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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași1 
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 219 – 1/ 2017 
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI MappingBooks – Intră în carte! CATEGORIA DE PROIECT Proiecte Colaborative de Cercetare 
Aplicativa 
 CONTRACT DE FINANŢARE NR 4 DATA 1.07.2014 DURATA CONTRACT ..39....... LUNI ACRONIM PROGRAM PN-II-PT-PCCA-2013-4-1878 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 1.481.974 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 1.248.405 LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 

1 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași 
2 SIVECO ROMANIA SA 
3.Universitatea “Stefan cel Mare” din 
Suceava 

CONFORM ART 14 DIN CONTRACTUL NR  4 

 
1) DENUMIRE REZULTAT3 Aplicație Android care valorifică rezultatele proiectului 
2) CATEGORIA REZULTATULUI 
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate4 

intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 
2.1 documentaţii, studii, lucrări    

Aplicație Java ce adnotează automat un text la un format 

XML ce include : 
- împărțirea în propoziții și unități lexicale 
- marcarea  părților de vorbire și a altor informații morfo-

sintactice 
- marcarea grupurilor nominale și a referințelor anaforice 

 

2.2 planuri, scheme   
2.3 tehnologii   
2.4 procedee, metode   
2.5 produse informatice   
2.6 reţete, fromule   
2.7 obiecte fizice / produse   
2.8 brevet invenţie / altele asemenea   
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1 soluţie/ model conceptual  
                                                 
1   denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit, 
conform art. 74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002)  
2   se completează o singură dată, la 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare 
3   se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului) 
4   se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de includerea în rezultatul 
final 

http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc
http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc


3.2 model experimental/ 
      funcţional  - marcarea entităților geografice și a relațiilor semantice în 

care sunt implicate 
 

 
 
 3.3 prototip  

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

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

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

5) DOMENII DE APLICABILITATE5 7 2 
 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Aplicație nouă ce combină tehnologii existente cu un mod nou de a identifica și marca entități geografice și relații semantice în 

text. 

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

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ   
 documentaţie tehnico-economică   
 cerere înregistrare brevet de invenţie  nr. .................... data ............. 
 brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .................... data ............. 
 cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate  nr. .................... data ............. 
 modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, 

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

european, internaţional)  nr. .................... data ............. 

                                                 
5   conform CAEN 2008, 2 cifre 

http://www.coduricaen.com/show.php?lang=ro
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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași1 
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 219 – 2/ 2017 
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

TABEL NR. 12 
DENUMIREA PROIECTULUI MappingBooks – Intra in carte! CATEGORIA DE PROIECT Proiecte Colaborative de Cercetare 

A li ti  
 CONTRACT DE FINANŢARE NR 4 DATA 1.07.2014 DURATA CONTRACT ..39....... LUNI ACRONIM PROGRAM PN-II-PT-PCCA-2013-4-1878 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 1.481.974 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 1.248.405 LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 

1 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași 
2 SIVECO ROMANIA SA 
3.Universitatea “Stefan cel Mare” din 
Suceava 

CONFORM ART 14 DIN CONTRACTUL NR  4 

 
1) DENUMIRE REZULTAT3 Aplicație Android folosind platforma Unity care valorifică rezultatele proiectului 
2) CATEGORIA REZULTATULUI 
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate4 

intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 
2.1 documentaţii, studii, lucrări    

Aplicație Android implementată folosind platforma Unity ce  

oferă o interfață completă pentru funcționalitățile 

implementate: 
- accesul la resursa text adnotată de pe serverul proiectului 
- afișarea informațiilor adnotate și a textului original într-un 

mod care valorifică tehnologiile moderne 
- căutari diverse pe text și pe web 

 
2.2 planuri, scheme   
2.3 tehnologii   
2.4 procedee, metode   
2.5 produse informatice   
2.6 reţete, fromule   
2.7 obiecte fizice / produse   
2.8 brevet invenţie / altele asemenea   
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1 soluţie/ model conceptual  

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

http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc
http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc


      funcţional - accesul la interfața de realitate augmentate 

 
 
 

3.3 prototip  
3.4 instalaţie pilot sau 
echivalent  
3.5 altele ……………….  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

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

5) DOMENII DE APLICABILITATE5 7 2 
 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Aplicație ce valorifică tehnologii noi dezvoltate, pe o platformă de actualitate. Apliația permite vizualizarea textelor, legăturilor semantice din text, 

a hărților relevante și a informațiilor disponibile pe web, precum și suprapunearea unui nivel tip “Realitate Augmentată” cu referințe la text.   

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

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ   
 documentaţie tehnico-economică   

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

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

european, internaţional)  nr. .................... data ............. 

