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CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SECTORULUI FORESTIER ȘI A CALITĂȚII VIEȚII PRIN 
TRANSFER DE CUNOȘTINȚE, TEHNOLOGIE ȘI COMPETENȚE CDI 

-CRESFORLIFE- 
P_40_380 

 

Data: 27 Septembrie 2016 

Locație: Voluntari, România 

Activitate: A 

Participanți INCDS ”Marin Drăcea”: Ovidiu Badea, Ionel Popa, Romică Tomescu, Flaviu Popescu, 
Diana Silaghi, Gheorghe Guiman, Radu Vlad, Ioan Tăut, Tatiana Blaga, Cristinel Constandache, Ștefan 
Leca, Șerban Davidescu, Georgeta Mihai, Dănuț Chira, Corneliu Iacob, Constantin Nețoiu, Nicolai 
Olenici, Lucian Dincă, Ion Barbu, Vladimir Gancz 

Scop: Întâlnire echipă de management și echipă de implementare 

Descriere: 

Ovidiu Badea a prezentat aspectele generale legate de proiectul CRESFORLIFE 

Principalele puncte: 

• Scopul proiectului 
• Obiectivul proiectului 
• Obiective specifice 
• Cunoștințele și serviciile noi/îmbunătățite oferite întreprinderilor partenere 
• Activitățile proiectului 
• Descrierea activităților și subactivităților 
• Resursele umane 
• Bugetul proiectului 

Ionel Popa a prezentat Activitatea A 

Principalele puncte: 

• Prezentare generală a activității A, durată, alocare financiară 
• Subactivitatea A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate – descriere, 

durată, rezultate așteptate 
• Subactivitatea A.2 Asistență tehnică acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta 

de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor– descriere, durată, rezultate 
așteptate 

• Subactivitatea A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de 
evenimente tematice – descriere, durată, rezultate așteptate 

• Subactivitatea A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de 
tip A – descriere, durată, rezultate așteptate 

• Subactivitatea A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe – 
descriere, durată, rezultate așteptate 

În urma discuțiilor, au fost stabilite următoarele termenele și responsabili pentru: 
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• Livrabile: 
o Analiza sectorului silvic românesc 

 raport de analiză sintetic: structură, tipuri de întreprinderi, probleme de 
management etc.; 

 Termen: 15 Octombrie 2016 
 Responsabil: Popescu Flaviu 

o Definirea categoriilor de potențiali beneficiari 
 Raport de caracterizare sintetică a tipurilor de beneficiari 
 Termen: 15 Octombrie 2016 
 Responsabil: Popa Ionel 

o Chestionar privind activitatea întreprinderii și nevoile de expertiză 
 chestionar; transmitere beneficiari 
 Termen: 15 Octombrie - Noiembrie 2016 
 Responsabil: Diana Silaghi, Flaviu Popescu 

o Analiză chestionare  
 Raport de analiză, tipuri de nevoie expertiză identificate 
 Termen: ianuarie, mai –iunie 2017 
 Responsabil: Diana Silaghi – Popa Ionel 

o Definitivare 3 oferte expertiză personalizate, listă specialiști, rezultate  
 Ofertă expertiză – tip raport 
 Termen: 15 Decembrie 2016 
 Responsabil: Flaviu Popescu, Barbu Ion, Badea Ovidiu 

o Portofoliu expertiză personal cercetare INCDS  
 Expertiză detaliată, concretă, pentru fiecare cercetător implicat în proiect 
 Macheta expertiza cercetator – Diana Silaghi 
 Termen: 15 Noiembrie 2016 
 Responsabil: fiecare cercetator implicat in proiect, sefii de echipe  

o Oferte expertiză tematice – 10 module 
 Ofertă expertiză pe domenii (protecție, silvotehnică, etc.) – tip raport + 

prezentare; Se vor utiliza pentru prezentarea ofertei INCDS Marin Drăcea; 
 Macheta – cu cerinte minime 
 Termen: 15 Decembrie 2016 
 Responsabil: sefi echipe de cercetare (sunt implicati in proiect) 

