
 

 

22.01.2019 
 

INVITAȚIE  
 

ÎNCHEIERE DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER 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, 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, USAMV Iași invită actorii economici interesați, 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 adresa de e-mail: 
agriecotec@gmail.com. 

 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați: 

Dr. ing. Oana Coca - Asistent manager |Telefon:  +0 745 640 793, E-mail: 
agriecotec@gmail.com 
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. 
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Anexa 1 

 

Expresie de Interes privind pentru realizarea unui parteneriat de transfer de 

cunoștințe 

 

 

Subsemnatul/a __________________, 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. 

Scopul 
parteneriatului 

Cod 
CAEN* 

Forma 
parteneria-

tului** 

Data 
estimativă a 

începerii 
activităților*** 

Domeniul/ 
sub-domeniul 
contractului 

Valoarea 
eligibilă 

estimativă a 
contractului 

(lei) 

1. Transfer de 
cunoștințe 

   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. 
***) februarie 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______________________ 

  



 

 

FORMULAR DE EXPRIMARE A CONSIMȚĂMÂNTULUI PENTRU COLECTAREA, 
PRELUCRAREA, CONSULTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 
 
Subsemnatul(a)_______________________, declar prin prezenta că: 

□ Sunt de acord ca UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI (denumită în continuare USAMV 
IAȘI) să colecteze, prelucreze, consulte și utilizeze datele mele personale 
în următoarele scopuri: 
 în scopul derulării activităților din cadrul proiectului „CONSTITUIREA 

ŞI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE 
CUNOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ 
ȘI MEDIU IAŞI ŞI MEDIUL ECONOMIC AGRICOL”; 

 în scopul respectării obligațiilor legale ce derivă din contractul de 
finanțare încheiat cu DG OIC POC; 

 în scop de publicitate și informare, pentru îmbunătățirea permanentă 
a serviciilor de cercetare - dezvoltare oferite. 

□ Nu sunt de acord. 

 

Am fost informat(ă) și am luat la cunoștință de faptul că, potrivit Legii nr. 677/2001 
și (începând din 25 mai 2018) Regulamentului General privind protecția datelor, beneficiez 
de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, 
dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă 
adresa justiției, dreptul la portabilitate, dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) și 
dreptul la restricționarea prelucrării.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, cunosc faptul că mă pot adresa cu o cerere 
scrisă, datată şi semnată la USAMV IAȘI, cu sediul social în Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 
3, judetul Iași sau la adresa de e-mail: agriecotec@gmail.com. De asemenea, pentru orice 
întrebări și nemulțumiri, mă pot adresa responsabilului pentru prelucrarea datelor personale 
prin e-mail: agriecotec@gmail.com. 

Am fost informat(ă) și am luat la cunoștință de faptul că, consimțământul exprimat 
cu privire la activitatea de prelucrare în scopul arătat mai sus, poate fi retras în orice 
moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii. 
 

                                                                                                              
    
 

Semnătura:_________________ 
 
 

Data:_________________ 

 

 


