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Centrul de Cercetări Interdisciplinare Avansate  
pentru Mediu și Industrie - MEDIND 

 
Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 
- proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - 

 

PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI MEDIND 
 

Titlul: „Centrul de Cercetari Interdisciplinare Avansate pentru Mediu si Industrie ” 
Acronim: MEDIND 
Program operational: POS CCE – AXA II 
Axa Prioritara: AP2 – COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI INOVARE 
Domeniul de intervenţie: D.2.2 Investitii in infrastructura de CDI 
Operaţiunea: O.2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea  de noi  infrastructuri CD 
Durata: 07.08.2014 – 31.12.2015 
Valoarea eligibila a proiectului: 9.989.080,63 + TVA 
 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de modernizarea și extinderea infrastructurii de 
cercetare a INCD ECOIND prin crearea unui centru de cercetări interdisciplinare avansate pentru 
dezvoltarea / extinderea unor direcții noi de cercetare în vederea acoperirii unui spectru larg de 
activități conexe ecologiei industriale, în domeniile biologie moleculară, genetică și microscopie 
electronică, analize biologice și studii ecotoxicologice, evaluarea calității aerului de interior și a 
nivelului de miros prin olfactometrie dinamică, caracterizarea completă a deșeurilor industriale și a 
nămolurilor – domenii de actualitate, neabordate complet sau deloc la nivel național, dar în acord cu 
tendințele cercetării de mediu pe plan european și național.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Principalele componente ale proiectului: 

► Dezvoltarea si dotarea corespunzatoare a unui numar de 5 laboratoare noi si modernizarea 
dotarii cu echipamente CD a 4 laboratoare existente pentru extinderea si diversificarea activitatii 
de cercetare-dezvoltare a INCD-ECOIND, care sa faciliteze: (i) dezvoltarea in urmatorii 5 ani a unor 
directii / domenii de cercetare de mare interes si actualitate la nivel european si in acord cu 
tendintele strategice actuale ale cercetarii-dezvoltarii-inovarii la nivel international;  (ii) cresterea 
gradului de participare / initiere a unor aplicatii in Programul Cadru „Orizont 2020” si integrarea 
activitatilor institutului in Aria Europeana a Cercetarii; (iii) focalizare pe problematica de mediu a 
cercetarilor industriale pentru cresterea economica si dezvoltarea durabila a intreprinderilor, 
cresterea calitatii serviciilor furnizate unitatilor economice si o buna valorificare a rezultatelor 
cercetarii prin transfer tehnologic; (iv) atragerea de tineri cercetatori si specialisti de inalta 
calificare, din tara si strainatate, prin cresterea numarului de locuri de munca si crearea unor 
conditii moderne de lucru, similare celor oferite de laboratoarele cu renume, din tarile dezvoltate; 
(v) dezvoltarea si extinderea parteneriatelor internationale si cresterea vizibilitatii institutului. 

  Dotarea laboratoarelor noi si modernizate cu echipamente si aparatura de laborator, 
precum si achizitii de active necorporale pentru a asigura extinderea activitatilor de cercetare 
existente si cresterea competivitatii institutului la nivel european, precum si cresterea calitatii si 
diversificarea ofertei de servicii inovative; 

 Management si Publicitate Proiect  
Managementul de proiect a fost asigurat de o echipa responsabilă de coordonarea si monitorizarea 
diferitelor activitati ale proiectului si implementarea mecanismelor de control adecvate pentru a 
asigura indeplinirea tuturor obiectivelor si respectarea indicatorilor economici, tehnici, de calitate si 
ecoeficienta.  
Actiunile de informare si publicitate referitoare la proiect s-au desfășurat in conformitate cu 
calendarul activităților prevăzut in cererea de finanțare și au fost in sarcina responsabilului cu 
publicitatea proiectului, membru al echipei de management. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LABORATOARE NOU CREATE SI LABORATOARE MODERNIZATE  

DEZVOLTAREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE CD 

 
Dezvoltarea / modernizarea infrastructurii INCD ECOIND prin crearea de noi laboratoare 

dedicate cercetărilor avansate și asigurarea unei dotări la standarde europene vin în sprijinul efortului 
științific pe care specialiștii institutului îl depun permanent pentru a asigura controlul, evaluarea și 
protecția mediului înconjurător și implicit pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții și creșterea 
competitivității economice. 
 Infrastructura de cercetare nou creată în cadrul INCD ECOIND constituie o componentă de 
viitor ce va asigura dezvoltarea de noi domenii de CDI abordate deloc sau insuficient la nivel național. 
Pentru diversificarea direcțiilor CDI actuale și dezvoltarea de noi direcții de cercetare au fost create                                  
5 laboratoare noi și au fost modernizate 4 laboratoare de cercetare, adecvate ca spațiu și 
corespunzătoare ca dotare, cu echipamente / aparatura performante. 
Laboratoare noi de cercetare: 

 L1 - Laboratorul de Biologie Moleculară (LBM)  
 L2 - Laboratorul de Microscopie Electronică și Corelativă(LME) 
 L3 - Laboratorul Pregatire /Pretratare Deșeuri Industriale (LPDI) 
 L4 - Laboratorul Evaluare Calitate Aer Interior  (LAI) 
 L5 - Laboratorul Olfactometrie Dinamică (LOD) 

Laboratoare CD modernizate prin extinderea / completarea dotării cu echipamente 
 Laboratorul Analiză Judiciară de Mediu (JUDMED) 
 Laboratorul Control Poluare Sol-Deșeuri 
 Laboratorul Bioteste – Analize Biologice (B) 
 Laboratorul de Control Bacteriologic (LCB)  

 
Pentru a asigura un nivel de dotare comparativ cu cel din tarile U.E. și a răspunde nevoilor de 

multidisciplinaritate a cercetării de mediu, prin proiect a fost prevazută achiziționarea de 
echipamente CD / aparatură de laborator complexe, de ultimă generație, după cum urmează: 

 71 de echipamente/aparate de laborator pentru măsuratori și cercetări de laborator și în 
teren, din care 4 echipamente cu preț individual ≥ 100 000 Euro; 

 mobilier modern de laborator; 
 1 autolaborator de olfactometrie dinamică dotat cu toate echipamentele necesare prelevării 

și analizei probelor de aer în vederea stabilirii nivelului de miros, precum și cu o stație 
meteorologică pentru determinarea direcției și vitezei vântului, a temperaturii, presiunii 
barometrice, umidității, nebulozității și radiației solare. De asemenea, autolaboratorul este 
dotat cu sisteme de comunicare în teren pentru prelevarea simultană a mai multor probe și 
sisteme de geolocație pentru identificarea coordonatelor punctelor de prelevare. Analiza se 
efectuează în interiorul autolaboratorului în regim atmosferic controlat, acesta fiind dotat cu 
sistem de condiționare a aerului și cu generator electric pentru menținerea în funcțiune a 
tuturor echipamentelor. 

 
Achiziționarea de echipamente moderne și performante, necesare pentru a asigura dezvoltarea de 
proiecte CD de interes național și internațional, s-a efectuat pe întreaga perioadă de implementare a 
proiectului, cu respectarea legislației naționale în vigoare, referitoare la achizițiiile publice.  
 
 
 
 



 

 

 

 

  
Dintre echipamentele CD achiziționate, menționăm: 
 
Gaz cromatograf cuplat cu spectrometru de masa (GC-MS) cu trapă ionică  

Acest tip de echipament permite analiza screening a diverselor tipuri de deșeuri, precum și 
caracterizarea acestora cu identificarea cantitativă a tipurilor de micropoluanți și constituienți organici 
din probe de deșeuri. Spectrometrul de masă cu trapă ionică permite confirmarea unei identități a 
unui compus prin intermediul tehnicii MSn.  

 
Microscop electronic cu baleiaj (SEM) și Microscop cu fluorescența 

Echipamentul Microscop electronic cu baleaj este configurat special pentru probe biologice 
regăsindu-se în configurația acestuia posibilitatea de investigare și a probelor umede sau cu 
posibilitatea de înghețare a probei de analizat și asigură o putere de mărire de <5 -1000000 X, cu o 
rezoluție de min. 2 nm. Pentru a obține informatii precise și detaliate, acesta este prevăzut cu detector 
de electroni secundari în presiune variabilă, detector Scanning Transmission Electron Microscopy 
(STEM) și  Energy Dispersive X-Ray (EDX). Echipamentul permite vizualizarea simultană a imaginilor 
generate de 2 detectori oferind informații precise asupra ultrastructurii preparatului, cât și date 
complete privind compoziția elementală a micropoluanților din preparatul analizat.  

