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Newsletter 
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Acest material este elaborat cu fonduri sustinute de Uniunea Europeana in 

cadrul proiectului « Dezvoltarea Institutionala a Clusterului Astrico Nord Est « pe 

care Asociatia Astrico Nord-Est il implementeaza incepand cu 23.04.2014. 

Materialul va fi distribuit prin posta electronica pana la finalizarea platformei de 

comunicare pentru membrii clusterului, urmand ca ulterior sa fie postat pe un website 

dedicat. 

 

Evenimente: 

 

Evenimentul de informare al proiectului AVATAR 

7 noiembrie 2014 

Sala Milenium, Hotel Central Plaza, Piatra Neamt 
 

        

     Camera de Comert si Industrie Neamt, in parteneriat cu Consiliul Național al 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România are deosebita plăcere de a vă invita să 
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participați la Evenimentul de informare al proiectului AVATAR – Acțiuni cu Valoare 

Adăugată pentru Țară prin Antreprenoriat si Recalificare. 

Evenimentul va avea loc în data de 7 noiembrie 2014 la Central Plaza Hotel, sala 

Milenium, ora 10.00. 

       Confirmarea dumneavoastră de participare se poate face până la data de 

06.11.2014 la e-mail ccint@ccint.ro, la telefon 0233 216663 sau la numărul de fax 

0233 216657. 

 

Evenimentul ”Seara Oamenilor de Afaceri 

12 Noiembrie 2014,  

Restaurantul La Bordei 

 

 

Miercuri, 12 noiembrie, incepand cu orele 19:00, la Restaurantul La Bordei va avea 

loc evenimentul "Seara Oamenilor de Afaceri " 

  

Seara Oamenilor de Afaceri, este evenimentul care-si propune sa aduca fata in 

fata, intr-un mediu intim si relaxant, oameni de afaceri din domenii diferite  

(financiar, investitori, producatori, constructori, prestari servicii si altele ), avand ca 

scop cunoasterea de noi clienti, parteneri si colaboratori in vederea dezvoltarii 

afacerii dumneavoastra. 

  
 

mailto:ccint@ccint.ro
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13 Noiembrie 2014,  

Aula Magna a Academiei de Studii Economice, Bucuresti 

 

Facultatea de Relatii Economice Internationale are placerea sa va invite 

la  Aniversarea a 100 de ani de invatamant de Comert Exterior si 40 de ani de la 

crearea Facultatii de Relatii Economice Internationale, eveniment care va avea loc la 

data de 13 noiembrie 2014, ora 17:00 in Aula Magna a Academiei de Studii 

Economice din Bucuresti. 

Precizam ca participarea este  gratuita, iar dupa ceremonia aniversara se va organiza 

o receptie. 

 

 

 

 

25 Noiembrie 2014,  

Sediul Asociatiei Astrico Nord-Est, Savinesti 

 

 

Asociatia Astrico Nord-Est organizeaza marti, 25 noiembrie 2014, in loc.  

Savinesti, jud. Neamt, cel de-al doilea work-shop din cadrul proiectului ”Dezvoltarea 

institutionala a clusterului Astrico Nord Est. 

 

Work-shop-ul,  avand ca tema  generarea de proiecte si posibilitati de finantare își 

propune drept obiectiv general dezvoltarea proceselor de învățare individuală și 

instituțională la nivelul organizației beneficiare. 
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Acesta se regăsește în cadrul următoarelor obiective specifice: 

O1. Însuşirea cunoştinţelor de bază despre programele cu finanțare publică, în special 

Horizon 2020, secțiunea dedicată IMM-urilor. La sfârşitul acestui curs, participanţii vor 

cunoaşte noţiunile de program cadru, pilon, acțiune (instrumente), modele de cost șamd; 

O2. însuşirea modului de abordare a unui proiect. La sfârşitul acestui curs, participanţii 

vor cunoaşte paşii ce trebui urmaţi în scrierea unui proiect cu finanțare publică; 

O3. Însușirea unor cunoștințe despre programe de sprijin non-financiare dedicate 

internaționalizării, în special rețeaua EEN.  La sfârşitul acestui seminar, participanți vor 

cunoaște modul de prezentare a unei oferte/cereri de produse/servicii/tehnologii pe 

piața internațională. 

