate in chirurgia
ortopedica - POIGO

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR. 5 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1572000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1572000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1572000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1052500 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR. 5 / 2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. Spitalul Clinic Colentina din Bucuresti
2. OSF Global Services SRL
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Platforma informatica
Rezultat final

Rezultate intermediare

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Platforma POIGO poate fi utilizată de chirurgi
pentru:
1. solicitarea realizării unui model anatomic
(virtual şi fizic) al unei structuri anatomice
osoase pe baza datelor CT ale pacientului;
2. solicitarea realizării unui ghid chirurgical
(model virtual şi fizic) personalizat pentru
pacient pe baza datelor CT ale pacientului.
Accesul chirurgului în platformă se face pe
baza unui nume de utilizator şi a unei parole,
putând fi generate oricât de multe cazuri
clinice. Activitatea chirurgului în platformă
este însoţită de informaţiile incluse în
meniurile contextuale amplasate în partea
dreaptă a ecranului. Acestea pot fi accesate la
cerere în diferite etape de selecţie/completare
a chestionarelor structurate.
Baza de cunoştinţe a platformei înglobează
atât informaţiile incluse în meniurile
contextuale pentru chirurgi, cât şi informaţii
de lucru pentru ingineri.
Funcţionalităţi:
Acces aplicații, informații & baze de date:
• Utilizator general: informații generale
despre
proiect,
utilitatea
ghidajelor

86/112

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

5) DOMENII DE APLICABILITATE

8

64 Cercetare-dezvoltare

chirurgicale individualizate, platformă și
tutoriale despre utilizarea platformei, lista
principalelor articole din literatură, tipuri de
proceduri de chirurgie ortopedică în care pot
fi utilizate ghidaje chirurgicale individualizate,
informații despre procedee de fabricație
aditivă (FA), materiale și aplicații medicale ale
FA, forum general etc.;
• Utilizator chirurg: postare/căutare proiect,
introducere pacient nou/selectare pacient,
selectare colaborator inginer, chestionare
structurate, încărcarea datelor CT/RMN,
viewer colaborativ și instrumente de
comunicare cu inginerul;
• Utilizator inginer: rapoarte specificații
tehnice
pentru
ghidaje
chirurgicale
individualizate,
date
CT/RMN,
viewer
colaborativ și instrumente de comunicare web
cu chirurgul.
Sistem de gestiune bază de date:
- Microsoft SQL Server.
Administrare:
• Management acces platformă pentru
utilizatori;
• Management bază de date eterogene;
• Salvare,
la
cerere,
a
mesajelor
comunicate;
• Generare rapoarte diverse (număr de
proiecte inițiate, număr de utilizatori
înregistrați și tipul acestora etc.);
• Monitorizări online diverse (monitorizarea
online
a
procesului
de
proiectare,
monitorizarea online a procesului de
fabricație).
Comunicare:
• Comunicare în timp real prin mesaje
scrise;
• Alte modalități de comunicare web (emailuri, alerte, forum etc.);
• Vizualizare colaborativă a modelului 3D și
adnotare model 3D.
Interfaţa utilizator:
• Introducere date şi selectare opţiuni prin
ferestre de dialog, căsuţe de selecţie şi
meniuri contextuale;
• Utilizare icon-urilor consacrate;
• Utilizare de imagini grafice sugestive ca
suport al selecțiilor utilizatorilor;
Includere viewer 3D pentru vizualizarea
modelelor STL reconstruite.

Aplicaţie tip #1
Construirea unui
model anatomic (3D)

Aplicaţie tip #2
Ghidaj chirurgical
personalizat

dicom
Încărcarea datelor CT

Contactarea
inginerilor

Pacient
Alegerea zonei anatomice

Antebraţ/
Cost

Şold/Tibie/
Picior

Generarea
raportului
pentru inginer

Tibie/Genun
chi

Şold

Braţ/
Umăr

Coloană

Picior

Deformare degenerativă
Deformare post-traumatică/
Deformare malformativă/
Altele

Deformare degenerativă
Deformare post-traumatică/
Deformare malformativă/
Altele

Deformare degenerativă
Deformare post-traumatică/
Deformare malformativă/
Altele

Osteotomie

Osteotomie

Osteotomie

dicom
Încărcarea datelor CT

dicom
Încărcarea datelor CT

dicom
Încărcarea datelor CT

Ghidaj
găurire

Ghidaj tăiere

Ghidaj
găurire

Ghidaj tăiere

Ghidaj
găurire

Ghidaj tăiere

Şuruburi/
Broşe K/
Plăci fixare

Lame
fierăstrău

Şuruburi/
Broşe K/
Plăci fixare

Lame
fierăstrău

Şuruburi/
Broşe K/
Plăci fixare

Lame
fierăstrău

Generarea raportului pentru
inginer

POIGO este o platformă online inteligente de tip e-health care oferă, într-un mediu colaborativ,
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6) CARACTERUL INOVATIV

