
Institutul   Naţional   de   Cercetare   Dezvoltare   Chimico-Farmaceutică   (ICCF   Bucureşti) şi

întreprinderea  SC GLOBAL RESEARCH SRL  cu sediul în Piteşti Str. Argeşului, Nr.4A, Judeţul

Argeş, realizează în cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015 cu titlul <Noi tehnologii şi produse

pentru   sănătate>,   Acronim:   INOVOPRODFARM,   ID   P_40_406,   SMIS   105542   un   proiect   de

colaborare efectivă (Activităţi D) cu titlul  Sisteme terapeutice cu eliberare controlată şi principii

active   de   natură   vegetală   cu   acţiune   antiinflamatoare   şi   analgezica  (Contract   subsidiar   D   

nr. 36/07.11.2017), cu scopul de obţinere a unui prototip pentru produs topic (hidrogel) cu principii active

de natură vegetală având drept ţintă mecanismele fizio-patologice ale durerii şi inflamaţiei, de tip

dispozitiv medical.

Transferul de cunoştinte şi produse specifice, care face obiectul proiectului de colaborare efectivă

cu   ICCF   Bucureşti,   are   drept   scop   diversificarea   portofoliului   de   produse   al   SC   GLOBAL

RESEARCH SRL, cu utilizarea ofertei de expertiză, a specialiştilor şi a infrastructurii ICCF. Prin

proiect se va implementa la partenerul privat un prototip pentru produs topic, respectiv hidrogel cu

principii active obtinute din plante medicinale si aromatice (extracte hidrosolubile si uleiuri volatile)

cu acţiune antiinflamatoare şi analgezică.

Activităţile au fost structurate în 8 obiective specifice care aparţin celor 2 tipuri se activităţi şi

anume 6 obiective de activităţi de cercetare industrială şi 2 obiective de activităţi de dezvoltare

experimentală:

 Activităţi de cercetare industrială (1) Studii şi analize ale literaturii de specialitate, identificarea

soluţiilor   şi   constrangerilor   în   domeniul   proiectului   şi   implementarea   acordului   ferm   de

colaborare   (2)   Planificarea   şi   selectarea   ansamblului   de   metode   optime   pentru   realizarea

produselor, (3) Obţinere extracte prin tehnologii verzi şi elaborare modele experimentale pentru

caracterizare fizico-chimică şi testare farmacologică, (4) Studii experimentale pentru obţinerea

combinaţiilor optime de extracte, caracterizare fizico-chimică şi evaluarea farmacologică a

acţiunilor specifice in vitro, (5) Proiectare la nivel laborator a bazei de produs, (6) Formularea

produselor inovative şi metodologii de testare şi

 Activităţi   de   dezvoltare  experimentală  (7)  Optimizare   procedeu   de   obţinere/tehnologie   de

obţinere şi validare produs la nivel laborator, (8) Realizare şi validare prototip produs. Cerere

de brevet

Valoarea totală a proiectului / Contractului D36 este de 1.277.412 LEI, dintre care:

- 839.912 LEI valoarea totala eligibilă a întreprinderii SC GLOBAL RESEARCH SRL şi

- 437.500 LEI valoarea totala eligibila a beneficiarului proiectului, ICCF Bucureşti.
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