 

 

25 Noiembrie 2014, 

Sediul BVB, Bucuresti 

 

 

Bursa de Valori Bucuresti si Certinvest au placerea de a va invita marti, 25 

noiembrie, incepand cu ora 14.30, la workshopul interactiv  Solutii noi pentru finantarea 

companiilor prin piata de capital. Evenimentul va avea loc la Sediul BVB, Bucuresti, Bd 

Carol I nr 34-36, Etaj 2, Sala Millenium si isi propune sa prezinte climatul economic actual 

si perspectiva dezvoltarii pietei pentru IMM-uri, precum si o serie de proiecte pertinente 

pentru finantarea IMM-urilor prin Bursa de Valori Bucuresti.  
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In speranta ca veti putea fi alaturi de noi pentru a discuta despre nevoia de 

finantare a companiilor romanesti, asteptam confirmarea de participare la 

adresa comunicare@bvb.ro pana la data de 24 noiembrie 2014. Participarea la eveniment 

estegratuita.  

  

 

Conferinta ”Dezvoltare prin cooperare” 

27 Noiembrie 2014,  

Restaurantul Orchidea Events, Sfantu Gheorghe 
 

 

La data de 27.11.2014, clusterul Transylvania Textile & Fashion organizează o 

conferință întitulată ”Dezvoltare prin cooperare”. Conferința va avea loc în 

restaurantul Orchidea Events din Sfântu Gheorghe, orele 11:00. 

 

Cu această ocazie dorim să discutăm despre: 

 Clusterul Transilvania Textile & Fashion; 

 Proiectul de finanțare; 

 Relațiile clusterului nostru cu alte clustere similiare din țară; 

 Relația clusterului TTF cu alte clustere din diferite sectoare; 

 Despre locul și rolul industriei textile și de confecții în economie și oportunități 

de finanțare. 

 

 

mailto:comunicare@bvb.ro
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Surse de finantare: 

 

 

1. Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri 

de propuneri de proiecte (CPP): 

 

- CPP  nr 181 „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a 

şcolii” finanțată din DMI 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a 

şcolii"; 

 

- CPP nr 182 „Formare profesională continuă pentru angajați” finanțată din  

DMI 2.3 "Acces şi participare la FPC"; 

 

- CPP  nr 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” 

finanțată din DMI 5.1 " Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de 

ocupare"; 

 

- CPP  nr 184 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în 

mediul rural” finanțată din DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen 

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs181.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs181.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs181.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs182.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs182.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs183.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs183.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs183.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs184.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs184.pdf
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lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi 

ocuparea forţei de muncă". 

2. Autoritatea de Management pentru POS CCE anunţă lansarea Apelului de proiecte 

aferent Operaţiunii 3.2.2 – „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii 

interoperabilităţii sistemelor informatice” din cadrul Axei Prioritare 3 – „Tehnologia 

Informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Apel 6.  

 

Documente:  

Apel de proiecte  

Ghidul Solicitantului  

Anexe la Ghid 

3. Oportunitate de finanțare pentru clustere prin intermediul POC-A1-A1.1.1-2014 

„Clustere de inovare” 

AM POS CCE a publicat spre consultare Ghidul solicitantului pentru Programul 

Operațional Competitivitate,Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi 

inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării 

afacerilor, dedicat clusterelor. 