6.1. produs nou
6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua
6.4. tehnologie modernizata
6.5. serviciu nou
6.6. serviciu modernizat
6.7. altele ...........................

cunoștințele și instrumentele necesare pentru transpunerea cerințelor chirurgilor ortopezi în
specificații tehnice de proiectare și de fabricare a ghidurilor specifice pacientului. Platforma
transpune nevoile chirurgilor în specificaţii tehnice prin intermediul chestionarelor structurate
adaptate fiecărui tip de intervenţie chirurgicală. Aceste chestionare acționează drept cadru
pentru deducerea cerințelor de proiectare/fabricaţie, utilizarea lor conducând la conferirea unui
grad de automatizare procesului de proiectare al ghidurilor chirurgicale.
Platforma integrează cunoştinţe medicale, de proiectare şi tehnologice, metodele, cerințele și
constrângerile lor specifice, precum și instrumente asociate de lucru, în scopul asistării
inteligente în luarea deciziilor pentru dezvoltarea de produse medicale personalizate.

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentatie tehnico-economica
cerere inregistrare brevet de inventie

NR. A 1004 DATA 2015-12-15

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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Platforma informatica

MOD DE VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 30/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Tehnologie si echipament de inalta productivitate si precizie pentru micro-electroeroziune asistata de ultrasunete HighTechMicroEDM+US

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR. 222 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1208750 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1208750 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1208750 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1050500 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR. 61 DIN CONTRACTUL NR. 222/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. IMSAR
2. ICTCM
3. EDMIng
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Tehnologie optimizata µEDM-US
Rezultat final
Rezultate intermediare

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

- tehnologie optimizata µEDM+US privind

parametrii de iesire, comparativ cu µEDM
clasica:
• reducerea rugozitatii suprafetei
prelucrate cu pana la 50%;
• reducerea uzurii volumetrice relative cu
pana la 50%;
• cresterea productivitatii cu peste 100%.

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
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4) DOMENIUL DE CERCETARE

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-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

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

Echipamentul și tehnologia µEDM+US sunt originale și inovatoare, având mai multe elemente de
noutate pe plan mondial, care au constituit subiectele unor cereri de brevet astfel: sisteme de
orientare și fixare a lanțurilor ultrasonice; generatorul dedicat µEDM+US cu impuls poluator pentru a
genera trenuri de impulsuri în semiperioada ultrasonică de întindere a lichidului dielectric, sincronizat
cu generatorul de ultrasunete, tehnologia optimizată µEDM+US cu două abordări inovative:
suprapunere a impulsurilor peste faza microjeturilor cumulative (sau livrare în proximitate) și
îndepărtarea marginilor craterelor anterioare prin efectul undelor de șoc produse de cavitația
ultrasonică orientate paralel cu suprafața prelucrată, crescând productivitatea cu peste 100% și
reducând rugozitatea cu până la 50%, în raport cu prelucrarea neasistată de ultrasunete.

6.7. altele ...........................
INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentatie tehnico-economica
cerere inregistrare brevet de inventie

NR. A/00529 DATA 2015-07-23
NR. A/00529 DATA 2015-07-23

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
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animale, etc. (national, european, international)

7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE

3

14

Tehnologie optimizata µEDM-US

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 31/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Tehnologie si echipament de inalta productivitate si precizie pentru micro-electroeroziune asistata de ultrasunete HighTechMicroEDM+US

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

NR. 222 DATA 2014-07-01

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1208750 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1208750 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1208750 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1050500 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR. 61 DIN CONTRACTUL NR. 222/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. IMSAR
2. ICTCM
3. EDMIng
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Echipament modular prototip pentru µEDM-US
Rezultat final
Rezultate intermediare

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
- echipament modular prototip pentru
µEDM+US cu caracteristicile:
• generator de impulsuri EDM: tensiune de
amorsare uo = 90, 120, 150 V, timpi de
impuls 0,1 -1 µs; trepte de curent I =
0,1; 0,3; 0,9 A;
• sistem de avans : rezolutie i = 0,25 µm;
repetabilitate si precizie de pozitionare <
1 µm;
• generator de ultrasunete cu frecventa
nominala 40 kHz si control automat al
frecventei;
• agregat de pompare, presiune 7 MPa si
filtrare a dielectricului, finete de filtrare <
1 µm;
• lanturi ultrasonice care includ electroziscula pentru microprelucrari, care
oscileaza cu amplitudini A = 1…2 µm;
• dispozitive de orientare si fixare a
lanturilor ultrasonice, electrozilor-scula si
pieselor cu precizie micrometrica.
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4) DOMENIUL DE CERCETARE