                                                 
5   conform CAEN 2008, 2 cifre 

http://www.coduricaen.com/show.php?lang=ro
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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași1 
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 219 – 3/ 2017 
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

TABEL NR. 12 
DENUMIREA PROIECTULUI MappingBooks – Intra in carte! CATEGORIA DE PROIECT Proiecte Colaborative de Cercetare 

A li ti  
 CONTRACT DE FINANŢARE NR 4 DATA 1.07.2014 DURATA CONTRACT ..39....... LUNI ACRONIM PROGRAM PN-II-PT-PCCA-2013-4-1878 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 1.481.974 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 1.248.405 LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 

1 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași 
2 SIVECO ROMANIA SA 
3.Universitatea “Stefan cel Mare” din 
Suceava 

CONFORM ART 14 DIN CONTRACTUL NR  4 

 
1) DENUMIRE REZULTAT3 Aplicație Android care valorifica rezultatele proiectului (Corpus adnotat manual) 
2) CATEGORIA REZULTATULUI 
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate4 

intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 
2.1 documentaţii, studii, lucrări    

Corpus adnotat manual ce include: 
- împarțirea în propoziții și unități lexicale 
- marcarea  părților de vorbire și a altor informații morfo-

sintactice 
- marcarea grupurilor nominale și a referințelor anaforice 
- marcarea entităților geografice și a relațiilor semantice în 

care sunt implicate 
 

2.2 planuri, scheme   
2.3 tehnologii   
2.4 procedee, metode   
2.5 produse informatice   
2.6 reţete, fromule   
2.7 obiecte fizice / produse   
2.8 brevet invenţie / altele asemenea   
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1 soluţie/ model conceptual  

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

http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc
http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc


      funcţional Corpusul final include 8788 entități geografice și 2094 relații 

semantice adnotate în peste 140.000 cuvinte. 
 
 
 

3.3 prototip  
3.4 instalaţie pilot sau 
echivalent  
3.5 altele ……………….  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

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

5) DOMENII DE APLICABILITATE5 7 2 
 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Resursa creata este relevanta atat in contextul proiectului cat si pentru cercetatorii din domeniul Informatiicii si Geografiei. 

Resurse similare nu au mai existat pentru limba romana. 

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

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ   
 documentaţie tehnico-economică   
 cerere înregistrare brevet de invenţie  nr. .................... data ............. 
 brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .................... data ............. 
 cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate  nr. .................... data ............. 
 modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, 

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

european, internaţional)  nr. .................... data ............. 
    

                                                 
5   conform CAEN 2008, 2 cifre 

http://www.coduricaen.com/show.php?lang=ro
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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași1 
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 219 – 4/ 2017 
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

TABEL NR. 12 
DENUMIREA PROIECTULUI MappingBooks – Intra in carte! CATEGORIA DE PROIECT Proiecte Colaborative de Cercetare 

A li ti  
 CONTRACT DE FINANŢARE NR 4 DATA 1.07.2014 DURATA CONTRACT ..39....... LUNI ACRONIM PROGRAM PN-II-PT-PCCA-2013-4-1878 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 1.481.974 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 1.248.405 LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 

1 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași 
2 SIVECO ROMANIA SA 
3.Universitatea “Stefan cel Mare” din 
Suceava 

CONFORM ART 14 DIN CONTRACTUL NR  4 

 
1) DENUMIRE REZULTAT3 Aplicație Android  
2) CATEGORIA REZULTATULUI 
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate4 

intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 
2.1 documentaţii, studii, lucrări    

Aplicație ce permite suprapunerea unor informații de natură 

geografică cu referințe la un text suport peste imaginea 

vizibilă camerei unui dispozitiv mobil. Aplicația accesează 

un server pe care se găsește o bază de date ce include 

referințele respective. Aplicația ține cont de localizarea și 

orientarea dispozitivului în afișarea informațiilor relevante.  

2.2 planuri, scheme   
2.3 tehnologii   
2.4 procedee, metode   
2.5 produse informatice   
2.6 reţete, fromule   
2.7 obiecte fizice / produse   
2.8 brevet invenţie / altele asemenea   
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.1 soluţie/ model conceptual  

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

http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc
http://www.mct.ro/img/files_up/1208431997og%2057.doc


      funcţional   
 
 
 
 

3.3 prototip  
3.4 instalaţie pilot sau 
echivalent  
3.5 altele ……………….  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

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

5) DOMENII DE APLICABILITATE5 7 2 
 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Aplicație ce valorifică tehnologii noi dezvoltate, pe o platformă de actualitate. Aplicația permite valorificarea unor resurse nou 

dezvoltate într-un context inovativ. 

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

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ   
 documentaţie tehnico-economică   
 cerere înregistrare brevet de invenţie  nr. .................... data ............. 
 brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .................... data ............. 
 cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate  nr. .................... data ............. 
 modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, 

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

european, internaţional)  nr. .................... data ............. 
    

                                                 
5   conform CAEN 2008, 2 cifre 

http://www.coduricaen.com/show.php?lang=ro
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