Proiect MNF-ADMAT
Tema:
Promovarea unui parteneriat pentru proiecte FP7 în domeniul micro/nano materialelor compozite
avansate multifuncţionale
Contract: CEEX 185/01.08.2006
Autoritatea Contractantă: Program CORINT - Centrul Naţional de Management Programe
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: Drd. Ing. Magdalena-Valentina LUNGU
E-mail:
magda_lungu@icpe-ca.ro
Tel:
(+40-21)346.72.31/108
Fax:
(+40-21)346.82.99
Programul: CEEX - Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul III - PROIECTE DE PROMOVARE A PARTICIPĂRII LA PROGRAMELE
EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE DE CERCETARE
Tipul proiectului: P-INT-VIZ
Acronimul proiectului: MNF-ADMAT
Perioada de derulare a proiectului: 01.08.2006 – 31.07.2008
Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator: INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Arii tematice:
- Nanoştiinţe, nanotehnologii
- Materiale
- Producţii noi
Platforma tehnologică:
- Materiale şi tehnologii avansate
Obiectivul general:
Formarea unei reţele ştiinţifice la nivel european, cu componenţă multidisciplinară, cu o activitate
desfăşurată pe termen lung în domeniul materialelor multifuncţionale avansate compozite cu matrice
metalică/polimerică dopate cu nanopulberi de Ag/Cu/Zn având aplicaţii în ingineria electrică/medicină.
Creşterea vizibilităţii şi reprezentativităţii internaţionale a comunităţii ştiinţifice româneşti şi a programelor
de cercetare din acest domeniu în vederea corelării şi integrării în programele europene, se realizează
prin următoarele tipuri de activităţi:
- evidenţierea competenţei şi potenţialului de cercetare existent atât în ţară, cât şi în străinătate, ca
urmare a experienţei acumulate în domeniu de către specialiştii antrenaţi în programele naţionale şi
internaţionale derulate sau aflate în derulare, în care au fost obţinute rezultate remarcabile;
- efectuarea de vizite de lucru ale unor personalităţi ştiinţifice şi cercetători de valoare;
- schimb de experienţă în domeniile abordate;
- vizite şi stagii de formare şi de cercetare;
- participări la întâlniri de pregătire;
- participări la conferinţe interne şi internaţionale pe tematica proiectului;
- întocmirea unui proiect FP7.
Modul de finalizare a proiectului:
- elaborarea unei propuneri de proiect şi depunerea acesteia în Programul cadru FP7 în tematica 4 –
Nanoştiinţe, nanotehnologii, tehnologii materiale şi producţii noi - NMP
Schema de realizare a proiectului / Calendarul de timp:
2006 – Etapa I –
Promovarea tematicii proiectului în mediul ştiinţific din ţară şi
străinătate. Perioada: 01.08.2006 – 30.11.2006.
2007 – Etapa II Creşterea vizibilităţii europene a cercetărilor româneşti în concordanţă cu
direcţiile prioritare ale programului. Perioada: 01.12.2006 – 29.06.2007.
2007 – Etapa III Întocmirea unei propuneri preliminare de proiect FP7. Perioada: 30.06.2007 –
30.11.2007.
2008 – Etapa IV Definitivarea propunerii de proiect FP7. Perioada: 01.12.2007 – 31.07.2008.

Potenţiali utilizatori:
- producătorii de produse specifice pentru inginerie electrică şi medicină;
- producătorii de bunuri de larg consum.
Impactul ştiintific, tehnic, economic şi social:
- formarea unui parteneriat multidisciplinar, de lungă durată şi eficient într-un domeniu de vârf, prioritar
pentru cercetarea europeană;
- valorificarea la un înalt nivel a capacităţii de cercetare românească din domeniul vizat;
- elaborarea unor tehnici noi de obţinere a unor materiale avansate polifuncţionale, cu largi aplicaţii în
viaţa socială;
- creşterea ponderii producţiei de materiale cu aplicaţii în ingineria electrică şi medicină;
- creşterea calităţii şi competitivităţii cercetării româneşti şi a produselor realizate în cadrul acestei
activităţi;
- direcţionarea cercetării româneşti spre produse medicale mai ieftine şi mai eficiente care vor conduce la
reducerea cheltuielilor de spitalizare şi de îngrijire medicală în domeniul uman şi veterinar;
- promovarea cercetărilor de obţinere a unor produse ecologice;
- diseminarea pe scară largă a rezultatelor: lucrări ştiinţifice publicate şi comunicate, organizarea de mese
rotunde, participare la târguri, expoziţii şi brokeraje naţionale şi internaţionale;
- creşterea nivelului de calificare a specialiştilor implicaţi;
- crearea de noi specializări în cadrul facultăţilor de ştiinţa materialelor;
- crearea de noi locuri de muncă;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a gradului de confort în mediul social.
Experienţa acumulată în domeniu
Contract CEEX 26/2005 - „Materiale avansate multifuncţionale dopate cu nanopulberi de argint”

