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Comunicat de presa

In perioada 12-15 octombrie 2014, s-a desfasurat la Oxford, in Marea Britanie, Summit-ul
Liderilor cu tema “Stiinta si Educatie. Modele Inovative de Dezvoltare”. Anul acesta forumul a
reunit investitori, oameni de știință și reprezentanti ai universitatilor, din peste 30 de țări din
Europa, Asia, Africa și America. In cadrul dezbaterilor Summit-ului au fost evidentiate cele mai
noi tendințe în domeniul învățământului superior și au fost promovate programe și metodologii
educaționale moderne. De asemenea, au fost prezentate realizări științifice și soluții inovatoare
ale instituțiilor de învățământ, cercetatorilor și investitorilor implicați în cooperare și parteneriate
internaționale în domeniul educației și științei.
La data de 13 octombrie a fost semnat Memorandumul pentru infintarea Oxford Academic
Union. Obiectivul strategic al acestei organizatii il constituie integrarea si coordonarea
activitatilor institutiilor de invatamant si cercetare in vederea imbunatatirii serviciilor de instruire
precum si a aspectelor metodologice, de cercetare stiintifica si culturale. Prin semnarea
Memorandumului, Asociatia Cluster MedGreen a devenit membra fondatoare a acestei
initiative.
La fiecare editie a Summit-ului se acorda premiul BEST ENTERPRISE, infiintat in anul 2000
pentru a prezenta mediului de afaceri European, cele mai bune companii regionale. Scopul
principal al Europe Business Assembly il constituie promovarea a elitelor la nivel global, care
prin munca lor sustinuta si prin simtul exceptional al afacerilor, sustin schimbul de idei si
experienta in randul comunitatii internationale in domenii precum economie, politica, educatie si
cultura.
In cadrul ceremoniei de anul acesta, desfasurata la data de 14 octombrie, Europe Business
Assembly si International Socrates Committee au acordat premiul BEST ENTERPRISE
companiei ECOHORNET SRL si premiul MANAGER OF THE YEAR d-lui Iuliean Hornet pentru
activitatea sa in domeniul echipamentelor pentru producerea energiei termice si electrice. Acest
premiu este o recunoastere a excelentei reputatii in afaceri, a managementului eficient si a
cresterii constante a societatii comerciale ECOHORNET SRL si in mod special a activitatii dlui
Iuliean Hornet, inventator, fondator si manager a acestei societati.
Procesul de selectie a laureatilor se bazeaza pe aprecierile membrilor Europe Business
Assembly. Printre acestia se numara: European Market Research Centre (Belgia), Baden-

Vurtennberg Export Academy (Germania), Association of Consultants and Marketologists
(Cehia), Institute of Quality Standards (Elvetia), International Congress of Industrialists and
Entrepreneurs (Moscova, Rusia).
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