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R E F E R A T 

 

privind aprobarea propunerii de colaborare cu  Institutul Național de Cercetare Dezvoltare 

pentru Ecologie Industrială – ECOIND București şi încheierea unui acord de colaborare 

 

 

 

Prin Scrisoarea de intenție a Institutul  Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială 

ECOIND București nr.4116/1/12.04.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara – 

Direcția de Mediu cu nr. CDM2016-181/14.04.2016, se propune derularea în cursul lunii Mai 2016 

a unei campanii de prelevare probe de sol în Municipiul Timișoara în cadrul Proiectului „Studiu 

privind nivelul de poluare a solurilor în principalele orașe din România” – URBASOL, finanțat în 

cadrul Programului Nucleu, în anul 2016, în baza Contractului  nr.38 N/2016, încheiat între 

Ministerul Educaţiei Naţionale - Autoritatea Națională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare, 

Direcția Politici și Programe de CDI, în calitate de beneficiar și Institutul Național de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București, în calitate de executant. 
 

De asemenea, prin adresa înregistrată cu nr. CDM2016/278/23.05.2016, Institutul  Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București transmite o propunere de 

acord de colaborare și comunică faptul că în perioada 23-25.05.2016 va avea loc  campania de 

prelevare a probelor de sol în Municipiul Timișoara. 
 

INCD ECOIND este o instituție de interes național și internațional în domeniul cercetării și 

serviciilor de mediu, cu o experiență de peste 30 de ani, atestat de Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor. Profilul de activitate al INCD ECOIND cuprinde în esență cercetarea și serviciile în 

domeniul protecției mediului–cercetare avansată și aplicativă, preponderent experimental destinată 

în special controlului, evaluării, prevenirii, reducerii și combaterii poluării industriale: control și 

evalouare poluare, tehnologii de mediu, management de mediu și calitate, securitate și sănătate în 

muncă, consultanță și instruire, formare, evaluare, expertize tehnice, asistență tehnică la aplicare. 
 

Prin personalul de specialitate cu înaltă calificare, în majoritate cercetători cu diverse specializări, 

INCD ECOIND dispune de o dotare performantă. Institutul este permanent preocupat de 

valorificarea rezultatelor cercetărilor desfășurate, activitate care se realizează prin transferul 

acestora catre agenții economici/autoritățile publice parteneri în proiecte, precum și prin 

diseminarea pe scară largă a rezultatelor de interes.  
 

Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a transmis INCD ECOIND acordul 

de principiu  în vederea colaborării și prelevării de probe de  sol de pe domeniul public al 

municipiului, în vederea realizării de determinări analitice de laborator ale probelor și relevarea 

statusului poluării urbane în Timișoara. 

Prin încheierea unui Acord de colaborare se urmărește de asemenea și transferul gratuit al 

informațiilor de mediu obținute în cadrul Proiectului „URBASOL” către Primăria Municipiului 

Timișoara, sub forma unui studiu de sinteză în format electronic.   
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Având în vedere cele expuse,    PROPUNEM: 

 

1. Aprobarea colaborării Municipiului Timișoara, prin Direcția de Mediu cu Institutul  

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București în cadrul 

Proiectului „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor în principalele orașe din România” – 

URBASOL, precum și beneficierea de rezultatele obținute în cadrul Proiectului URBASOL prin 

transferul cu titlu gratuit către Primăria Municipiului Timișoara, a rezultatelor cercetărilor științifice 

obținute, respectiv un studiu de sinteză (în format electronic, pdf) care va include informații privind 

calitatea solurilor urbane în municipiul Timișoara, considerate  relevante pentru demersurile, 

planurile, strategiile și programele de dezvoltare urbană ale Municipiului Timișoara. 

 

2. Împuternicirea Domnului Nicolae ROBU – Primarul Municipiului Timișoara, să semneze 

Acordul de colaborare a cărui model este prezentat în anexă. 

 

VICEPRIMAR,                                      p. SECRETAR,            

        Dan DIACONU                      Simona DRĂGOI  
 

 

       DIRECTOR  DIRECŢIA  DE MEDIU,               DIRECTOR  DIRECŢIA ECONOMICĂ, 

        Adrian – Amedeo BERE - SEMEREDI                              Smaranda HARACICU 

                                

 

 

  ȘEF BIROU MONITORIZARE ȘI PROTECȚIE MEDIU,                  CONSILIER,   

  Adina BUMBU                                                         Iudit BERE - SEMEREDI 

 

                                               

 

 

                                                AVIZAT  JURIDIC, 

 

 
Red, Dact: BSI, ex. 2/23.05.2016. 
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ANEXA la Referatul nr. SC2016-           /    .05.2016. 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                    

JUDEŢUL TIMIŞ 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

PRIMAR 

 

Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare pentru Ecologie Industrială 

– ECOIND București 

 
 

ACORD DE COLABORARE 
 

Prezentul acord de colaborare se încheie între: 
 

I. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND 

București, cu sediul în București, str. Drumul Podu Dâmboviței nr.71-73, cod postal 060652, sector 

6, București,  reprezentat prin Director General Luoana Florentina PASCU, pe de o parte 

și 

II. Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul C. D. Loga nr.1, Judeţul Timiş, cod 

poştal 300030, reprezentat prin Domnul Nicolae ROBU – Primar, CF 14756536, Telefon/Fax: 

0256/408451, pe de altă parte  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 

____/___.___.2016,  convenim să încheiem prezentul acord de colaborare în cadrul proiectului cu 

titlul:  „Studiu privind nivelul de poluare al solurilor în principalele orașe din România”, având 

acronimul „URBASOL,  finanțat în cadrul Programului Nucleu, în anul 2016, în baza Contractului  

nr.38 N/2016, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale - Autoritatea Națională pentru Cercetare 

Știinţifică și Inovare, Direcția Politici și Programe de CDI  în calitate de beneficiar și Institutul 

Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București, în calitate de 

executant. 

OBIECTUL ACORDULUI: 

Prin prezentul Acord de colaborare convenim că suntem interesați să beneficiem de rezultatele 

obținute în cadrul Proiectului URBASOL și suntem de acord ca INCD ECOIND  să transfere cu 

titlu gratuit către Primăria Municipiului Timișoara, Direcția de Mediu, Biroul Monitorizare și 

Protecția Mediului, rezultatele cercetărilor științifice obținute în cadrul Proiectului, respectiv un 

studiu de sinteză (în format electronic, pdf) care va include informații privind calitatea solurilor 

urbane în municipiul Timișoara, considerate  relevante pentru demersurile, planurile, strategiile și 

programele de dezvoltare urbană ale Municipiului Timișoara. 
 

Prezentul acord s-a încheiat la data de ____.____.2016, în 2 (două) exemplare originale, câte una 

pentru fiecare parte. 

           INCD ECOIND                MUNICIPIUL  TIMISOARA, 

   DIRECTOR GENERAL,                       PRIMAR, 
 

 Dr.Chim. Luoana Florentina PASCU                                               Nicolae ROBU 

 

   DIRECTOR ȘTIINȚIFIC,     VICEPRIMAR, 

          Dr.ing. Carol LEHR                 Dan DIACONU 

 

    RESPONSABIL PROIECT,                  DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, 

     CSIII Bogdan STANESCU       Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI 

 

              SERVICIUL JURIDIC, 