2

2006 – Etapa I/Faza 1 din 30.11.2006
Promovarea tematicii proiectului in mediul stiintific din tara si strainatate
Obiectivele fazei:
1.1 Activitati preliminare suport
1.2. Elaborare pagina “web” pe tematica proiectului in vederea comunicarii intre parteneri si
cointeresarii partenerilor Europeni
1.3. Intilnire de lucru pentru a pune bazele de constituire a consortiului la nivel national
1.4. Intruniri cu specialisti din domeniul micro/nano materialelor compozite multifunctionale in
vederea constituirii consortiului la nivel European
1.5. Stabilirea unui calendar pentru scolarizare cercetatori romani in institutiile partenere
1.6. Participare la intalniri de lucru la sediile institutiilor partenere din tara si strainatate
1.7. Achizitii de echipamente CD
1.8. Elaborare raport de faza
Rezultate:
− intocmirea si transmiterea a 12 scrisori de solicitare a colaborarilor pentru partenerii din
tara;
− intocmirea si transmiterea a 3 scrisori de lansare a colaborarilor cu partenerii din strainatate;
− organizarea in data de 17.11.2006 la Institutul de Chimie Macromoleculara „P. Poni” Iasi, a
unei Mese Rotunde, cu scopul de a promova proiectul si tematica acestuia in mediul
stiintific din tara, la care au participat 21 cercetatori, cadre universitare si medici din
institute de cercetare, universitati si Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi;
− organizarea in data de 23.11.2006 la sediul INCDIE ICPE-CA Bucuresti a unei Mese
Rotunde, cu scopul de a promova proiectul si tematica acestuia in mediul stiintific din tara la
care au participat 19 cercetatori din institute de cercetare;
− creare paginii web a proiectului la adresa: http://www.icpe-ca.ro/index.php?m=220,
conform paginii accesate la capitolul Proiecte CEEX;
− participarea unui număr de 4 specialişti români din INCDIE-ICPE-CA la două simpozioane
naţionale în vederea comunicării de lucrări ştiintifice din domeniul proiectului;
− participare la Salonul Cercetarii de la TIB 2006 Bucuresti in perioada de 3 - 7.10.2006, cu
modele de produse realizate in urma cercetarilor in domeniul sintezei solilor coloidali de Ag
si a materialelor compozite dopate cu nanoparticule de Ag din cadrul CEEX 26/2005 si cu
catalog de produse editat;
− scolarizarea la INCDIE ICPE-CA Bucuresti, pe o durata de doua zile, in perioada
13 - 14.11.2006, a 7 persoane la aparatul 90 Plus Brookhaven pentru determinarea
dimensiunii particulelor si a potentialului zeta a suspensiilor coloidale nanoparticule de catre
specialistii de la firma ANKERSMID Belgia;
− intocmirea bazei de date a partenerilor interesati;
− intocmirea calendarului de scolarizare a cercetatori romani;
− achizitia unui echipament CD: Aparat 90 Plus Brookhaven pentru determinarea distributiei
granulometrice si a potentialului zeta la suspensiile coloidale de nanoparticule;
− intocmirea Rapoartelor de faza.
Indicatori de realizare a fazei:
• organizatii si respectiv număr de personal de cercetare implicate în proiect

•
•
•
•

o tipuri de organizatii: 1 INCD
o nr. cercetatori / proiect: 15
articole publicate: 4
postere: 3
comunicari stiintifice: 3
pagina web: 1

Concluzii:
Obiectivele fazei prevazute in planul de realizare a proiectului au fost indeplinite in totalitate.