Microscopul electronic, configurat special pentru aplicatii de microscopie corelativă, este 
cuplat cu un microscop optic în câmp luminos și/sau fluorescență obținându-se astfel informații 
detaliate cu privire la relația dintre ultrastructura sistemului biologic și functiile acestuia la diferite 
nivele de rezoluție și într-un anumit context funcțional indus. 

Microscopul cu fluorescență se utilizează la analiza şi fotografierea probelor microscopice 
obţinute prin tehnici clasice şi moderne de histologie, histochimie şi imunohistochimie, precum şi în 
evidenţierea modificărilor structurale induse de unii agenţi poluanţi şi a capacităţii de bioacumulare 
la nivelul organelor / ţesuturi din peşti, nevertebrate şi macrofite acvatice. Echipamentul confocal 
permite analiza fenomenelor de bioacumulare prin detectarea localizării şi gradului de concentrare în 
diferite ţesuturi a unor compuşi marcaţi cu fluorocromi specifici. Aceasta tehnică reprezintă o metodă 
nouă de diagnostic histologic in vivo, în timp real. 

Dotarea cu echipamente specifice investigatiilor microscopice este impetuos necesară 
laboratoarelor care desfășoara activități în domeniul biologiei și/sau ecologiei, acest tip de 
echipamente fiind de fapt baza materială absolut necesară pentru cercetări de performanță în 
domeniu, ajutând la înțelegerea mecanismelor/proceselor implicate/ce se desfășoară la nivelul 
micro/nano.  
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Sistem de identificare a bacteriilor  
 
 
Echipament complex, bazat pe un sistem complet de reacții chimice redox care permite identificarea 

a peste 2500 de specii bacteriene aerobe, anaerobe, fungi și drojdii din diverse matrici apoase și solide, 

evaluarea sensibilității microbiene la modificări ale condițiilor de creștere și la substanțe chimice 

periculoase și identificarea bacteriilor cu potențial patogen. Acest echipament asigură identificarea 

rapidă și simultană a speciilor de bacterii din probe de apă potabilă, apă de suprafață/ subterană, apă 

uzată, nămoluri, sol și sedimente, aer, precum și dezvoltarea și implementarea de metodologii 

specifice pentru investigarea diversității microbiene în diverse ecosisteme acvatice / terestre. 

Echipamentul este util și în studii toxicologice predictive privind efectul contaminanților periculoși și 

biocidelor, conform tendințelor internaționale privind dezvoltarea de metodologii in-vitro alternative. 

Echipamentul include o microstație semiautomată cu software pentru  preluare și interpretare date, 

incubator și cititor microplăci, pipetor și turbidimetru, computer configurat, baze de date pentru 

bacterii gram negative și gram pozitive;  bacterii anaerobe; patogeni periculoși; drojdii; fungi 

filamentoși.  

 
Ion Cromatograf  
Sistem integrat, dual (anioni+cationi) destinat determinării cu exactitate a concentrației de poluanți 
atât din aerul interior cât și din aerul ambiental în conformitate cu prevederile celor mai recente 
standarde de metodă. Cromatograful cu două canale este configurat pentru a determina atât cationi 
(Na+, NH4

+, K+, Mg2+, Ca2+) cât și anioni (F-, Cl-, NO2
-, Br-, NO3

-, SO4
2-, PO4

3-) asigurând separarea cu 
acuratețe a componenților ionici și atingerea limitelor de detecție impuse de legislația în vigoare.  
Sistemul presupune: detecție UV și catalometrică ; Supresor pentru anioni și cationi ; Precoloane și 
coloane pentru anioni și pentru cationi ; Generator de eluenți bazici; Autosampler. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

ION CROMATOGRAF 
 



 

 

 

 

