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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

PROTECŢIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT” 

 

Bucureşti, Bd. Ghencea, nr. 35A, sector 6,  cod  poştal  061692,  

CIF RO 1558391, Tel.: secretariat 021.313.31.58, centrala: 021.313.17.26…29, 

fax: 021.315.78.22, e-mail: office@inpm.ro, www.inpm.ro,  

Cod IBAN: RO23RNCB0072049685020001, BCR Sucursala Sector 1, 

RO29TREZ7005069XXX005269, Trezoreria Municipiului Bucureşti 

 

 

 

Stimate Domnule Director/Doamnă Directoare, 

 

 

 

Vă invităm să ne deveniți parteneri în cadrul proiectului ”PARTENERIAT PENTRU 

TRANSFERUL DE CUNOȘTINȚE ȘI DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI REFERITOARE 

LA EVALUAREA ȘI PREVENIREA RISCURILOR OCUPAȚIONALE CARE POT 

CONDUCE LA DEZASTRE (PROC)” - ce va fi dezvoltat de către INCDPM. Proiectul va fi 

dezvoltat în cadrul POC 2014-2020, acțiunea ”Parteneriate pentru transfer de cunoștințe” (Ghidul 

complet, pentru această acțiune, poate fi găsit la următorul link: 

http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.2.3/Sectiunea%20G/Ghid%20Sectiunea%20G.p

df). 

În cadrul acestui proiect INCDPM va transfera cunoștințele și expertiza proprie către 

întreprinderile beneficiare și va dezvolta, în funcție de necesitățile și solicitările acestora (și atunci 

când este posibil într-o activitate de cercetare comună cu acestea) proiecte/teme de cercetare ale 

căror rezultate vă vor oferi soluții viabile și eficiente pentru evaluarea și prevenirea riscurilor 

ocupaționale în unitatile partenere. 

  

OBIECTIVELE principale urmărite de către INCDPM în acest proiect sunt: 

1. dezvoltarea de noi metode și proceduri de evaluare, privind vulnerabilitatile unităților 

economice, riscurile profesionale la care acestea sunt expuse precum și nivelul de securitate și 

sănătate la locurile de muncă; 

2. dezvoltarea de noi proceduri optimale pentru managementul riscurilor profesionale într-un 

sistem al calității totale; 

3. integrarea celor dezvoltate la punctele 1 și 2 în sisteme de asistență a deciziei manageriale, 

conform precizărilor din ghidul elaborat pentru această secțiune.   

 

AVANTAJELE principale pe care le veți avea în calitate de parteneri ai INCDPM in acest 

parteneriat  sunt următoarele: 

1. Veți putea rezolva problemele legate de domeniul securității și sănătății în muncă 

identificate și prioritizate împreună cu experții INCDPM, pe durata de desfășurare a proiectului, 

printr-un proces de cercetare/dezvoltare/implementare specific unității dvs.; 

2. Beneficiați de un transfer de cunoștințe eficient și util - în domeniul menționat - transfer 

facilitat și coordonat de către INCDPM, astfel încât să puteți atinge excelența în domeniul securității 

și sănătății în muncă în vederea prevenirii dezastrelor industriale în așa fel încât să puteți asigura 

conformitatea continuă a unității dvs. cu cele mai noi și mai performante standarde din domeniu, din 

UE și de la nivel mondial; 
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3. Veți constitui unul dintre punctele nodale ale rețelei de transfer de cunoștințe dezvoltate de 

către INCDPM în cadrul acestui proiect; 

4. Dacă participarea dvs. va permite un parteneriat direct de dezvoltare a cercetării (de tip 

activitate D - ”Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în 

colaborare efectivă cu o întreprindere” - conform ghidului menționat) puteți beneficia de un sprijin 

financiar din partea finanțatorului sub forma unui contract de tip ”ajutor de stat” (sau minimis).  

 

ASPECTE FINANCIARE LEGATE DE PARTENERIAT  

Ghidul menționat, care constituie documentul de bază în stabilirea parteneriatului - la pagina 

G - 14 - arată că modalitatea principală de finanțare, care să permită și finanțarea întreprinderilor 

beneficiare, este un contract de tip ”ajutor de stat” pentru activitățile de tip D (cercetare realizată în 

comun de către INCDPM și beneficiar), în valoare de maximum 1.800.000 lei, prin care 

întreprinderea primește sprijin public pe baza schemei de acordare de ajutoare de stat „Finanţarea 

activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul 

Operaţional Competitivitate (POC)” și în care trebuie să deconteze ca și cofinanțare un procent 

variabil- între 30-40% pentru activitățile de cercetare industrială. 

 

ACTIVITĂȚI ÎN CARE VA FI IMPLICAT BENEFICIARUL  

Aceste activități vor fi stabilite de comun acord, ținând seama de necesităţile companiei, de 

prevederile înscrise în Ghid și cu respectarea tuturor documentelor specifice.  

 

CERINȚE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ BENEFICIARUL 

Întreprinderile cu care organizația de cercetare va semna contracte subsidiare directe 

(cuprinzând activități tip B și/sau C) sau de colaborare (cuprinzând activități tip D) trebuie să 

îndeplinească ca și condiții principale:  

a) să aibă activitatea de cercetare trecută în activitățile întreprinderii și  

b) să nu aibă datorii către stat. 

Celelalte condiții pot fi consultate în ghidul acțiunii.  

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să apelați la : 

 

- Secretarul științific INCDPM Dr. ing. Steluța NISIPEANU, la e-mail: 

nisipeanusteluta@gmail.com și tel. 0723 586671 

- Dr. ing. Ștefan Kovacs, la e-mail: stefan_agk@yahoo.com și tel. 0766 513470. 

 

 

Așteptăm răspunsul dvs. până la data de 20 iulie 2015.  

 

 

 

Cu mulțumiri, 

 

Director General INCDPM 

 

Dr. ing. Doru Costin DARABONT  
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