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Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

Denumire activitate Denumire subactivitate 

Tip activitate Durata Rezultate cuantificate 

El
ig

ib
ilă

 

N
ee

lig
ib

ilă
 

Durata totală 
(nr. luni) 

Data 
începere 
(Luna) 

Data 
finalizare 

(Luna) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
A. Stimularea 
transferului de 
cunoștințe 

  

A.1 Identificarea și formularea 
ofertei de expertiză și rezultate 

X  48 1 48 
1 ofertă de expertiză; 1 

portofoliu; 1 metodologie 
A.1.1 Elaborarea ofertei de 
expertiză cu rezultatele activității 
de CD desfășurate până în prezent 
în cadrul INCDIE ICPE-CA, în 
domeniul Energie. Actualizarea 
continuă a acesteia cu rezultatele 
obținute din activitățile de CD din 
domeniul Energie 

     1 ofertă de expertiză 

A.1.2 Furnizarea de date științifice 
pentru portofoliul de produse, 
procese și tehnologii 
noi/îmbunătățite identificate de 
întreprinderi ca fiind necesare pe 
piață 

     1 portofoliu 

A.1.3. Elaborare metodologie de 
transfer de cunoștințe și tehnologii 
între INCDIE ICPE-CA și mediul 
privat 

     1 metodologie 

A.2 Asistență directă acordată 
întreprinderilor pentru identificarea 
din oferta de expertiză ce se 
potrivește cu nevoile și cerințele lor 

X  48 1 48 

8 protocoale de asistență 
directă; 4 contracte; 20 vizite 
de lucru/asistență directă; 1 

ghid de bune practici 
A.2.1 Asistență directă acordată 
întreprinderilor de către INCDIE 

     
8 protocoale de asistență 

directă 
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ICPE-CA, pentru identificarea din 
oferta de expertiză a ceea ce se 
potrivește cu nevoile și cerințele 
lor 
A.2.2 Încheierea de contracte de 
colaborare între INCDIE ICPE-CA și 
întreprinderile din domeniul 
Energie, ca raspuns la nevoile de 
inovare ale întreprinderilor 

     4 contracte 

A.2.3. Vizite de lucru/asistență 
directă la mediul privat cu care s-a 
început derularea de contracte de 
colaborare 

     
20 vizite de lucru/asistență 

directă 

A.2.4. Elaborarea documentului 
denumit „Ghid de bune practici 
privind colaborarea INCD cu 
întreprinderile din domeniul 
Energie” 

     1 ghid de bune practici 

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

X  60 1 60 

1 conferință de lansare; 1 listă 
de participanți conferință 
lansare; 8 întâlniri individuale; 1 
listă de participanți workshop 
competențe generale; 1 listă de 
participanți workshop mașini 
electrice industriale; 1 listă de 
participanți workshop transport 
feroviar; 1 listă de participanți 
workshop instalații de foraj; 1 
listă de participanți workshop 
energie eoliană; 1 listă de 
participanți workshop energie 
fotovoltaică; 1 listă de 
participanți workshop 
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microhidrocentrale; 1 listă de 
participanți workshop biogaz; 1 
listă de participanți seminar 
„Ghid de bune practici”; 1 
conferință de încheiere; 1 listă 
de participanți conferință 
încheiere 

A.3.1 Organizarea conferinței de 
lansare a proiectului 

     
1 conferință de lansare; 1 listă 

de participanți conferință 
lansare 

A.3.2 Organizarea de întâlniri 
individuale cu întreprinderile 

     8 întâlniri individuale 

A.3.3 Organizarea unui workshop 
pentru prezentarea generală a 
competențelor INCDIE ICPE-CA în 
domeniul energiei 

     
1 listă de participanți workshop 

competențe generale 

A.3.4 Organizarea unui workshop 
pentru prezentarea competențelor 
INCDIE ICPE-CA cu privire la 
creșterea eficienței energetice a 
mașinilor electrice în domeniul 
echipamentelor industriale 

     
1 listă de participanți workshop 

mașini electrice industriale 

A.3.5 Organizarea unui workshop 
pentru prezentarea competențelor 
INCDIE ICPE-CA cu privire la 
creșterea eficienței energetice în 
domeniul transportului feroviar 

     
1 listă de participanți workshop 

transport feroviar 

A.3.6 Organizarea unui workshop 
pentru prezentarea competențelor 
INCDIE ICPE-CA cu privire la 
domeniul instalațiilor de foraj 