 
Analizor AOX, TOX, POX si EOX pentru probe solide  
Echipamentul performant este constituit din următoarele componente: cuptor cu combustie cu 2 zone 
de temperatură controlate independent; tub de combustie din cuarț; modul de introducere probe 
solide; ventilator pentru răcire cuptor; detector SMD; coulometru digital; nacelă din cuarț pentru 
introducere proba; autosampler care permite analiza unui număr mare de probe fără intervenția 
utilizatorului și prevăzut cu sistem de protecție  împotriva contaminării probelor. Echipamentul 
permite comutare rapidă pentru analize AOX, TOX, POX sau EOX, precum și control automat prin soft 
compatibil cu Windows.              
Performanțele echipamentului constau în: timp redus de efectuare a analizelor, limite de detecție mai 
mici de 1 µg/L, precizie și exactitate a măsurărilor în conformitate cu legislația de mediu națională și 
europeană. Cu ajutorul acestui echipament se obține rapid și fără operații preliminare laborioase, un 
răspuns global al nivelului de poluare cu compuși organici halogenați din probe de apă uzată, ape de 
suprafață, precum și din sedimente și namoluri din stații de epurare. Acest tip de echipament este 
utilizat în scopul determinării halogenurilor totale organice și a halogenurilor adsorbabile din probe 
solide (inclusiv deșeuri / nămoluri). 
 
Cromatograf de lichide cu triplă detecție DAD,  ELSD și FLD 
Cromatograful de lichide cu detectori DAD, FLD, ELSD permite determinarea compușilor organici 
prioritari periculoși/toxici din clasele hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), pesticidelor ureice, 
carbamice, triazinice, compușilor fenolici din probe de apă, deșeuri, sol conform legislației actuale de 
mediu (HG 1038/2010, Ordinul 95/2005, Ordinul 756/) și a unor categorii de detergenți pentru 
conformare la Regulamentul European 648/2004, cu modificările ulterioare. Echipamentul 
completează dotarea cu cromatografe performante existentă la  nivelul Laboratorului Control Poluare 
Sol-Deșeuri și permite determinarea exactă și precisă a unei game largi de compuși organici la nivele 
în urme, impuse de legislația de mediu (ng/l-µg/l). Principalele caracteristici tehnice ale 
echipamentului constau în: pompă cuaternară cu 4 solvenți cu debit variabil : 0.05-5ml/min; detector 
de fluorescență cu lungimi de undă individuale programabile cu domeniu excitație/emisie 
monocromator: programabil 200-1200 nm; cu achiziție spectrală: spectre de emisie și excitație 200-
400 nm, 0.6 s pe spectru, pași 10 nm ; detector DAD cu șir de diode 1024, lampă de deuteriu, viteză 
de achiziție minim 80 Hz, domeniu de lungimi de undă 190-950 nm; detector ELSD pentru compuși 
nonvolatili care nu absorb în UV, cu operare solvenți până la 1200 C; termostat coloană cu 
temperatură variabilă 10-800 C cu comutare automată între două coloane cu lungime de max. 30 cm  
(switching valve); degazare automată inclusă ; software-ul  care permite controlul integral al tuturor 
modulelor, monitorizarea presiunii, debitului, calculul automat on-line al cromatogramamelor în 
lucru,  editarea integrală a rapoartelor de lucru,  analiza spectrală ; autosampler cu capacitate 100 
probe și volum de injecție variabil 0.1-100 µL în pași de 0.1 µL 
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Analizor de mercur bazat pe metoda de fluorescență atomică 
 
Analizorul  prin fluorescență atomică permite determinări de mercur din probe lichide (ape potabile, 
ape subterane, ape de suprafață, ape uzate, ape minerale, levigatele unor deșeuri), în conformitate 
cu metoda standardizată SR EN ISO 17852/2008: Calitatea apei. Determinarea conținutului de mercur.  
 
Metoda prin fluorescență atomică.  
Sistemul permite determinarea de ultra-urme de mercur în probe de apă la temperatura camerei, 
utilizând etapele de reducere, amalgamare și desorbție.  Analizorul poate fi operat în 3 moduri, în 
funcție de tipul probei și de limitele impuse, astfel: tehnica vaporilor reci cuplată cu spectroscopia de 
fluorescență atomică (CVAFS); tehnica vaporilor reci cuplată cu spectroscopia de fluorescență atomică 
și amalgamare  (CVAFS-SGTA); tehnica vaporilor reci cuplată cu spectroscopia de fluorescență atomică 
și dublă amalgamare  (CVAFS-DGTA). 
Principalele caracteristici ale echipamentului sunt: sistem de detecție cu tub fotomultiplicator; poate 
fi cuplat cu un auto-sampler, respectiv un auto-dilutor ; carcasă de protecție, care protejează probele 
de particulele de praf ce pot genera erori țn determinare; protecție împotriva saturării detectorului; 
timp de analiză: între 60 si 90 secunde în funcție de nivelul de concentrație; liniaritatea analizorului: 4 
ordine de magnitudine; efecte de memorie scazută ; domeniu de concentrații : în intervalul 0.05 ng/L 
și 400 µg/L fără diluție. 
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Pe langa dotarea tehnică cu echipamente de cercetare /aparatura de laborator s-au realizat o 

