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

apelor şi valorificarea deşeurilor au avut loc, în perioada 01.01.2018 – 31.03.2018, o serie 

de activităţi pentru implementarea în bune condiţii a proiectului.  

Astfel 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. 132/11.01.2018, 

FC nr. 121/11.01.2018, PV nr. 133/15.01.2018, FC nr. 122/15.01.2018, PV nr. 

134/1.02.2018,PV nr. 136/19.02.2018, FC nr. 123/19.02.2018, PV nr. 137/27.02.2018, FC 

nr. 124/27.02.2018, PV nr. 139/16.03.2018, FC nr. 125/16.03.2018, PV nr. 

141/21.03.2018, FC nr. 126/21.03.2018 

Tot in cadrul activităților de tip A. 3 s-a realizat suportul metodologic în vederea 

încheierii unor contracte de tip C/D pe baza PV nr. 138/09.03.2018, PV nr. 

140/21.03.2018. De asemenea, s-a încheiat acordul de confidențialitate nr. 

4195/12.03.2018. 

Ȋn cadrul activitățile de tip E.2 Monitorizarea rezultatelor și indicatorilor de 

rezultate au avut loc sedințe ale echipei de management a proiectului pe baza PV nr. 

135/06.02.2018. S-au semnat două contracte subsidiare de tip C, nr. 4070/09.03.2018 

şi nr. 5048/23.03.2018. Tot în cadrul activităților de tip E.2 au fost elaborate PV de avizare 

interna nr. 246 din 08.01.2018 şI PV de avizare interna nr. 6688 din 03.03.2018. 



În perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 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. 12, 

1405/25.01.2018; 5696/31.01.2018. 

Ȋn perioada mai sus menționată s-a aprobat contractul subsidiar nr. 

4070/09.03.2018 de prestări servicii de cercetare-dezvoltare și inovare pentru 

întreprinderea ECOAQUA SA Călăraşi de către organizația de cercetare (Activități de tip 

C) şi a fost modificarea secțiunea 4.8.2 Resurse umane din Cererea de finanțare a 

proiectului, Nr. 13, 4236/12.03.2018; 7090/26.03.2018. 

Pe baza notificării Nr 14, 6063/26.03.2018 s-a aprobarea contractul subsidiar nr. 

5048/23.03.2018 de prestări servicii de cercetare-dezvoltare și inovare pentru 

întreprinderea SC I.C.P.E. Bistriţa SA de către organizația de cercetare (Activități de tip 

C). Pe baza notificării Nr. 15, 6280/29.03.2018 s-a modificat secțiunea 4.8.2 Resurse 

umane din Cererea de finanțare a proiectului. 

Ȋn luna martie a fost realizat auditul proiectului PV receptie serviciu nr. 

3697/01.03.2018 şi au fost consumabile cu PV receptie produse nr. 4680/16.03.2018 

In concluzie, rezultatele activităților prezentate au fost: 

- Catalog actualizat în fiecare lună - surse de finanțare pentru IMM-uri 

- 6 Fişe de consiliere a IMM-urilor privind sursele de finanţare  

- 2 Contracte subsidiare de tip C încheiate cu întreprinderile 

- 1 Draft al Anexei 1 la un contract subsidiar de tip D 

- Documentare bibliografică pentru realizarea planului de activităţi al contractului 

subsidiar tip D 

- 1 Acord de confidenţialitate semnat cu o întreprindere în cadrul contractului 

subsidiar de tip C 

- Procese verbale și minutele întâlnirilor de lucru ale echipei de implementare cu 

IMM-urile 

- Contracte de muncă 

- Fişe de post 

- Pontaje individuale şi centralizatoare ale pontajelor individuale 

- Rapoarte de activitate individuală 

- Pagina web a proiectului actualizată: www.nanostructuri-fluide.ro/eco-nano-eco 

http://www.nanostructuri-fluide.ro/eco-nano-eco


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

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

responsabilităţile generale legate de proiect. 
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