
 
 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. 9/02.2015 
 “Dezvoltarea institutionala a Clusterului Astrico Nord Est” ID proiect 49751                                                                                                                                              

 
1 

 

 Instrumente Structurale 

2007 - 2013  

 

 

Newsletter 

No. 9  Februarie 2015 
 

 
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. 
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Evenimente/Informatii: 

Evenimentul ”Seara Oamenilor de Afaceri 

11 Februarie 2015,  

Restaurantul La Bordei 

 

 

Avem deosebita placere de a va invita la a V-a editie a evenimentului Seara Oamenilor de 

Afaceri, eveniment  care va avea loc miercuri 11 februarie, incepand cu orele 19:00, 

la Restaurantul La Bordei. Adresa este: bld. Iuliu Maniu nr. 7, Bucuresti. 

 

Seara Oamenilor de Afaceri este un eveniment care se organizeaza lunar si ofera fiecarui 

participant posibilitatea sa interactioneze intr-un cadru relaxant, cu un numar mare de 

persoane, unde sa cunoasca si sa descopere parteneri noi din tara si din strainatate.  

 

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

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, atat in Romania cat si pe alte 

piete externe (Africa, Turcia, Ungaria, Rusia, Egipt, India, Kurdistan, Italia si altele). 

 

La evenimentele anterioare au participat: 
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1. Peste 200 de oameni de afaceri din care: investitori, patroni, directori, reprezentanti a 

unor companii, etc; 

2. Consulii economici de la Ambasadele: Ungaria, Africa de Sud, Polonia, Peru, Malaiezia; 

3. Reprezentati ai camerelor de comert din: Rusia, Austria, Africa, Europa; 

4. Reprezentati ai unor companii care lucreaza in Italia, Turcia, Moldova, Kurdistan, Cipru, 

Bulgaria, India, China, Olanda, Egipt, Kuwait, Spania, UK etc; 

5. Producatori, Importatori, Exportatori, Retele de distributie si altele;     

6. Finantatori: banci, consultanti financiari (fonduri europene, ajutor de stat), investitori 

privati, asigurari, leasing etc; 

7. Specialisti in servicii de promovare, lobby, autoritati locale, proiectare si constructii, IT, 

etc;  

 

Conferinta Back in Business versus Purgatoriul Falimentului 

26 februarie 2015, Hotel Radisson Blu 
 

Legal Magazin are onoarea de vă anunța cea de-a patra ediție a conferinței Back 

in business versus Purgatoriul Falimentului, evenimentul este organizat cu sprijinul 

Uniunii Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) și Institutului Național de 

Pregătire a Practicienilor în Insolvență (INPPI) în parteneriat cu CITR, KPMG, 

FairSolve, Romnisolv, Rovigo. 

Evenimentul va avea loc joi, pe 26 februarie, la Hotel Radisson Blu, sala Merope. 

 

Dintre temele de discuție amintim: 

•       Principalele modificări ale noii legi a Insolvenței   

•       Impactul insolvențelor asupra bugetului de stat   

•       Sectoarele economice care au rezistat cel mai bine în perioada 2009-2014   

         •       Sectoarele economice care sunt mai vulnerabile la fenomenul insolvenței 

(transporturi/construcții)   
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       •       Cum poate fi deblocat mecanismul tranzacțiilor cu activele societăților aflate în 

proces de insolvență?   

•       Legea privind insolvenţa persoanelor fizice – argumente pro și contra   

 

Speakerii evenimentului vor fi: 

•       Gheorghe Piperea, Prim-vicepreședinte, UNPIR*  

•       Simona Miloș, Președinte, INPPI  

•       Andreea Deli Diaconescu, Membru Consiliul Științific, INPPI  

•       Valentina Burdescu, Director, Direcția Buletinul procedurilor de Insolvență, Oficiul 

Național al Registrului Comerțului   

•       Vasile Godîncă-Herlea, Asociat Coordonator, CITR   

•       Octavian Barbu, Business Development Manager, CITR   

•       Florian Mateiță, Partener, RomInsolv  

•       Alexandru Stănoiu, Avocat, NTMO – KPMG Legal   

•       Iancu Guda, Analist Macroeconomic, Coface  

 

Seminar Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

3 martie 2015, Iasi  

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate 

Naţională şi Punct Naţional de Contact pentru programele de cooperare transnaţională Sud 

Estul Europei (2007-2013) şi Dunărea (2014-2020), organizeaza un eveniment, la Iași, în 

data de 3 martie 2015. 

