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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. 
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Evenimente/Informatii: 

Evenimentul ”Seara Oamenilor de Afaceri 

11 Martie 2015,  

Restaurantul La Bordei 

 

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

Afaceri, eveniment  care va avea loc, miercuri, 11 martie, 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: 

 

1. Peste 300 de oameni de afaceri din care: investitori, patroni, directori, reprezentanti a unor 

companii, proprietari etc; 

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

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; 
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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;  

 

 

Workshop-ul ”Radiografia firmei tale – momentul adevarului” 

13 Martie 2015,  

Camera de Comert si Industrie Iasi 

 

 

Mediul de afaceri actual este foarte complex iar pentru a face fata provocarilor 

este foarte important ca fiecare antreprenor sa isi cunoasca foarte bine atat propriul 

business, cat si piata pe care activeaza. 

Acces Project Investments va ofera oportunitatea de a participa la workshop-ul 

“Radiografia firmei tale - momentul adevarului”, destinat  reprezentantilor companiilor 

din zona Nord-Est care doresc sa identifice modalitati prin care isi pot dezvolta 

afacerea. 

 

Temele principale care vor fi dezbătute in cadrul workshop-ului: 

 Stiti ce doresc cu adevarat clientii dvs. sau considerati ca acestia cumpara oricum si 

orice livrati? 

 Stabiliti obiective sau aplicati principiul "Merge si asa!"? 

 Revizuiti des obiectivele sau "La anul si la multi ani"? 

 Momentul critic - "doliu" sau "petrecere"? 

 Management „pe bune” sau „de fatada”? 

 "Sky is the limit" in incercarea de a creste cifra de afaceri? 

 Va regasiti in sintagma "Ai carte, ai parte!" sau reteta succesului a fost alta? 

 Marketing-ul: perioada interbelica sau secolul XXI? 

 Cum va asigurati ca mesajul de promovare se adreseaza direct clientilor interesati? 

Care sunt canalele prin care comunicati cu clientii dvs.? Folositi online-ul in vanzari? 
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 Considerati ca sunteti un model de inspiratie pentru altii sau dvs. sunteti cel care cauta 

inspiratie? 

 Ati dezvoltat business-ul pentru a face bani sau din placere? 

 

Data: 13 Martie 2015, in intervalul orar 09.15 – 13.15. 

Locatia: Camera de Comert si Industrie Iasi, Sala Ecourilor (B-dul Carol I, Nr. 27, Dealul Copou, 

Iasi). 

Trainer “Radiografia firmei tale - momentul adevarului”: Dana Ghinet, manager Acces Project 

Investments; 

Pret: 200 lei/persoana (fara TVA). 

Durata: 4 ore 

  

Pentru confirmarea participării, vă rugăm să transmiteți formularul de înscriere completat, 

disponibil aici. Accesul la workshop se va face pe baza transmiterii dovezii de plata la 

numărul de fax: 0372.892.823 sau la adresa de e-mail: office@acces-investments.eu 

 

 

Seminar Consiliul Concurentei 

19 Martie 2015,  

Sala ”Creanga” din cadrul Consiliului Judetean Neamt 
  

Vă semnalăm oportunitatea participării membrilor clusterului ASTRICO Nord-

Est la seminarul organizat de Consiliul Concurenței, la Piatra Neamț, în data de 19 

martie 2015, începând cu ora 8.30 (Sala “Creangă” din cadrul Consiliului Judetean 

Neamț, str. Alexandru cel Bun nr.27 ).  

Agenda acestui eveniment cuprinde informații de interes privind conceptul de ajutor 

de stat, forme și modalități de acordare, ajutorul de minimis, obligațiile 

furnizorilor, autorizarea ajutoarelor de stat, normele de concurență 

neloială. Participarea este gratuită. 

http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/185312/100796348/9407245/73ceecc797138516ab37f3481caab9f8
mailto:office@acces-investments.eu


 
 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. 10/03.2015 
 “Dezvoltarea institutionala a Clusterului Astrico Nord Est” ID proiect 49751                                                                                                                                              

 
5 

Anexată, puteți găsi agenda detaliată a acestui eveniment și vă adresăm rugămintea de 

a confirma participarea la adresa de e-mail: lbaicu@adrnordest.ro. 

 

Conferinta ”Competitivitate, inteligenta si valoare adaugata prin servicii private 

– Servicii de inovare 

24 Martie 2015,  

Hotel Hilton, Bucuresti 
  

Patronatul Serviciilor Private din Romania organizeaza conferinta 

intitulata ”Competitivitate, inteligenta si valoare adaugata prin servicii private – 
Servicii de inovare”, in  data de 24 Martie 2015. Evenimentul isi propune, pe de o 

parte, sa aduca in prim plan potentialul inovativ al serviciilor private din Romania, si pe 

de alta parte, sa asigure cadrul formal pentru dezbaterea unor teme de actualitate 

pentru sectorul de inovare. 

