ISSN 1453 – 7303

“HIDRAULICA” (No. 1/2019)

Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics

București, martie 2019

ANUNȚ PUBLICITAR PROIECT POC - Axa G
Firmele producătoare de subansambluri mecano-hidraulice la cerere (netipizate sau cu destinații
speciale), firmele producătoare sau care se ocupă cu repararea de aparatură, echipamente și instalații
hidraulice, firmele care se ocupă cu vânzarea, montarea, întreţinerea şi exploatarea unor astfel de
produse sunt invitate să participe la work-shopurile și evenimentele tematice organizate la sediul Filialei
Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică a INOE 2000, în scopul informării privind
oportunitățile de colaborare ce se pot dezvolta între firmă și institut, în cadrul contractului nr.
6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018, încheiat între MCI în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul
Operaţional Competitivitate (POC), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate
de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) și INSTITUTUL
NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ INOE 2000, contract aflat acum în
derulare.
Transferul de cunoștințe (know-how, produse și servicii) pe care institutul îl furnizează firmelor
interesate are loc în baza unor contracte subsidiare de tip B, C sau D, care constau în realizarea de
activități specifice fiecărui tip de contract, după cum urmează:
- Contractele de tip B permit accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de
cercetare ale INOE 2000 Filiala IHP, în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare
pentru dezvoltarea unor produse /tehnologii /metode noi sau îmbunătățite.
- Contractele de tip C constau în transfer de abilități /competențe de cercetare-dezvoltare și de
sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activități de CD
oferite de INOE 2000-IHP) și detașare de personal specializat dinspre INOE 2000-IHP spre întreprindere.
- Contractele de tip D au ca obiect derularea de activități de cercetare-dezvoltare în colaborare
efectivă cu o întreprindere, prin care se urmărește realizarea unui obiectiv comun pe baza diviziunii
muncii, ambii parteneri concepând de comun acord activitățile, contribuind la punerea lor în aplicare și
împărțind riscurile financiare, tehnologice, științifice și de altă natură, precum și rezultatele obținute.
Vă invităm să urmăriți pe site-ul proiectului http://menteh.ihp.ro și alte informații utile, precum
și anunțurile de lansare a competițiilor pe proiectele subsidiare tip B, C sau D.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Competitivitate 2014-2019

Operațional

Date de contact:
INOE 2000 Filiala IHP, cu sediul în București, sector 4, str. Cuțitul de Argint nr. 14, cod postal: 040558
Telefon: 0213363991, Fax: 0213373040,
www.ihp.ro
Director de proiect:
Dr. Ing. Cătălin DUMITRESCU
Telefon: 0727391783
E-mail: dumitrescu.ihp@fluidas.ro

135

