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Workshop de lansare a proiectului 2 

Număr contract de finanțare:               55/05.09.2016     
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Durata proiectului:                               5 ani (60 luni) 
 

Data estimată a finalizării proiectului:             05.09.2021      
 

Domeniile în care se încadrează proiectul: 
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București, 15.03.2017 

1. BIOECONOMIE 
      1.2. Bioenergie-biogaz, biomasă, biocombustibil 

      1.3. Biotehologii  

3. ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 
      3.2. Mediu și schimbări climatice 

      3.3. Sistem inteligente 

4. ECO-NANOTEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE 
      4.3. Tehnologii de depoluare 

      4.4. Materiale 

1. Fișa de prezentare a proiectului 

partenerecoind.incdecoind.ro 
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Îmbunătățirea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de CDI                            

în domeniul ecologiei industriale între                                                                                      

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND                                      

și întreprinderi aparținând sectorului economic,                                                                             

prin promovarea, identificarea și concretizarea unor parteneriate cu acestea, în scopul atingerii 

unor obiective de cercetare-dezvoltare-inovare comune și                                              

a creșterii valorii adăugate la nivelul unor produse/procese/servicii și/sau tehnologii. 

2. Obiectivul general 
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OBIECTIVUL SPECIFIC 1 
 

Realizarea transferului de cunoștințe 

între INCD ECOIND și un                       

număr estimat de 10 întreprinderi, 

în baza unor contracte directe                   

cu aceștia 

OBIECTIVUL SPECIFIC 2 
 

Dezvoltarea a minim 5 proiecte de 

colaborare efectivă cu întreprinderi în 

sfera cercetării industriale și/sau 

dezvoltării experimentale în                  

domeniul ecologiei industriale 

OBIECTIVUL SPECIFIC 3 
 

Valorificarea potențialului 

infrastructurii de cercetare-

dezvoltare dobândită de INCD ECOIND, 

prin încheierea a minim 30 de 

contracte directe cu întreprinderi 

OBIECTIVUL SPECIFIC 4 
 

Utilizarea portofoliului de produse și 

servicii de cercetare aparținând          

INCD ECOIND pentru a veni în 

întâmpinarea necesităților                            

manifestate de întreprinderi 

3. Obiective specifice 
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Activități de tip A 
 

STIMULAREA TRANSFERULUI                 

DE CUNOȘTINȚE 

Activități de tip B 
 

ACCESUL ÎNTREPRINDERILOR LA 

FACILITĂȚI, INSTALAȚII, ECHIPAMENTE 

Activități de tip C 
 

ACTIVITĂȚI DE TRANSFER DE 

ABILITĂȚI/ COMPETENȚE CD ȘI DE 

SPRIJINIRE A INOVĂRII 

Activități de tip D 
 

CD ÎN COLABORARE                           

EFECTIVĂ 

 

Activități de tip E 
 

MANAGEMENT DE PROIECT (INCLUSIV INFORMARE ŞI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL) 

4. Activitățile proiectului (1)  
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Activități de tip A STIMULAREA TRANSFERULUI DE CUNOȘTINȚE 

Durată:  

   septembrie 2016 – martie 2019 

Subactivități:  
 

A.1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate 

A.2. Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din 

oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor 

A.3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea 

de evenimente tematice 

A.4. Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile 

de tip A 

A.5. Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe 

4. Activitățile proiectului (2)  
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Activități de tip A STIMULAREA TRANSFERULUI DE CUNOȘTINȚE 

Descriere succintă:  
   (a) evaluarea, pe bază de chestionar, a nevoilor de servicii de cercetare de 

mediu existente la nivelul întreprinderilor  

   (b) promovarea instituțională a ofertei INCD ECOIND prin realizarea de materiale 

de promovare  

   (c) identificarea de potențiali parteneri pentru realizarea transferului 

tehnologic/de cunoștințe. 

Rezultate principale:  
1 chestionar de identificare a nevoilor beneficiarilor 
 

1 catalog cu serviciile ce intră în aria de expertiză a INCD ECOIND 

1 instrument electronic interactiv Partener Ecoind 

8 workshop-uri în Iași, Constanța, Târgoviște, Craiova, Timișoara, Cluj, Alba-Iulia, București 

2.000 mape, 2.000 cataloage, 2.000 bloc-notes-uri, 7.000 pliante, 3 pagini web de 

promovare, spoturi radio, TV, participări la târguri, ș.a. 
 

