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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. 
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Evenimente/Informatii: 

 

Targul de Textile Tehnice TECHTEXTIL 

04 – 07 Mai 2015,  

Frankfurt 
 

In perioada 04 – 07 mai 2015 , se va organiza la Frankfurt, Targul de Textile Tehnice 

TECHTEXTIL.  

Evenimentul reprezinta principalul targ internaţional pentru textile tehnice si netesute 

fiind structurat pe 11 categorii de produse care acopera intreg spectrul de textile 

tehnice, materiale netesute si textile inovatoare pentru imbracaminte, avand 

aplicabilitate in 12 domenii de activitate care folosesc tehnologii textile moderne, cum 

ar fi: agricultura, constructii, confectii, design interior, industrie, medicina, protectie, 

ambalaje etc. 

 

Misiune economica dedicata clusterelor inovative din Romania si Belgia 

06 – 08 Mai 2015,  

Bruxelles 

 

In perioada 7-8 Mai 2015, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - Centrul 

Enterprise Europe Network impreuna cu Ambasada Romaniei in Regatul Belgiei si Biroul 

de Reprezentare ADR Nord-Est din Bruxelles, vor organiza o misiune economica 

dedicata clusterelor inovatoare regionale, din Romania si Belgia, cu scopul de a 

promova, stimula si intensifica parteneriatele economice si de cercetare in domeniile 

sanatate, tehnologia informatiei si comunicatiilor, textile si constructii. 
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In contextul in care Comisia Europeana, prin DG Grow si DG Regio, sustine ca 

aproximativ 85% din patentele inregistrate, la nivelul Uniunii Europene, apartin 

clusterelor, si criza economica a fost resimtita la un nivel extrem de redus de 

companiile care fac parte dintr-un cluster, indeosebi prin punerea in comun a unor 

resurse in momentele de tensiune maxima ale pietei, evenimentul organizat la Bruxelles 

va reprezentat un raspuns prompt si actual, acesta find organizat la mai putin de o 

saptamana distanta de un eveniment etalon al Comisiei Europene, Grow your Region – 

Delivering Smart Specialization and Economic Transformation through Clusters, care a 

conjugat toate tendintele si posibilitatile de dezvoltare in domeniul IMM-urilor si 

clusterelor in orizontul de timp 2014 – 2020. 

Misiunea economica din Bruxelles va avea doua componente, prima dintre ele fiind 

seminarul international Innovative clusters: a solution for economic development of 
the North-East Region of Romania, ce va fi organizat Joi, 7 Mai in sala Meeus, la 

House of Cities, Municipalities and Regions, din Bruxelles, si o vizita de studiu 

organizata Vineri, 8 Mai in cadrul ICAB – Business and Technology Incubator, 

facilitate satelit a Universitatii Libere Flamande din Bruxelles (VUB). 

  

Workshopul ”Clustere si dezvoltarea sustenabila” 

2 Iunie 2015,  

Sfantu Gheorghe, jud. Covasna 

 

Consortiul Clusterelor din Transilvania organizeaza workshop-ul ”Clustere si 

dezvoltarea sustenabila”, in cadrul ”Saptamanii Europene de Dezvoltare Sustenabila” 

(30 mai - 5 iunie 2015), la restaurantul Orchidea Events, Sf. Gheorghe, judetul 

Covasna. 

Evenimentul va aborda teme privind problematica dezvoltarii sustenabile, modalitatea 

gasirii solutiilor pentru reciclarea deseurilor, posibilitatea dezvoltarii produselor care 

sa minimizeze cantitatea de deseuri, gasirea de posibilitati prin care clusterele pot 

contribui la dezvoltarea durabila.  
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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. 
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