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-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

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

Echipamentul și tehnologia µEDM+US sunt originale și inovatoare, având mai multe elemente de
noutate pe plan mondial, care au constituit subiectele unor cereri de brevet astfel: sisteme de
orientare și fixare a lanțurilor ultrasonice; generatorul dedicat µEDM+US cu impuls poluator pentru a
genera trenuri de impulsuri în semiperioada ultrasonică de întindere a lichidului dielectric, sincronizat
cu generatorul de ultrasunete, tehnologia optimizată µEDM+US cu două abordări inovative:
suprapunere a impulsurilor peste faza microjeturilor cumulative (sau livrare în proximitate) și
îndepărtarea marginilor craterelor anterioare prin efectul undelor de șoc produse de cavitația
ultrasonică orientate paralel cu suprafața prelucrată, crescând productivitatea cu peste 100% și
reducând rugozitatea cu până la 50%, în raport cu prelucrarea neasistată de ultrasunete.

6.7. altele ...........................
INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA
documentatie tehnico-economica
cerere inregistrare brevet de inventie

NR. A/00533 DATA 2015-07-23
NR. A/00534 DATA 2015-07-23

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
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animale, etc. (national, european, international)

7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE VALORIFICARE

3

14

Echipament modular prototip pentru µEDM-US

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 32/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

TEHNOLOGIE CONSERVATIVĂ DE PRELUCRARE A SOLULUI - ConsTillTech

CONTRACT DE FINANTARE

NR 181 DATA 2014-07-01

DURATA CONTRACT

35 LUNI

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA
ACRONIM PROGRAM

Parteneriate

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1457500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1457500 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1457500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 181/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. INMA Bucuresti valentin_vladut@yahoo.co
2. USAMVB Timisoara sobungi@yahoo.com
3. MASCHIO-GASPARDO ROMANIA SRL rrigo@maschio.ro
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Echipament inovativ de prelucrare conservativa a solului
Rezultat final
Rezultate intermediare

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Echipamentul tehnic inovativ de prelucrare a
solului este conceput astfel încât să înglobeze
în soluţia constructivă a organelor active,
supuse cel mai intens uzurii, cele mai noi
descoperiri
în
domeniul
materialelor
compozite/
nanotehnologiilor,
asigurând
durabilitate sporita, o fiabilitate ridicata si
costuri mai scazute cu menetenţa, in
comparatie cu materialele si cu tratamentele
termice aplicate in mod traditional, la aceste
organe de lucru.

3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua

Echipamentul inovativ a fost implemntat în producţie de serie la MASCHIO GASPARDO România
si permite prelucrarea unor suprafeţe mai mari de teren, în agregat cu surse energetice de
peste 200 CP, cu viteze de lucru de 2-3 ori mai ridicate decât în cazul maşinilor de lucrat solul
clasice, păstrând în sol susbstanţele nutritive şi apa, obţinându-se indici calitativi ai lucrării
solului superiori.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Echipament inovativ de prelucrare conservativa a solului

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 33/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

TEHNOLOGIE CONSERVATIVĂ DE PRELUCRARE A SOLULUI - ConsTillTech

CONTRACT DE FINANTARE

NR 181 DATA 2014-07-01

DURATA CONTRACT

35 LUNI

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA
ACRONIM PROGRAM

Parteneriate

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1457500 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1457500 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

1457500 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

1250000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 61 DIN CONTRACTUL NR 181/2014 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1. INMA Bucuresti valentin_vladut@yahoo.co
2. USAMVB Timisoara sobungi@yahoo.com
3. MASCHIO-GASPARDO ROMANIA SRL rrigo@maschio.ro
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Tehnologie inovativa de prelucrare conservativa a solului
Rezultat final
Rezultate intermediare

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Tehnologia inovativa de prelucrare a solului,
fără eliminarea apei din sol are o serie de
avantaje importante precum: acumularea şi
păstrarea în sol a întregii cantităţi de apă
provenită din precipitaţii pe timpul verii şi al
toamnei; acumularea în sol a unei cantităţi cât
mai mari de nitraţi prin intensificarea
proceselor de nitrificare; obţinerea unui strat
de sol afânat, dar în acelaşi timp aşezat
pentru a se asigura o bună înrădăcinare a
plantelor; obţinerea unui pat germinativ fără
bulgări, astfel încât sămânţa să poată lua un
contact cât mai intim cu solul pentru a putea
răsări în cât mai scurt timp, obtinerea de
producţii competitive cantitativ şi calitativ cu
costuri mai reduse şi profit ridicat, în condiţiile
ameliorării însuşirilor solului şi a protecţiei
mediului.