Acest seminar va fi organizat itinerant și în alte regiuni (Sibiu - 10 martie, Constanța - 18 

martie, Timișoara - 24 martie) și are ca obiectiv promovarea rezultatelor anterioare din 

perioada 2007-2013 şi perspectivele cooperării transnaţionale în contextul Strategiei 

Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD) în perioada 2014-2020.   
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Anexate, puteți gasi informații detaliate privind agenda evenimentului,invitația de participare, 

precum  și formularul de înregistrare care trebuie completat și transmis la adresa de e-

mail evenimente-mdrap-t@gsgroup.ro. 

 

Conferinta anuala Cluj Innovation Days 2015 

19 – 20 martie 2015, Grand Hotel Napoca 

 

Cluj IT Cluster, unul din cele mai importante organizatii de acest tip din tara, are 

deosebita placere sa va invite sa participati la conferinta sa anuala  Cluj Innovation Days 

2015.  

Tema centrala a evenimentului aflat la cea de a treia editie este 

transferul tehnologic vazut ca instrument posibil de creare de valoare adaugata pentru 

mediul socio-economic. Agenda evenimentului cuprinde vorbitori atat din Romania cat si 

din afara tarii care vor prezenta studii de caz reale si relevante pentru mediul de 

cercetare, dezvoltare, inovare, pentru mediul de afaceri, dar si pentru sectorul public.  

Titlul conferintei este "From Knowledge to Market Value", iar zilele de desfasurare sunt 

19 si 20 martie 2015, evenimentul fiind gazduit de catre Grand Hotel Napoca. 

Mai multe detalii despre eveniment precum si despre optiunile de inscriere sunt disponibile 

pe site-ul dedicat www.clujinnovationdays.com 

 

Targul de imbracaminte si incaltaminte – CONFINTEX – HOLDE 

25 – 29 martie 2015 

Complex HOLDE 

 

  In perioada 25-29 martie 2015 , FEPAIUS si EXPOCONFINTEX  organizeaza in 

mailto:evenimente-mdrap-t@gsgroup.ro
http://www.clujinnovationdays.com/
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cadrul Complexului HOLDE -TARGUL DE IMBRACAMINTE SI INCALTAMINTE  -

 CONFINTEX -HOLDE  

  se va adresa  producatorilor romani care vor putea vinde en gros si en detail . 

  va beneficia de promovare    

o 10.000 de fluturasi promotionali distribuiti in Bucuresti, Afumati, 

Voluntari 

o 4 aparitii in ziarul de mare circulatie RING, distribuit in  100.000  de 

exemplare 

o caravana publicitara 9 zile 

o banere stradale 

o afise stradale 

o promovare on line - Site si Facebook 

o invitatia pentru targ  va fi adresata unui numar de peste 400 de firme . 

 

Aveti atasata adeziunea de participare, pe care va rugam sa o trimiteti semnata si stampilata 

pe email claudia.popescu@holde.ro sau expoconfintex@yahoo.com pana la data de 

10.03.2015. 

In cazul in care aveti nevoie de detalii si informatii va stau la dispozitie : Claudia Popescu : 

0732145455 si Marius COSTEA  : 0769.061.622, 0729.111.972 

 

RFTB  

27 – 29 martie 2015, Bucuresti  

 

In perioada 27-29 martie 2015, la Bucuresti se va desfasura a V-a editie a targului 

RFTB (Romania Fashion Trends and Brands), organizat de Businesstexin. 

Sunt invitate companii din Romania, Bulgaria, Turcia, Serbia dar si din tari ale Uniunii 

Europene! 

-               Au fost trimise invitatii ( 11.000 de contacte) companiilor  din exteriorul 

Romaniei ; 

mailto:claudia.popescu@holde.ro
mailto:expoconfintex@yahoo.com
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-               In Romania se trimit  invitatii la peste 15.000 de profesionisti ai domeniului;  

   Pe site-ul  www.rftb.ro, veti gasi o galerie foto si articole de la editiile anterioare 

(http://rftb.ro/ro/presa/galerie,) 

   Pe langa activitatea de contractari, in primele 2 zile vor avea loc conferinte, 

workshopuri si prezentari de moda. 

 

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. 

 

 

http://www.rftb.ro/
http://rftb.ro/ro/presa/galerie
mailto:office@astricone.eu