In cadrul conferintei si-au anuntat participarea, in calitate de vorbitori, mai 

multe personalitati din sfera sectorului de inovare, cum ar fi Domnul Eugen 

TEODOROVICI – Ministrul Fondurilor Europene, Domnul Sorin CAMPEANU – Ministrul 

Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Doamna Dana GHEORGHE – Director General OI 

POS CCE ANCS si Domnul Prof.univ.dr. Anton ANTON – Presedinte al Senatului UTCB, 

precum si reprezentanti ai unor companii private romanesti cu rezultate notabile in 

domeniile cercetarii, dezvoltarii si inovarii. 

Mai multe informatii despre tematica Conferintei se regasesc in Programul 

atasat. 

Taxa de participare la conferinta este de: 

 100 lei/persoana, pentru organizatiile membre ale Patronatului 

Serviciilor Private din Romania(aderarea se poate face online prin 

accesarea formularului de la adresa http://www.patronatsp.ro/adera/); 

 200 lei/persoana, pentru ceilalti participanti. 

mailto:lbaicu@adrnordest.ro
http://www.patronatsp.ro/adera/
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Va rugam sa confirmati disponibilitatea Dumneavoastra de a participa la 

acest eveniment, prin completarea formularului de confirmare atasat si transmiterea 

acestuia prin e-mail, la adresa office@patronatsp.ro. 

 

Evenimentul de promovare, contractare si subcontractare Fashion Peek 

21 – 22 Aprilie 2015,  

Hotel Caro, Bucuresti 
 

Avem deosebita placere de a va invita sa va alaturati noua la evenimentul de promovare, 

contractare si subcontractare FASHION PEEK, aflat la cea de-a treia editie, 

organizat in Bucuresti, la Hotel Caro, in perioada    21 - 22 aprilie 2015. 

‘’FASHION PEEK’’, reprezinta o platforma de elita care reuneste sub aceeasi cupola 

mari producatori de confectii din Romania, producatori straini de fire tesaturi si 

accesorii, exportatori romani si importatori europeni, designeri, lanturi specializate de 

magazine dar si consultanti reputati in industria modei. 

 Au fost transmise invitatii de participare la peste 15.000 firme potential interesate 

de produse din Romania pentru care, la cerere, se vor organiza intalniri B2B in cadrul 

expozitiei. Pentru a asigura continuitatea in identificarea de oportunitati 

de  afaceri,  firmele expozante raman in baza de date a Fashion Peek (fpeek 

connections), conectata la o platforma europeana de match-making, fiind  astfel 

transmise pe perioada unui an numeroase cereri/oferte, de produse si servicii, de 

subcontractare, propuneri de parteneriate in joint-ventures, sau in call-uri pentru 

proiecte.    

Organizat in parteneriat cu Federatia Patronala din Textile, Confectii, Pielarie 

(FEPAIUS), structura care faciliteaza participarea firmelor romanesti la unele dintre 

cele mai importante targuri si expozitii europene in industria modei, evenimentul isi 

propune sa raspunda necesitatilor reale ale industriei de profil din Romania, de 

facilitare a promovarii ofertei proprii atat pe pietele externe cat si pe cea interna. Ca 

mailto:office@patronatsp.ro
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urmare,  FASHION PEEK, ofera ocazia  producatorilor romani de a prezenta 

presedintilor si directorilor targurilor internationale Premiere Vision Paris, Messe 

Frankfurt- Texworld sau Fashion SVP Londra  oferta si colectiile proprii in vederea 

selectarii ca si expozanti  la aceste evenimente. 

Expozitia se adreseaza intregului mediu de afaceri romanesc oferind  tuturor celor 

prezenti posibilitatea de a audia, prezentari valoroase pe subiecte  variate de 

actualitate, in cadrul unor sesiuni dedicate de informare, sustinute  de  catre 

profesionisti din domeniu, analisti de moda, designeri, consultanti romani si straini. 

In premiera la aceasta editie lansam conceptul de pop-up store producatori romani in 

cadrul Fashion Peek. 

  

 

Misiune de fact finding dedicate managerilor de cluster 

17 – 21 Mai 2015,  

Lyon 

 

Avand in vedere experienta franceza deosebita in elaborarea si implementarea 

planurilor de dezvoltare a clusterelor, CLUSTERO - Asociatia Clusterelor din Romania 

in colaborare cu France Clusters – Asociatia Clusterelor si Polilor de Competitivitate 

din Franta si ERAI – Agentia de Dezvoltare Regionala Rhone Alpes organizeaza in 

perioada 17-21 mai a.c., la Lyon, o misiune de fact-finding dedicata  managerilor de 

cluster coroborata cu  o sesiune de instruire cu accent pe elaborarea strategiilor de 

dezvoltare si internationalizare.  

In plus, in cadrul unor sesiuni de matchmaking si a unor vizite dedicate, vor avea 

loc intalniri bilaterale intre clusterele romanesti si cele franceze din regiunea Rhone 

Alpes, reprezentand o buna oportunitate pentru divesificarea portofoliului de clienti 

externi. 

  

In plus, pentru firmele membre ale clusterelor, misiunea economica este inclusa in 

Programul de Promovare a Exportului sustinut de catre Ministerului Economiei. Astfel, 

costurile ce revin firmelor se reduc la jumatate din costrurile de transport si cazare. 
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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

