Anexa 4.3.

Produse şi tehnologii rezultate din activitatea de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii
proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare,
comandate de beneficiar (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia)
în perioada martie 2008 – mai 2011
Nr.
crt.

Denumire
produs/ tehnologie/studiu/
serviciu

Tipul

1

Dezvoltarea şi consolidarea reţelelor
de laborator pentru gripa aviară

produs
-

tehnologie
-

studiu
X

2

Activităşi de training pentru formarea şi
îmbunătăţirea abilităţilor de management al bolilor
şi transfer de tehnologie de diagnosticare a
gripei aviare
Testarea unor noi vaccinuri bazate pe vectori
lentivirali la suine si pasari

-

-

-

Politică de cooperare interinstitutionala pentru
dignosticul, profilaxia si combaterea starilor
patologice cu importanta epidemiologica majora la
animalele salbatice
Reţea de supraveghere pentru vectori ai bolilor
infecţioase
Determinarea fipronilului din albine şi material
vegetal prin gaz cromatografie cuplată cu
spectrometria de masă
(Metodă de diagnosticere a intoxicaţiilor la albine)
Determinarea thiametoxamului din albine şi
material vegetal prin gaz cromatografie cuplată
cu spectrometria de masă
(Metodă de diagnosticere a intoxicaţiilor la albine)
AMOS multiplex PCR pentru identificarea
speciilor genului Brucella
Procedură de identificare a genomului
virusului bluetongue prin tehnica real
time RT-PCR
Identificarea genomului virusului pestei porcine
clasice prin tehnica real time RT-PCR
Multiplex PCR pentru diferenţierea
Campylobacter coli / Campylobacter jejuni

3

4

5

6

7

8
9
10
11

Anul

Firma utilizatoare a
produsului/
tehnologiei/
studiului/serviciului

Contractul de
utilizare a
produsului
tehnologiei/stu
diului/
serviciului
44453/2007

serviciu
-

2007-2010

Veterinary Laboratory
Agency Weybridge

X

-

2007-2010

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle
Venezie

44453

-

X

-

2008-2011

52-180/2008

-

-

X

-

2008-2011

-

-

X

-

2009-2011

X

-

-

-

2009

Universitatea de Stiinte
Agronomice si Medicina
Veterinara „ Ion Ionescu
de la Brad”, Iasi
Universitatea de Stiinte
Agronomice si Medicina
Veterinara „ Ion Ionescu
de la Brad”, Iasi
Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del′Abruzo
de del Molise “G. Caporale
Teramo”
IDSA – la solicitarea
clienţilor

X

-

-

-

2009

IDSA – la solicitarea
clienţilor

La solicitarea
clienţilor

-

X

-

-

2009

-

X

-

-

2009

IDSA – la solicitarea
clienţilor
IDSA – la solicitarea
clienţilor

La solicitarea
clienţilor
La solicitarea
clienţilor

-

X

-

-

2009

-

X

-

-

2009

IDSA – la solicitarea
clienţilor
IDSA – la solicitarea
clienţilor

La solicitarea
clienţilor
La solicitarea
clienţilor

52111/2008

52180/2008

La solicitarea
clienţilor

1

12

13

14

18

16
17
18
19
20
21

Determinarea unor raticide din produse biologice
prin lichid cromatografie cuplată cu spectrometria
de masă (Metodă de diagnosticere a intoxicaţiilor
la animale)
Determinarea piretroizilor din albine şi material
vegetal prin gaz cromatografie cuplată cu
spectrometria de masă
(Metodă de diagnosticere a intoxicaţiilor la albine)
Determinarea acetamipridului din albine şi
material vegetal prin lichid cromatografie cuplată
cu spectrometria de masă (Metodă de
diagnosticere a intoxicaţiilor la albine)
Test screening pentru identificarea pesticidelor din
produse biologice prin gaz cromatografie cuplată
cu spectrometria de masă (Metodă de
diagnosticere a intoxicaţiilor la animale)
Genotipizarea speciilor/ tulpinilor aparţinând
complexului Mycobacterium tuberculosis prin
multiplex PCR – revers hibridizare
Detecłia genomului bacterian al speciei
paenibacillus larvae prin tehnica PCR convenţional
Identificarea genomului herpesvirusului crapului
koi prin tehnici PCR
Detectia prin tehnici PCR a elementelor p35S si
tnos din alimente si furaje
Identificarea genomului virusului febrei aftoase
prin tehnici PCR
Test screening pentru determinarea metalelor din
produse biologice prin spectrometrie de masă cu
plasmă cuplată inductiv (Metodă de diagnosticere
a intoxicaţiilor la animale)

X

-

-

-

2010

IDSA – la solicitarea
clenţilor

La solicitarea
clienţilor

X

-

-

-

2010

IDSA – la solicitarea
clienţilor

La solicitarea
clienţilor

X

-

-

-

2010

IDSA – la solicitarea
clienţilor

La solicitarea
clienţilor

X

-

-

-

2010

IDSA – la solicitarea
clienţilor

La solicitarea
clienţilor

-

X

-

-

2010

IDSA – la solicitarea
clienţilor

La solicitarea
clienţilor

-

X

-

-

2010

-

X

-

-

2010

-

X

-

-

2010

-

X

-

-

2010

X

-

-

-

2011

IDSA – la
clienţilor
IDSA – la
clienţilor
IDSA – la
clienţilor
IDSA – la
clienţilor
IDSA – la
clienţilor

La solicitarea
clienţilor
La solicitarea
clienţilor
La solicitarea
clienţilor
La solicitarea
clienţilor
La solicitarea
clienţilor

solicitarea
solicitarea
solicitarea
solicitarea
solicitarea

2

Nota - Formularul se referă la următoarele tipuri de produse:
- strategii noi
- politici noi
- carte verde nouă pentru un domeniu
- cărţi de specialitate
- tehnologii noi pentru producerea de vaccinuri
- vaccinuri noi
- tehnologii noi pentru producerea de noi seruri de referinţă
- seruri de referinţă noi
- tehnologii noi pentru producerea de noi kituri de diagnostic
- kituri noi de diagnostic
- tehnologii noi pentru producerea de noi reagenţi de diagnostic
- reagenţi noi de diagnostic
- metoda nouă de supraveghere/diagnosticare a unei boli
- metodă nouă de verificare a valorii de diagnostic pentru kituri şi regenţi
- plan de control a unei boli
- plan nou de contingenţă
- aparat sau instrument utilizat în domeniu
- sisteme noi informaţionale utilizate în domeniu
- reţele informatice noi (exp: intranet, site, reţea bluetongue, etc)

3