10 parteneriate concrete, 10 parteneri potențiali identificați 

4. Activitățile proiectului (3)  

Workshop de lansare a proiectului București, 15.03.2017 partenerecoind.incdecoind.ro 



8 

Activități de tip B ACCESUL ÎNTREPRINDERILOR LA FACILITĂȚI, INSTALAȚII, ECHIPAMENTE 

Durată:  

   octombrie 2016 – august 2021 

Subactivități:  
 

B.1. Acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD ale INCD ECOIND 

(inclusiv instruire) 

Resurse utilizate:  
 

  17 laboratoare nou-create 

    6 laboratoare modernizate 

 141 echipamente de cercetare-dezvoltare de ultimă generație 

4. Activitățile proiectului (4)  
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Obiective urmărite:  
 

   (a) creșterea productivității, competitivității și a calității produselor obținute la 

nivelul întreprinderilor, în special a IMM-urilor;  

   (b) încurajarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, de a investi în activități 

de cercetare-dezvoltare care să conducă la lansarea în piață de 

produse/tehnologii noi sau îmbunătățite;  

   (c) valorificarea competențelor tehnico-ştiinţifice existente în INCD ECOIND în 

sectorul productiv prin instruirea personalului din cadrul întreprinderilor, în 

special din cadrul IMM-urilor;  

   (d) testarea unor produse/tehnologii/metode inovative sau semnificativ îmbunătățite. 

Rezultate principale:  
 

30 de contracte directe cu întreprinderile, din care 15 contracte cu IMM-uri 

Activități de tip B ACCESUL ÎNTREPRINDERILOR LA FACILITĂȚI, INSTALAȚII, ECHIPAMENTE 

4. Activitățile proiectului (5)  

Workshop de lansare a proiectului București, 15.03.2017 partenerecoind.incdecoind.ro 



10 

Activități de tip C ACTIVITĂȚI DE TRANSFER DE ABILITĂȚI/ COMPETENȚE CD ȘI  

                                      DE SPRIJINIRE A INOVĂRII 

 

Durată:  

   noiembrie 2016 – august 2021 

Subactivități:  
 

C.1. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, 

executate pentru și în numele întreprinderii 

C.1.1.  Activități de cercetare industrială contractuale 

C.1.2.  Activități de dezvoltare experimentală contractuale 

C.2. Servicii de etichetare de calitate, testare și certificare a calității 

4. Activitățile proiectului (6)  

Workshop de lansare a proiectului București, 15.03.2017 partenerecoind.incdecoind.ro 



11 

Obiective urmărite:  
 

   (a) creșterea productivității, competitivității și a calității produselor obținute la 
nivelul întreprinderilor, în special a IMM-urilor;  

   (b) încurajarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, de a investi în activități de 

cercetare-dezvoltare care să conducă la lansarea în piață de produse/tehnologii 
noi sau îmbunătățite;  

   (c) valorificarea rezultatelor cercetării tehnologice existente în INCD ECOIND în 

sectorul productiv; 

   (d) testarea calității produselor IMM-urilor; 
    (e) implementarea și certificarea sistemelor de management; 

    (f) pregătirea laboratoarelor din cadrul întreprinderilor în vederea acreditării. 

Rezultate principale:  
 

8 contracte directe pt. C.1, 5 contracte directe pt. C.2 
5 contracte cu IMM-uri dintre cele 13 menţionate anterior 

-.  

Activități de tip C ACTIVITĂȚI DE TRANSFER DE ABILITĂȚI/ COMPETENȚE CD ȘI  

                                      DE SPRIJINIRE A INOVĂRII 

 

4. Activitățile proiectului (7)  
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Activități de tip D CD ÎN COLABORARE EFECTIVĂ 

Durată:  

   decembrie 2016 – august 2021 

Subactivități:  
 

D.1. Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă 
 

D.2. Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă 

Domenii de interes:  
 

Tehnologii de depoluare 

Tehnologii de valorificare a deșeurilor 

Biotehnologii orientate spre protecția mediului 

Soluții integrate de utilizare durabilă și eco-eficientă a resurselor 

Alte aplicații tehnologice asociate domeniilor de specializare inteligentă 

4. Activitățile proiectului (8)  
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Obiective urmărite:  
 

   (a) creșterea productivității, competitivității și a calității produselor obținute la 

nivelul întreprinderilor, în special a IMM-urilor;  

   (b) încurajarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, de a se implica în 

activități de CD care să conducă la lansarea în piață de produse/tehnologii 

noi sau îmbunătățite;  

   (c)  intensificarea cooperării între întreprinderi și INCD ECOIND; 

   (d)  interconectarea expertizei existente în INCD cu necesitățile întreprinderilor; 

   (e) dezvoltarea de prototipuri și instalații pilot pentru produse, tehnologii, 

servicii noi; 

    (f) întărirea capacității de inovare a întreprinderilor, în special a IMM-urilor. 

Rezultate principale:  
 

5 contracte de colaborare cu întreprinderi din care 4 contracte cu IMM-uri 

20 publicații științifice, 3 cereri de brevet, 1 produs nou pe piață, 2 tehnologii noi omologate 

-.  

