
	
	
	

 
INVITAȚIE 

 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 
OPTOELECTRONICA INOE 2000, prin Filiala ICIA Cluj–Napoca, Str. Donath, nr. 67 
vă invită să participați la masa rotundă organizată în cadrul proiectului 
„Realizarea transferului de cunoştinţe acumulate şi tehnologii dezvoltate de 
INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA în domeniul Materiale pentru implementarea lor 
la întreprinderi din Romania, TREND”, cofinanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Axa prioritara 1-“ Cercetare, dezvoltare tehnologică și 
inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”, 
ACTIUNE 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.  

Evenimentul face parte din seria activităților de promovare a proiectului 
precum și de identificare de potențiali parteneri și beneficiari ai rezultatelor 
acestuia.  

Vă rugăm să ne transmiteţi confirmările de participare la adresa: 
anca.naghiu@icia.ro, până la data de 14 octombrie 2016. Persoana de contact: 
Anca Becze, tel: 0264-420667.         

 

 

                                      

          DIRECTOR,      DIRECTOR DE POIECT, 
Dr. ing. Roxana SAVSTRU     Dr. Marin ȘENILĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operaţional Competitivitate 2014-2020 



	
	

 
 

AGENDĂ 
MASĂ ROTUNDĂ 

 
Localitate: Cluj-Napoca 

Locație: INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA Cluj-Napoca 
Str. Donath, nr. 67, Cluj-Napoca 

www.icia.ro 
Data: 21 octombrie 2016 

11:00 11:15 Cuvânt de deschidere  
11:15 11:45 Prezentarea INCDO-INOE 2000, Filiala 

ICIA Cluj-Napoca, a infrastructurii și a 
expertizei disponibile  

Roman Cecilia, Sef Departament 
Cercetare-Proiectare 

11:45 12:15 Prezentarea proiectului TREND 
- scurtă prezentare a programului 

prin care este finanțat proiectul 
- date proiect: valoare, durata, 

obiectivele proiectului 
- tipuri de activități previzionate 
- - rezultate estimate ale proiectului 

Marin Şenilă, director de proiect 
TREND 

11:45 12:00 Pauză de cafea  
12:00 12:30 Prezentarea condițiilor de participare 

ca parteneri a întreprinderilor în POC 
Acțiunea 1.2.3 Proiecte de transfer de 
cunoștințe:  
- tipuri de activități în care pot 

participa întreprinderile 
- condiții de eligibilitate ale 

întreprinderilor pentru participarea 
în proiect 

- aplicarea schemelor de ajutor de 
stat și ajutor de minimis pentru 
participarea întreprinderilor în 
proiect 

- tipuri de cheltuieli eligibile pentru 
întreprinderi 

Simona Costiug, specialist relația 
cu întreprinderile, echipa de 
management TREND 

13:00 14:00 Discuţii finale, întrebări, răspunsuri şi concluzii 
14:00  Încheierea întâlnirii 
	
	


