
O PROBLEMAO PROBLEMA

Stimati Parteneri,

Va supunem atentiei o problema aparuta de curand.

Partenerul SC PETROSTAR SA se retrage din proiect.

Justificarea oficiala este ca Dl.director Stiintific, Dr. Mucenica a 
murit (unfulgerator cancer pulmonar pentru un barbat de 54 de 
ani!) si colectivul sau s-a destramat.

Din discutiile avute la Plaiesti cu Dl. Dir. Rosu cauza lipsei de 
dorinta in a continua proiectul se datoreaza:

• numarului mare de contracte de proiectere primite de la OMV

• lipsa de incredere a actualului director in cercetare in general si
in proiect (“se poate proiecta in foraj ca si pana acum, nu avem
nevoie de artificii intr-o industrie moarta”

Personal nu sunt de acord cu acest punct de vedere – care 
dovedeste de ce dintr-o tara renumite in extractie am ajuns “pe
moarte” in acest domeniu.

Care credeti Dvs. Ca ar fi solutia?

• Sa cautam un alt partener?

• Sa suplinim sarcinile impartind banii intre noi? (noua
Coordonatorului ni se pare o solutie care nu poate fi integral 
viabila – deoarece initial partenerii din Consortiu au fost alesi si pe
baza complementaritatii lor!)

• O solutie de compromis – o parte din bani ( eventual doar 5% sa
fie dati pentru subcontractare) pentru un nou partener si restul
redistribuiti intre ceilalti parteneri (UPG Ploiesti in mod special)?

Credeti ca partenerul SC PETROSTAR SA ar trebui sa returneze
banii primiti pe prima faza?



Stiri despre noi

Partenerii proiectului au castigat in actuala
competitie CEEX proiecte (INFLPR- Prof. 
Scarlat) sau se afla pe lista de asteptare (U 
Ovidius- prof Ciupina, IMT- Dr. Cernica)

Ce mai face proiectul?

Nu s-a putut organiza scoala de vara deoarece
au fost probleme in Consortiu. S-a reprogamat
pentru septembrie

Noutati in CDT in domeniu

S-au desfasurat 2 Seminarii interesante:

La Timisoara – Seminarul Micro si
nanotehnologii in Industria de pielarie si
tehxtila

La Jupiter Seminarul MATNANTECH- in 
numarul viitor va vom prezenta o scurta
imagine a acestor Seminarii

Am o idee! Ce parere aveti?

Incepand cu 01.08.2006, pe site-ul proiectului
vom organiza un forum

Va rugam sa comunicati
propunerile si observatiile Dvs
pe adresa de e-
mail:ileanac@imt.ro