     
1 listă de participanți workshop 

instalații de foraj 

A.3.7 Organizarea unui workshop      1 listă de participanți workshop 
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pentru prezentarea competențelor 
INCDIE ICPE-CA în domeniul 
energiei eoliene 

energie eoliană 

A.3.8 Organizarea unui workshop 
pentru prezentarea competențelor 
INCDIE ICPE-CA în domeniul 
energiei fotovoltaice 

     
1 listă de participanți workshop 

energie fotovoltaică 

A.3.9 Organizarea unui workshop 
pentru prezentarea competențelor 
INCDIE ICPE-CA în domeniul 
microhidrocentralelor 

     
1 listă de participanți workshop 

microhidrocentrale 

A.3.10 Organizarea unui workshop 
pentru prezentarea competențelor 
INCDIE ICPE-CA în domeniul 
biogazului 

     
1 listă de participanți workshop 

biogaz 

A.3.11 Organizarea unui seminar 
de prezentare a „Ghidului de bune 
practici privind colaborarea INCD 
cu întreprinderile din domeniul 
Energie” 

     
1 listă de participanți seminar 

„Ghid de bune practici” 

A.3.12 Organizarea conferinței de 
încheiere a proiectului 

     
1 conferință de încheiere; 1 

listă de participanți conferință 
încheiere 

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

X  7 1 7 
1 proces verbal de instruire – 

minim 25 de persoane 

A.4.1 Instruirea personalului 
INCDIE ICPE-CA, implicat în 
activitățile de tip A 

     
1 proces verbal de instruire – 

minim 25 de persoane 

A.5. Identificarea de noi potențiali 
beneficiari ai transferului de 
cunoștințe 

X  48 1 48 
1 bază de date cu potențiali 

beneficiari; 1 platformă online 
inclusă în website-ul proiectului 
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A.5.1 Identificarea de noi 
potențiali beneficiari ai 
transferului de cunoștințe din 
portofoliul INCDIE ICPE-CA, 
domeniul Energie 

     
1 bază de date cu potențiali 

beneficiari 

 A.5.2 Dezvoltarea unei platforme 
online pentru actualizarea 
informațiilor cu privire la 
potențialii beneficiari ai 
transferului de cunoștințe din 
portofoliul INCDIE ICPE-CA, 
domeniul Energie 

     
1 platformă online inclusă în 

website-ul proiectului 

B. Accesul 
întreprinderilor la 
facilități, instalații, 
echipamente  

B.1 Acces la infrastructură/ 
laboratoare/ echipamente CD 

X  60 1 60 
1 proces verbal de acces la 

infrastructură 

C. Activități de transfer 
de abilități/ competențe 
CD și de sprijinire a 
inovării 

C.1. Activități de cercetare 
industrială și/sau dezvoltare 
experimentală contractuale, 
executate pentru și în numele 
întreprinderii 

X  60 1 60 

1 documentație de execuție; 1 
model experimental; 1 buletin 
de experimentări; 1 manual de 

utilizare 

C.1.1 Activități de cercetare 
industrială contractuale privind 
creșterea eficienței energetice în 
domeniul transportului feroviar 

     

1 documentație de execuție; 1 
model experimental; 1 buletin 
de experimentări; 1 manual de 

utilizare 
D. CD în colaborare 
efectivă 

D.1 Cercetare industrială realizată în 
colaborare efectivă 

X  60 1 60 
2 studii; 2 documentații de 

execuție; 1 model experimental 
funcțional; 1 prototip 

D1.1 Cercetare industrială realizată 
în colaborare efectivă pentru 
creșterea eficienței energetice a 
mașinilor electrice în domeniul 

     
1 studiu; 1 documentație de 

execuție; 1 model experimental 
funcțional 
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echipamentelor industriale 
D1.2 Cercetare industrială realizată 
în colaborare efectivă în domeniul 
instalațiilor de foraj 

     
1 studiu; 1 documentație de 

execuție; 1 prototip 

E. Management de 
proiect (inclusiv 
informare şi publicitate 
privind proiectul) 

E1 Management tehnic și științific X  60 1 60 3 rapoarte tehnico-științifice 
E2 Management economic X  60 1 60 20 rapoarte de progres 

E3 Management general de proiect X  60 1 60 
1 plan de management; 1 plan 

de achiziții 

E4 Informare și publicitate privind 
proiectul TRANSENERG 

X  60 1 60 
2 anunțuri de presă; 100 flyere 
promovare proiect; 1 website 

proiect 
Audit final al proiectului   X 12 49 60 Raport de audit 

 
  


