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MINUTA  

evenimentului tematic intitulat  

„Stimularea transferului  de cunoștințe și tehnologie între organizațiile de cercetare – 

dezvoltare în silvicultură și unitățile economice din sectorul forestier și accesul acestora la 

inovare” 

București, 30 iunie 2017 

 În data de 30 iunie 2017, în cadrul proiectului  ”Creșterea competitivității economice a 

sectorului forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștințe, tehnologie și competențe CDI 

– CRESFORLIFE” finanțat în Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1 – 

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și 

dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, P_40_380 / 

105506, Activitatea A  Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe, subactivitatea 

A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente 

tematice, s-a organizat la București evenimentul tematic intitulat „Stimularea transferului  de 

cunoștințe și tehnologie între organizațiile de cercetare – dezvoltare în silvicultură și unitățile 

economice din sectorul forestier și accesul acestora la inovare” pentru Regiunea de Dezvoltare 

București - Ilfov. 

 La această întâlnire au participat 32 de invitați (Anexa 1), din care 25 reprezentanți ai 

unităților economice și 7 reprezentanți ai INCDS, dintre care 3 membri ai echipei de 

management și implementare a proiectului. 

 

 Întâlnirea s-a desfășurat conform agendei de lucru (Anexa 2), în prima parte fiind 

prezentate organizația de cercetare, proiectul, oferta de expertiză  și facilitățile oferite 

întreprinderilor prin proiect. 
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 În partea a doua a întâlnirii au fost purtate discuții între reprezentanții echipei 

proiectului și reprezentanții unităților economice, fiind evidențiate următoarele aspecte: 

- Proiectul CRESFORLIFE, cât și facilitățile oferite de acesta intreprinderilor,  a fost 

apreciat de către reprezentanții unităților economice prezenți la evenimentul tematic, în 

cadrul discuțiilor fiind clarificate aspecte privind oferta de experiență a INCDS ”Marin 

Drăcea”, cât și aspecte privind contractarea: 

o S-au clarificat aspecte privind eligibilitatea unităților economice, modalitatea 

de stabilire a valorii contractelor de prestări servicii aferente activităților de tip 

C, cât și responsabilitățile privind întocmirea documentației de contractare.  

o Au fost prezentate tipurile de cheltuieli eligibile atât pentru activități de tip C, 

cât și pentru activități de tip D. 

-    În cadrul sesiunii de discuții reprezentanții unităților economice și-au exprimat interesul 

cu privire la următoarele probleme ce pot fi adresate prin domeniile de expertiză ale 

INCDS: 

• elaborarea unor studii cu specific local ce pot sta la baza întocmirii planurilor 

de management ale pădurilor (amenajamentelor silvice); 

• evaluarea stării actuale de conservare a habitatelor forestiere, având ca obiectiv 

principal propunerea unor norme și măsuri ce vor sta la baza elaborării unor ghiduri 

privind conservarea in situ a acestora; 

• elaborarea de metode noi de prevenire și diminuare a impactului schimbărilor 

climatice și a altor factori de stres biotici și abotici asupra ecosistemelor forestiere; 

- Marea majoritate a participanților si-au manifestat dorința de a concretiza, prin 

întâlnirile individuale care vor urma, încheierea de contracte subsidiare cu INCDS 

“Marin Drăcea”, fiind interesați de modul de selecție a acestora. Participanții au fost 

extrem de interesați , în principal, de procedurile financiare, perioadele de rambursare 

și de natura cheltuielillor eligibile pentru intreprindere, în situațiile în care vor încheia 

cu organizația de cercetare contracte de cercetarevîn colaborare efectivă.  

Evenimentul tematic s-a încheiat cu o sinteză a informațiilor legate de aspectele de 

contractare, inclusiv cele financiare și s-a convenit ca, în următoarea perioadă, agenții 

economici interesați în a încheia contracte subsidiare cu INCDS “Marin Drăcea” să își 

exprime interesul în vederea organizării de întâlniri individuale în cadrul cărora se vor 

identifica în mod concret nevoile de cercetare ale întreprinderii și se vor stabili termenii 

contractului/contractelor subsidiare. 
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