
 

 

 

 

 

 

 

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

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

Perioada 01.10.2017-31.12.2017 

 

 

 

 

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

apelor şi valorificarea deşeurilor au avut loc, în perioada 01.10.2017 – 31.12.2017, o serie 

de activităţi pentru implementarea în bune condiţii a proiectului.  

Astfel, în 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. 

125/8.11.2017, FAD nr. 111/8.11.2017; PV nr. 128/24.11.2017,FAD nr. 113/24.11.2017 

Activitățile de tip A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau 

organizarea de evenimente tematice au avut ca rezultat consilierea IMM-uri pentru 

accesarea surselor de finanțare pe baza următoarelor documente: PV nr. 127/15.11.2017, 

FC nr. 112/15.11.2017;PV nr. 129/28.11.2017, FC nr. 114/28.11.2017;PV nr. 

130/11.12.2017, FC nr. 119/11.12.2017;PV nr. 131/15.12.2017, FC nr. 120/15.12.2017,  

Suportul tehnic pentru asistență tehnologică în cadrul activităților de tip A3, a fost 

acordat pe baza documentelor: RTS nr. 115/29.11.2017; RTS nr. 116/29.11.2017; RTS nr. 

117/29.11.2017; RTS nr. 118/29.11.2017; PV nr. 124/1.11.2017; PV nr. 126/10.11.2017. 

Instruirea în materie de transfer de cunoştinţe a personalului a avut loc în cadrul 

activităților de tip A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în 



activitățile de tip A in materie de transfer de cunoştințe. Documentele justificative au fost: 

listele de prezență, suporturile de curs, studiile de caz pentru identificarea, analiza şi 

gestionarea riscurilor ce pot apărea în derularea proiectului, precum si diplomele de 

participare. 

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

rezultate s-au realizat pe baza Procesului verbal de avizare interna nr. 19427 din 

5.10.2017.  

În perioada 01.10.2017 – 31.12.2017 au fost operate câteva modificări faţă de ceea 

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

Modificarea Anexei 1 la contractul de finanțare – Condiții specifice, Graficul de 

depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, Nr. 11, 

20914/23.10.2017; 11994/01.11.2017 

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. 

 

 

 

Ȋntocmit,                                                                                                                Data,  

Natalia MANEA                                                                                                  28.12.2017 

 


