
Denumirea potențialului partener:
Adresa sediului social:
Țara Județul
Oraș Strada Nr. 
Bloc Scara Etaj Ap./Cam.
CUI Atribut fiscal
Cod CAEN principal: Cod CAEN colaborare în cadrul proiectului:
Forma de organizare

Nume și prenume reprezentant legal:
Nume și prenume delegat în relația cu ECOIND:

Telefon Fax E-mail

Categoria de întreprindere:

Organizația menționată la Secțiunea I:

Euro

Organizația menționată la Secțiunea I:

Organizația menționată la Secțiunea I:

Organizația menționată la Secțiunea I:
Cod CAEN C-D

Cod poștal
Nr. Reg. Com.

  

SECȚIUNEA II:Determinarea eligibilității partenerului

CHESTIONAR

Promovarea, Identificarea și Realizarea de Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe în Domeniul Ecologiei Industriale

privind identificarea nevoilor de servicii de cercetare în domeniul ecologiei industriale și a posibilităților de colaborare cu INCD-ECOIND în 
cadrul proiectului

SECȚIUNEA I: Identificarea potențialului partener

Societate comercială pe acțiuni

Societate cu răspundere limitată

Societate în nume colectiv

Societate în comandită simplă

Societate în comandită pe acțiuni

Regie autonomă

Altele (specificați)

Micro-întreprindere Întreprindere mică Întreprindere mareÎntreprindere mijlocie

a beneficiat de sprijin financiar nerambursabil de orice natură încadrat în categoria ajutoarelor de minimis, în ultimii 3 ani fiscali, în valoare cumulată de

nu a beneficiat de sprijin financiar nerambursabil de orice natură încadrat în categoria ajutoarelor de minimis, în ultimii 3 ani fiscali.

nu dispune de fonduri necesare asigurării unei cote de cofinanțare pentru servicii de cercetare

se încadrează în categoria întreprinderilor legate și/sau partenere, cu alte întreprinderi, conform legislației naționale în vigoare

nu se încadrează în categoria întreprinderilor legate și/sau partenere, cu alte întreprinderi, conform legislației naționale în vigoare

dispune de fonduri necesare asigurării unei cote de cofinanțare pentru servicii de cercetare

are activitatea de cercetare-dezvoltare menționată în statut/ actul constitutiv/actul juridic de înființare

nu are activitatea de cercetare-dezvoltare menționată în statut/actul constitutiv/actul juridic de înființare

th04
Stamp

th04
Stamp

th04
Stamp

th04
Stamp



Ați mai avut anterior relații de colaborare cu INCD-ECOIND?

Data completării Numele și prenumele în clar și semnătura

SECȚIUNEA IV: Obiectul/obiectele cercetărilor pe care intenționați să le derulați în colaborare cu INCD-ECOIND în cadrul 
proiectului 

SECȚIUNEA III: Încadrarea nevoilor de servicii de cercetare identificate la nivel de întreprindere în aria de expertiză a INCD-
ECOIND

Vă rugăm descrieți pe scurt obiectul serviciilor de cercetare pe care intenționați să le derulați în colaborare cu INCD-ECOIND în 
cadrul proiectului Promovarea, Identificarea și Realizarea de Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe în Domeniul 

Ecologiei Industriale, menționând inclusiv valoarea estimativă a acestora și termenul la care doriți demararea lor.

Care dintre următoarele subdomenii de specializare inteligentă (nominalízate in POC) sunt în atenția întreprinderii 
dumneavoastră pentru stimularea/ creșterea competitivității în domeniile protecției mediului și economic? 

Care dintre următoarele domenii de cercetare aflate în portofoliul INCD-ECOIND sunt compatibile cu nevoile de servicii de 
cercetare existente la nivelul instituției dumneavoastră?

Mediu și schimbări climatice

Bioenergie - Biogaz, Biomasă, Biocombustibil

Biotehnologii

Tehnologii de depoluare

Materiale avansate

Altele (specificați)

transfer de abilități și competențe de CD și de spriinire a inovării

cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic și cercetare contractuală privind soluționarea problemelor de mediu

cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic și cercetare și asistență în vederea conformării cu cerințele legale

CD și transfer tehnologic în colaborare cu întreprinderile, în vederea obținerii de produse/procese/tehnologii noi sau îmbunătățite

CD și transfer tehnologic și de know-how în domeniul controlului calității componentelor de mediu

CD și transfer tehnologic și de know-how în domeniul utilizării optime a resurselor de apă

CD și transfer tehnologic și de know-how în domeniul managementului deșeurilor

CD și transfer tehnologic și de know-how în alte domenii asimilate ecologiei industriale

consiliere pentru documentarea și implementarea sistemului de management al calității SR EN ISO/CEI 17025:2005 (acreditarea laboratoarelor de mediu)

consiliere pentru documentarea și implementarea sist. de management al calității, de mediu, al sănătății și securității ocupaționale și al siguranței alimentului

acces la infrastructură ultramodernă de cercetare, în vederea instruirii și perfecționării personalului întreprinderilor partenere
acces la infrastructură ultramodernă de cercetare, în vederea efectuării de analize și de teste asupra calității componentelor de mediu

acces la infrastructură ultramodernă de cercetare, în vederea efectuării de experimente și evaluări de mediu

instruire de înaltă calificare în toate domeniile menționate anterior

acces la reviste, publicații și articole științifice în domeniul proiectului

altele (specificați)

Da Nu

Mediu și schimbări climatice

audit de mediu

th04
Stamp

th04
Stamp

th04
Stamp

th04
Stamp


	Scara: 
	ApCam: 
	Nr Reg Com: 
	Cod CAEN principal: 
	Cod CAEN colaborare în cadrul proiectului: 
	Telefon: 
	Email: 
	Euro: 
	Cod CAEN CD: 
	Denumire: 
	Tara: 
	Oras: 
	Societate comerciala pe actiuni: Off
	Bloc: 
	CUI: 
	Judet: 
	Strada: 
	Etaj: 
	Atribut fiscal: 
	Nr: 
	Cod postal: 
	Societate cu raspundere limitata: Off
	Societate in nume colectiv: Off
	Societate in comandita simpla: Off
	Societate in comandita pe actiuni: Off
	Regie autonoma: Off
	Altele bifa: Off
	Altele societate: 
	Nume prenume reprezentant legal: 
	Nume prenume delegat: 
	Fax: 
	Microintreprindere: Off
	Intreprindere mica: Off
	Intreprindere mijlocie: Off
	Intreprindere mare: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Altele nevoi de cercetare: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Altele domenii: 
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Problema: 
	Data completarii: 


