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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” 

Craiova, 27 iunie 2017 

 

 În data de 27 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 Craiova 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 

Sud-Vest. 

 La această întâlnire au participat 35 de invitați (Anexa 1), din care 30 reprezentanți ai 

unităților economice și 5 reprezentanți ai INCDS dintre care membri 3 membri ai echipei de 

management și implementare a proiectului. 
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 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. 

 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 Au fost clarificate aspectele privind 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. 
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-    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: 

• determinarea stocării carbonului în terenuri împădurite ca oportunitate de a 

tranzacționa credite verzi pentru reducerii de emisii de gaze cu efect de seră; 

• fundamentarea științifică a planurilor de management a ariilor protejate; 

• cartarea diferitelor tipuri de habitate în vederea stabilirii productivității acestora 

și determinării gradului de recoltare a produselor forestiere accesorii; 

• îmbunătățirea implementării facilităților de tip GIS (ex. baze de date, 

management integrat în timp real) în cadrul administrațiilor ariilor protejate; 

• evaluarea serviciilor ecosistemice furnizate de pădurile cu funcții prioritare de 

protecție în scopul accesării schemei de subvenții/plăți compensatorii de stat pentru 

proprietarii privați; 

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

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

interesați de modul de selecție a acestora. 

 La finalul evenimentului s-a făcut o sinteză a informațiilor legate de aspectele 

financiare și s-a convenit ca, în următoarea perioadă, agenții economici interesați în a încheia 

contracte subsidiare cu INCDS să își exprime interesul în vederea organizării de întâlniri 

individuale în cadrul cărora se vor identifica în mod concret nevoile de cercetare ale 

intreprinderii și se vor stabili termenii contractului/contractelor subsidiare. 
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