
 

 

 

 

Raport de evaluare continuă pentru proiectul POC-A1-A1.2.3-G-2015 

„Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor şi valorificarea deşeurilor” 

Perioada 01.04.2017-31.06.2017 

 

În cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015, Eco-Nanotehnologii de depoluare a 

apelor şi valorificarea deşeurilor au avut loc, în perioada 01.04.2017 – 30.06.2017, o serie 

de activităţi pentru implementarea în bune condiţii a proiectului.  

Astfel, in cadrul activităţile de Tip A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor 

pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor a fost 

acordată asistență de specialitate pe baza următoarelor documentelor justificative PV nr. 

43/4.04.2017, FAD nr. 20/4.04.2017, PV nr. 50/11.04.2017, FAD nr. 24/11.04.2017.   

Activităţile de tip A.3 au vizat Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau 

organizarea de evenimente tematice pentru Consiliere IMM-uri pentru accesare surse de 

finanțare pe baza următoarelor documente PV nr. 49/10.04.2017; FC nr. 21/10.04.2017; 

PV nr. 56/25.04.2017; PV nr. 67/8.05.2017; PV nr. 96/23.06.2017; PV nr. 103/30.06.2017, 

Chestionar pentru studiu de fezabilitate; Studiu documentar pentru propunere de proiect 

ERA MIN; Propunere de proiect ERA MIN; Propunere de proiect ERA NET – 

INCOMERA; RTS nr. 50/25.05.2017. 

Realizarea activitățile de tip A3 Consiliere IMM-uri pentru dezvoltarea 

managementului inovării au fost justificate de-a lungul celor 3 luni cu următoarele 

documente: PV nr. 41/3.04.2017;PV nr. 42/4.04.2017;PV nr. 44/5.04.2017;PV nr. 

45/6.04.2017;PV nr. 46/7.04.2017; PV nr. 48/10.04.2017;PV nr. 51/12.04.2017; PV nr. 

52/12.04.2017;PV nr. 53/13.04.2017;PV nr. 58/26.04.2017; PV nr. 18A/2.03.2017;PV nr. 

19A/3.02.2017;PV nr. 25/9.03.2017;PV nr. 26/9.03.2017;PV nr. 28/10.03.2017;PV nr. 

29/16.03.2017;PV nr. 41/3.04.2017;PV nr. 42/4.04.2017;PV nr. 44/5.04.2017;PV nr. 

45/6.04.2017;PV nr. 46/7.04.2017; PV nr. 48/10.04.2017;PV nr. 51/12.04.2017;PV nr. 



52/12.04.2017;PV nr. 53/13.04.2017;PV nr. 58/26.04.2017;FC nr. 22/11.04.2017;FC nr. 

23/11.04.2017; 

FC nr. 25/13.04.2017;FC nr. 26/19.04.2017;FC nr. 27/19.04.2017;FC nr. 28/20.04.2017 

FC nr. 29/24.04.2017; FC nr. 30/24.04.2017;FC nr. 31/28.04.2017;PV nr. 59/2.05.2017; 

PV nr. 60/2.05.2017; PV nr. 63/5.05.2017;PV nr. 64/5.05.2017;PV nr. 68/9.05.2017; 

PV nr. 70/9.05.2017;PV nr. 71/11.05.2017;PV nr. 72/11.05.2017;PV nr. 75/17.05.2017 

PV nr. 76/17.05.2017; FC nr. 36/3.05.2017;FC nr. 37/4.05.2017;FC nr. 38/8.05.2017; 

FC nr. 39/10.05.2017;FC nr. 40/11.05.2017;FC nr. 42/12.05.2017;FC nr. 43/15.05.2017 

FC nr. 45/18.05.2017;FC nr. 46/18.05.2017;FC nr. 47/22.05.2017;FC nr. 48/23.05.2017 

FC nr. 49/24.05.2017;FC nr. 51/26.05.2017;FC nr. 52/29.05.2017;PV nr. 85/7.06.2017; 

PV nr. 86/14.06.2017;PV nr. 90/20.06.2017;PV nr. 101/29.06.2017;FC nr. 61/6.06.2017 

FC nr. 62/6.06.2017;FC nr. 63/7.06.2017;FC nr. 64/8.06.2017;FC nr. 65/8.06.2017;FC nr. 

66/9.06.2017; FC nr. 67/9.06.2017; FC nr. 68/12.06.2017; FC nr. 69/12.06.2017; FC nr. 

70/12.06.2017; FC nr. 71/13.06.2017; FC nr. 72/13.06.2017;FC nr. 73/13.06.2017; 

FC nr. 74/16.06.2017; FC nr. 75/16.06.2017; FC nr. 76/19.06.2017;FC nr. 77/21.06.2017 

FC nr. 78/21.06.2017; FC nr. 79/21.06.2017; FC nr. 80/22.06.2017; FC nr. 81/22.06.2017 

FC nr. 82/23.06.2017;FC nr. 83/26.06.2017; FC nr. 84/26.06.2017; FC nr. 85/27.06.2017 

FC nr. 86/28.06.2017; FC nr. 87/30.06.2017; FC nr. 88/30.06.2017;Planificare consiliere 

firma ISTRUFIN; Planificare consiliere firma ista Romania;Planificare consiliere pentru 

firma WEBECOM; Planificare consiliere pentru firma Geoagri Cadastru;Planificare 

consiliere pentru firma Prisma Ecosystems; Planificare consiliere pentru firma Mariro 

Activ; Planificare consiliere pentru firma POWER şi materialele suport aferente fişelor de 

consultanță. 

