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INVITAȚIE   
Ofertă publică de servicii în beneficiul IMM-urilor  

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT 
Bucureşti are plăcerea să vă invite la evenimentul în care se va prezenta oferta 
publică de servicii destinate pentru IMM-uri din Regiunea Centru. În cadrul acestuia, 
reprezentanții IMM-urilor vor afla cum pot beneficia de servicii de cercetare din partea 
IMT București în condiții de cost redus cu până la 80%. 

Evenimentul cu titlul “MICROSENZORI - Oferta publică de servicii TGE-PLAT 
în beneficiul IMM-urilor” este organizat în cadrul Proiectului “Parteneriat în 
exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o Platformă de 
interacţiune cu întreprinderile competitive (TGE-PLAT)”, contract nr. 77/2016,  
POC-G, beneficiar Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie 
– IMT București.  

Agenda întâlnirii va conține o secțiune introductivă cu informații legate despre 
proiectul care stă la baza acestei oferte publice, precum și o serie de informații cu 
privire la cele trei oportunități de finanțare prin contracte subsidiare ce asigură o 
reducere a costului activităților de cercetare cu până la 80% pentru potențialii 
beneficiari IMM. 

Evenimentul se va desfaşura în data de 27 Noiembrie 2018, între orele 10 – 16, 
la Hotel Kolping, Sala “Kolping”, Str. Petőfi Sándor, nr. 27, Braşov 
(https://goo.gl/maps/3qRrAur5LDG2), participarea fiind gratuită.  

Intrucat numarul de locuri este limitat la 50 de participanti, va rugam sa 
completati formularul de inregistrare pentru participarea Dumneavoastra. Informatii 
suplimentare despre eveniment si formularul de inregistrare pot fi gasite la adresa: 
http://www.imt.ro/TGE-PLAT/eveniment_27.11.2018.php. 

Sperăm ca participarea la acest eveniment să favorizeze schimbul de informații 
și colaborarea dintre firmele care vor putea accesa fonduri prin intermediul 
proiectului TGE-PLAT și IMT București (beneficiarul proiectului). 

   Cu deosebită consideraţie, 

Director General IMT Bucureşti,  Director Proiect TGE-PLAT, 

Dr. Miron Adrian 
DINESCU 

 
 

Dr. Raluca MÜLLER 

 


