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MINUTA 
întâlnirii de lucru/ cursului de instruire în materie de tehnici și metode practice privind transferul 

de cunoștințe/abilități cu specialiștii INCDS 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 
14 februarie 2017 

București 

În data de 14 februarie 2017, la București, a avut loc  cea de-a treia întâlnire de lucru 
organizată în cadrul proiectului CRESFORLIFE – P_40_380, și organizarea cursului  de instruire a 
specialiștilor INCDS în materie de tehnici și metode practice privind transferul de cunoștințe/abilități 
către intreprinderi din sectorul forestier. 

 La această întâlnire au participat 19 specialiști  (Anexa 1) dintre care, 17 specialiști, membri 
ai echipelor de management și implementare ale proiectului,  precum și 2 reprezentanți ai 
secretariatului științific. 

Ședința a fost structurată în 3 părți, după cum urmează: 

1. Prezentarea, de către echipa de management, a activităților desfășurate în lunile 
decembrie 2016 și ianuarie 2017,  a activităților în curs de desfășurarea și a celor viitoare.  Au fost 
,de asemenea,  prezentate și validate rezultatele realizate în lunile decembrie 2016 și ianuarie 2017 
în cadrul proiectului, cât și a conținutului Raportului de progres nr. 2. S-au făcut cunoscute toate 
problemele apărute la la evaluarea raportului, clarificările solicitate de ofițerul de monitorizare și 
răspunsurile transmise, conform procedurilor specifice. 

2.  Aspecte privind organizarea activităților de elaborare a rapoartelor de progres și 
cererilor de rambursare.  

3. Realizarea cursului de instruire specialiștii INCDS în materie de tehnici și metode 
practice privind transferul de cunoștințe/abilități cu / 

La primul punct al agendei de lucru, Dr. Ovidiu BADEA, directorul de proiect, a deschis 
sesiunea de lucru cu prezentarea activităților desfășurate și rezultator obținute în perioada 
decembrie 2016 - ianuarie 2017: 

Activități desfășurate în perioada decembrie 2016 - ianuarie 2017 

Activitatea A. Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe 

Sub-activitatea A.1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate  

• Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate : 
• Elaborarea a 3 oferte de experiență personalizate pentru potențiali beneficiari  

 

Sub-activitatea A.2 Asistență tehnică acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de 
expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor 
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• Asistență tehnică acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se 
potrivește cu nevoile și cerințele lor 6 Intreprinderi asistate: 

• Întâlniri cu reprezentanții OS Rusca (DS Tulcea), OS Dumitrești (DS Vrancea), OS Dobra (DS 
Hunedoara) 

Sub-activitatea A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A 

• Finalizarea celor trei rezultate:  
o 11 Module de oferte tematice de transfer de cunoștințe și de cercetare în colaborare 

efectivă  
o 3 oferte de experiență personalizate pentru potențiali beneficiari  
o Portofolii de experiență profesională pentru personalul de cercetare din echipa de 

implementare a proiectului 

Sub-activitatea A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe 

• Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe 
o Întâlnire individuală cu reprezentanții OS Sfânta Maria SRL 
o Întâlnire individuală cu reprezentanții APM Caraș Severin 
o Întâlnire individuală cu reprezentanții SC Consulting Forest Royal SRL 

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

Sub-activitatea E.1 Coordonare științifică și tehnică 

• Măsuri generale de management 
• Coordonare științifică și tehnică 

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

• Informarea și diseminarea în cadrul proiectului (Sub-activitatea E.3) 
• Distribuirea materialelor de informare și diseminare: Calendare și agende personalizate 
• Tipărirea pliantului de prezentare a proiectului  
• Completarea paginii  web a proiectului 

Rezultate obținute în cadrul activității A  

• 11 Module de oferte tematice de transfer de cunoștințe și de cercetare în colaborare 
efectivă  

• 3 oferte de experiență personalizate pentru potențiali beneficiari  
• Oferta pentru administratori de păduri (ex. RNP – Romsilva), care  urmează să fie 

desfășurate începând cu 2017  
• Oferta pentru administratori/proprietari de păduri private  (ex. Ocolul  silvic Penteleu al 

Academiei Române) 
• Oferta pentru administratori de arii forestiere protejate (Ex.  Administrația  Parcului  

Național Retezat 
• Protofolii de experiență profesională pentru personalul de cercetare din echipa de 

implementare a proiectului 

Rezultate obținute în cadrul activității E 

• Coordonare științifică și tehnică 
• Elaborarea rapoartelor tehnice și financiare (Cerere rambursare nr. 1 – CR1, soluționare 

clarificări CR1; Raport progres nr. 2 – RP2, Cerere rambursare nr. 2 – CR2,  soluționare 
clarificări RP2) 
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• Informarea și diseminarea în cadrul proiectului  
• Informare și diseminare prin actualizarea paginii web a proiectului și distribuirea 

materialelor de informare și diseminare (agende, calendare, pliant prezentare proiect) 

Activități în desfășurare 

Sub-activitatea A1 

• Finalizarea ofertelor personalizate de expertiză pe tipuri de intreprinderi; 
• Finalizarea listei specialiștilor  INCDS pentru fiecare tip de expertiză; 
• Realizarea  listei  rezultatelor și beneficiilor probabile obținute în urma colaborării cu INCDS, 

în termeni de creștere a competitivității și a gradului de inovare a intreprinderilor.  

