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Asociația ASTRICO NORD -EST, cu sediul in localitatea Săvinești, str. Gheorghe Caranfil, nr. 1C, 

cod poștal 617410, județul Neamț, a derulat in perioada 23.04.2014 – 22.10.2015, proiectul “Dezvoltarea 

instituțională a clusterului ASTRICO NORD-EST” co-finanțat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, in baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, 

desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității 

Economice. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 886.294,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a 

fost de 882.294,00 lei. 

Proiectul s-a implementat în localitatea Săvinesti, pe o durata de 18 luni. 

 

Obiectivul general al proiectului: 
sprijinirea creșterii competitivității membrilor clusterului și a sectorului TEXTILE SI CONFECȚII prin 

instituționalizarea cooperării între membri, dezvoltarea competențelor cheie, promovarea și accesul pe noi piețe prin 

inițierea unor proiecte de cooperare. 

 

Rezultate obținute: 
 Achiziționarea de  produse și servicii conform prevederilor contractului de finanțare; 

 Organizarea a șase workshop-uri trimestriale cu membrii clusterului; 

 Organizarea a două seminarii de promovare a facilităților clusterului;  

 Organizarea a patru actiuni hosted - buyers în beneficiul membrilor clusterului; 

 Participarea la evenimente, schimburi de experiență și conferințe pentru asimilarea de bune 

practici în scopul proiectului, în țară și în străinătate; 

 Participarea reprezentanților membrilor clusterului la cursuri de formare, în țară și în străinătate; 

 Participarea la târguri, expoziții și misiuni economice, in țară și în străinătate; 

 Realizarea și dezvoltarea paginii web și a unei platforme de comunicare; promovarea on-line a 

clusterului; 

 Întocmirea  unui studiu privind  identificarea și atragerea de resurse financiare și realizarea unui 

plan de marketing al clusterului; 

 Realizarea tuturor indicatorilor prevăzuți în contractul de finanțare. 

Detalii suplimentare puteti obtine  la sediul asociației 

Persoana de contact : 

STRĂTILĂ ȘERBAN- CEZAR  

Manager proiect 

Telefon: 0374/012.354                                                         

Fax: 0333/815.434 

E-mail: office@astricone.eu                                  
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