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1. Scop  

Susţinerea întreprinderilor prin transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de 

stimulare a inovării. 

2. Obiective  

 creșterea productivităţii, competitivității şi calităţii produselor obţinute la nivelul 
întreprinderilor mici şi mijlocii;  

 încurajarea IMM-urilor de a investi în activităţi de cercetare-dezvoltare care să conducă la 
lansarea în piaţă de produse/tehnologii noi sau îmbunătățite;  

 valorificarea rezultatelor cercetării tehnologice existente în INCD ECOIND în sectorul productiv 
din cadrul IMM-urilor;  

 testarea calității produselor IMM-urilor; 

 implementare și certificare sisteme de management; 

 pregătirea laboratoarelor din cadrul IMM-urilor în vederea acreditării conform SR EN ISO/CEI 
17025 / inregistrarii la Ministerul Sanatatii pentru monitorizarea calității apei potabile.   

  

3. Condiții de participare  

În cadrul activității se va asigura, pe baza unor relații contractuale, transferul de cunoștințe în 

domeniul ecologiei industriale dobândite de INCD ECOIND către întreprinderi în scopul dezvoltării de 

produse/tehnologii/servicii de mediu inovative cu un puternic potențial aplicativ. 

Efectul direct constă în valorificarea rezultatelor cercetării tehnologice dezvoltate de INCD-ECOIND, 

concretizată în tehnologii inovative/originale, ecologice și durabile (brevetabile) pentru 

tratare/epurare ape, valorificare deșeuri, decontaminare soluri. 

Proiectele trebuie să rezolve probleme CDI punctuale ale beneficiarilor, care nu pot fi rezolvate intern 

și care prezintă potenţial real pentru noi produse /servicii cu impact în piață.  

Serviciile de cercetare solicitate de către întreprinderi trebuie să se încadreze în urmatoarele 

domenii/subdomenii de specializare inteligentă: 

1. Bioeconomie 

   1.2. Bioenergie-biogaz, biomasă, biocombustibil 

   1.3. Biotehnologii 

             1.3.1. Bio-nanotehnologii 

             1.3.2. Biotehnologii de mediu 

             1.3.4. Biotehnologii industriale 

             1.3.6. Bioanaliză 

3. Energie, Mediu și Schimbări Climatice 

   3.2. Mediu și schimbări climatice 

             3.2.1. Utilizarea optimă a resurselor convenționale și neconvenționale de apă 

             3.2.2. Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor 

   3.3. Sisteme inteligente 

             3.3.1. Orașul inteligent 

4. Eco-nanotehnologii și materiale avansate 

   4.3. Tehnologii de depoluare 

             4.3.1. Tehnologii de depoluare și valorificare a deșeurilor 

   4.4. Materiale 

             4.4.2. Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii 
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             4.4.6. Materiale avansate și tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei 

4. Buget  

Buget total: 2.054.687 lei 

 

5. Durata  

Perioada de desfășurare a contractelor: martie 2017- august 2021 (în limita fondurilor disponibile) 

Durata implementării contractelor:  conform contractelor subsidiare ce urmează a fi încheiate cu 

întreprinderile.  

 

6. Criterii de eligibilitate  

Întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

(a) nu își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de 

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 

privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură de 

modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

(b) nu își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; 

(c) nu își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele 

cazuri: 

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse 

achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; 

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii 

primari; 

(d) nu solicită sprijin pentru susținerea activităților de export către terțe țări sau către alte state membre 

ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele 

de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export); 

(e) nu utilizează preferențial, în cadrul activităților care primesc sprijin, produse naționale față de produse 

importate; 

(f) nu solicită sprijin pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt 

reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului; 

(g) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic sau 

activităţile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o 

situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

(h) nu sunt în situația să nu își fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete 

speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

(i) reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli 

în materie profesională; 

(j) nu sunt obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin 

care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă; 

(k) nu sunt “întreprinderi aflate în dificultate”. 

“Întreprindere în dificultate”, înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile 

următoare: 
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(i)   în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel 

puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani 

de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma 

unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de 

jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această 

situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte 

elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un 

rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, 

„societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa 

I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital 

suplimentar; 

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată 

pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul 

eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare 

comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de 

diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din 

capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor 

acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre 

asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de 

societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE; 

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește 

criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă 

la cererea creditorilor săi; 

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu 

a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de 

restructurare; 

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 

1,0. 

