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DENUMIREA PROIECTULUI Studiu complex privind relevanta administrarii de Oxytocina in unele modele animale de boli neuropsihiatrice CATEGORIA DE PROIECT Proiecte de
cercetare pentru stimularea constituirii de tinere
echipe de cercetare independenta

CONTRACT DE FINANTARE NR 120 DATA 2015-10-01 DURATA CONTRACT  26 LUNI ACRONIM PROGRAM  TE

VALOAREA INITIALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 550000 LEI VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 550000 LEI

VALOAREA FINALA A PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE) 550000 LEI VALOAREA FINALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE (BUGET DE STAT) 550000 LEI

REZULTATELE CD APARTIN EXECUTANTULUI CONFORM ART NR 60 DIN CONTRACTUL NR 120/2015 CU RESPECTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

PARTENERI IN PROIECT

1) DENUMIRE REZULTAT The effect of oxytocin on human-directed social behaviour in dogs (Canis familiaris)

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

Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

   2.1 documentatii, studii, lucrari S-a urmărit sintetizarea datelor din literatura in vederea
intelegerii modului in care relațiile sociale și evolutive
complexe care apar între câini și oameni sunt influențate de
administrarea intranazala oxitocină.Studiile neinvazive pe
câini sunt utile prin analogie bolilor neuropsihiatrice la om

   2.2 planuri, scheme

   2.3 tehnologii

   2.4 procedee, metode

   2.5 produse informatice

   2.6 retete, formule

   2.7 obiecte fizice

   2.8 brevet inventie/ altele asemenea

3) 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

                             page 1 / 15



 

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 spatiu si securitate

4.9 cercetari socio-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 64 Cercetare-dezvoltare

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 ......

Înțelegerea modului în care relațiile sociale și evolutive complexe care apar între câini și oameni sunt influențate de
oxitocină.

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, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.

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

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE The effect of oxytocin on human-directed social
behaviour in dogs (Canis familiaris)

Nr crt VALOAREA DE LA CARE INCEPE NEGOCIEREA PROCES VERBAL NR/DATA MOD DE VALORIFICARE ACTUL PRIN CARE S-A REALIZAT VALORIFICAREA

1) DENUMIRE REZULTAT The effect of exercising on oxidative stress status and pain in a valproic-acid induced model of autism possible relevance of oxytocin
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2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74, O.G.
57/2002)

Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

   2.1 documentatii, studii, lucrari Înțelegerea unor aspecte esențiale în patologia autismului
referitoare la posibilul efect benefic al performării de
exerciții fizice într-un model de autism la șobolan, bazat pe
administrarea perinatală de acid valproic. De asemenea, s-a
studiat relevanța stresului oxidativ și a oxitocinei.

   2.2 planuri, scheme

   2.3 tehnologii

   2.4 procedee, metode

   2.5 produse informatice

   2.6 retete, formule

   2.7 obiecte fizice

   2.8 brevet inventie/ altele asemenea

3) 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

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 spatiu si securitate

4.9 cercetari socio-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 64 Cercetare-dezvoltare

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 ......

Studii moderne care verifică relațiile care ar putea apărea între patologia autistică, performarea de exerciții fizice, stresul
oxidativ, precum și relevanța administrării de oxitocină în acest context.
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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, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.

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

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE The effect of exercising on oxidative stress status and pain
in a valproic-acid induced model of autism possible
relevance of oxytocin

Nr crt VALOAREA DE LA CARE INCEPE NEGOCIEREA PROCES VERBAL NR/DATA MOD DE VALORIFICARE ACTUL PRIN CARE S-A REALIZAT VALORIFICAREA

1) DENUMIRE REZULTAT Understanding the importance of oxytocin in depression

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

Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

   2.1 documentatii, studii, lucrari Sumarizarea cunoștințelor actuale referitoare la importanța
hormonului oxitocina în depresie(focusare pe administrare
intranazală),având în vedere ultimele apariții din literatua de
specialitate,considerându-se efectele sale în special asupra
comportamentului de natura socială și a afiliației

   2.2 planuri, scheme

   2.3 tehnologii

   2.4 procedee, metode

   2.5 produse informatice

   2.6 retete, formule

   2.7 obiecte fizice

   2.8 brevet inventie/ altele asemenea

3) 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
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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 spatiu si securitate

4.9 cercetari socio-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 64 Cercetare-dezvoltare

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 ......

