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MINUTA 
întâlnirii de lucru în cadrul Proiectului 

“CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SECTORULUI FORESTIER ȘI A CALITĂȚII VIEȚII PRIN 
TRANSFER DE CUNOȘTINȚE, TEHNOLOGIE ȘI COMPETENȚE CDI” – CRESFORLIFE - P_40_380 

28 - 29 Noiembrie 2016 

Brașov 

În perioada 28-29 Noiembrie 2016 la Brașov s-a desfășurat cea de-a doua întâlnire de lucru 
organizată în cadrul proiectului CRESFORLIFE – P_40_380. 

La această întâlnire au participat 48 de specialiști  (Anexa 1) dintre care, 19 specialiști, membri ai 
echipelor de management și implementare ale proiectului,  24 specialiști din compartimentele 
financiar (21) și resurse umane (3) din centrala INCDS “Marin Drăcea” și subunitățile institutului, care 
întocmesc prin activitatea curentă documentele financiare și respectiv de resurse umane aferente 
activităților desfășurate de specialiștii implicați în proiect, precum și 5 reprezentanți ai 
secretariatului științific. 

Scopul întâlnirii de lucru a fost acela de a se prezenta de către echipa de management a 
proiectului activitățile desfășurate în perioada septembrie-octombrie, de validare a  rezultatelor 
realizate în lunile septembrie și octombrie în cadrul proiectului și a conținutului Raportului de 
progres nr. 1. Au fost, de asemenea, prezentate aspecte privind managementul financiar al 
proiectului, modul de întocmire a documentațiilor specifice cererii de rambursare și armonizarea 
aspectelor tehnice cu  procedurile de raportare financiară. 

Pe parcursul întâlnirii au fost prezentate și adoptate structura ofertelor de expertiză 
personalizate pe tipuri de beneficiari și modelul portofoliului de expertiză al personalului de 
cercetare al INCDS “Marin Drăcea”, inclusiv procedura de elaborare a modulelor specifice 
rapoartelor de expertiză tematice. 

Cu ocazia prezentării documentelor de management financiar al proiectului s-a procedat la 
realizarea unei armonizări dintre activitatea compartimentelor financiare și a celor de resurse umane 
cu cerințele proiectului CRESFORLIFE și implicit a altor proiecte similare. 

Potrivit agendei de lucru (Anexa 2), întâlnirea poate fi descrisă după cum urmează: 

Dr. Ovidiu BADEA, directorul de proiect, a deschis sesiunea de lucru din prima zi a întâlnirii 
prin prezentarea aspectelor generale legate de proiectul CRESFORLIFE precum scopul proiectului, 
obiectivul general și cele specifice, activitățile, echipele de management și implementare, servicii 
oferite prin proiect, bugetul acestuia. 

Întâlnirea de lucru a continuat cu prezentarea de către directorul de proiect a activităților 
desfășurate și a rezultatelor obținute în perioada septembrie – noiembrie 2016. 

Activități desfășurate în perioada septembrie – noiembrie 2016: 

 Activitatea A. Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe  
• Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate (Subactivitatea A.1 ). 



 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competivitate 2014-2020  

- Exemplu: realizarea ofertei pentru domeniul protecţiei pădurilor în raport cu tipul de 
beneficiar 
• Asistență tehnică acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de 
expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor (Subactivitatea A.2). 
- Exemplu: Întâlniri cu reprezentanții OS Murfatlar (DS Constanța), OS Ciucurova, OS Măcin, 
OS Niculițel, OS Rusca (DS Tulcea), OS Tecuci (Direcția Silvică Galați), Direcția Silvică Brăila, 
Parcul Național Munții Măcinului. 
• Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe 
(Subactivitatea A.5). 
- Exemplu: Asociația Administratorilor de Păduri Private din România 
 

 Activitatea E. Activități de  management de proiect (inclusiv informare şi   publicitate 
privind proiectul)  

• Coordonare științifică și tehnică (Sub-activitatea E.1) 

- Exemplu: Întâlnire de lucru cu specialiștii implicați în activitatea A. 

• Informarea și diseminarea în cadrul proiectului (Sub-activitatea E.3). 

- Exemplu: Tipărirea de calendare și agende personalizate și a ofertei de expertiză 

Rezultate obținute în urma activităților desfășurate în perioada septembrie - noiembrie2016: 

 Rezultate obținute în cadrul activității A 
• Studiu privind identificarea și definirea categoriilor de potențiali beneficiari ai 

Proiectului CRESFORLIFE 
• Raport sintetic  de analiză a sectorului silvic 
• Chestionar privind nevoia de servicii/produse rezultate din activitatea de cercetare a 

Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” 
• Oferta de expertiză într-o formă completă 
•  Lista rezultatelor și beneficiilor probabile pentru domeniul protecţiei pădurilor (lista 

direcţiilor  silvice  ale RNP, lista ocoale silvice)  
 Rezultate obținute în cadrul activității E 

• Plan de lucru pentru echipa de implementare a proiectului pentru activitățile A și 
specialiștii implicați în activitatea A  

• Broșura privind oferta de expertiză a INCDS „Marin Drăcea” 
• Pagina  web a proiectului 

Dr. Diana Silaghi, responsabilul financiar al proiectului, a prezentat aspecte generale legate 
de managementul financiar al proiectului precum legislație, cheltuieli eligibile pe tipuri de activități, 
documente justificative aferente cererii de rambursare. De asemenea, a prezentat în detaliu 
produsele realizate și documentele transmise OI în cadrul primului raport de progres. 