(l) nu au beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile. 

 

Dacă contractele sunt de tip „ajutor de stat” condițiile (a) și (b) de mai sus nu se aplică! 

Dacă contractele sunt de tip „de minimis” condiția (f) de mai sus nu se aplică! 

 

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea (principală sau secundară) atât într-unul din 

sectoarele menționate mai sus la literele (a), (b) și (c), dar și în sectoare care nu sunt excluse, 

sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele sau activitățile care nu sunt excluse, cu condiția 

separării clare a activităților sau a asigurării unei distincții între costuri, care să asigure că activitățile 

desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul contractului. 

 

La momentul semnării contractului subsidiar cu organizația de cercetare întreprinderile trebuie să fie 

înregistrate şi să desfăşoare activităţi în România și să fie înregistrate în Registrul Potenţialilor 

Contractori. 

Întreprinderile care încheie un contract subsidiar tip „de minimis” vor da o declaraţie pe proprie 

răspundere privind ajutoarele de minimis de care au beneficiat pe parcursul precedenţilor doi ani 

fiscali, precum şi în anul fiscal în curs. Ajutoarele se calculează la nivel de întreprindere unică conform 

precizărilor din schema „de minimis” aferentă acestei acțiuni. 
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În același timp întreprinderile nu au nicio obligație să utilizeze numai bunuri produse la nivel național 

sau servicii naționale și nu au nicio obligație privind aria geografică de exploatare a rezultatelor 

obținute din cercetare, dezvoltare și inovare. 

 

7. Furnizorul de servicii de cercetare 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND este un institut de 

cercetări de mediu cu personal de cercetare-dezvoltare atestat. 

Caracterul multidisciplinar al problematicii protecției mediului a reunit în cadrul a 4 departamente 

(Control Poluare; Tehnologii de Mediu și Transfer Tehnologic, Evaluare Monitorizare Poluare Mediu; 

Sisteme de Management) competențele, abilitățile de cercetare dezvoltare și know-how-ul tehnologic 

ale personalului atestat (tehnicieni, cercetători științifici și ingineri dezvoltare tehnologică) care 

acoperă următoarele specialități de bază: biotehnologie, biologie, ecologie, biochimie, inginerie 

chimică, chimie, chimie analitică, geografie, economie. 

Gradul înalt de calificare al angajaților INCD-ECOIND acoperă domeniile de expertiză solicitate de 

implementarea activităților de transfer de abilități/competențe de cercetare dezvoltare pentru 

sprijinirea activităților de inovare ale întreprinderilor și finalizarea cu succes a obiectivelor 

proiectului. 

8. Activităţi/Servicii de cercetare eligibile  

Categoriile de activități eligibile(nelimitativ):  

 Activități contractuale de cercetare industrială pentru cel puțin următoarele domenii de 

competență:  

o cercetare industrială pentru identificare/optimizare soluții tehnologice optime de epurare/tratare 

ape:  

 dezvoltare/optimizare bio/tehnologii de epurare ape uzate; 

 dezvoltare/optimizare tehnologii de tratabilitate/potabilizare (surse subterane și de suprafață);  

 dezvoltare/optimizare bio/tehnologii remediere soluri; 

 validare tehnologica generică - verificare experimentala performante de epurare/tratare/remediere;  

- soluții tehnologice pentru valorificarea nămolurilor din stațiile de potabilizare/epurare;  

- metode combinate de îndepartare a poluanților în procesele de potabilizare a apelor subterane;  

- cercetări industriale pentru dezvoltarea unor metode alternative de monitorizare bazate pe 

utilizarea bioindicatorilor, în evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă subterană sub impactul 

activităților industriale și agro-industriale;  

- optimizarea, la cererea întreprinderii, unei /unor metode de încercare de interes pentru 

întreprindere pentru care nu exista metode standardizate la nivel național; în cadrul activității se 

vor avea în vedere în special substanțele periculoase nou introduse în legislația europeană de 

mediu, care prezintă limite de detecție extrem de mici ce nu pot fi atinse decât cu aparatură 

performantă. Cercetările vor conta în stabilirea parametrilor optimi de operare pentru a se asigura 

o bună separare a poluanților din matricile de bază urmate de determinarea experimentală a 

parametrilor de performanță (limita de detecție, repetabilitate, reproductibilitate, liniaritate, 

domeniu de lucru, acuratețe, robustețe, sensibilitate, selectivitate);  

- studii de microscopie electronică și corelativă pentru monitorizare, control procese fizico-chimice 

și biologice aplicate în stații de epurare/tratare a apelor;  

- cercetări avansate prin tehnici de biologie moleculară și enzimatice pentru controlul avansat al 

proceselor biotehnologice de mediu. 