Cunoștințe moderne referitoare la importanța hormonului oxitocină în cadrul depresiei,având în vedere ultimele apariții din
literatua de specialitate,considerându-se efectele sale în special asupra comportamentului de natura socială și a afiliației

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, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.

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

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Understanding the importance of oxytocin in depression

Nr crt VALOAREA DE LA CARE INCEPE NEGOCIEREA PROCES VERBAL NR/DATA MOD DE VALORIFICARE ACTUL PRIN CARE S-A REALIZAT VALORIFICAREA
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1) DENUMIRE REZULTAT Intranasal oxytocin in autism: models, pain and axidative stress

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

Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

   2.1 documentatii, studii, lucrari Înțelegerea unor aspecte esențiale în patologia autismului
referitoare la perceperea fenomenului dureros de cei care au
această patologie, într-un model de autism la șobolan, bazat
pe administrarea perinatală de acid valproic. S-a studiat
relevanța stresului oxidativ și a oxitocinei.

   2.2 planuri, scheme

   2.3 tehnologii

   2.4 procedee, metode

   2.5 produse informatice

   2.6 retete, formule

   2.7 obiecte fizice

   2.8 brevet inventie/ altele asemenea

3) 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

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 spatiu si securitate

4.9 cercetari socio-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 64 Cercetare-dezvoltare

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 ......

Studii moderne care verifică relațiile care ar putea apărea între patologia autistică, fenomenul dureros și stresul
oxidativ,precum și relevanța administrării de oxitocină în acest context.
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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, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.

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

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Intranasal oxytocin in autism: models, pain and axidative
stress

Nr crt VALOAREA DE LA CARE INCEPE NEGOCIEREA PROCES VERBAL NR/DATA MOD DE VALORIFICARE ACTUL PRIN CARE S-A REALIZAT VALORIFICAREA

1) DENUMIRE REZULTAT Is oxytocin relevant for the affective disorders?

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

Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

   2.1 documentatii, studii, lucrari Analiza cunoștințelor actuale referitoare la importanța
hormonului oxitocina(în special în cadrul administrării de
natură intranazală)în cadrul deficiențelorde natură afectivă,
considerându-se efectele sale asupra comportamentului de
natură socială și a afiliației.

   2.2 planuri, scheme

   2.3 tehnologii

   2.4 procedee, metode

   2.5 produse informatice

   2.6 retete, formule

   2.7 obiecte fizice

   2.8 brevet inventie/ altele asemenea

3) 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
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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 spatiu si securitate

4.9 cercetari socio-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 64 Cercetare-dezvoltare

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 ......

Cunoștințe moderne referitoare la importanța oxitocină(administrat pe cale intranazală)în cadrul deficiențelor de natura
afectivă, având în vedere ultimile apariții din literatura de specialitate, considerându-se efectele sale asupra
comportamentului de natura socială și a afiliației

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, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.

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

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Is oxytocin relevant for the affective disorders?

Nr crt VALOAREA DE LA CARE INCEPE NEGOCIEREA PROCES VERBAL NR/DATA MOD DE VALORIFICARE ACTUL PRIN CARE S-A REALIZAT VALORIFICAREA
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1) DENUMIRE REZULTAT Short review on the aggresive behavior; genetical, biological aspects and oxytocin relevance

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

Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

   2.1 documentatii, studii, lucrari Înțelegerea și prezentarea rolului oxitocinei în cadrul
comportamentului agresiv social sau non-social și modul în
care acest hormon,utilizat în ultimii 3 ani pentru tratamentul
intranasal al majorității bolilor neuropsihiatrice influențează
componentele de natura comportamentală ale agresivității

   2.2 planuri, scheme

   2.3 tehnologii

   2.4 procedee, metode

   2.5 produse informatice

   2.6 retete, formule

   2.7 obiecte fizice

   2.8 brevet inventie/ altele asemenea

3) 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

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 spatiu si securitate

4.9 cercetari socio-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 64 Cercetare-dezvoltare

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 ......
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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, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.

