
Data: 31.07.2015 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

 Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu (ICAM) din cadrul Universității de 
Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, prin portofoliul de 
produse și dotările de ultimă tehnologie, oferă servicii specializate pentru mediul economic agricol, 
în următoarele domenii: 
- studii de sol (cartare agrochimică, structură, compactare etc).  
- testări de soiuri şi hibrizi în câmp și în mediu controlat; 
- testarea genotipurilor în diferite condiţii de stres (biotic şi abiotic); 
- experienţe şi testări cu input-uri agricole (îngrăşăminte, pesticide, stimulatori etc.); 
- testări de maşini şi utilaje agricole; 
- experienţe cu tehnologii inovative în agricultură; 
- analize fizico - chimice de produs; 
- transfer de tehnologii şi bune practici; 
- determinarea nivelului  de poluare din apă, aer şi sol. 
  

Pentru a facilita accesul mediului economic agricol la serviciile mai sus menționate, ICAM 
are ca obiectiv accesarea de fonduri europene nerambursabile prin implementarea proiectului cu 
titlul „Constituirea şi implementarea de parteneriate pentru transfer de cunoştinţe între 
Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu Iaşi şi mediul economic agricol”. Proiectul 
va fi depus în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 1, 
Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe. 

Prin proiect se va crea un parteneriat între ICAM și diverse întreprinderi din domeniul 
agriculturii. Practic, ICAM va deveni o interfață între concilierea financiară a intereselor 
agricultorilor cu intersele mediului de cercetare. Spre exemplu, dacă un fermier solicită un serviciu 
privind studii de sol, acestea vor fi executate de către ICAM, iar din costul total o parte va fi 
susținută prin fonduri europene (în raport de 1/1, 1/3, 1/5), iar o parte va fi susținută direct de către 
beneficiar (fermier).   
  

Această acţiune urmărește să încurajeze colaborarea dintre mediul de cercetare și mediul de 
afaceri, prin: 
A. - transfer de cunoștințe; 
B. - accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației;  
C. - transfer de abilități/ competențe de cercetare - dezvoltare și de sprijinire a inovării; 
D. - cercetare - dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu întreprinderile. 
  

În măsura în care societatea Dumneavoastră este interesată de o colaborare cu 
USAMV Iaşi, vă rugăm să ne comunicați Expresia de interes în acest sens, conform modelului 
anexat la prezenta invitație (Anexa 2.13.2). 
 
Pentru mai multe detalii puteţi accesa următorul link: 
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/ghid-unic-sectiunea-g.pdf 
 
Cu respect, 
Ing dr. RĂUS Lucian – Director de proiect 

 

„Ministerul Educaţiei si Cercetarii Stiintifice 
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE „ŞI MEDICINA VETERINARA 
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI 
“A University of Applied Life Sciences and Environment” 

 
 



Anexa 2.13.2  

Expresie de Interes privind pentru realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe 

 

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al întreprinderii), în calitate de  ……………………………… (funcţia 

reprezentantului legal al întreprinderii) al ……..…………………………….………… (denumirea 

întreprinderii), organizată ca ……………… (forma juridică de organizare a întreprinderii),  

 

declar interesul ……..…………………………….………… (denumirea întreprinderii) pentru 

realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe cu 

………………………………………………………. (denumirea organizației de cercetare 

solicitante) în cadrul proiectului ………………………. (titlul proiectului) pentru următoarele 

activități: 

 

Nr. 
crt. 

Scopul 
parteneriatului 

Cod 
CAEN* 

Forma 
parteneriatului**

Data 
estimativă 
a începerii 
activităților 

Domeniul/  
sub-domeniul 
contractului*** 

Valoarea 
eligibilă 
estimativă a 
contractului 
(lei) 

       
       
       
       
*) codul CAEN al întreprinderii relevant pentru domeniul/sub-domeniul contractului. 
**) contract direct pentru activități tip B și/sau C, respectiv contract de colaborare pentru activități 
tip D. 
***) conform domeniului/domeniilor propunerii de proiect așa cum este specificat în cererea de 

finanțare. 

 

 

Data         (Reprezentant Legal) 

         Funcţia ocupată în întreprindere  
zi...../lună......./an................    

    Nume și prenume 
    (Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri) 
      

    Semnătură şi ştampilă  

 


