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INVITAȚIE 
 

 
 

Conferința de închidere a proiectului  
“Sistem național de monitorizare pe termen lung a bioacumulării 

metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)” 
 

Institutul de Biologie București al Academiei Române, în calitate de promotor de 
proiect, are onoarea de a vă invita să participați, în data de 17.03.2017, la conferința de 
închidere a proiectului “Sistem național de monitorizare pe termen lung a 
bioacumulării metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)”, finanțat în cadrul 
Programului RO04 – ”Reducerea Substanțelor Periculoase” printr-un Grant acordat 
de Islanda, Liechtenstein și Norvegia.   

Evenimentul va avea loc în sala de conferinţe a hotelului BEST WESTERN PLUS Mari Vila 
București (Strada Balta Doamnei, Nr. 44-50, 032624, Sector 3), vineri 17.03.2017, cu 
începere de la ora 10:30 . 

 
În cadrul evenimentului vor fi prezentate pe larg rezulatele obţinute prin desfășurarea 

proiectului, precum şi impactul pe termen scurt şi lung al acestora. 
 
Ataşăm agenda preliminară a conferinţei. 
 
În vederea unei bune organizări, vă rugăm să ne transmiteți intenția dumeavoastră de 

participare precum și numărul de participanți, trimițând o scurtă notă la adresele de email 
office.biomonro@ibiol.ro și mihacion@gmail.com, înainte de 10 Martie 2017.  

 
Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să vizitaţi 

www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro, www.norwaygrants.ro sau www.eeagrantsmediu.ro 
Detalii suplimentare puteti obține de la beneficiarul proiectului Institutul de Biologie 

Bucureşti – Academia Română, la tel. 0212219202, fax: 0212219071, www.ibiol.ro/biomonro. 
Persoane de contact: Dr. Sorin Ştefănuţ – Manager de proiect (e-mail: sorin.stefanut@ibiol.ro) 
Mihaela Ion – Manager adjunct (e-mail: mihaela.ion@ibiol.ro).  
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- AGENDĂ - 
 

CONFERINȚA de închidere a proiectului 
“SISTEM NAȚIONAL DE MONITORIZARE PE TERMEN LUNG A 

BIOACUMULĂRII METALELOR GRELE AEROPURTATE (BIOMONRO)” 
 

Sala de conferinţe 
a hotelului BEST WESTERN PLUS Mari Vila București  

(Strada Balta Doamnei, Nr. 44-50, 032624, Sector 3) 

 

 

10:00-10:30 Înregistrarea participanților 

Welcome Coffee 

10:30-10:40  
Deschiderea conferinței -  reprezentant IBB 
 
Cuvânt de deschidere  - reprezentant Operator de 
Program 
 

10:40-12:30  
Prezentarea obiectivelor îndeplinite în cadrul 
proiectului “Sistem naţional de monitorizare pe 
termen lung a bioacumulării metalelor grele 
aeropurtate (BIOMONRO)” 
 
Analiza critică a beneficiilor implementării 
proiectului 
 
Perspective de dezvoltare pentru perioada de 
sutenabilitate 
 
 

12:30-13:00 Dezbateri și discuții 

13:00 Prânz 

 


