
 

 

 

 

 

 

 

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

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

Perioada 01.07.2017-30.09.2017 

 

 

 

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

apelor şi valorificarea deşeurilor au avut loc, în perioada 01.07.2017 – 30.09.2017, 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 FAD 101 

nr. /4.09.2017, PV nr. 117/12.09.2017,FAD nr. 102/12.09.2017 

Consilierea IMM-uri pentru drepturi de proprietate intelectuală în cadrul 

activităților de tip A3 a fost realizată pe baza : PV nr. 105/3.07.2017 şi a materialelor 

suport – recrutarea firmei şi autoevaluarea perfomanțelor sistemului de management al 

inovarii- DFR Systems 

 – derulare audit pt firma DFR Systems 

 – analiza si recomandari pt firma DFR Systems 

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

94/31.07.2017; RTS nr. 95/31.07.2017; RTS nr. 96/31.07.2017; RTS nr. 97/31.07.2017; 

RTS nr. 98/31.07.2017; RTS nr. 99/31.07.2017; RTS nr. 100/31.07.2017; RTS nr. 

104/29.09.2017, PV nr. 115/4.09.2017; RTS nr. 105/29.09.2017, PV nr. 116/6.09.2017; 



RTS nr. 106/29.09.2017, PV nr. 118/12.09.2017; RTS nr. 107/29.09.2017, PV nr. 

121/19.09.2017; RTS nr. 108/29.09.2017, PV nr. 123/21.09.2017; RTS nr. 

109/29.09.2017; RTS nr. 110/29.09.2017;RTS nr. 111/29.09.2017. 

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

rezultate s-au realizat pe baza următoarelor documente: PV nr. 110/12.07.2017; PV nr. 

114/1.09.2017; PV nr. 119/13.09.2017; PV nr. 122/21.09.2017 precum şi a Procesului 

verbal de avizare interna nr. 12281 din 5.09.2017. 

Ȋn cadrul activităților de tip E.3  Informarea și publicitatea privind proiectul, a fost 

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

În perioada 01.07.2017 – 30.09.2017 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. 9,13781/20.07.2017, 9621/28.07.2017  şi Nr. 10,17035/13.09.2017, 10998/21.09.2017 

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. 

 

 

 

Intocmit,                                                                                                                Data,  

Natalia MANEA                                                                                                  30.09.2017 
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