Clusterele de inovare au posibilitatea să solicite finanțare pentru Cercetare – 

Dezvoltare în unul dintre următoarele domenii: 

 Bioeconomie; 

 Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate; 

 Energie, mediu și schimbări climatice; 

 Eco-nano-tehnologii și materiale avansate; 

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs184.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs184.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/OIPSI322/Apel_proiecte_322.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/OIPSI322/Ghid_322_apel_6.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/poscce/fonduri_structurale/Octombrie/OIPSI322/Anexe_Ghid_322_apel_6.zip


 
 Instrumente Structurale 

2007 - 2013 Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” 

- co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - 

Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” 

Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltara durabilă a antreprenoriatului” Operaţiunea „Sprijin pentru 

integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere” 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                Newsletter No. 6/11.2014 
 “Dezvoltarea institutionala a Clusterului Astrico Nord Est” ID proiect 49751                                                                                                                                              

 
8 

 Sănătate, domeniu prioritar de interes național. 

Proiectul poate fi depus de către  entitatea care administrează și exploatează 

clusterul de inovare, respectiv entitatea juridică înregistrată în România și constituită 

ca societate comercială (în baza Legii 31/1990) ori asociație sau fundație (în baza 

Ordonanței nr. 26/2000). 

Organizația clusterului poate solicita finanțare pentru investiții în facilități de 

Cercetare-Dezvoltare comune ale clusterului, pentru activități de inovare în cadrul 

clusterului și pentru activități de exploatare ale acestuia. 

 

Intensitatea asistenței nerambursabile: 

 

Lansarea Programului va fi anunțată pe site-ul www.poscce.research.ro. 

 

http://www.poscce.research.ro/
http://accesarefonduri.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fisa-de-prezentare-Clustere-de-inovare.pdf
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4. Oportunitate de finanțare pentru activități de CDI (Cercetare, Dezvoltare, 

Inovare) 

Firmele nou-înființate inovatoare au posibilitatea să acceseze fonduri 

nerambursabile pentru activități de CDI(Cercetare, Dezvoltare, Inovare) prin 

intermediul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014 – 2020. 

Intensitatea ajutorului nerambursabil este de 100% din cheltuielile eligibile. 

O întreprindere nou-înființată inovatoare este o întreprindere mică, necotată în lista 

oficială a unei burse de valori pe o perioadă de până la 5 ani de la înregistrare, care nu a 

distribuit încă profituri, care nu s-a format printr-o fuziune și ale cărei costuri 

aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din 

costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 

ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate 

fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este 

certificat de un auditor extern. 

Pentru a se încadra în categoria beneficiarilor eligibili, este necesar ca solicitantul să 

dețină un brevet, cerere de brevet, teză de doctorat – a directorului de proiect, 

angajat la întreprinderea nou creată aplicantă (teză susținută în ultimii 5 ani) sau drept 

de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare 

finanțat din surse publice. De asemenea, eligibilitatea este dată și de alte condiții, 

redate în Fișa de prezentare a programului, realizată după varianta consultativă a 

Ghidului solicitantului, disponibilă la acest moment. 

Finanțarea nerambursabilă oferită în cadrul unui proiect poate fi de până la 2.640.000 

lei pentru regiunea București-Ilfov și de până la 3.520.000 lei în cazul proiectelor 

din celelalte regiuni ale României. 

http://accesarefonduri.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fisa-de-prezentare-POC-2014-cercetare1.pdf
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Înscrierea în program se va face începând cu data anunțată în Ghidul solicitantului – 

varianta finală. De asemenea, prin intermediul Ghidului final se va transmite și termenul 

limită până la care proiectele pot fi înscrise. Alegerea proiectelor care vor primi 

finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. 

Proiectele finanțate trebuie să fie implementate pe o perioadă maximă de 24 luni. 

 

 

 

Anexate prezentului newsletter, va trasmitem informatii suplimentare privind 

evenimentele si informarile prezentate, informatii dedicate atat societatilor comerciale 

cat si clusterelor. 

 

 

Opiniile dumneavoastra : 

Asteptam opiniile dvs pe adresa office@astricone.eu 

Cu stima,  

Echipa Astrico Nord Est. 

 

mailto:office@astricone.eu
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