Sub-activitatea A2 

• Asistența directă acordată intreprinderilor, atât celor care deja și-au exprimat interesul, cât 
și a noilor potențiali beneficiari interesați, se va realiza în cadrul evenimentelor tematice și a 
întâlnirilor individuale. 

Sub-activitatea A4 

• Organizare și prezentare Curs de instruire a specialiștilor din echipa de implementare a 
proiectului  privind metodele  practice de transfer cunoștințe către intreprinderi 

• Rezultatele acestor sub-activități vor fi diseminate în mod corespunzător atât pe site-ul 
INCDS, cât și în sub-activitățile A.3 și A.5 

 
Activități viitoare 

Sub-activitatea A2 

• asistență privind identificarea concretă a nevoilor de cercetare ale acestora prin analiza 
detaliată a obiectului de activitate al beneficiarului, selectarea din oferta de expertiză a 
INCDS a soluțiilor optime pentru acoperirea acestor nevoi și exemplificarea metodelor, 
metodologiilor sau tehnologiilor propuse să fie aplicate.  

Sub-activitatea A3 

• Vor fi organizate 8 evenimente tematice vor prezenta oferta de expertiză a institutului 
• În urma acestor evenimente tematice, intreprinderile interesate de o posibilă colaborare vor 

fi invitate la întâlniri individuale cu experții INCDS  

Sub-activitatea A5 

• Diseminarea ofertei de expertiză a INCDS și a chestionarelor pentru potențiali beneficiari 
către intreprinderile membre ale organizațiilor patronale și profesionale 

• Analiza chestionarelor și invitarea beneficiarilor interesați la întâlniri individuale sau 
evenimente tematice organizate în cadrul sub-activității A.3, în vederea oferirii de asistență 
directă. 

Sub-activitatea E1 

• Coordonare științifică și tehnică 
• Monitorizare a activităților în vederea atingerii rezultatelor 

Sub-activitatea E3 

• Actualizarea continuă a paginii web a proiectului 
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• Realizarea broșurii bianuale privind activitățile și rezultatele obținute în proiect  
• Organizarea de evenimente tematice (în cadrul sub-activității A.3). 

Dr. Diana Silaghi, responsabilul financiar al proiectului, a prezentat o serie de aspecte de luat 
în considerare pentru soluționarea problemelor apărute în implementarea proiectului, după cum 
urmează: 

 Echipa de implementare a proiectului 
• Transmiterea la termen a fișelor de pontaj și a rapoartelor individuale. Informațiile 

cuprinse în acestea trebuie să fie strict corelate cu descrierea sub-activităților din 
proiect. 

• Transmiterea lunară a documentelor justificative legate de cheltuielile de personal 
(salarii și deplasări) și alte cheltuieli efectuate în proiect 

 
 Echipa de management a proiectului 

• Desemnarea responsabililor pentru elaborarea și verificarea rapoartelor de progres 
• Desemnarea responsabililor pentru elaborarea și verificarea Cererilor de rambursare 
• Urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor din cererea de finanțare 
• Verificarea respectării Manualului de identitate vizuală 

 
 Reprezentanții serviciului financiar contabil 
• Transmiterea lunară a documentelor justificative după cum urmează: 
• Cheltuieli salariale: ordin de plată/borderou aferent OP (integral)/extras de cont vizate de 

bancă pentru avans, lichidare și impozit pe venit 
• Cheltuieli cu deplasarea: ordin de deplasare/dovada achitării cheltuielilor survenite în timpul 

deplasării (OP/borderou/EC vizate de bancă sau dispoziție de plată/registru de casă) 
• Facturi: OP/EC vizat de bancă. În cazul în care au fost achiziționate bunuri/servicii, se 

transmit și nota de recepție, bonul de consum, procesul verbal de recepție 
• Cpii scanate lizibile, fără alte înscrisuri pe ele  

La  punctul 2 al agendei întâlnirii au fost prezentate aspecte privind organizarea activităților de 
elaborare a rapoartelor de progres și cererilor de rambursare, au fost propuși responsabili 
tehnici și financiari pentru fiecare stațiune INCDS în cadrul căreia activează membri ai echipelor 
de management și implementare 

În partea a doua a întâlnirii, la punctul 3 al întâlnirii , dr. Badea a prezentat cursul de instruire a 
specialiștilor privind transferul de cunoștințe, cu următoarea structură : 

1.1. Noțiuni introductive. Definiții 

1.2. Activități de transfer de cunoștințe  

1.3. Facilitățile proiectelor de transfer de cunoștințe 
 

1.4. Fazele de realizare a transferului  de cunoștințe  
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În partea a doua a cursului, a fost prezentat portofoliul de prezentări ce urmează să fie utilizat la 
întâlnirile cu intreprinderile după cum urmează :  

2.1. Scurtă prezentare a INCDS „Marin Drăcea”  

2.2. Prezentare sumară a proiectului. 

2.3. Prezentare Module  tematice 

2.4. Prezentare Portofolii experiență cercetători 

Partea a treia a cursului a constat într-un exercițiu de formulare a unei tehnologii de transfer de 
către membrii echipei de implementare, grupați pe module  tematice de experiență . 

 

 

Întocmit, 

Director proiect, 

Ovidiu BADEA 

 


