
 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău!  
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană  
prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere în program.  
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.romania-serbia.net 

 

GUVERNUL REPUBLICII SERBIA GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale  
2007 - 2013 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

 

Comunicat de presă 
 

Ziua Portilor Deschise 

in cadrul proiectului 

Pol de colaborare privind dezvoltarea de noi materiale funcționale 

 
 În cadrul proiectului Pol de Colaborare în Dezvoltarea de Noi Materiale 
Funcț ionale – acronim POCAL – finanțat de Uniunea Europeană prin Programul IPA 
de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, avand ca parteneri 
cercetatori de la Universitatea Politehnica Timișoara și Institutul de Mine și 
Metalurgie din Bor, Republica Serbia va fi organizata o Zi a portilor deschise. 
 
 In cadrul evenimentului vor fi prezentate dotarea existenta si in curs de 
achizitionare pe care se bazeaza proiectul,  potentialul de dezvoltare al 
cercetarilor pe baza expertizei partenerilor si se vor analiza cu vizitatorii potentiali 
interesati posibilitatile de extindere a colaborarilor aplicative in domeniul 
materialelor functionale, folosind resursele existente in zona transfrontaliera. 
 
  Ziua portilor deschise va fi organizata in data de 16 Iunie 2016, in cadrul 
Universitatii Politehnica Timisoara, Facultatea de Mecanica, corpul de cladire SPM, 
etaj II, sala 113, in intervalul 10:00-18:00.  
 La evenimente sunt invitati cercetatori de la Institutul Kotelnikov de 
Radioinginerie si Electronica al Academiei de Stiinte din Rusia, care vor prezenta 
rezultate stiintifice obtinute in domeniul nanoingineriei materialelor functionale 
avansate, iar de la ora 14:00 se va organiza o masa rotunda cu partenerii de la 
Institutul de Mine și Metalurgie din Bor. 
 

 Detalii cu privire la activitatea desfasurată de membrii Polului de colaborare 
din România și Serbia, pot fi obț inute accesând paginile de web ale Proiectului 
POCAL: 

 
Web: http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/cercetare/ppr/POCAL_Web_page_2015.pdf 
Facebook: https://www.facebook.com/POCAL-Project-532612140252053/ 

 
15.06.2016  

Persoană de contact:  
Prof. dr. ing. habil. Corneliu M. Craciunescu,  Manager proiect 
tel.: 0256-403655, fax: +40-256-403653, email: pocal@yahoogroups.com     
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