INV IT A Ț IE
Stimată Doamnă /Stimate Domnule

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială are deosebita
plăcere de a vă invita la workshop-ul de lansare a proiectului “PROMOVAREA,
IDENTIFICAREA ȘI REALIZAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN
DOMENIUL ECOLOGIEI INDUSTRIALE”, proiect co-finanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1 –
Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice
și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3. – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.
Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea transferului de cunoștințe, tehnologie
și personal cu competențe de CDI în domeniul ecologiei industriale între Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND și întreprinderi aparținând
sectorului economic, prin promovarea, identificarea și concretizarea unor parteneriate cu
acestea, în scopul atingerii unor obiective de cercetare-dezvoltare-inovare comune și a
creșterii valorii adăugate la nivelul unor produse/procese/servicii și/sau tehnologii.
Evenimentul va avea loc miercuri, 15 martie 2017, începând cu orele 10:00, în
cadrul Hotelului IBIS Bucharest Palatul Parlamentului City Center, situat pe Strada
Izvor, 82-84, Sector 5, Municipiul București. La eveniment vor participa companii și
instituții cu un rol principal în promovarea transferului de cunoștințe, know-how și
tehnologie în domeniul ecologiei industriale: agenți economici cu preocupări curente în
domeniul protecției mediului și ecologiei industriale, instituții de drept public și, nu în
ultimul rând, reprezentanți mass-media.
Vă asigurăm că prezența dumneavoastră este foarte importantă pentru noi și așteptăm
cu interes confirmarea de participare la eveniment, sau, în situația în care nu puteți fi
prezent personal, desemnarea unei persoane care să reprezinte instituția Dumneavoastră
în cadrul evenimentului, până cel mai târziu vineri, 03 martie 2017, la adresa de e-mail
alina.trandafir@incdecoind.ro sau fax 021 410 0575.
Date de contact pentru detalii suplimentare
Manager de Proiect/Director General INCD-ECOIND dr. chim. Luoana Florentina PASCU
tel 021 410 6716, fax 021 410 0575, e-mail ecoind@incdecoind.ro
Invitația este valabilă pentru o singură persoană, iar accesul la eveniment se va realiza în limita
locurilor disponibile, în ordinea confirmării participării!

