03.10.2018
ANUNȚ PENTRU IDENTIFICAREA DE POTENȚIALI BENEFICIARI AI
TRANSFERULUI DE CUNOȘTINȚE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la
Brad" din Iași (USAMV Iași), prin intermediul Institutului de Cercetări pentru
Agricultură și Mediu Iaşi (ICAM), oferă servicii specializate pentru mediul economic
agricol, în următoarele domenii:
➔ studii de sol (cartare agrochimică, studii pedologice, analize de fizică a
solului - compactare, stabilitate hidrică a agregatelor de sol, coeficient de
infiltrare a apei în sol și alte studii specifice).
➔ 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, USAMV Iași invită toți actorii economici interesați, din Regiunile de
Dezvoltare Nord - Est și Sud - Est, să-și exprime intenția de a colabora în
activitățile proiectului „CONSTITUIREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE
PENTRU TRANSFER DE CUNOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU
AGRICULTURĂ ȘI MEDIU IAŞI ŞI MEDIUL ECONOMIC AGRICOL” - cod SMIS 119611.
Activitățile proiectului stimulează cooperarea dintre mediul de cercetare și
mediul de afaceri agricol, 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 doriți să deveniți parteneri în cadrul proiectului, vă
rugăm să transmiteți Expresia de interes (Anexa 1 la Anunț), la adresa de
e-mail: oana.coca@agriceda.ro.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:
Drd. ing. Oana Coca - Asistent manager |Telefon: +0 745 640 793, E-mail:
oana.coca@agriceda.ro
Conf. dr. Denis Țopa - Coordonator tehnic | Telefon: +40 232 407 445, E-mail:
topadennis@yahoo.com
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Anexa 1
Expresie de Interes privind pentru realizarea unui parteneriat de transfer de
cunoștințe
Subsemnatul

__________________,

în

calitate

de

reprezentant

legal

al

_______________________, organizată ca __________________________,
declar interesul _________________________ (denumirea întreprinderii) pentru
realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe cu UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI în cadrul
proiectului

„CONSTITUIREA

ŞI

IMPLEMENTAREA

DE

PARTENERIATE

PENTRU

TRANSFER DE CUNOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ
ȘI MEDIU IAŞI ŞI MEDIUL ECONOMIC AGRICOL” - cod SMIS 119611, pentru
următoarele activități:
Nr.
crt
.
1.

Scopul
parteneriatulu
i
Transfer
de
cunoștințe

Cod
CAEN
*

Forma
parteneria
-tului**

Data estimativă
a începerii
activităților***

Domeniul/
sub-domeniul contractului
1.Bioeconomie/ 1.1.5.
Dezvoltarea durabilă a producției
culturilor de câmp adaptate
impactului schimbărilor
climatice globale

*) 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.
***) martie 2019 pentru activități tip B și/sau C, respectiv septembrie 2019 pentru
activități tip D.
Data ____________

(Reprezentant Legal)
Funcţia ocupată în întreprindere
Nume și prenume
Semnătură şi ştampilă