serie de îmbunătățiri la infrastructura CD a institutului și anume: protecție solara la fațada sud a 
institutului; montarea de instalații de climatizare pentru etajele 2-5 ale cladirii, acolo unde se află 
poziționate laboratoarele centrului MEDIND pentru a asigura aport de aer proaspăt și evacuare de aer 
uzat.     

S-au realizat dotări care intră în categoria activelor necorporale - achiziționarea de programe 
(software) pentru evaluarea și interpretarea datelor obținute în urma studiilor ecotoxicologice. Foarte 
multe din rezultatele cercetarilor de toxicitate sunt condiționate de complexitatea și acuratetea unor 
calcule, folosind seturi de date din măsurători și experimente, fiind necesare softuri de aplicație 
adecvate.  

Pentru a asigura o amenajare corespunzătoare a laboratoarelor nou create prin proiect si 
adecvată echipamentelor CD achizitionate, s-a efectuat și achiziție de mobilier de laborator, construit 
conform standardelor de siguranță biologică, clasa II, astfel încât să se asigure protecția operatorului, 
produsului testat și a mediului inconjurator. Totodata, s-au efectuat și achiziții de logistică (laptopuri 
și componente periferice, aparat de fotografiat).  

Amenajarea corespunzătoare și buna organizare spațială a conditiilor de lucru create în centrul 
de cercetări interdisciplinare avansate din cadrul INCD-ECOIND vor avea efecte pozitive pentru 
imaginea și prestigiul instituției și al țării în relația cu institutele similare la nivel european/mondial, 
vor îmbunătăți capacitatea de cercetare specifică domeniului protecției mediului inconjurator și vor 
asigura creșterea competitivității institutului la nivel European, precum și creșterea calității și 
diversificarea ofertei de servicii inovative.   

Modernizarea și extinderea infrastructurii de cercetare a INCD ECOIND prin crearea celor 5 
laboratoare noi și dezvoltarea dotării a 4 laboratoare existente contribuie la: 

 Dezvoltarea capacității de cercetare, diversificarea și extinderea ariei de activitate a                          
INCD-ECOIND ceea ce va conduce la creșterea rolului institutului în Aria Românească de 
Cercetare, permitând accederea în Aria Europeană de Cercetare, în prioritățile tematice 
Mediu, Biotehnologii și Nanotehnologii pentru mediu; 

 Îmbunătățirea condițiilor de realizare a cercetărilor prin extinderea / completarea 
infrastructurii de cercetare și asigurarea unui nivel de dotare comparativ cu cel din țările UE, 
în domenii de actualitate la nivel  european și internațional, nedezvoltate pe plan național; 

 O mai bună organizare spațială a activităților CDI care va permite dezvoltarea conditiilor 
pentru abordarea unor direcții de vârf în domenii de interes și de nișa pentru România și 
accederea în platforme tehnologice și rețele europene specializate, precum și o creștere a 
productivității științifice cu impact direct asupra cercetărilor / serviciilor oferite către mediul 
economic;  

 Creșterea numarului de cercetători și diversificarea structurii personalului, pentru a raspunde 
nevoilor de multidisciplinaritate a cercetarii de mediu și a asigura gestionarea unor proiecte 
complexe, integrate și a stimula astfel cooperarea cu institute de cercetare și universități din 
țară și din străinătate; 

 Creșterea vizibilitatii institutului în comunitatea științifică internă și externă și în mediul 
economic și implicit a prestigiului cercetării românești în comunitatea științifică internațională 
și pe piața serviciilor de mediu. 
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DIRECȚIILE NOI DE CERCETARE CE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE ÎN CENTRUL MEDIND 