3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
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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
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua

Această nouă tehnologie agricolă a fost denumită "conservativă", exclude prelucrarea intensivă
a solului prin arătură cu întoarcerea brazdei şi eliminarea resturilor vegetale, dar impune
păstrarea acoperită cu resturi vegetale cu peste 30 % a suprafeţei solului şi păstrarea apei în
sol.

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Tehnologie inovativa de prelucrare conservativa a solului

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 34/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Analiza și descrierea perceptuală a artei vizuale românești - PANDORA

CONTRACT DE FINANTARE

Nr. 253 / Data: 01.10.2015

DURATA CONTRACT

24 LUNI

CATEGORIA DE PROIECT: Tinere Echipe (TE)
ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

550.000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

550.000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

Resurse Umane
550.000 LEI
549.985,47 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 60 DIN CONTRACTUL NR. 253/01.10.2015 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Lucrări științifice publicate în jurnale și volume ale unor conferințe indexate ISI sau BDI.
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
- 2 articole publicate în reviste indexate ISI cu
factor de impact (din care 1 articol în revistă
Q1 – roșu)
- 3 articole publicate în volumele unor
conferințe indexate ISI
- 4 articole publicate în volumele unor
conferințe indexate BDI
- participarea la 2 workshopuri

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1. tehnologiile societatii informationale
4.2. energie
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4.3. mediu
4.4. sanatate
4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara
4.6. biotehnologii
4.7. materiale, procese si produse inovative
4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

Abordare inovativă în structurarea operelor artistice

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

Lucrări științifice publicate în jurnale și volume ale unor conferințe indexate ISI sau
BDI.

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT 18

7

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 35/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

MobiWay - Platformă Integrată pentru Sistemele de Transport Inteligent ale Viitorului

CATEGORIA DE PROIECT: PCCA

CONTRACT DE FINANTARE

Nr 16 DATA 2014-08-07

Parteneriate

DURATA CONTRACT

39 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

924.925 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

785.000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

924.925 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

785.000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR. 61 DIN CONTRACTUL DE FINANTARE NR. 4 / 2014, RESPECTIV ACORDULUI DE PARTENERIAT NR. 1 / 2014 (ANEXA 5 LA CONTRACTUL DE FINANTARE).
PARTENERI IN PROIECT
1. SC BEIA Consult International SRL - BEIA - office@beia.ro
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Platforma informatica de tip hub, cu capabilitati avansate de scalabilate, securitate si anonimizare, pentru colectarea, procesarea si oferirea de
senzori virtuali catre diversi actori economici si participanti la trafic, ca suport pentru aplicatii si servicii de tip Smart City
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
Platforma informatica dezvoltata prin proiect
asigura colectarea anonima
de date
(conceptul de Data Vault fiind o inovatie in
proiect), procesarea acestora in scopul
extragerii de modele de trafic, respectiv ofera
module avansate de vizualizare personalizata.
In plus, au fost realizati conectori Web pentru
interconectarea platformei cu diverse servicii
si aplicatii Smart City, si aplicatia in tehnologie
mobila (pilot peste tehnologie Android).

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual

Fig. 1. Arhitectura originala a platformei.

3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................
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4) DOMENIUL DE CERCETARE

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

Fig. 2. Combinatia de tehnologii din spatele
platformei, inovatie in privinta scalabitatatii si
securitatii.

4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si umaniste
Fig. 3. Schema suport pentru Data Vault.
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Fig. 4. Aplicatia mobila dezvoltata.

Fig. 5. Algoritmi smart de rutare in trafic.

Fig. 6. Solutii integrate Web de vizualizare.

Fig. 7. Modele de raportare evenimente cu
functii de stabilire reputatie.

