
 

 
 
 

Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLATformă 
de interacţiune cu întreprinderile competitive - TGE-PLAT 

cod SMIS 2014+ 105623 
 

INVITAȚIE 
Eveniment Proiect TGE PLAT, 28 Noiembrie 2019  

Hotel Minerva, Sala “Hila”, Str. George Manu, nr. 2-4, Bucuresti 
 

Avem deosebita plăcere să vă invităm la un nou eveniment tematic și de informare și 
publicitate, 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, derulat de Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti in calitate de beneficiar.  

 
Evenimentul cu titlul “Creșterea accesului întreprinderilor la expertiza și facilitățile 

CDI din IMT București. Rezultate obținute în cadrul proiectelor subsidiare tip D”, va avea 
loc în data de 28 Noiembrie 2019, între orele 9.30 – 15.00, la Hotel Minerva, Sala “Hila”, 
Str. George Manu, nr. 2-4, Bucuresti. 

 
Agenda întâlnirii va conține o secțiune introductivă cu informații legate despre proiect, 

prezentarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectelor subsidiare aflate in  implementare 
precum și o serie de informații cu privire la oportunitățile de finanțare pentru întreprinderi.  

 
Obiectivul proiectului este crearea unui cadru de colaborare între specialiştii din IMT 

Bucureşti şi întreprinderi pentru accelerarea transferului de cunoştinţe din mediul academic 
către industrie în scopul dezvoltării de produse şi servicii inovative din domeniul 
"Tehnologiile informatiei si comunicațiilor, spațiu și securitate", cu focalizare pe subdomeniul 
2.3 securitate.  

 
Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment la adresa ionica.miresteanu@imt.ro,  

până miercuri, 27.11.2019, ora 12.   
 
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, beneficiar IMT București.  

 
 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Director General IMT Bucureşti,        Director Proiect TGE-PLAT, 
        Dr. Miron Adrian DINESCU                     Dr. Raluca MÜLLER 
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