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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: 

 

Conferinta Nationala a Clusterelor ”Clusters – innovative business models” 

04 – 05 Iunie 2015,  

Cluj Napoca 
 
Cea de a patra Conferinta Nationala a Clusterelor va avea loc la Cluj Napoca in perioada 

4-5 iunie 2015, in cadrul USAMV Cluj Napoca si la Centrul de Cultura Urbana Casino.  

In cadrul conferintei se vor aborda subiecte de interes general privind finantarea 

mediului de afaceri si produse de finantare dedicate clusterelor, transferul tehnologic 

– oportunitate de dezvoltare a afacerii, modalitati prin care clusterele pot excela, rolul 

clusterelor în implementarea strategiilor europene, nationale si regionale. De 

asemenea, se vor aborda sectiuni dedicate domeniilor agroindustrial, mobilier, IT si 

lifestyle, alaturi de sesiuni de brokeraj prin care se încurajeaza dezvoltarea unor 

colaborari atat regionale, cat si sectoriale si/sau trans-sectoriale. 

 

Conferinta Internationala ”World Textile Conference – AUTEX 2015” 

10 – 12 Iunie 2015,  

Palatul Cercului Militar National, Bucuresti 

 

Romania are anul acesta privilegiul de a fi gazda editiei cu numarul 15 a Conferintei 

Internationale ”World Textile Conference – AUTEX 2015”, organizata in parteneriat 

de catre  Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Textile, 

Pielarie si Management Industrial si Asociatia Universitatilor cu profil textil din 

Europa –Autex. 

In perioada 10-12 iunie 2015, conferinta AUTEX va aduce la palatul Cercului Militar 

National din Bucuresti peste 300 de specialisti internationali din institute de 

cercetare, reprezentanti ai universitatilor si companiilor din domeniu, oferind o 
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excelenta oportunitate pentru impartasirea celor mai noi realizari privind cercetarea si 

dezvoltarea produselor textile. Organizatorii isi propun sa ofere un loc privilegiat 

companiilor si in general agentilor economici interesati de promovarea excelentei 

stiintifice din domeniul textilelor si de stimularea actiunilor care presupun schimbul de 

bune practici pe segmentul inovarii acestui domeniu. 

 

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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