
RAPORTUL PRIVIND PARTICIPAREA INCD ECOIND LA EXPO APA 2018 

PERIOADA 14-16.05.2018 

În perioada 14-16.05.2018 a avut loc Forumul Regional al Apei Dunăre-Europa de Est 

2018. Manifestările s-au adresat tuturor specialiștilor din domeniul apei, începând cu 

administratorii resurselor de apă, operatorii de alimentare cu apă și canalizare, instituiților 

de cercetare-dezvoltare și nu în ultimul rând publicului larg interesat de îmbunătățirea 

performantelor tehnice și manageriale ale sectorului. 

În cei aproximativ 1600 mp de expoziție specializată ce a avut loc în Palatul Paramentului, 

participanții au găsit standuri de la peste 80 de firme, din 10 țări, care au prezentat întreaga 

gamă de soluții specifice: de la cele mai diverse tipuri de echipamente și servicii, la noi 

sisteme informatice profesionale pentru creșterea eficienței culegerii, monitorizării și a 

prelucrării datelor. 

EXPOAPA reprezintă principalul eveniment anual din domeniul apei din România, cu 

reprezentare regională, constituind un prilej pentru întâlniri față în față între furnizorii de 

echipamente și tehnologii dedicate apei cu utilizatorii acestora (operatorii de servicii de 

alimentare cu apă și canalizare), crescând astfel șansele transferului tehnologic și de 

cunoștințe, precum și a promovării eficiente a produselor și serviciilor. 

În acest an, pentru a doua oară INCD ECOIND a avut oportunitatea prin intermediul 

proiectului Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate pentru transfer de 

cunoștințe în domeniul ecologiei industrial  de a fi prezent în cadrul expoziției  

specializate cu un stand, în scopul promovării instituționale și a diseminării activităților de 

cercetare și transfer de cunoștințe. 

Pe perioada desfășurării evenimentului au avut loc activități de promovare a Proiectului 

Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe 

în domeniul ecologiei industrial, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, AP1 

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și 

dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe 

(55/05.09.2016/105581). 

Pe parcursul celor trei zile ale expoziției atât echipa de management cât și echipa de 

implementarea au avut întâlniri și au purtat discuții cu potențiali beneficiari ai proiectului din 

domeniul apei din România, în urma cărora s-au încheiat Procese verbale - minute ale 

întâlnirilor. 



  

 

 

În cadrul fiecărei întâlniri au fost prezentate principalele categorii de activități din cadrul 

proiectului și au fost identificate subdomeniile de interes pentru potențialii beneficiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


