
 

 

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

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

Perioada 01.10.2018 - 31.12.2018 

 

 

 

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

apelor şi valorificarea deşeurilor au avut loc, în perioada 01.10.2018 - 31.12.2018, o serie 

de activităţi pentru implementarea în bune condiţii a proiectului.  

La sfârşitul lunii octombrie au fost furnizate serviciile de audit pentru proiectul mai 

sus menționat, pe baza Contractului nr. 3873/ 7.03.2017, ROYAL AUDIT HOUSE SRL, Act 

aditional nr. 25821/29.12.2017 şi a următoarelor documente: 

- Factura 2017228 /31.10.2018, valoare 2963,10  lei; 

- PV receptie serviciu nr. 22219/ 31.10.2018 

Ȋn perioada 01.10.2018 - 31.12.2018 au fost făcute o serie de achiziții (reactivi, materiale 

de laborator, piese de schimb) pe baza: 

1. Ctr. Nr. 19362/ 27.09.2018, SC HACH LANGE SRL. Documente justificative:  

- Factura F6660032214/26.10.2018 valoare 7787.54 lei 

- PV receptie nr. 21933/26.10.2018 

2. Ctr. Nr. 23420/ 16.11.2018, SC REDOX RESEARCH & ANALYTICS SRL. Documente 

justificative: 

- Factura DB044301/07.12.2018 valoare 1625.54 lei 

- PV receptie nr. 24808/7.12.2018 

3. Ctr. Nr. 25244/ 13.12.2018, SC MONS MEDIUS INVESTMENS SA. Documente justificative: 

- Factura 118232877/14.12.2018 valoare 3719.48 

- PV receptie nr.25334/14.12.2018 

4. Ctr. Nr. 22877/9.11.2018, SC SEPADIN SRL. Documente justificative 

- Factura SD 3000/ 21.11.2018 valoare 490.75 

- PV receptie nr. 23759/21.11.2018 

5. Ctr. Nr. 22758/7.11.2018, SC SEPADIN SRL. Documente justificative 

-Factura SD 3001/ 21.11.2018 valoare 2726.29 



-PV receptie nr. 23760/21.11.2018 

 

Activitățile de tip C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale, executate 

pentru și în numele întreprinderii, au avut ca rezultat rapoarte tehnico-ştiințifice 

intermediare : RTS nr. 196/31.12.2018; RTS nr. 197/31.12.2018 

Activitățile de tip D.1 Cercetare industrială si dezvoltare experimentală realizată 

în colaborare efectivă au avut ca rezultat rapoarte tehnico-ştiințifice intermediare RTS nr. 

198/31.12.2018; RTS nr. 199/31.12.2018; RTS nr. 202/31.12.2018; RTS nr. 82/20.12.2018 

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

rezultate au fost elaborate şi avizate raportul de activitate şi raportul de progres al 

proiectului pe baza : P.V. de avizare interna nr. 19655 din 01.10.2018; P V. de avizare 

interna nr. 67 din 04.01.2019 

În perioada 01.10.2018 – 31.12.2018 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. 20, 

21188/18.10.2018, 12349/22.10.2018. 

- Modificarea Anexei 1 la contractul subsidiar nr. 11384/18.06.2018 – Modul de 

desfăşurare al contractului, punctul 4. Tabelul cu Echipa care implementează 

contractual, Nr. 21, 22554/06.11.2018, 13059/20.11.2018. 

- Modificarea Anexei 1 la contractul subsidiar nr. 8396/07.05.2018 – Modul de 

desfăşurare al contractului, punctul 4. Tabelul cu Echipa care implementează 

contractual, Nr. 22, 23303/15.11.2018, 13183/26.11.2018 

- Modificarea Anexei 1 la contractul subsidiar nr. 4070/09.03.2018-Modul de 

desfăşurare al contractului, punctul 3. Tabelul cu Echipa care implementează 

contractual. 

- Modificarea Anexei 6 la contractul subsidiar nr. 4070/09.03.2018– Notă de 

fundamentare a cheltuielilor pentru activități de tip C - Tabelul justificativ al 

cheltuielilor aferente activităților de tip C, Nr. 23, 24070/27.11.2018, 

14028/27.12.2018. 

- Aprobarea contractului subsidiar nr. 25036/11.12.2018 de prestări servicii de 

cercetare-dezvoltare și inovare pentru întreprinderea SC QUARK IMPEX SRL de 

către organizația de cercetare (Activități de tip C), Nr. 24, 25082/12.12.2018, în 

curs de verificare 



- Aprobarea contractului subsidiar nr. 25501/18.12.2018 de cercetare industrială și 

dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și 

întreprinderea SC I.C.P.E. Bistrița SA (Activităţi de tip D), Nr. 25, 

25603/19.12.2018, în curs de verificare 

In urma desfășurării activităților/ sub - activităților prezentate, au fost obținute 

următoarele rezultate
 
: 

 2 Rapoarte tehnico-științifice în cadrul activitatilor de tip C 

 4 Rapoarte tehnico-științifice în cadrul activitatilor de tip D 

 Acte adiţionale la Contractele de muncă 

 Pontaje individuale şi centralizatoare ale pontajelor individuale 

 Rapoarte de activitate individuale 

 1 Contract subsidiar de tip D încheiat cu ICPE Bistrita SA 

 1 Contract subsidiar de tip C încheiat cu SC QUARK IMPEX SRL 

 Contracte de munca 

 Fişe de post 

 Documente privind achizitiile unor reactivi şi materiale de laborator 

 Pagina web a proiectului actualizată: 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 C, D şi E, 

precum şi responsabilităţile generale legate de proiect. 

 

Ȋntocmit                                                                                                                   Data,  

Natalia MANEA                                                                                                14.01.2019 
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