INAPOI

2007 – Etapa II/Faza 2 din 29.06.2007
Cresterea vizibilitatii europene a cercetarilor romanesti
in concordanta cu directiile prioritare ale programului
Obiectivele fazei:
2.1. Actualizare pagina “web” pe tematica proiectului in vederea comunicarii intre parteneri si
atragerii de noi parteneri
2.2. Lectii invitate sustinute de specialisti cu renume stiintific din tara si strainatate
2.3. Participarea specialistilor romani la conferinte nationale si internationale in vederea
comunicarii de lucrari stiintifice din domeniul proiectului
2.4. Scolarizare cercetatori romani in institutiile partenere
2.5. Elaborare raport de faza
Rezultate:
- actualizarea paginii web a proiectului: http://www.icpe-ca.ro/index.php?m=220, conform
paginii accesate la capitolul Proiecte CEEX;
- organizarea de INCDIE ICPE-CA in data de 26.02.2007 la sediul sau din Splaiul Unirii nr.
313, Sala de Conferinte, etaj III, Corp M, a unui Workshop intitulat ”Promovarea unui
parteneriat pentru proiecte FP7 in domeniul micro/nano materialelor compozite
avansate multifunctionale”;
- invitarea unui specialist de renume la Workshopul din 26.02.2007: Prof. Dr. Aharon
Gedanken de la Universitea Bar Ilan, Sef “Kanbar Laboratory for Nanomaterials” din
“Center for Advanced Materials and Nanotechnology” din orasul Ramat Gan – Israel;
- sustinerea a doua lectii invitate legate de noi tehnici de sinteza a nanoparticulelor, respectiv
de aplicatii ale acestora, la Workshopul din 26.02.2007, de Prof. Dr. Aharon Gedanken de la
Universitea Bar Ilan din Israel: “Novel methods (sonochemistr y, microwave dielectric
heating, sonoelectro-chemistry, and R.A.P.E.T.) for the fabrication of nanomaterials”
si “Applications of nanomaterials fabricated by new methods”;
- contributii la formarea a doua parteneriate la nivel international in vederea realizarii a
doua propuneri de proiecte FP7:
 in cadrul apelului FP7 NMP-2007 1.2.-1 Large scale integrating projects “Pilot
lines to study, develop and up-scale nanotechnology – based processes from
laboratory”, acronim PILOT (propusa de Universitatea Bar Ilan din Israel)
 in cadrul apelului FP7 NMP-2007 2.1.1. Nanostructured polymer-matrix
composites “New multifunctional composite materials with silver nanoparticles
having high performances for health care products”, acronim: COMASILV
(propusa de INCDIE-ICPE-CA Bucuresti);
- participarea unui numar de 13 specialisti romani din INCDIE-ICPE-CA la doua
simpozioane nationale si trei conferinte internationale in vederea comunicarii de lucrari
stiintifice din domeniul proiectului;
- participare la Al 55-lea SALON INTERNATIONAL DE INVENTII, CERCETARE SI NOI
TEHNOLOGII EUREKA!, Bruxelles, noiembrie 2006 si castigarea unei medalii de aur
pentru un brevet de inventie in tematica proiectului;
- efectuarea unei vizite de lucru si scolarizare a doi cercetatori din INCDIE ICPE-CA
Bucuresti la Laboratoarele de Sinteza Polimeri si la Laboratoarele de Analize de la Institutul
de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iasi, ca institutie partenera in proiecte comune (un
proiect CEEX si doua FP7);
- intocmirea Rapoartelor de faza.

Indicatori de realizare a fazei:
• organizatii si respectiv numar de personal de cercetare implicate in proiect
o tipuri de organizatii: 1 INCD
o nr. cercetatori / proiect: 13
• platforme tehnologice integrate dezvoltate la nivelul programului: 1
• articole publicate: 6
• postere: 7
• comunicari stiintifice: 10
• pagina web: 1
• vizite de lucru si stagii de lunga durata ale unor personalitati stiintifice din strainatate: 1
• parteneriate nou create: 2
Concluzii:
Obiectivele fazei prevazute in planul de realizare a proiectului au fost indeplinite in totalitate.

