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Între 

SCOP 

Prezentul protocol de colaborare tehnico-ştiinţifică are ca obiective primordiale: 

1. Ridicarea gradului de competitivitate a celor celor două institute semnatare, în 

vederea atragerii de fonduri destinate activităţii lor principale din domeniul cercetării

dezvoltării, inovarii şi digitalizării~ 

2. Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a activităţii celor două 

institute, prin creşterea nivelului ştiinţific generat de crearea unor grupe de specialişti în 
domeniile specifice de activitate; 

3. Utilizarea eficientă a experienţei şi pregătirii profesionale a specialiştilor din 
cele două institute in abordarea şi rezolvarea unor probleme tehnico-ştiinţifice rezultate din 

cerinţele dezvoltării economice actuale, în vederea realizării celor de mai sus; 

4. Participarea la consorţii având ca scop revizuirea reglementărilor tehnice 

perimate şi / sau elaborarea unor noi derivate din noile tehnologii, materiale şi/sau procedee 
sau procese de producţie~ 

5. Utilizarea eficientă a bazelor materiale ale celor două institute; 

6. Crearea unui mediu de lucru etic, colegial şi principial pentru personalul celor 
două institute. 

DOMENll DE COLABORI\RE PRINCIPALE 

1. Programe Naţionale PNCDI cu tematica şi obiective în concordanţă cu 
domeniile comune sau complementare de activitate; 

2. Proiecte CDr cu tematica şi obiective in concordanţă cu domeniile comune sau 

complementare de activitate, cu finanţare din partea DE sau din alte state non-EU (Norvegia, 

Elveţia etc); 

3. Incercări de laborator şi in-situ pentru evalurea performanţei produselor, 

elementelor structurale şi nestructurale, echipamentelor şi procedeelor tehnologice de 
construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, in vederea: 

a) stabilirii aptitudinii de utilizare în construcţii~ 

b) ca suport tehnic în vederea agrementării, certificării sau inspecţiei; 
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c) evaluării reciproce a încercărilor în regim de verificare interlaboratoare. 

4. Folosirea bazelor tehnico-materiale şi de încercări ale celor două institute în 

regim contractual de asociere, în vederea realizării obiectivelor de mai sus~ 

5. Formarea unui consorţiu pentru participare la elaborarea reglementărilor 

tehnice din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor aferente, finanţa te de MLPDA; 

6. Formarea unui consorţiu pentru realizarea în comun a lucrărilor tehnico-

ştiinţifice cu caracter aplicativ şi/sau servicii de consultanţă pentru clienţi privaţi (societăţi 

comerciale) care desraşoară activităţi de construcţii şi instalaţii în România. 

MODALITĂTI DE COLABORARE 

1. Stabilirea unor echipe de lucru, din ambele instituţii, pe domenii de specialitate 

cu caracter permanent şi/sau constituite pentru participare la ofertare, pentru toate activităţile 

convenite; 

2. Redactarea unor documente operaţionale, care vor sta la baza iniţierii ŞI 

destăşurarii programelor de colaborare pe domenii de activitate, dacă se consideră adecvat; 

3. Stabilirea de relaţii de competiţie loială între părţile semnatare, pentru lucrările 

efectuate independent de către cele două institute, având ca obiect CDI sau celelalte activităţi 

specificate anterior. 

Prezentul protocol de colaborare a fost întocmit în două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte, fiecare exemplar original având aceeaşi valabilitate. 

INCD URBAN-INCERC 
Director general 

Dr, Ing. Mircea Păstrăv 

ICECON S.A. 
Preşedinte Director general 

Prof. Univ. Emerit Dr. Ing. Polidor BRATU 
Membru titular al Academiei de Ştiinţe 
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