 Principalele direcții de cercetare inițiate in proiect, urmează să fie dezvoltate în următorii 5 
ani de la finalizarea implementării proiectului, respectiv, în perioada 2016 -2020 și reprezintă surse de 
activități și servicii de cercetare ce anticipează și se adaptează tendințelor actuale pe plan european și 
mondial în domeniul protecției mediului, precum și la nevoile agenților economici, pentru a răspunde 
cerințelor privind respectarea calității mediului în strânsă legătură cu creșterea performanței 
industriale și a competitivității economice. Pe termen scurt și mediu acestea se referă la:  

 Dezvoltarea unor tehnici / metodologii rapide pentru identificarea / cuantificarea și evaluarea 
microorganismelor biotehnologic utile; 

 Asigurarea controlului avansat al proceselor biologice prin monitorizarea diversității și dinamicii 
microbiene utilizând tehnici moleculare și enzimatice și evaluarea calității nămolului activ; 

 Monitorizarea proceselor fizico-chimice și biologice de epurare prin tehnici avansate de 
microscopie electronică și corelativă; 

 Dezvoltarea de metode și metodologii de evaluare a calității aerului de interior din mediul 
ocupațional non-industrial și rezidențial în vederea îmbunătățirii calității vieții și creșterii 
randamentului la locul de muncă; 

 Evaluarea nivelului de miros generat de procesele industriale utilizând metode de determinare 
prin olfactometrie dinamică; 

 Cercetări analitice pentru dezvoltarea de tehnici de pretratare, metode screening și metode 
complexe pentru caracterizarea diferitelor categorii de deșeuri industriale în vederea încadrării 
acestora conform cerințelor legislative în vigoare; 

 Implementarea unor metodologii moderne și rapide de identificare simultană a 
microorganismelor aerobe și anaerobe, potențial patogene din probe de mediu; 

 Dezvoltarea și implementarea de metodologii specifice pentru evaluarea biodegradabilității / 
bioacumulării / biotransformării substanțelor prioritar periculoase, cu evidențierea metaboliților 
recalcitranți; 

 Dezvoltarea de metodologii moderne pentru caracterizarea ecotoxicologică a poluanților prioritari 
/ prioritar periculoși, substanțelor xenobiotice și emergente, micropoluanților și evaluarea 
integrată a riscului generat asupra ecosistemelor acvatice și terestre; 

 Modalități alternative de exprimare a valorii biodiversității în sistemele ecologice acvatice și 
terestre și servicii ecosistemice. 

 
 Dezvoltarea și dotarea la standarde europene a laboratoarelor noi, adaugate la infrastructura 
existentă a INCD ECOIND crează premisele abordării multi, inter și transdisciplinare, în sistem integrat 
a problematicilor de mediu, iar cercetările propuse conduc la progresul semnificativ al cunoașterii. 
În acest context,  proiectul este relevant pentru cercetarea românească de mediu deoarece: 

 Domeniul de cercetare care prezintă viabilitate și este de perspectivă, răspunzând unor nevoi 
reale și permanente de protecție a mediului și de evaluare a impactului asupra mediului pe 
durata întregului ciclu de viață al produselor; 

 La nivel  internațional, cercetările în domeniu cunosc o dezvoltare constantă, iar institutul are 
un prestigiu recunoscut în comunitatea științifică și o poziție de top pe piața cercetărilor și 
serviciilor de mediu; 

 Se va realiza o mai bună organizare spațială a activităților și condițiilor de lucru aferente, care 
va permite o creștere a productivității științifice cu impact direct asupra imaginii cercetării 
românești și încrederii partenerilor și clienților în cercetările și serviciile oferite de INCD 
ECOIND. 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
INDICATORII PROIECTULUI  
 
 

 

 

 

 
 

Indicatori de realizare 
Valoare la începutul 

perioadei de 
implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei de 
implementare 
(31.12.2015) 

Laboratoare CD modernizate ca urmare a 
proiectului (număr) 

0 4 

Laboratoare CD nou create prin proiect 
(număr) 

0 5 

Suprafata modernizata/construita (metri 
patrati) 

Echipamente CD în valoare de peste 100.000 
euro achiziţionate pe proiect (număr) 

0 

 

104,1 

 

Echipamente CD în valoare de peste  
100.000 euro achiziţionate pe proiect (număr) 

0 4 


