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FIȘA DE EVIDENȚĂ Nr. …………….. 

a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 12 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Compozite funcționale pe bază de proteine din zer și extracte vegetale 
pentru aplicații în industria alimentară 

CATEGORIA DE PROIECT TINERE ECHIPE 

CONTRACT DE FINANŢARE NR .42 DATA 2015 DURATA CONTRACT 26 LUNI ACRONIM PROGRAM FunFood 

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 549 700 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE STAT) 549 700 LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN Universității Dunărea de Jos din Galați CONFORM ART . 60.DIN CONTRACTUL NR. 42/2015 

 

1) DENUMIRE REZULTAT3  
2) CATEGORIA REZULTATULUI 
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) 

Rezultat final 
Rezultate4 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări x  Preocupările legate de dezvoltarea alimentelor 
funcționale sunt strâns legate cu cerințele 
consumatorilor pentru o alimentație echilibrată, 
care să contribuie la menținerea sau chiar 
îmbunătățirea stării de sănătate. 

Din punct de vedere științific, proiectul FunFood 
se încadrează în direcțiile stabilite de strategia 
Horizon 2020, și anume creșterea capacității 
de inovare concomitent cu formarea de 
competențe și dezvoltarea de noi produse cu 
potențial de transfer tehnologic. Proiectul 
FunFood a avut ca obiective principale obținerea 
unor compozite cu funcționalitate superioară, 
printr-o abordare bottom-up (fundamentarea 
științifică a mecanismelor de legare dintre 
proteinele zerului și compuși 
polifenolici/carotenoidici din fructe autohtone) și 
top-down (obținerea unor produse alimentare cu 

 

www.funfood.ugal.ro 6 

 

2.2 planuri, scheme   
2.3 tehnologii x  
2.4 procedee, metode   
2.5 produse informatice   
2.6 reţete, fromule   
2.7 obiecte fizice / produse   
2.8 brevet invenţie / altele asemenea x  

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 

3.1 soluţie/ model conceptual x 
3.2 model experimental/ 
      funcţional 

x 

3.3 prototip  
3.4 instalaţie pilot sau 
echivalent 

 

3.5 altele ……………….  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 
4.1 tehnologiile societăţii 
      informaţionale 

 

4.2 energie  

                                                 
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 
6  se inserează poza rezultatului / produsului final  

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


4.3 mediu  valoare adăugată) în vederea modelării relației 
proces-structură-funcție. 

Impactul acestui proiect nu a privit doar 
beneficiarii direcţi consumatorii, ci însăşi 
învăţământul superior generator al unor matrici 
de resursă umană, proiectarea și brevetarea de 
produse noi, transfer tehnologic, valorificarea 
cercetării ştiinţifice, atragerea de noi finanțări. 
Proiectul a reprezentat deopotrivă o sursă şi o 
resursă, prin formarea de noi competențe. 

Principalele realizări științifice ale proiectului 
FunFood sunt: 

 19 articole, dintre care 17 in reviste ISI cu 
factor de impact intre 0.93 si 4.5; 

 3 cereri de brevet cu documentația depusă 

la OSIM; 

 1 capitol de carte in editură internationale; 

 16 participări la conferințe naționale și 
internationale; 

 2 teze de doctorat. 5 

 

 

4.4 sănătate  
4.5 agricultură, securitatea şi 
siguranţa alimentară 

x 

4.6 biotehnologii  
4.7 materiale, procese şi 
produse inovative 

x 

4.8 spaţiu şi securitate  
4.9 cercetări socio-
economice şi umaniste 

 

5) DOMENII DE APLICABILITATE7  ;  ;  

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  Proiectul FunFood, prin rezultatele obținute, a contribuit în mod concret la dezvoltarea unor teme de 
cercetare prioritare care acoperă o arie insuficient exploatată în România. Ca elemente de inovare, 
proiectul a reușit să transforme cunoștințele calitative referitoare la maximizarea potențialului funcțional 
al unor compuși biologic activi într-o bază de cunoștințe cantitative, venind astfel în sprijinul inovării în 
industria alimentară. Proiectul a utilizat un ansamblu de forţe umane şi materiale de înaltă performanţă 
pentru realizarea unui vector puternic în abordarea multidisciplinară a unor tematici ştiinţifico-
tehnologice. Formarea competenţelor resursei umane a avut în vedere perspectiva continuităţii, prin 
crearea unui cadru atractiv și eficient implicării tinerilor cercetători în domenii de cercetare de maximă 
prioritate. 

Pin instrumentele sus menționate, proiectul a permis dezvoltarea unor compozite cu înaltă 
funcționalitate pe bază de proteine din zer și extracte polifenolice din vișine și extracte carotenoidice din 
cătină, cu valoare de ingrediente pentru dezvoltarea de alimente funcționale. 

Compozitele funcționale obținute au fost utilizate pentru dezvoltarea a trei tehnologii și 3 produse 
modernizate, cu valoare adăugată demonstrată.8 

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

6.7 altele ...........................  

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ   
 documentaţie tehnico-economică   
                                                 
5  se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de funcţionare specifici rezultatului final 
7  conform CAEN 2008, 2 cifre 
8  justificare (se explică, în maximum 100 caractere, în ce constă noutatea) 

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


 
cerere înregistrare brevet de invenţie x 

nr. A/00045 data: 2017 
nr. A/00289 data: 2017 
nr. A/00509 data: 2017 

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

    
7)9 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII    
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE ......................................................................................................................................10 
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VALOAREA 
DE LA CARE 

ÎNCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL11 
NR./DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE12 

ACTUL13 
PRIN CARE S-A 

REALIZAT 
VALORIFICAREA 

VALOAREA 
NEGOCIATĂ

14 
BENEFICIAR15 IMPACT16 

PERSOANE 
AUTORIZATE17 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 
1         
3         

 
Întocmit, 

Director proiect 
Prof.dr.ing.habil. Nicoleta STĂNCIUC 

                                                 
9  se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării  
10  se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)  
11  se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe 
negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se realizează 
valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 
12  vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuală; 
13  se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării; 
14  valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi. 
15  se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website) 
16  se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani 
17  numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.  