 

 Activități de dezvoltare experiementală contractuală: 
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o dezvoltarea și implementarea unor teste/metode noi de evaluare a biodegradabilității/ 

bioacumulării/toxicității acute a chimicalelor, în vederea conformării la cerințele Regulamentului 

European REACH;  

o dezvoltarea și implementarea unor metodologii moderne și rapide de identificare și cuantificare a 

microorganismelor potențial patogene din probe de mediu (apă potabilă; apă de suprafață / 

subterană; apă uzată epurată; nămoluri, sedimente);  

o dezvoltarea și utilizarea unor metodologii / metode inovative pentru a reduce consumul de energie și 

de resurse și a minimiza impactul negativ al activităților economice asupra mediului;  

o dezvoltarea experimentală de metode alternative de monitorizare bazate pe utilizarea 

bioindicatorilor, în evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă de suprafață/subterană sub impactul 

activităților industriale și agro-industriale.. 

 

 Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității furnizate de INCD-ECOIND: 

o servicii de testare a calității produselor din sfera ecologiei industriale, asociate domeniilor de 

specializare inteligentă fabricate/comercializate de întreprindere, în vederea etichetării ecologice sau 

asigurării liberei circulații pe piața europeană;  

o implementare de sisteme de management de mediu, calitate, sănătate și securitate ocupațională, 

siguranța alimentului, în conformitate cu cerințele standardelor internationale (ISO), management 

deșeuri, management al apei;  

o servicii de pregătire a laboratoarelor în vederea acreditării. Pentru a demonstra calitatea serviciilor 

oferite în fața clienților și a autorităților de reglementare și control se recomandă ca orice laborator 

de încercări din cadrul unei întreprinderi să fie acreditat în conformitate cu cerințele standardului 

referențial SR EN ISO /CEI 17025. Desfășurarea activității în regim de acreditare conduce la creșterea 

gradului de conformare a datelor furnizate în fața clienților, la îmbunătățirea imaginii și credibilității 

laboratorului și implicit la creșterea numărului de solicitări analitice.  

 
Definitii 
“Cercetare industrială” reprezintă cercetarea planificată sau investigaţia critică ce serveşte la 
dobândirea unor cunoştinte şi competenţe noi în vederea dezvoltării de noi produse, procese sau servicii 
sau la descoperirea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. 
Cuprinde crearea de componente pentru sisteme complexe, necesară pentru cercetarea industrială, în 
special pentru validarea tehnologică generică şi exclude prototipurile care intră în domeniul de aplicare al 
dezvoltării experimentale; 
“Dezvoltare experimentală” reprezintă dobândirea, îmbinarea, consolidarea şi utilizarea cunoştintelor şi 
competenţelor existente în domeniul ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi a altor cunoştinţe şi competenţe 
relevante, în vederea producerii de planuri sau modele pentru produse, procese şi servicii noi, modificate 
sau îmbunătăţite. Acestea pot include şi alte activităţi desfăşurate în scopul definirii, planificării şi 
documentării conceptuale a produselor, proceselor sau serviciilor noi. Activităţile pot cuprinde elaborarea 
de schiţe, desene, planuri şi alte documentaţii, numai dacă acestea nu sunt destinate uzului comercial. 
Dezvoltarea de prototipuri şi proiecte pilot cărora li se poate da o utilizare comercială este de asemenea 
inclusă în cazul în care prototipul  este în mod obligatoriu produsul comercial final şi fabricarea sa este 
prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. În cazul 
unei utilizări comerciale ulterioare a proiectelor demonstrative sau pilot, orice venit generat de o astfel 
de utilizare trebuie dedus din costurile eligibile. Producţia experimentală şi testarea produselor, 
proceselor şi serviciilor sunt, de asemenea, eligibile, cu condiţia ca aceste produse, procese şi servicii să 
nu poată fi utilizate sau transformate pentru utilizare în aplicaţii industriale sau în activităţi comerciale. 
Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de 
producţie, proceselor de producţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în desfăşurare, chiar dacă 
astfel de modificări constituie îmbunătăţiri. 

