
 

 

 

 
EXPOZIȚIA “ENERGIE VERDE ȘI INOVARE” 
7-9 iulie 2017 -Arena Sportivă “Erőss Zsolt” din Municipiul Miercurea Ciuc 

 

Confederația Patronatul Român – Filiala Harghita vă invită să vă alăturați participanților la 
expoziția “Energie Verde și  Inovare “, care va avea loc la Arena Sportivă “Erőss Zsolt” din 
municipiul Miercurea Ciuc, în perioada 07-09 iulie a.c.. 

Manifestarea va avea loc în parteneriat cu Primăria Miercurea Ciuc, Consiliul Județean 
Harghita, Camera de Comerț și Industrie Harghita și Consulatul Ungariei la Miercurea Ciuc. 

În condițiile diversificării accelerate a activităților operatorilor economici, a activităților de 
inovare în cadrul instituțiilor de cercetare, a creșterii exponențiale a nevoii de modernizare a 
vechilor tenologii și de adaptare la cerințele de reducere a poluării și de producer de energii 
verzi-regenerabile, organizatorii și-au propus următoarele scopuri: 

• Promovarea energiei verzi  și eficiente prin cunoașterea de către agenții economici 
locali a noilor tehnologii în vederea creșterii competitivității acestora; 

• Crearea posibilității instituțiilor de cercetare și inovare de a-și face cunoscute 
rezultatele , soluțiile inovative din domeniul industriei energiilor verzi și regeberabile; 

• Crearea de oportunități de valorificare a soluțiilor inovative în domeniul industriei 
energiilor verzi și regenerabile de către operatorii economici locali; 

• Oferirea de posibilități pentru înființarea, pe plan local, de unități de producție a 
tehnologiilor inovative din domeniul industriei energiilor verzi și regenerabile; 

•Conștientizarea, de către factorii de decizie locali și populație, a importanței 
introducerii în comunitate a soluțiilor inovative din domeniul industriei energiilor verzi 
și regenerabile; 

Categoriile de firme contactate acoperă sectoarele de activitate din domeniile 
producerii și utilizării energiei solare, eoliene, apei, biomasei, hidrogenului, 
geotermice, firme constructoare de automobile electrice și/sau hibride, firme 
producătoare de incinte care utilizează energia solară. 

Expoziția se adresează atât agenților economici, admistrațiilor locale și 
județene cât și utilizatorilor finali, persoane fizice interesate. 



 

 

 

 

Pe această cale vă rugăm să analizați posibilitățile și oportunitățile participării  

Dvs la expoziția mai sus descrisă și să ne comunicați în scris intenția de 
participare până la data de 10.Mai.2017, pentru a vă putea trimite oferta financiară 
în acest sens. 

Exprimându-ne optimismul în ceea ce priveşte beneficiile reciproce și 
posibilitatea unei viitoare colaborări, vă mulţumim anticipat pentru atenţia pe care o 
veţi arăta propunerii noastre. 
 
, 
Cu deosebită considerație, 

Márk Dezső Sorin 
Președinte al Patronatului Român – Filiala Harghita 
 
 


