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1) DENUMIRE REZULTAT CARACTERISTICI ALE REZULTATELOR

2) CATEGORIA 
REZULTATULUI

REZULTAT
FINAL

REZULTAT *n cadru 1 proiectului s-au realizat 9 
INTERMEDIAR articole, 10 capitole de cărţi şi 27 de

comunicări la conferinţe internaţionale
2.1 documentaţii, studii, 

lucrări
19

2.2 planuri, scheme

2.3 tehnologii

2.4 procedee, metode

2.5 produse informatice

2.6 reţete, formule

2.7 obiecte fizice / produse

2.8 brevet invenţie /altele 
asemenea

3.1 soluţie/ model 
conceptual

3.2 model 
experimental /

3) STADIUL DE DEZVOLTARE
funcţional



3.3 prototip

3. 4 instalaţie pilot 
sau echivalent

3.5 altele -  
implementare

tehnologie şi 
procedură de 
încercare

4.1 tehnologiile
societăţii
informaţionale

4.2 energie

4.3 mediu

4.4 sanatate

4) DOMENIUL DE CERCETARE
4.5 agricultura, 
securitatea si 
siguranata 
alimentara

4.6 biotehnologii

4.7 materiale, 
procese si produse 
inovative

_ _



4.8 spaţiu si 
securitate

4.9 cercetări socio- 
economice si 
umaniste

X

5) DOMENIUL DE 
APLICABILITATE

6.1 produs nou A fost prima cercetare amplă a relaţiei dintre structura informaţională şi ordinea cuvintelor în limba română 
pe bază de corpus. S-a obţinut o mai bună precizare a conceptelor de topic şi focus relevante pentru periferia

6.2 produs 
modernizat

propoziţiei în română, s-a descoperit tipul de interpretare asociată antepunerii cuantificatorilor şi s-a 
clarificat problema statutului subiectelor preverbale. S-au făcut cercetări fonetice experimentale pentru 
stabilirea aspectelor prozodice ale focusului şi ale diferitelor tipuri de interogative şi pentru a se stabili

6.3 tehnologie nouă condiţionările pragmatice ale diferitelor tipare de focus intonaţional. S-au descoperit aspecte noi în 
distribuţia adverbelor, cum ar fi existenţa unor lexeme cu o încadrare semantico-sintactică diferită la gradul

6) CARACTERUL INOVATIV
6.4 tehnologie 

modernizată

comparativ.

6.5 serviciu nou

6.6 serviciu 
modernizat

6.7 altele -  
implementare

tehnologie şi 
procedură de

încercare



INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA

documentaţie tehnico-economică

cerere înregistrare brevet de invenţie

brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, 
internaţional)

cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate

modele şi desene industriale protejate înregistrate 
(naţional, european, internaţional)

cerere înregistrare marcă înregistrată

mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)

cerere înregistrare Copyright

înregistrare Copyright (naţional, european, internaţional)

cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii 
vegetale şi animale, etc

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi 
animale, etc. (naţional, european, internaţional)



7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

VALOAREA

DE LA CARE SE 
ÎNCEPE 

NEGOCIEREA

PROCES VERBAL

NR/DATA

MODE DE ACTUL
VALORIFICARE

PRIN CARE S_A 
REALIZAT 

VALORIFICAREA

0 3 4

1

2

3

T A B EL Nr. 2

VALOREA BENEFICIAR IMPACT PERSOANE AUTORIZATE

NEGOCIATA

5 6 7 8

întocmitDirector de proiect.
Ion Giurnea




