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Lansare training în cadrul proiectului ERASMUS+ T4  
 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în calitate de coordonator al proiectului internațional 

Erasmus+, intitulat „Transnational Technology Transfer Training: Training Blueprints for Accelerated 

Growth”, acronim T4 - numărul 2016-1-RO01-KA202-024519, proiect cu durata de 24 luni, împreună cu 

parteneri externi din Italia (FVB S.R.L. și Consorzio Intellimech), Austria (Carinthia University of Applied 

Sciences), Croația (Polytechnic of Šibenik/Veleučilište u Šibeniku și Croatian Chamber of Economy CCE) și 

Slovenia (Pomurje Technology Park), și-a propus dezvoltarea unor activități care să ducă la un transfer și 

o implementare mai rapidă a tehnologiilor inovative. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, se vor organiza 5 evenimente de multiplicare în tările 

participante. Un prim eveniment, cu denumirea „Lansarea programului de training T4/Launch of the T4 

Course Program”, se va desfășura marți,  8 Mai 2018,  începând cu orele 0900, la  Galați, Hotel  FALEZA, 

Str. Roșiori nr.1, Sala Meeting room, parter.  

Avem deosebita plăcere de a vă invita la acest eveniment, unde se vor prezenta rezultatele 

intelectuale ale proiectului: „EU map of SMEs tech transfer training practices”, „T4 competence profile” și 

„T4 training programme content”.  

La acest eveniment pot participa: IMM-uri: manageri, membri ai aparatului tehnic și 

administrativ, consultanți; organizații cluster: aparat tehnic, consultanți; centre de C&D / universități 

(inclusiv departamentele lor de transfer tehnologic): cercetători, aparat tehnic; parcuri tehnologice și 

centre de dezvoltare a afacerilor: aparat tehnic, consultanți; organisme de dezvoltare economică (agenții 

de dezvoltare regională, decidenți guvernamentali care elaborează politici): funcționari de politici, 

conducere, aparat tehnic; instituții de învățământ cu profil vocațional dar și învățământ superior: 

formatori, cercetători, aparat tehnic, aparat administrativ, cursanți. 

Informatii suplimentare se regăsesc pe pagina web dedicată proiectului: http://t4.p-tech.si/. 

Pentru organizarea optimă a evenimentului vă rugăm să ne confirmaţi participarea până miercuri, 

2   Mai   2018,   orele   1400,   la   adresa   de   email   Ciprian.Vlad@ugal.ro,   precum   și   telefonic   la   nr.: 

0725 300 056. 

Participanții sunt rugați să transmită la adresa indicată mai sus, atât datele specifice ale firmei 

(denumirea instituției, obiectul de activitate și date de contact: adresă, email, website), cât și datele 

delegatului/delagaților pentru acest eveniment (nume și prenume, email). 

 

Coordonator proiect Erasmus+ T4, 

Conf.dr.ing. Ciprian VLAD 

 