 

9. Finanțare (Costuri):  

Întreprinderea beneficiară va primi serviciile de cercetare solicitate prin intermediul organizației de 

cercetare INCD-ECOIND, în condițiile stabilite prin Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea 
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parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe sau în condițiile stabilite prin Schema de ajutor de stat 

pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI pentru 

Programul Operațional Competitivitate (POC), precum și în termenii și condițiile stabilite în Contractul 

subsidiar (ANEXA 1) și în anexele (2-5) care fac parte integrantă din acesta, pe care întreprinderea 

beneficiară declară că le cunoaște și le acceptă. 

Categorii de contracte: 

1) contract tip ”de minimis” de max. 800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea 

trebuie să asigure o co-finanțare din fonduri proprii de minimum 20% din costurile eligibile ale 

organizației de cercetare și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza unei 

scheme de acordare de ajutoare ”de minimis” dedicată acestei acțiuni; 

2) contract tip ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă, pentru care 

întreprinderea trebuie să co-finanțeze din fonduri proprii activitățile eligibile realizate de 

organizația de cercetare și prin care întreprinderea primește sprijin public  pe baza schemei de 

acordare de ajutoare de stat „Finanţarea activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) 

și a investițiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)”. 

Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere ca procent din costurile eligibile 

ale organizației de cercetare, pe tip de activitate eligibilă și tip de întreprindere: 

 

Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere ca procent din costurile 
eligibile ale organizației de cercetare 

Tip de întreprindere:  Mare Mijlocie Mică 

Cercetare industrială  50% 40% 30% 

Dezvoltare experimentală 75% 65% 55% 

Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea 
calității 

neeligibile 50% 50% 

 
Finanțarea activităților neeligibile prevăzute în contractul subsidiar se vor asigura integral de către 

întreprinderea beneficiară. 

10. Metodologie implementare 

Pasul 1: Solicitarea 

Beneficiarul (IMM) transmite către INCD ECOIND o solicitare pentru serviciul de cercetare dorit. 

Depunerea solicitărilor este continuă de la momentul lansării proiectului (martie 2017) până la 

epuizarea fondurilor alocate, dar nu mai târziu de august 2021.  
 

Pasul 2: Notificarea 

Daca activitatea/serviciul de cercetare solicitat se încadrează în categoria activităților/serviciilor 

de cercetare eligibile (pct.8), în domeniile de specializare inteligentă (pct.3) și INCD ECOIND deține 

expertiza necesară realizării activității solicitate, INCD-ECOIND transmite beneficiarului o notificare 

în acest sens, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării. 
 

Pasul 3: Verificarea eligbilității 

Procesul de verificare consta in parcurgerea urmatoarelor etape (conform Instructiunii Ministerului 

Cercetarii si Inovarii – Organism Intermediar pentru Cercetare din 30.06.2017 privind verificarea 

intreprinderii de catre organizatia de cercetare, in cazul Parteneriate pentru transfer de cunostinte): 

a). etapa de verificare a conformitatii administrative si 
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b). etapa de verificare a eligibilitatii solicitantului întreprindere si a propunerii de proiect 

 Întreprinderile solicitante depun propunerile de proiecte descrise conform Cererii de finanțare (Anexa 

1), și dovezile de eligibilitate a întreprinderii: 

- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea (anexa nr.2 la modelul de contract 

subsidiar; 

- Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari din fonduri publice (anexa 

nr.3 la modelul de contract subsidiar); 

- Declaratia intreprinderii de incadrare in categoria IMM (unde este cazul, anexa 4 la modelul de 

contract subsidiar); 

- Declaratie pe propria raspundere privind ajutoare de minimis (anexa nr. 5 la modelul de 

contract subsidiar) – in cazul proiectelor care vizeaza ajutor de minimis; 

- *Extras de la Registrul Comertului; 

- *Certificate fiscale (de atestare fiscala si de obligatii bugetare) 

- *Cazier judiciar al reprezentantului legal; 

- *Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal; 

- *Situatii financiare pe ultimii 2 ani. 