INAPOI

2007 – Etapa II/Faza 3 din 30.11.2007
Intocmirea unei propuneri preliminare de proiect FP7
Obiectivele fazei:
3.1. Actualizare pagina “web” pe tematica proiectului in vederea comunicarii intre parteneri si
atragerii de noi parteneri
3.2. Lectii invitate sustinute de specialisti cu renume stiintific din tara si strainatate
3.3. Participarea specialistilor romani la conferinte nationale si internationale in vederea
comunicarii de lucrari stiintifice din domeniul proiectului
3.4. Intilniri de lucru ale consortiului pentru pregatirea preliminara unei propuneri de proiect
FP7 la sediile institutiilor partenere din tara si strainatate
3.5. Elaborare raport de faza
Rezultate:
- actualizarea paginii web a proiectului: http://www.icpe-ca.ro/index.php?m=220, conform
paginii accesate la capitolul Proiecte CEEX;
- organizarea de INCDIE ICPE-CA in perioada 17 - 18.10.2007 la sediul sau din Splaiul
Unirii nr. 313, Sala de Conferinte, etaj III, Corp M, a unui Workshop intitulat ”Promoting
of the partnership in the field of biomaterials”
- invitarea unui specialist de renume la Workshopul din 17 – 18.10.2007: Prof. Dr.
Mieczyslaw Jurczyk, directorul Institutului de Stiinta si Ingineria Materialelor, Poznan,
Polonia;
- sustinerea unei lectii invitate la Workshopul din 27.11.2007 de 17 – 18.10.2007: Prof. Dr.
Mieczyslaw Jurczyk, directorul Institutului de Stiinta si Ingineria Materialelor, Poznan,
Polonia;
- organizarea de INCDIE ICPE-CA in data de 27.11.2007 la sediul sau din Splaiul Unirii nr.
313, Sala de Conferinte, etaj III, Corp M, a unui Workshop intitulat ”Tendencies in
Biomaterials for Tissue Reconstructions and Health Care Products”;
- invitarea a doi specialisti de renume la Workshopul din 27.11.2007: Dr. Massimo Perucca,
Director al Clean NT Centre din ENVIPARK Italia si Prof. Dr. Christian Grandfils,
Director al Biomaterials Centre (CEIB) din Liege University, Belgia;
- sustinerea unei lectii invitate la Workshopul din 27.11.2007 de Dr. Massimo Perucca din
ENVIPARK Italia, intitulata: “Eco-efficient plasma processes for biomedical surface
functionalisation”;
- sustinerea unei lectii invitate la Workshopul din 27.11.2007 de Prof. Dr. Christian
Grandfils din Liege University, Belgia, intitulata: “Functionalized biodegradable
polyesters for medical/pharmaceutical applications”;
- participarea INCDIE ICPE-CA Bucuresti ca partener la doua propuneri de proiecte FP7:
 in cadrul apelului FP7 NMP-2007-1.2.1 – Pilot lines to study, develop and
up-scale nanotechnology based processes from laboratory:
• tip proiect: Collaborative Project/Large-scale integrating project
• titlul propunerii: ”Pilot lines to study, develop and up-scale
nanotechnology – based processes from laboratory”, acronim PILOT
• Coordonator: Prof. Dr. Aharon Gedanken din Bar Ilan University, Israel
• numar de inregistrare propunere de proiect: 212359, depusa in data de
04.05.2007
(Propunerea de proiect nr. 212359 nu a trecut in etapa II de evaluare)
 in cadrul apelului FP7 NMP-2007-2.1.1. Nanostructured polymer-matrix
composites:

tip proiect: Collaborative Project/Large-scale integrating project
titlul propunerii: ″New multifunctional composite materials with silver
nano particles having high performances for health care products″,
acronim: COMASILV
• Coordonator: Dr. Massimo Perruca din Clean NT Lab of Environment Park
S.p.A (Envipark), Italia
• numar de inregistrare propunere de proiect: 214213, depusa in data de
04.05.2007
(Propunerea de proiect nr. 214213 a fost evaluata in etapa II, dar a obtinut
10,5 puncte din minim 11 puncte cerute si nu a fost aprobata pentru
contractare)
intalnire de lucru intre specialistii din INCDIE ICPE-CA Bucuresti, Romania si Prof. Dr.
Mieczyslaw Jurczyk, directorul Institutului de Stiinta si Ingineria Materialelor, Poznan,
Polonia in cadrul Workshopului: ”Promoting of the partnership in the field of
biomaterials”, organizat de INCDIE ICPE-CA Bucuresti, la sediul Institutului, in perioada
17 - 18.10.2007, in vederea elaborarii propunerii de proiect NANOBIOMED;
doua intilniri de lucru ale partenerilor din consortiul proiectului nr. 214213 –
COMASILV:
 o intalnire organizata de catre coordonatorul proiectului Dr. Massimo Perucca la
sediul Environment Park din Torino, Italia, in perioada 6 – 7.09.2007, la care au
participat 19 parteneri din cei 21 parteneri care formeaza consortiul;
 o intalnire organizata de catre INCDIE ICPE-CA Bucuresti in cadrul Workshop-ului
”Tendencies in Biomaterials for Tissue Reconstructions and Health Care Products”,
din 27.11.2007, la care au participat 3 parteneri din cei 21 parteneri care formeaza
consortiul;
participarea unui numar de 9 specialisti romani din INCDIE-ICPE-CA la patru simpozioane
nationale si doua conferinte internationale în vederea comunicarii de lucrari stiintifice din
domeniul proiectului;
scolarizarea a doi cercetatori din INCDIE ICPE-CA Bucuresti la Summer School on
”Nanosciences & Nanotechnologies” NN07 din Thessaloniki, Grecia, in perioada 14 –
20.07.2007;
intocmirea Rapoartelor de faza.
•
•

-

-

-

Indicatori de realizare a fazei:
• organizatii si respectiv numar de personal de cercetare implicate în proiect
o tipuri de organizatii: 1 INCD
o nr. cercetatori / proiect: 7
• articole publicate: 7
• postere: 4
• comunicari stiintifice: 11
• pagina web: 1
• vizite de lucru si stagii de lunga durata ale unor personalitati stiintifice din strainatate: 2
• propuneri de proiecte transmise la programe internationale: 2
• parteneriate nou create: 2
• formarea de personal specializat: 2
Concluzii:
Obiectivele fazei prevazute in planul de realizare a proiectului au fost indeplinite in totalitate.

INAPOI

2008 – Etapa III/Faza 4 din 31.07.2008
Definitivarea propunerii de proiect FP7
Obiectivele fazei:
4.1. Actualizare pagina “web” pe tematica proiectului in vederea comunicarii intre parteneri
4.2. Intilniri de lucru ale consortiului pentru intocmirea unei propuneri de proiect FP7
4.3. Elaborarea in comun a propunerii de proiect conform normativelor Europene
4.4. Stabilirea drepturilor de proprietate intelectuala
4.5. Elaborare raport de faza
Rezultate:
− actualizarea paginii web a proiectului: http://www.icpe-ca.ro/index.php?m=220, conform
paginii accesate la capitolul Proiecte CEEX;
− intilnire de lucru (proiectul nr. 212359, acronim: PILOT) intre specialistii din INCDIE
ICPE-CA Bucuresti, Romania si Prof. Dr. Aharon Gedanken din Bar Ilan University,
Israel, in cadrul Workshopului: ”Promoting of the partnership in the field of
multifunctional advanced composite micro/nano materials”, organizat de INCDIE ICPECA Bucuresti, la sediul sau, in data de 26.02.2007, in vederea elaborarii propunerii de
proiect PILOT;
− intalnire de lucru (proiectul nr. 212359, acronim: COMASILV) organizata de catre Dr.
Massimo Perucca la sediul Environment Park din Torino, Italia, in perioada 6 – 7.09.2007,
la care au participat 19 parteneri din consortiu;
− intalnire de lucru (proiectul nr. 228359, acronim: NANOBIOMED) intre specialistii din
INCDIE ICPE-CA Bucuresti, Romania si Prof. Dr. Mieczyslaw Jurczyk, directorul
Institutului de Stiinta si Ingineria Materialelor, Poznan, Polonia in cadrul Workshopului:
”Promoting of the partnership in the field of biomaterials”, organizat de INCDIE ICPECA Bucuresti, la sediul sau, in perioada 17 - 18.10.2007, in vederea elaborarii propunerii de
proiect NANOBIOMED;
− intilnire de lucru (proiectul nr. 229367, acronim: NANOTHERA) organizata de catre
INCDIE ICPE-CA Bucuresti, la sediul sau, in cadrul Workshop-ului ”Tendencies in
Biomaterials for Tissue Reconstructions and Health Care Products”, din 27.11.2007, la care
au participat 3 parteneri din consortiu;
− organizarea de INCDIE ICPE-CA in data de 01.07.2008 la sediul sau din Splaiul Unirii nr.
313, Sala de Conferinţe, etaj III, Corp M, a unei Mese Rotunde intitulata ”Cercetari si
realizari in domeniul materialelor avansate multifunctionale dopate cu nanoparticule de
argint”;
− intilnire de lucru (proiectul nr. 229367, acronim: NANOTHERA) organizata de catre
INCDIE ICPE-CA Bucuresti, la sediul sau, in cadrul Mesei Rotunde “Cercetari si realizari
in domeniul materialelor avansate multifunctionale dopate cu nanoparticule de argint”, in
data de 1.07.2008, la care au participat 2 parteneri din consortiu (INCDIE ICPE-CA
Bucuresti si Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni din Iasi);
− participarea INCDIE ICPE-CA Bucuresti ca partener la doua propuneri de proiecte FP7:
 in cadrul apelului FP7 NMP-2008- SMALL-2:
• tip proiect: Collaborative Project/Focused research project
• titlul propunerii: ”Nanotechnological approach for the production of
novel Ti-based nanocomposite biomaterials for medical applications”,
acronim NANOBIOMED