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

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Short review on the aggresive behavior; genetical,
biological aspects and oxytocin relevance

Nr crt VALOAREA DE LA CARE INCEPE NEGOCIEREA PROCES VERBAL NR/DATA MOD DE VALORIFICARE ACTUL PRIN CARE S-A REALIZAT VALORIFICAREA

1) DENUMIRE REZULTAT The concept of suicide: neurophysiological/genetic theories and possible oxytocin relevance

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

Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

   2.1 documentatii, studii, lucrari Prezentarea originală a influenței oxitocinei in cadrul
comportamentului suicidar,modul in care acest hormon
influențează componentele de natură
comportamentală,genetică și biologică ale suicidului

   2.2 planuri, scheme

   2.3 tehnologii

   2.4 procedee, metode

   2.5 produse informatice

   2.6 retete, formule

   2.7 obiecte fizice

   2.8 brevet inventie/ altele asemenea

3) 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
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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 spatiu si securitate

4.9 cercetari socio-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 64 Cercetare-dezvoltare

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 ......

Prezentarea originală a influenței oxitocinei in cadrul comportamentului suicidar,modul in care acest hormon este/poate fi
utilizat pentru tratamentul intranazal al majorității bolilor neuropsihiatrice, precum și modul în care influențează
componentele de natura comportamentală,genetică și biologică

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, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.

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

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE The concept of suicide: neurophysiological/genetic
theories and possible oxytocin relevance

Nr crt VALOAREA DE LA CARE INCEPE NEGOCIEREA PROCES VERBAL NR/DATA MOD DE VALORIFICARE ACTUL PRIN CARE S-A REALIZAT VALORIFICAREA
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1) DENUMIRE REZULTAT Oxytocin antioxidant effects on Winstar Rats

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

Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

   2.1 documentatii, studii, lucrari Efectul administrării de oxitocină asupra modificărilor
metabolismului stresului oxidativ,având in vedere faptul că
studiile anterioare asupra stresului oxidativ ale oxitocinei au
rezultat în efecte controversate(efecte pro-oxidante sau
antioxidante la administrarea unor diverse doze

   2.2 planuri, scheme

   2.3 tehnologii

   2.4 procedee, metode

   2.5 produse informatice

   2.6 retete, formule

   2.7 obiecte fizice

   2.8 brevet inventie/ altele asemenea

3) 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

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 spatiu si securitate

4.9 cercetari socio-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 64 Cercetare-dezvoltare

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 ......

Efectul administrării de oxitocină asupra modificărilor metabolismului stresului oxidativ,având in vedere faptul că studiile
anterioare asupra stresului oxidativ ale oxitocinei au rezultat în efecte controversate(efecte pro-oxidante sau antioxidante la
administrarea unor diverse doze
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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, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.

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

DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Oxytocin antioxidant effects on Winstar Rats

Nr crt VALOAREA DE LA CARE INCEPE NEGOCIEREA PROCES VERBAL NR/DATA MOD DE VALORIFICARE ACTUL PRIN CARE S-A REALIZAT VALORIFICAREA

1) DENUMIRE REZULTAT Preliminary data regarding the effects of oxytocin administration o the oxidative stress status of Zebrafish (Danio rerio)

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

Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

   2.1 documentatii, studii, lucrari Se urmărește pentru prima dată efectul administrării de
oxitocină asupra stresului oxidativ la peștii zebră, având în
vedere prezența unui izomer al oxitocinei(isotocina care
determină desfășurarea proceselor cross-reactivity)în acești
pești.

   2.2 planuri, scheme

   2.3 tehnologii

   2.4 procedee, metode

   2.5 produse informatice

   2.6 retete, formule

   2.7 obiecte fizice

   2.8 brevet inventie/ altele asemenea

3) 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
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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 spatiu si securitate

4.9 cercetari socio-economice si umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE 64 Cercetare-dezvoltare

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 ......

Efectul administrării de oxitocină asupra stresului oxidativ la peștii zebră, având în vedere prezența unui izomer al
oxitocinei(isotocina care determină desfășurarea proceselor cross-reactivity)în acești pești

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, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.

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

7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII  
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