*documente noi solicitate 

  

Pasul 4: Stabilirea detaliilor tehnico-economice  

INCD ECOIND întocmeste împreună cu beneficiarul (IMM), în termen de 15 de zile lucrătoare de la 

emiterea notificării de eligibilitate draftul contractului subsidiar propus a se încheia.  

Elementele minime ce urmează a fi definitivate se referă la: 

- detaliile de natură tehnică precum descrierea activităților, inclusiv a rezultatelor; 

- detaliile de natură financiară precum valoarea eligibilă și neeligibilă, precum și contribuția 

eligibilă a întreprinderii; 

- durata de execuție a serviciului de cercetare solicitat; 

- perioada calendaristică estimată pentru realizarea serviciului de cercetare solicitat; 

- etapizarea activitatilor de cercetare aferente proiectului propus (în cazul in care durata 

acestora de execuție depășește 2 luni). 
 

Pasul 5 : Validarea internă a detaliilor tehnico-economice  

Consiliul Știintific constituit în cadrul proiectului PARTENER-ECOIND verifică din punct de vedere 

tehnic și financiar draftul contractului subsidiar. 
 

Pasul 6: Semnarea contractului subsidiar între INCD ECOIND și beneficiar (IMM). 

Model contract subsidiar anexat. 

Pasul 7: Aprobarea OI (organismul intermediar de cercetare) 

După semnarea contractului de catre ambele parti, in termen de 3 zile lucratoare, INCD ECOIND 

transmite o notificare către OI impreuna cu contractul subsidiar semnat si documentatia elaborata 

pentru verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii.   

Organismul intermediar de cercetere verifica validitatea datelor prezentate de INCD-ECOIND si 

intreprinderea partenera si aproba/respinge notificarea  privind contractul subsidiar în maxim 10 zile 

lucrătoare (conform art. 2., alin (1) din contractul subsidiar).  

Contractul subsidiar intră în vigoare după obținerea acordului din partea OI. 
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Pasul 8: Implementarea  

INCD ECOIND execută activitățile de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor contractului 

subsidisar. 
 

Pasul 9: Avizarea - Recepția 

La finalizărea activităților, sau la finalizărea unei etape a contractului, se întocmește raportul 

tehnic în baza rezultatelor cercetărilor. Raportul se supune avizării comisiei CTE a INCD-ECOIND. 

Raportul tehnic împreună cu procesul verbal de avizare –recepție se transmite spre recepție către 

beneficiar (IMM). Beneficiarul va analiza serviciile furnizate și va răspunde, în termen de maxim 10 

zile lucrătoare, prin validarea sau respingerea bine justificată a documentelor transmise de INCD-

ECOIND. 

 

Pasul 10: Cofinantarea  

Dupa recepționarea serviciilor de cercetare de către beneficiar (IMM), INCD ECOIND emite factura 

pentru serviciile prestate, în termen de max. 7 zile de la recepția lucrărilor. Conform facturii emise 

beneficiarul (IMM) va plăti valoarea cofinanțării în contul indicat de INCD ECOIND în termenul 

stabilit prin contract. 

 

Observație: INCD ECOIND poate solicita oricând documente sau informații suplimentare de la beneficiar 

(IMM) care să clarifice aspecte de natură tehnică, financiară și/sau administrativă în 

legătură cu acesta și/sau cu aspectele ce decurg din solicitarea de servicii de cercetare. 

*Verificarea intreprinderii se va realiza conform Instructiunii Ministerului Cercetarii si Inovarii – 

Organism Intermediar pentru Cercetare din 30.06.2017 privind verificarea intreprinderii de catre 

organizatia de cercetare, in cazul Parteneriate pentru transfer de cunostinte. 

11. Informații suplimentare 

Manager de proiect 

PASCU Luoana Florentina 

ecoind@incdecoind.ro 

 

Responsabil cu promovarea 

LEHR-BLAZIU Carol 

carol.lehr@incdecoind.ro 

 

Responsabil cu activitățile de transfer tehnologic 

BUMBAC Costel  

costel.bumbac@incdecoind.ro 

 

Coordonator științific 

COSMA Cristiana 

tehnologi@incdecoind.ro 

 

Responsabil financiar 

CONSTANTIN Lucian Alexandru 

lucian.constantin@incdecoind.ro 


