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Sâmbătă, 05 noiembrie 2022, a avut loc la București, România, TPM3 – 

Transnational Project Meeting din cadrul proiectului NITRO Clubs EU – Network of 

IcT Robo Clubs (Project  ID 2020-1-BG01-KA202-079200), inițiativă VET de 

parteneriat strategic Erasmus+ în domeniul roboticii, implementat de organizații din  

Bulgaria, România și Slovacia. 

Evenimentul a fost   organizat în coordonarea Universității Politehnica București. La 

întâlnirea de management au participat reprezentanți ai tuturor organizațiilor 

implicate în consorțiul de proiect: Institutul de Tehnologii Informaționale și 

Comunicațiilor, Bulgaria, în calitate de lider de proiect, și „Hristo Smirnenski”, Școala 

Gimnazială de Științe și Matematică, Bulgaria, Liceul Profesional de Inginerie 

Electrică și Electronică „MV Lomonosov”, Bulgaria, Liceul Profesional de Inginerie 

Electrică și Automatizare, Bulgaria, Universitatea Politehnică din București, 

România, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 

(ANBPR), România, Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia și Liceul Industrial 

de Inginerie Electrică, Košice, Slovacia, în calitate de parteneri. 

Cu ocazia acestei întâlniri transnaționale, fiecare organizație a trecut în revistă 

progresul activităților de care a fost responsabilă în perioada scursă de la ultima 

reuniune a partenerilor.  

În deschiderea TPM3, Monica Drăgoicea, University Politehnica Bucharest Project 

Coordinator, și Mihnea Alexandru Moisescu, Dean of Faculty of Automation and 

Computer Science,  au prezentat principalele activități ale UPB în domeniul roboticii 

și intersecțiile cu proiectul NITROClubs EU. 

Ulterior, Nayden Chivarov, NITROClubs Project Manager, and Stefan Shivarov, 

NITROClubs Technical Coordinator din partea Institute of Information and 

Communication Technologies, Bulgaria (IICT-BAS) au făcut o trecere în revistă a 

principalelor activități de management întreprinse în perioada cuprinsă între cele 

două rapoarte intermediare de proiect depuse (15.10.2021 – 30.09.2022). 

Au urmat prezentări punctuale privind progresul înregistrat în realizarea produselor 

intelectuale aflate în lucru, și anume: Progress Report & IO4 Contribution Results, 

intervenție susținută de Monica Drăgoicea, University Politehnica Bucharest (UPB), 

Progress Report & IO5 Contribution Results, intervenție susținută de Matus Pleva, 

University of Kosice, Slovakia (TUKE), Progress Report & IO6 Overview and 



Planning, prezentare susținută de Nayden Chivarov, Institute of Information and 

Communication Technologies, Bulgaria ( IICT-BAS). 

Activitățile de Comunicare & Diseminare din cadrul proiectului au fost, de asemenea, 

prezentate de Ioana Crihană, responsabil  Comunicare & Diseminare din partea 

Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). 

TPM3 - Intâlnirea de management de proiect s-a încheiat cu o masă rotundă pe 

teme de management în care participanții au adus în discuție planurile de contribuție 

viitoare, pașii de urmat în implementarea activităților planificate ale proiectului, 

rezultatele așteptate și evaluarea eforturilor de monitorizare a gradului de îndeplinire 

a indicatorilor asumați în proiect. 


