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Clusterele inovative: o soluție pentru dezvoltarea 
economică a Regiunii Nord-Est 
 
OBIECTIVELE MISIUNII ECONOMICE 

Având in vedere preocupările constante ale ADR Nord-Est 
in sprijinul mediului de afaceri din regiune si ținând cont de 
importanta relațiilor bilaterale stabilite de către Biroul de 
Reprezentare ADR Nord-Est la Bruxelles dorim sa vă 
semnalăm oportunitatea de a participa la misiunea 
economica dedicata clusterelor ce se va desfășura la 
Bruxelles in luna Mai 2015.  
 
Dat fiind potențialul economic al Regiunii Nord-Est, 
principalele obiective ale misiunii economice se vor 
concentra in jurul următoarelor teme: 

• Internaționalizarea activității clusterelor 
• Dezvoltarea de proiecte inovative 
• Accesarea de noi piețe de desfacere 

 
 
DE CE BELGIA ? 

Este una dintre puținele tari din Europa care a înregistrat 
în mod constant o creștere economică pozitivă în ultimii 
ani. Cele mai mari regiuni ale Belgiei: Flandra si Valonia 
se caracterizează prin oportunități de afaceri în practic 
toate domeniile, în principal din cauza atenției acordate 
domeniului inovării si competitivității. 

Misiunea economică se axează pe ramurile cele mai 
importante ale industriei din Belgia, cum ar fi: 
- IT&C, industrii creative (20% din totalul activităților de CD); 
- medicina si biotehnologie (lider mondial în studiile 
clinice pe cap de locuitor); 
- energia regenerabilă (locul 14 mondial din punct de 
vedere al atractivității); 
- textile (unul din centrele cele mai importante din 
Europa, având peste 800 de companii in domeniu); 
- industria constructiilor (materiale pentru constructii 
durabile, eficienta energetica, protectia mediului, chimie 
verde); 
- industria alimentara (mai mult de 80% din cifra de 
afaceri este generata în Regiunea Flandra); 
- produse chimice și materiale plastice (25% din valoarea 
adaugata bruta a industriei prelucratoare).  
 
 
COMPANIILE BELGIENE 

In competitia globala pentru piete, sansele succesului 
economic ale unei tari sau regiuni se bazeaza pe 
specializarea ofertei si concentrarea eforturilor de 
dezvoltare  spre domenii cheie, unde se detin avantaje 
competitive, resurse si competente.  
 
 

 
In acest context companiile inovative din Belgia au 
demonstrat ca sunt o solutie de succes iar clusterele sunt 
considerate motorul dezvoltarii economice regionale si 
locale, acestea reprezentand un cadru propice de 
dezvoltare a afacerilor, de colaborare intre companii, 
autoritati, universitati, institutii de cercetare, furnizori. 
clienti si competitori aflati in aceeasi arie geografica. 
 
 
OPORTUNITATI DE AFACERI  

- stabilirea de contacte de afaceri; 
- creșterea vizibilității pe plan internațional; 
- identificarea de acțiuni specifice in ceea ce privește 
internaționalizare afacerilor;  
-identificarea oportunităților pentru dezvoltarea de 
proiecte inovative; 
- schimb de experienta - politica de sprijinire si finanțarea 
clusterelor in Belgia; 
- vizite de studiu in vederea identificării exemplelor de 
bună practică şi adaptării lor în România; 
 
 
Data evenimentului: / perioada 
Miercuri 06.05.2015 – Vineri 08.05.2015 
  
 
Organizatori: 
Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est cu sprijinul 
Ambasadei României în Regatul Belgiei 
 
Limba folosita in cadrul evenimentului: engleza 
 
Locatia evenimentului: 
Park Atrium Building | Brussels Central Station Regus 
Rue des Colonies 11, Brussels, 1000 
 
Servicii asigurate:  

- suport pentru pregatirea si desfasurarea misiunii 
- băuturi răcoritoare, cafea si masa de prânz din 

ziua evenimentului 
- transfer aeroport-hotel-aeroport 
- promovare in cadrul evenimentului 

 
Costuri deplasare: 

- bilet avion dus-intors (pret valabil la 22.01.2015, 
Blue Air): 650 RON 

- cazare Husa President Park Hotel (valabil la 
22.01.2015, Booking.com): 1.000 RON (camera 
single, 2 nopti cazare cu mic dejun inclus) 

 
Date contact: Sandu Lucian 
            Biroul Dezvoltarea Afacerilor – ADR NE 
                        lucian.sandu@adrnordest.ro 
                        tel.: +40 233 218071 

mailto:lucian.sandu@adrnordest.ro
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PROGRAM  

 

Miercuri 06.05.2015 

15:40 – Plecare - Aeroport Bacau – durata zbor: 2h50m 

17:30 – Sosire Aeroport Bruxelles  

18:00 – 18:30 Transfer Aeroport - Hotel: Husa President Park, Boulevard du Roi Albert II 44, 1000 Bruxelles 

 

Joi 07.05.2015 

09:00-09:30 – Opening & Welcome Messages  

09:30-10:00 – Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est 

10:00-11:30 – Prezentari participanti Regiunea Nord-Est 

11:30-13:00 – Prezentari participanti Belgia  

13:00-14:00 – Networking Buffet 

14:00-16:00 – Sesiune B2B 

 

Vineri 08.05.2015 

09:00 – 15:00 –Vizite de studiu în vederea identificării exemplelor de bună practică şi adaptării lor în România 

16:00 – 16:30 – Transfer Hotel - Aeroport Bruxelles  

18:15 – Plecare - Aeroport Bruxelles  – durata zbor: 2h50m 

21:55 – Sosire Aeroport Bacau  

 

 

 

 

 

 

 