Produsele realizate: 

• Livrabile 

Rapoarte transmise către OI: 
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• Raportul de progres nr. 1 - perioada: 01.09-31.10.2016 
• Raport de activitate al echipei de implementare/management - perioada: 01.09-31.10.2016 

 

În continuare au fost prezentate activitățile aflate în desfășurare: 

 Definitivarea  a  trei oferte de expertiză personalizate și a listei de specialiști 

• Ofertă expertiză – tip raport  

• Termen de realizare: 15 Decembrie 2016 

• Responsabili: Flaviu Popescu, Barbu Ion, Badea Ovidiu 

 Portofoliu de expertiză pentru personalul de cercetare din cadrul INCDS „Marin Drăcea” 

• Expertiză detaliată, concretă, pentru fiecare cercetător implicat în proiect  

• Responsabil cu realizarea machetei de expertiză: Diana Silaghi  

• Termen: 15 Noiembrie 2016 

• Responsabil: fiecare cercetător implicat in proiect, șefii echipelor de cercetare 

 Oferte de expertiză tematice – minim 10 module  
• Ofertă de expertiză pe domenii de cercetare (ex. Management forestier - doua oferte: 

dendrometrie și amenajarea padurilor; Monitoring Forestier; Genetică - două oferte 
tematice:  de formulat, Silvotehnică - două oferte tematice: silvotehnica; reconstructie 
ecologică, perdele forestiere și ATD; Protectie: doua oferte: entomologie; fitopatologie; GIS - 
o oferta; Ecologie: doua oferte: arii protejate; ecologie forestieră; 

• Macheta – ce va conține cerințele minime  
• Termen: 15 Decembrie 2016  
• Responsabili: șefi echipe de cercetare implicați in proiect  

Ultima parte a întâlnirii a constat în stabilirea și discutarea activităților viitoare, acestea fiind 
următoarele: 

 Realizarea unui Curs de instruire asupra modalității practice de transfer de cunoștințe cu 
implicarea cercetătorilor cu experiență în transfer tehnologic specific domeniului, precum și 
cu cooptarea unui expert pe problematici generale de transfer tehnologic; 

 Termen: 25-30 ianuarie  2017 
 Locația întâlnirii: Sediul INCDS „Marin Drăcea”, clădirea Pipera 
 Responsabili: Badea Ovidiu, Popa Ionel 

 

 Cea de-a doua zi a întâlnirii a început prin prezentarea de către Dr. Ovidiu Badea, directorul 
de proiect, a aspectelor generale legate de desfășurarea proiectul CRESFORLIFE.  

 În continuare, Dr. Diana Silaghi, responsabilul financiar, a evidențiat aspectele specifice 
raportării financiare precum și cele legate de implementarea proiectului: 
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 Management financiar 
• Legislație aplicabilă 

- Discuții: Legea 98 din 19 mai 2016 – privind atribuirea contractelor de achiziție publică. 
• Cheltuieli eligibile 

- Discuții: cheltuieli cu personalul implicat în activitățile de tip A ale proiectului, în măsura în 
care acesta este angajat în proiect (cheltuieli salariale, de deplasare și de instruire în materie 
de transfer de cunoștințe). 

• Asigurarea fluxului financiar 
- Discuții: In procesul de implementare a proiectelor și pentru asigurarea fluxului financiar 
necesar implementării proiectelor, există posibilitatea depunerii de cereri de prefinanțare, 
cereri de rambursare și cereri de plată. 

• Rambursarea cheltuielilor 
• - Discuții: Graficul de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor, Documente 

justificative care însoțesc cererea de rambursare și Documentele aferente achiziţiei. 

 Totodată a fost discutată și obligativitatea existenței unui Raport de audit întocmit de un 
auditor independent  care certifică faptul că, din punct de vedere economic şi financiar, proiectul 
respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare – obligatoriu la cererea de rambursare 
finală. 

 În partea a doua a întâlnirii, personalul din cadrul Compartimentelor Financiar – 
Contabilitate și Resurse umane, care prin activitatea desfășurată întocmește documente financiare 
pentru personalul proiectului CRESFORLIFE a clarificat, împreună cu reprezentanții firmei 
dezvoltatoare a programului de contabilitate ERP – ARHIMEDES, aspecte privind armonizarea 
managementului financiar al proiectului cu sistemul informatic de resurse umane și salarizare - 
contabilitate. 


