
 

 

 

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

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

Perioada 01.07.2018-30.09.2018 

 

 

 

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

apelor şi valorificarea deşeurilor au avut loc, în perioada 01.07.2018-30.09.2018, o serie 

de activităţi pentru implementarea în bune condiţii a proiectului.  

La începutul lunii aprilie au fost furnizate serviciile de audit pentru proiectul mai 

sus menționat, pe baza Contractului nr. 3873/ 7.03.2017 şi a următoarelor documente: 

- Factura 2017195/ 27.07.2018 valoare 2963,10  lei; 

- PV receptie serviciu nr. 16276/ 27.08.2018 

In lunile august şi septembrie s-a achizitionat sticlărie de laborator pe baza Ctr. Nr. 14452/ 

28.08.2018 de la SC BIO AQUA GROUP SRL . Documentele justificative sunt: 

-Factura 180800187/ 30.08.2018 valoare de 2162,61 lei ; 

-PV receptie nr. 16740/03.09.2018; 

-Factura 180800130/27.09.2018 valoare de 304.64 lei ; 

-PV receptie nr. 19408/27.09.2018; 

Ȋn cadrul activităților de tip A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru 

identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor au avut loc 

o serie de întâlniri cu reprezentanții firmelor care au avut ca rezultat identificarea nevoilor  

și cerințelor IMM-urilor pe baza PV nr. 169/16.07.2018 şi a PV nr. 175/24.07.2018 

Ȋn cadrul activităților de tip A. 3 s-au desfăşurat activități de consiliere IMM-uri 

pentru dezvoltarea managementului inovarii pe baza FC nr. 149_2.07.2018; FC nr. 

150_3.07.2018;FC nr. 151_4.07.2018, FC nr. 152_5.07.2018;FC nr. 153_6.07.2018; FC nr. 

154_9.07.2018;FC nr. 155_10.07.2018; FC nr. 156_11.07.2018;FC nr. 157_12.07.2018; 

FC nr. 158_13.07.2018;FC nr. 159_16.07.2018; FC nr. 161_17.07.2018;FC nr. 

162_18.07.2018; FC nr. 163_20.07.2018;FC nr. 164_20.07.2018; FC nr. 



165_23.07.2018;FC nr. 166_24.07.2018; FC nr. 167_25.07.2018;FC nr. 168_26.07.2018; 

FC nr. 169_27.07.2018;FC nr. 170_30.07.2018; FC nr. 171_1.08.2018;FC nr. 

172_1.08.2018; FC nr. 173_2.08.2018;FC nr. 174_3.08.2018; FC nr. 175_20.08.2018;FC 

nr. 176_21.08.2018; FC nr. 177_22.08.2018;FC nr. 178_23.08.2018; FC nr. 

179_23.08.2018;FC nr. 180_24.08.2018; FC nr. 181_24.08.2018;FC nr. 182_27.08.2018; 

FC nr. 183_27.08.2018;FC nr. 184_28.08.2018; FC nr. 185_28.08.2018;FC nr. 

186_29.08.2018; FC nr. 187_29.08.2018;FC nr. 188_29.08.2018, FC nr. 

189_30.08.2018;FC nr. 190_31.08.2018; FC nr. 191_31.08.2018 şi a materialelor suport 

aferente şedințelor de consiliere. 

Şedințele de consiliere a IMM-uri pentru drepturi de proprietate intelectuală s-au 

desfăşurat pe baza: PV nr. 164/4.07.2018; PV nr. 167/9.07.2018; PV nr. 173/20.07.2018; 

PV nr. 174/23.07.2018 şi a materialelor suport aferente. De asemenea, suportul tehnic 

pentru asistență tehnologică a fost oferit pe baza PV nr. 171/18.07.2018; PV nr. 

176/25.07.2018; PV nr. 180/10.08.2018; PV nr. 184/21.08.2018; PV nr. 185/22.08.2018; 

PV nr. 186/23.08.2018 

Suportul metodologic în vederea încheierii unor contracte de tip C/D a avut la 

bază: PV nr. 163/4.07.2018; PV nr. 165/6.07.2018;PV nr. 166/9.07.2018; PV nr. 

168/13.07.2018; PV nr. 170/17.07.2018;PV nr. 172/20.07.2018;PV nr. 177/1.08.2018;PV 

nr. 178/3.08.2018; PV nr. 179/9.08.2018; PV nr. 181/13.08.2018; PV nr. 182/14.08.2018; 

PV nr. 183/20.08.2018 

Ȋn cadrul activităților de tip A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai 

transferului de cunoștințe au fost identificați o serie de potențiali beneficiari pe baza PV nr. 

162/2.07.2018 

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. 192/28.09.2018; RTS nr. 193/28.09.2018 

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

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

194/28.09.2018; RTS nr. 155/28.09.2018; RTS nr. 157/28.09.2018; RTS nr. 

70/28.09.2018. 

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 

proiectulu :Proces verbal de avizare interna nr. 12898 din 02.07.2018 ; Proces verbal de 

avizare interna nr. 19655 din 01.10.2018 



În perioada 01.07.2018 – 30.09.2018 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. 19, 14578/24.07.2018; 

10238/26.07.2018 

Ȋn perioada mai sus menționată au fost realizate rapoarte tehnico-ştiințifice aferente 

contractelor subsidiare încheiate anterior:  

- Ctr. Subsidiar nr. 4070/9.03.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 

192/28.09.2018, cu PV avizare interna nr. 19655/01.10.2018;PV receptie 

servicii nr. 3316/08.10.2018 

- Ctr. Subsidiar nr. 5048/23.03.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 

193/28.09.2018, cu PV avizare interna nr. 19655/01.10.2018; PV receptie 

servicii nr. 502/04.10.2018 

- Ctr. Subsidiar nr. 8396/7.05.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 

194/28.09.2018, cu PV avizare interna nr. 19655/01.10.2018; PV receptie 

rezultate nr. 160/03.10.2018 

- Ctr. Subsidiar nr. 8396/7.05.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 

157/28.09.2018, cu PV avizare interna nr. 158/28.09.2018; PV receptie 

rezultate nr. 81/08.10.2018 

- Ctr. Subsidiar nr. 11384/18.06.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 

195/28.09.2018, cu PV avizare interna nr. 19655/01.10.2018; PV receptie 

rezultate nr. 1/11384/09.10.2018 

- Ctr. Subsidiar nr. 11384/18.06.2018: Raport Tehnico-Stiintific nr. 

70/28.09.2018, PV avizare interna nr. 4/1/01.10.2018; PV receptie rezultate nr. 

82/08.10.2018 

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

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

precum şi responsabilităţile generale legate de proiect. 

 

Ȋntocmit                                                                                                                Data,  

Natalia MANEA                                                                                                10.10.2018 

 