Fig. 8. Procesari statistice pe date de trafic.
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Fig. 9. Consolidarea de partener in domeniul
proiectului, cu stabilirea de contacte si
colaborari in continuarea proiectului.
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou
6.2. produs modernizat
6.3. tehnologie noua
6.4. tehnologie modernizata

Platforma in sine dezvoltata in tehnologie open-source asigura nivele ridicate de siguranta si
fiablitate, precum si scalabilitate (tot designul acesteia fiind un element de noutate). Aplicatia
mobila include o serie de elemente inovative de motivare a participarii la campanii de colectare
de date din trafic. Solutia de Data Vault reprezinta un alt element de noutate, ca si
componentele de modelare a traficului si constructiile tip Senzori Virtuali.

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)

108/112

7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Platforma informatica de tip hub, cu capabilitati avansate de scalabilate, securitate
si anonimizare, pentru colectarea, procesarea si oferirea de senzori virtuali catre
diversi actori economici si participanti la trafic, ca suport pentru aplicatii si servicii
de tip Smart City

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

MOD DE
VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

1

BENEFICIAR

17

IMPACT 18

PERSOANE AUTORIZATE

19

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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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Universitatea Politehnica din Bucuresti
Splaiul Independentei nr. 313, sector6, Bucuresti, CP 060042, BUCURESTI
Tel: +40 21 3171001
Fax: +40 21 3171002
FISA DE EVIDENTA Nr. 36/2017
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
DENUMIREA PROIECTULUI:

Materiale dentare perfomante pe baza de compusi cu grupari tiol folosind strategia „click-chemistry”

CATEGORIA DE PROIECT: TE

CONTRACT DE FINANTARE

Nr 58 DATA 2015-10-01

Resurse Umane

DURATA CONTRACT

26 LUNI

ACRONIM PROGRAM

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

529000 LEI

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

529000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)

529000 LEI

VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT)

529000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART. NR 60 DIN CONTRACTUL NR 58 / 2015 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
PARTENERI IN PROIECT

1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74,
O.G. 57/2002)
2.1. documentatii, studii, lucrari

Materiale compozite polimerice cu posibile aplicatii in stomatologie
Rezultat final
Rezultate intermediare
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.2. planuri, scheme
2.3. tehnologii
2.4. procedee, metode
2.5. produse informatice
2.6. retete, formule
2.7. obiecte fizice/produse
2.8. brevet inventie/altele asemenea
3) STADIUL DE DEZVOLTARE) STADIUL DE
DEZVOLTARE

3.1. solutie/model conceptual
3.2. model experimental/functional
3.3. prototip
3.4. instalatie pilot sau echivalent
3.5. altele ............................

4) DOMENIUL DE CERCETARE

Materialele compozite au fost obtinute prin
strategia „click chemistry” folosind mai multe
metode de polimerizare. Caracteristicile
termo-mecanice sau morfologice ale
materialelelor obtinute depind de mai multi
factori, si anume: tipul reactie de
polimerizare, matricea polimera,
functionalitatea agentului de reticulare (tipul
tiolului utilizat), de asemenea tipul agentului
de ranforsare ( POSS-Ep sau POSS-Me).
Materialele obtinute au fost analizate prin
diferite tehnici moderne de caracterizare. S-a
observat ca tipul agentului de reticulare
folosit, numarul de grupari functionale din
structura tiolului are un impart pozitiv asupra
proprietatilor materialului final indiferent de
mecanismul reactiei de polimerizare.
De asemenea, tipul de compus nanostructurat
(tipul de grupari functionale si numarul lor)
folosit in reactia de polimerizare are un rol
important in obtinerea unui material cu
proprietati performante pentru aplicatii in
domeniul stomatologic.

4.1. tehnologiile societatii informationale
4.2. energie
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4.3. mediu
4.4. sanatate
4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara
4.6. biotehnologii
4.7. materiale, procese si produse inovative
4.8. spatii si securitate
4.9. cercetari socio-economice si umaniste
5) DOMENII DE APLICABILITATE
6) CARACTERUL INOVATIV

8

64 Cercetare-dezvoltare
6.1. produs nou

Materiale compozite cu posibile aplicatii in domeniul stomatologic

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
(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)
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7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Nr.
crt.

VALOAREA DE LA
CARE INCEPE
NEGOCIEREA

PROCESVERBAL13
NR./DATA

0

1

2

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

Materiale compozite polimerice cu posibile aplicatii in stomatologie

MOD DE VALORIFICARE14

ACTUL15
PRIN CARE S-A
REALIZAT
VALORIFICAREA

VALOAREA
NEGOCIATA16

3

4

5

BENEFICIAR

6

17

IMPACT

7

18

PERSOANE AUTORIZATE

19

8

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 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 valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare;
14
)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;
17
)se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)
18
)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.

Acest registru contine 112 file. Semnat si sigilat de mine.
Rector
Mihnea COSTOIU
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