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     Energia este elementul central al economiei mondiale 

moderne. Astăzi, domeniul cel mai promi

"energia verde", adică tehnologii pentru ob

din surse regenerabile. 

      Dezvoltarea și îmbunătățirea acestora se bazează pe 

necesitatea de a completa deficitul de energie, de a rezolva 

problemele de mediu și de a lansa o nouă fază de dezvoltare 

tehnologică a economiei mondiale

 

    Lumea postindustrială modernă necesită 

economie pentru a răspunde nevoilor oamenilor, luând în 

considerare interacțiunea cu mediul. Dezvoltarea "energiei 

verzi" ar trebui să devină o condi

dezvoltarea durabilă și va constitui baza pentru conservarea 

sistemelor naturale și menținerea unui mediu de calitate 

suficient. 

� Sectorul energetic & industria adiacentă
� Transferul  de tehnologie, 
� IT & C, 
� Construcţiile,  
� Logistica & transporturile,
� Industria alimentară,  
� Alte domenii solicitate de firmele române

 

TARGET 

� firme din industria energetic

� clustere și manageri de clustere din domeniul 

energetic 

� cercetători  

� universități din România

� cei care intenționează să ob

din Kazahstan, să înțeleagă specificul derulării 

afacerilor cu această țară, să identifice parteneri de 

dezvoltare și/sau să atragă investiţii

SECTOARE DE INTERES 

       

               USH Pro Business     
                                       împreună cu  

usterul CERMAND  & DANUBE ENGINEERING HUB

                                                       vă invită să participați la  
       

      

Expo  Astana/ Kazahstan
  - 21-27 August 2017 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia este elementul central al economiei mondiale 

mai promițător din lume este 

adică tehnologii pentru obținerea energiei 

și îmbunătățirea acestora se bazează pe 

necesitatea de a completa deficitul de energie, de a rezolva 

și de a lansa o nouă fază de dezvoltare 

tehnologică a economiei mondiale. 

Lumea postindustrială modernă necesită reorientarea în 

economie pentru a răspunde nevoilor oamenilor, luând în 

țiunea cu mediul. Dezvoltarea "energiei 

verzi" ar trebui să devină o condiție obligatorie pentru 

și va constitui baza pentru conservarea 

și menținerea unui mediu de calitate 

Expo Astana 2017

 
 Tema expozi

 Perioada 

expozi

10 iunie 

 Suprafa

 Total complex Expo: 174 ha

 Vor fi prezente peste 100 de 

20 de 

 Pavilionul României: 400mp

 Vizitatori estima

� Pavilionul 

etajul 

totala de 
� Temele pavilionului Kazahstan

� World of Energy

� Energy for the Future
� Energy for All

Sectorul energetic & industria adiacentă 
de tehnologie,  

& transporturile, 
 

Alte domenii solicitate de firmele românești  

energetica și ramuri conexe 

și manageri de clustere din domeniul 

ți din România 

ionează să obțină acces pe piața 

eleagă specificul derulării 

ară, să identifice parteneri de 

i/sau să atragă investiţii 

CERMAND  & DANUBE ENGINEERING HUB 

     

  

xpo  Astana/ Kazahstan         

 

 

Expo Astana 2017 

 

 
INFO 

Expo Astana 2017 

Tema expoziție: „Energia viitorului” 

Perioada de desfășurare a 

expoziției:  

10 iunie – 10 septembrie 2017 

Suprafață totală de expunere: 25 ha;  

Total complex Expo: 174 ha 

Vor fi prezente peste 100 de țări și 

20 de organizații internaționale 

Pavilionul României: 400mp 

Vizitatori estimați: peste 5 milioane  

* 

Pavilionul  Kazahstan  este  situat  la 

tajul  1 al sferei, cu o suprafața 

totala de 5000mp 
Temele pavilionului Kazahstan: 

World of Energy  
Energy for the Future  
Energy for All  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 
                              ”ECOSISTEME ALE
               INOVĂRII ȘI INTERNAȚIONALIZĂR
                       BAZATE PE BIOECONOMIE”

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

� Cel mai important proiect românesc de cercetare din 

ultima jumătate de secol, 

proiect pan – European în domeniul fizicii nucleare

�   Prin sloganul, “Energy of Light

prezenta România drept o 

�  Obiective principale: promovarea tehnologiei, a 

valorilor culturale, ilustrarea diversităţii tradiţiilor 

noastre şi prezentarea produselor/serviciilor 

româneşti.  