• Întâlniri: 
o Întâlniri cu cercetători INCDS implicați în activități tip A 

 Două întâlniri: București 27.09.2016  și Brașov – 20-25  Noiembrie 2016; 
raport întâlnire; 

 Termen: 15 Noiembrie 2016 
 Responsabil: Badea Ovidiu – Serban Davidescu 

o Curs instruire metode practice de transfer cunoștințe 
 Curs detaliat + prezentare + raport curs + chestionar evaluare?? 
 Termen: 25-30 Ianuarie  2017 Pipera 
 Responsabil: Badea Ovidiu, Popa Ionel 

o Organizare întâlniri cu organizații patronale: Romsilva, AAP, ASFOR etc. 
 Adunare generală AAP – noiembrie Suceava + ??; 
 Termen: 15 Decembrie 2016 
 Responsabil: Tomescu R., Badea O., 

o Evenimente tematice pe regiuni dezvoltare 



 

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

 Prezentări + raport + minim 25 participanți 
 Termen: aprilie - iulie  2017 
 Responsabil: directori statiuni 

o Întâlniri individuale cu beneficiari 
 Ocoale private, parcuri, proprietari păduri, firme exploatare ?? – 100 

întâlniri minim – raport sau proces verbal întâlnire; 
 Termen: Septembrie 2017 
 Responsabil: fiecare membru echipă implementare 

• Documente activități: 
o Întâlniri individuale cu beneficiari 
o Ocoale private, parcuri, proprietari păduri, firme exploatare ?? – 100 întâlniri minim 

– raport sau proces verbal întâlnire; 
o Termen: Septembrie 2017 
o Responsabil: 

 

Flaviu Popescu a prezentat Activitatea D 

Principalele puncte: 

• Prezentare generală a activității D, durată, alocare financiară 
• Subactivitatea D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă  – descriere, durată, 

rezultate așteptate 
• Modalităţi de finanţare a activităţilor de tip D – Cercetare industrială 
• Probleme de finalizat 
• Riscuri 

Diana Silaghi a prezentat Activitatea E 

Principalele puncte: 

• Prezentare generală a activității E Management de proiect, durată, alocare financiară 
• Echipa de management a proiectului – zile/om alocate, responsabilități 
• Echipa de implementare a proiectului - zile/om alocate, responsabilități  
• Subactivitatea E.1 Coordonarea științifică și tenhică – descriere, durată, rezultate așteptate 
• Subactivitatea E.2 Comitetul de coordonare (CC)– descriere, durată, rezultate așteptate 
• Subactivitatea E.3 Informarea și diseminarea în cadrul proiectului – descriere, durată, 

rezultate așteptate 

În urma discuțiilor, s-a decis componența comitetelor de managment ale proiectului, după cum 
urmează: 

• Comitetul de coordonare (echipa de management și echipa de impementare) 
• Comitetul de informare și diseminare (5 membri): Silaghi Diana, Popa Ionel, Dinca Lucian 

(pagina web), Barbu Ion, Chira Danut   
• Echipa de transfer de cunoștințe (formată din responsabilul cu activități de tip A din echipa 

de management și membri ai grupurilor de transfer de cunoștințe aferente fiecărei echipe 
de cercetare): Popa Ionel, Chira Danut, Davidescu Serban, Gancz Vladimir, Dinca Lucian, 
Popescu Flaviu 
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Diana Silaghi a prezentat aspectele financiare și de raportare 

Principalele puncte: 

• Tipuri de contracte 
• Management financiar 

o Legislație aplicabilă 
o Cheltuieli eligibile 
o Asigurarea fluxului financiar 
o Rambursarea cheltuielilor 

• Monitorizare și raportare 
o Raport inițial/progres/final 
o Vizite de monitorizare 

• Comunicare și publicitate 
o Manual de identitate vizuală 
o Website 

În urma discuțiilor, s-a hotărât ca în cel mai scut timp să se transmită membrilor echipei de 
implementare și de management următoarele documente: 

- Prezentările întâlnirii și minuta 
- Contractul de finanțare și anexele 
- Document reguli financiare 
- Model pontaj CRESFORLIFE 
- Bugete pe specialiști 
- Model proces verbal întâlnire individuală cu intreprinderea. 
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