Activități de tip D CD ÎN COLABORARE EFECTIVĂ 

4. Activitățile proiectului (9)  
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Activități de tip E MANAGEMENT DE PROIECT  

                                     (INCLUSIV INFORMARE ŞI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL) 

 

Durată:  

   septembrie 2016 – septembrie 2021 

Subactivități:  
 

E.1.  Managementul operativ al proiectului 
 

E.2. Întocmirea și implementarea strategiei de promovare și transfer de 

cunoștințe 
 

E.3.  Gestionarea și valorificarea rezultatelor proiectului 
 

E.4.  Informare și publicitate privind proiectul 

4. Activitățile proiectului (10)  
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Descriere succintă:  
 

   (a) îndeplinirea tuturor obiectivelor proiectului și respectarea indicatorilor 
economici, tehnici, de calitate și ecoeficiență asumați prin proiect; 

   (b) coordonarea și monitorizarea diferitelor activități ale proiectului și 

implementarea mecanismelor de control adecvat; 
   (c)    asigurarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii privind proiectul.  

Rezultate principale:  
 

     20 rapoarte de progres, 20 cereri de rambursare 
       1 strategie de promovare și transfer tehnologic/de cunoștințe 
       2 workshop-uri (de lansare a proiectului și de finalizare a proiectului) 

       1 pagină de informare privind proiectul 
       6 anunțuri de presă 
1.000 mape, 1.000 broșuri, 1.000 bloc notes-uri, 3 spoturi radio, 3 spoturi TV 

-.  

Activități de tip E MANAGEMENT DE PROIECT  

                                     (INCLUSIV INFORMARE ŞI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL) 

 

4. Activitățile proiectului (11)  
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Valoarea totală a 

proiectului: 

15.507.960,86 lei 

 

Valoarea eligibilă a 

proiectului:  

15.377.296,66 lei 

 

Contribuția eligibilă a 

solicitantului: 

0,00 lei 

 

Contribuția eligibilă a 

întreprinderilor 

partenere în colaborare: 

1.880.580,36 lei 

 Nr. total de contracte încheiate cu întreprinderi:  45 

                     din care contracte încheiate cu IMM:  25  

 Nr. de contracte cu întreprinderi care au solicitat 

sprijin pentru introducerea de produse noi:    1 

 Nr. de contracte de colaborare CD  

   încheiate cu întreprinderi:                    5 

 Nr. publicații cu întreprinderile:           20 

 Cereri de brevete rezultate:                  3 

 Valoarea cheltuielilor private atrase prin    

contracte cu întreprinderile (lei):    1.880.580,36 

 Nr. de IMM-uri cu care solicitantul a cooperat:     50 

5. Indicatorii 
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Luoana Florentina 

PASCU 
Manager de proiect 

Carol Blaziu    

LEHR 
Responsabil cu promovarea 

Costel 

BUMBAC 
Responsabil cu activitățile de 

transfer tehnologic 

Cristiana  

COSMA 
Coordonator științific  

Lucian Alexandru 

CONSTANTIN 

Responsabil financiar și cu 
activitățile de informare și 

publicitate privind proiectul 

Ion Viorel PĂTROESCU Expert transfer tehnologic 

Liliana CRUCERU Expert conformitate și analize instrumentale 

Irina Eugenia LUCACIU Expert bioteste și analize ecotoxicologice 

Virgil Ionel CRISTE Expert inovare și transfer tehnologic 

Gheorghe BĂTRÎNESCU Expert tehnologii de depoluare 

Ladislau ANDRES Expert tehnologii de depoluare 

Elena BUCUR Expert control poluare aer 

Laurențiu DINU Expert transfer tehnologic 

Ines NIȚOI Expert transfer tehnologic 

Olga TIRON Specialist biotehnologii de mediu 

Mihai ȘTEFĂNESCU Specialist tehnologii de mediu 

Ioana Alexandra IONESCU Specialist biotehnologii de mediu 

Jana PETRE Specialist tehnici de control analitic 

Valeriu Robert BĂDESCU Specialist tehnici de control analitic 

Marcela NICULESCU Specialist tehnici de control analitic 

          ECHIPA DE MANAGEMENT                  ECHIPA DE IMPLEMENTARE 

6. Echipa de management si Echipa de implementare 
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AGENDA WORKSHOP-ULUI DE LANSARE A PROIECTULUI 

10:15-11:30   PREZENTARE INCD ECOIND                     susținută de: Carol Blaziu LEHR 
 

                       PREZENTĂRI DOMENII DE EXPERTIZĂ      susținute de:  Lucian CONSTANTIN 

                                                                                                                              Liliana CRUCERU 

                                                                                                                              Irina Eugenia LUCACIU 

  Elena BUCUR 

  Gheorghe BĂTRÎNESCU 

  Virgil Ionel CRISTE 

11:30-12:30    SESIUNE DE ÎNTREBĂRI 

13:30-14:30     PREZENTARE PACHETE INFORMAȚII        susținute de: Costel BUMBAC 

                        ACTIVITĂȚI DE TIP A 

                            ACTIVITĂȚI DE TIP B 

                            ACTIVITĂȚI DE TIP C 

                            ACTIVITĂȚI DE TIP D 

ÎN CONTINUARE… 
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