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COMUNICAT DE PRESĂ 

Cafeneaua de Inovare la cea de-a II-a ediție 

Succesul primei ediţii şi deschiderea comunităţii către evenimente dedicate antreprenorilor inovativi, 

investitorilor, reprezentanților capitalului de  risc, directorilor incubatoarelor de afaceri precum şi altor 

actori ce sprijină mediul antreprenorial din România, au fost elementele care au stat la baza deciziei 

de a continua iniţiativa, începută în anul 2013, de organiza Cafeneaua de Inovare.  

Cea de-a II a ediție a Cafenelei de Inovare, marca UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior a Cercetarii, Dezvoltării și Inovării), va avea loc în data de 14 mai 2014, 

începând cu ora 16:00, la TechHub, Bucureşti (Str. Nicolae Filipescu, Nr. 39-41). 

Pe agenda acestei ediţii se numără topici precum Antreprenoriatul: succesul şi preţul insuccesului;  

IPR: Invenţii de serviciu – garantare şi cadrul legislativ; Comercializare: lecţii învăţate – ce urmează.  

Au răspuns invitaţiei de a modera sesiunile de lucru sau de a ne împărtăşi din vasta lor experienţă 

antreprenori precum Florin Talpeş, Peter Barta, Vadimir Oane; specialişti în domeniul IPR – Alexandru 

Cristian Strenc; experţi în asistenţă tehnică pentru inovaţie în dezvoltare locală - Paula Apreutesei, 

Marina Neagu, Dragoş Pîslaru. 

Inovarea contribuie în mod direct la prosperitatea, bunăstarea cetățenilor și a societății în general 

motiv pentru care UEFISCDI consideră oportun dialogul între actorii cheie din mediul public și privat. 

Cafeneaua de Inovare își propune facilitarea cadrului general pentru finanțarea prin capital de risc și 

dezvoltarea instrumentelor de finanțare public-private. 

UEFISCDI este o instituţie publică a cărei misiune constă în promovarea calităţii şi leadership-ului 

pentru învăţământul superior, cercetare, dezvoltare şi inovare. De asemenea este recunoscută pentru 

inițiativele și proiectele sale dedicate dezvoltării instrumentelor de finanţare public-private, în zona de 

inovare. 

Link-uri utile: 

www.cafeneauadeinovare.ro  

http://uefiscdi.gov.ro/ 

 

Pentru mai multe detalii contactati: Adriana ROTAR 

Telefon: 0731 232 325 

Email: adriana.rotar@uefiscdi.ro 
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