•
•

Coordonator: Prof. Dr. Mieczyslaw Jurczyk, Director General al
Institutului de Stiinta si Ingineria Materialelor, Poznan, Polonia
numar de inregistrare propunere de proiect: 228359, depusa in data de
29.02.2008
(Propunerea de proiect nr. 228359 nu a trecut in etapa II de evaluare)

 in cadrul apelului FP7 NMP-NMP-2008-LARGE-2 (NMP-2008-4.0-1)
Development of Nanotechnology-based systems for diagnosis and /or
therapy for diabetes, musculo-skeletal or inflammatory diseases
• tip proiect: Collaborative Project/Large-scale integrating project
• titlul propunerii: ″NANOSYSTEM THERAPY for inflammatory and
muscular-skeletal diseases″″, acronim: NANOTHERA
• coordonator: Dr. Christian Grandfils– University of Liège, Center of
Biomaterials, Belgia
• numar de inregistrare propunere de proiect: 229367, depusa in data de
06.03.2008
(Propunerea de proiect nr. 229367 nu a trecut in etapa II de evaluare)
− drepturile de proprietate intelectuala s-au stabilit numai pentru propunerile de proiect FP7
care s-au depus in etapa II de evaluare (propunerea de proiect nr. 212359, acronim
COMASILV la punctul 3. Impact - 3.2 Dissemination and/or exploitation of project
results, and management of intellectual property din Anexa IV NMP – Formular B),
conform normativelor in vigoare;
− participarea unui numar de 3 specialisti romani din INCDIE-ICPE-CA la o conferinta
nationale si doua conferinte internationale in vederea comunicarii de lucrari stiintifice din
domeniul proiectului;
− acordarea titlului de doctor in Stiinta si Ingineria Materialelor doamnei ing. Lungu
Magdalena-Valentina in urma sustinerii publice a tezei de doctorat “Contributii privind
obtinerea unor noi tipuri de contacte electrice Ag-SnO2 pentru aparate de comutatie de
joasa tensiune” la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in data de 28.06.2008;
− depunerea la OSIM a trei cereri de brevet cu tematica in domeniul proiectului;
− intocmirea Rapoartelor de faza.
Indicatori de realizare a fazei:
• organizatii si respectiv numar de personal de cercetare implicate în proiect:
o tipuri de organizatii: 1 INCD
o nr. cercetatori / proiect: 10
• brevete de inventie propuse: 3
• articole publicate: 6
• postere: 5
• comunicari stiintifice: 11
• pagina web: 1
• propuneri de proiecte transmise la programe internationale: 2
• parteneriate nou create: 2
• formarea de personal specializat: 1
Concluzii:
Obiectivele fazei prevazute in planul de realizare a proiectului au fost indeplinite in totalitate.
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