 

 
� Subteme:  

 

• Prezentarea clusterelor din domeniul energetic 

și bioeconomie 

• Soluții inovatoare în domeniul energetic

• Prezentarea conceptului Danube Energy Hub

• Specializări inteligente între universită

România și Kazahstan, cu implicarea 

clusterelor și mediul de afaceri

• Interacțiunea mediului de afaceri cu mediul 

universitar în sus

inovării și internaționaliză

• Inovare și internaționalizare în domeniul 

energiilor verzi. Comunicări 

colaborative cu universită

 
 

TEMA  PAVILIONULUI  ROMÂNIEI

TEMA DELEGAȚIE ROMÂNE

”ECOSISTEME ALE 
ȘI INTERNAȚIONALIZĂRII, 

BIOECONOMIE” 

Cei mai importan
mondiali, se vor întâlni la Expo 
Astana 2017, pentru a discuta 
despre
 
� modalită

”energie verde”, 

� disponibilitatea 

ei  

� principala tendin

pentru deceniile următoare

� soluţii inovatoare care să 

abordeze 

transporturi, încălzire, eficienţă 

energetică, reducerea emisiilor de 

dioxid de carbon, dar şi o 

dezvoltare sustenabilă a planetei

� Contacte 

energiei la nivel mondial

� Acțiuni de valorificare a 

poten

� Evaluare a oportunită

investiţii 

� Prezentarea de produse în ”zona 

comercială” 6x4 m

� Prezentare ofertei de servicii

� Întâlniri cu oameni de afaceri  

seminarii în sălile 

special amenajate

� Zile dedicate unui 

economic românesc

� Explorarea Expozi

EXPO Astana

Cel mai important proiect românesc de cercetare din 

ultima jumătate de secol, “Extreme Light Infrastructure”, 

European în domeniul fizicii nucleare 

Energy of Light”, pavilionul va 

prezenta România drept o țară a inovației și invențiilor.  

Obiective principale: promovarea tehnologiei, a 

valorilor culturale, ilustrarea diversităţii tradiţiilor 

stre şi prezentarea produselor/serviciilor 

Prezentarea clusterelor din domeniul energetic 

n domeniul energetic 

a conceptului Danube Energy Hub 

Specializări inteligente între universități din 

și Kazahstan, cu implicarea 

i mediul de afaceri 

țiunea mediului de afaceri cu mediul 

universitar în susținerea antreprenoriatului,  

și internaționalizării clusterelor 

și internaționalizare în domeniul 

ilor verzi. Comunicări științifice și forme 

colaborative cu universități 

ROMÂNIEI 

IE ROMÂNEȘTI 

 

Expo Astana 2017 

 

Cei mai importanți experți și lideri 
mondiali, se vor întâlni la Expo 
Astana 2017, pentru a discuta 
despre: 

modalitățile de a produce 

”energie verde”,  

disponibilitatea și sustenabilitatea 

 

principala tendință de dezvoltare 

pentru deceniile următoare 

soluţii inovatoare care să 

abordeze provocările din 

transporturi, încălzire, eficienţă 

energetică, reducerea emisiilor de 

dioxid de carbon, dar şi o 

dezvoltare sustenabilă a planetei 

* 

 BENEFICII 

Contacte și trenduri din piața 

energiei la nivel mondial 

iuni de valorificare a 

potențialului de import-export 

valuare a oportunităților de 

investiţii  

Prezentarea de produse în ”zona 

comercială” 6x4 m 

Prezentare ofertei de servicii 

Întâlniri cu oameni de afaceri  și 

eminarii în sălile și birourile B2B, 

special amenajate 

Zile dedicate unui anumit sector 

economic românesc 

Explorarea Expoziției Mondiale 

EXPO Astana 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

    

    

    

 

 

      IN URMA INSCRIERILA SEMINAR BENEFICIEZEI DE: 

   

 

� Delegația României va participa la Expo Astana 2017, prin deplasare 

oficială în perioada 21-27 August 2017. 

� Participarea oficială la Expo Astana se va face prin înscrierea până cel 

târziu la data de 16 iunie 2017(Formular de înscriere atașat). 

� Componența delegației României va fi confirmată atât Ministerului 

Afacerilor Externe cât și Ambasadei României la Astana, pana cel  

� Costul  participării  va fi stabilit in funcție de numărul de participanți conform serviciilor 

solicitate, respectiv:  transport avion București – Astana – București, cazare camera 

single/dubla, asigurare medicala de călătorie, alte servicii conexe (transfer aeroport – 

hotel – aeroport,  excursii opționale , etc) 

� Pentru a primi informații suplimentare despre eveniment, agenda și costuri asociate 

participării, puteți contacta organizatorii : 

Cristina Ilie – Director Evenimente USH Pro Business  
Email: iliecristina19@yahoo.com / Mobil: 0723.20.78.78 

 

Costin Lianu – Director General USH Pro Business 

Email: clianu@gmail.com / Mobil: 0740.521.967 

          

          sau la telefon 021-650.00.14 / 021-794.35.18 

 

Înscrierile se fac prin completarea Formularului de participare la eveniment (vezi   atașament) și 

trimiterea lui la adresa de email office@ushprobusiness.ro  
 

 Data limită de confirmare a participării : 16 iunie  2017 

  

INFORMAȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA EXPO ASTANA 

COST PARTICIPARE EXPO ASTANA 2017 

CUM TE INSCRII ȘI CARE ESTE DATA LIMITĂ PENTRU INSCRIERE? 

 

târziu la data de 16 iunie 2017, pentru a ne oferi sprijinul organizării evenimentului, 

înregistrării oficiale în programul expozițional, facilitării de contactare conform domeniilor 

firmelor participante precum și sprijin logistic. 

� Firmele participante trebuie să trimită o scurta prezentare (1-2 pagini) în limba engleză și 

limba rusă, până cel târziu la data de 20 iunie 2017 