Consilierea IMM-uri pentru drepturi de proprietate intelectuală în cadrul 

activităților de tip A3 a fost realizată pe baza urmatoarelor documente: Material suport – 

brevetarea inventiilor:Material suport – cautarea in literatura nebrevetabila; Material suport 

– cand sa opriti cautarile; Material suport- cautare in standarde industriale; Material suport 

– interogari comprehensive; Material suport – strategii de cautare; Material suport – 

managementul inovarii; Material suport – infrastructura de cercetare in domeniul 

biotehnologiilor; Material suport – Instrument Lambert – acorduri de colaborare; Material 

suport – rectrutarea firmei si autoevaluarea perfomantelor sistemului de management al 

inovarii- ATLASCORP; Material suport – analiza nevoilor si constrangerilor pt firma 

ATLASCORP; Material suport – comentarii si recomandari pt firma ATLASCORP;  

PV nr. 84/2.06.2017;  



Suportul  tehnic pentru asistență tehnologică a avut la bază următoarele: RTS nr. 

32/28.04.2017;RTS nr. 33/28.04.2017;RTS nr. 34/28.04.2017;RTS nr. 35/28.04.2017;RTS 

nr. 35bis/28.04.2017; RTS nr. 54/31.05.2017; RTS nr. 55/31.05.2017; RTS nr. 

56/31.05.2017; RTS nr. 57/ 31.05.2017; RTS nr. 59/31.05.2017; RTS nr. 60/31.05.2017; 

RTS nr. 90/30.06.2017; RTS nr. 91/30.06.2017;RTS nr. 92/30.06.2017 

Suportul metodologic în vederea încheierii unor contracte de tip C/D s-a realizat pe 

baza RTS nr. 53/31.05.2017;RTS nr. 58/31.05.2017;RTS nr. 81/30.06.2017;PV nr. 

62/4.05.2017;PV nr. 65/5.05.2017;PV nr. 73/12.05.2017; PV nr. 77/17.05.2017;PV nr. 

78/18.05.2017; PV nr. 79/19.05.2017; PV nr. 80/22.05.2017; PV nr. 81/23.05.2017;PV nr. 

82/25.05.2017; PV nr. 83/26.05.2017; PV nr. 88/16.06.2017;PV nr. 89/19.06.2017; 

PV nr. 91/20.06.2017;PV nr. 93/21.06.2017;PV nr. 94/22.06.2017;PV nr. 95/23.06.2017; 

PV nr. 97/26.06.2017;PV nr. 98/27.06.2017;PV nr. 99/28.06.2017;PV nr. 100/29.06.2017 

Activitățile de tip A5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de 

cunoștințe s-au realizat pe baza PV nr. 73bis/12.05.2017; FAD nr. 41/12.05.2017; 

PV nr. 77bis/17.05.2017; FAD nr. 44/17.05.2017 

De asemenea, activitățile de tip E2 Monitorizarea rezultatelor și indicatorilor de 

rezultate s-au realizat pe baza următoarelor documente: PV nr. 54/19.04.2017;PV nr. 

55/20.04.2017;PV nr. 57/26.04.2017;PV nr. 61/3.05.2017;PV nr. 92/21.06.2017; Proces 

verbal de avizare interna nr. 5833 din 4.04.2017;Proces verbal de avizare interna nr. 12281 

din 4.06.2017. 

În perioada 01.04.2017 – 30.06.2017 au fost operate câteva modificări faţă de ceea 

ce s-a stabilit în Contractul de finanţare (condiţionate de aprobarea OI) astfel: 

Notificarea nr 6 a fost aprobată in data de 27.04.2017 cu nr. 7459 prin care a fost 

modificată secțiunea 4.7.1. Lista activităților și subactivităților din Cererea de finanțare 

pentru Prelungirea perioadei de implementare a Sub-activității A.4 până în luna a 14-a a 

proiectului (Noiembrie 2017). In data de 16.05.2017, a fost aprobată notificarea cu nr. 

7924 pentru modificarea secțiunii 4.7.2 Descrierea activităților și subactivităților din 

Cererea de finanțare a proiectului astfel: Modificarea Tabelului 1 Cursuri pentru 

instruirea membrilor echipei de implementare a proiectului din cadrul Sub-activității A.4. 

Notificarea nr 7 a fost aprobată cu nr 9006/18.05.2017 şi 8238/30.05.2017 prin care 

s-a modificat secțiunea 4.7.1 Lista activităților și subactivităților din Cererea de finanțare. 

Notificarea nr 8 a fost aprobată cu 9738/26.05.2017 si 8448/13.06.2017 si a avut ca 

scop modificarea Anexei 1 la contractul de finanțare – Condiții specifice, Graficul de 

depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor. 



Membrii echipei de management şi a echipei de implementare a proiectului şi-au 

îndeplinit responsabilităţile specifice postului în cadrul activităţilor de tip A şi E, precum şi 

a responsabilităţilor generale legate de proiect. 

 

 

 

Intocmit,                                                                                                                Data,  

Natalia MANEA                                                                                                  30.06.2017 

 


