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No.1 Iunie 2014,  

 

Acesta este primul numar al news letter-ului pe care Clusterul Astrico Nord Est il va emite lunar 

pentru membrii sai. In acest material ne dorim sa va aducem spre informare diverse informatii de 

interes general, precum surse de finantare, hotararile Cosiliului de Export, informari cu privire la diverse 

evenimente precum conferinte, targuri nationale si internationale, workshop-uri, misiuni economice 

dar si oferte de produse si servicii pentru industria textila. 

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, el 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. 

Speram ca materialul sa fie de un real folos si sa aduca un aport de informatii utile pentru toti 

membrii nostri. In aceasta ordine de idei pentru a ne imbunatati permanent activitatea si a raspunde 

cat mai bine nevoilor dumneavoastra de informare asteptam opiniile dumneavoastra cu privire la acest 

material. 

 

Evenimente: 

27 iunie 2014, 

Brasov, Hotel Cubix, Bd. Saturn.  

Acces Project Investments alaturi de Afaceri.ro au deosebita placere de a va invita sa participati 

la "Conferinta Afaceri.ro" : ce va avea loc pe data de 27 iunie 2014, la Hotel Cubix, Bd. Saturn, nr. 47, 

Brasov.  

Conferinta este organizata de Camera de Comert si Industrie Brasov, Alchemy Consulting & 

Training SRL Brasov, Arhipelago Interactive, Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii 

(APEC) si PRIME Brasov, eveniment dedicat noilor metode de stimulare a inovatiei si tehnologiei. 

               

http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/102973/100796348/8193712/eb8b5a6cb5017603ea8109029208026f
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/102973/100796348/8193718/2ba9b9358847e5aa450ce08c1a10abcb
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    Printre speakerii care vor lua cuvantul in cadrul conferintei se numara: Elisabeta Moraru – 

Industry Manager Google, Sinica Alboaie – Fondator Axiologic, Alexandru Lazescu – Analist economic, 

Dana Ghinet – Manager Acces Project Investments, Iana Albert si Bogdan Secara – Consultanti Active 

Business Plus. De asemenea va avea loc lansarea cartii “Cei care schimba jocul: Cum gandesc, decid si 

actioneaza antreprenorii romani care se bat cu multinationale” – de Mona Dirtu si Andreea 

Rosca. Tot in cadrul evenimentului va fi lansata si aplicatia Android Afaceri.ro, o sursa de stiri pentru 

participantii la conferintele Afaceri.ro si pentru oamenii de afaceri din Romania. Pentru mai multe 

detalii puteti accesa pagina evenimentului la acest link, iar pentru inscrieri este necesara completarea 

acestui formular. 

Ce vei castiga?  Clienti potentiali, idei si solutii, inspiratie manageriala, contacte si parteneri, Poate 

si o carte cu autograf. 

Cui ne adresam? Antreprenorilor din Brasov, Start-up-urilor creative, Companiilor medii care 
doresc sa-si mareasca afacerea prin intermediul noilor tehnologii. 

Contactele organizatorilor: 

 Pentru informatii suplimentare, inscrieri la conferinta puteti contacta partenerii nostri la adresa: 

evenimente@arhipelago.com 

Acces Project Investments  - Adresa: Sos. Voinesti, nr. 17, Iasi, Jud. Iasi, Tel: +4 0371.170.780  Fax: 

+4 0372 892 823; E-mail: office@acces-investments.eu; Web: http://accesarefonduri.ro/ ; 

http://acces-investments.eu 

www.facebook.com/AccesProjectInvestments; www.linkedin.com/company/Acces-Project-

Investments 

 

30 iunie 2014,  

Ministerul Economiei, Bucuresti 

 In cadrul evenimentului o delegatie de la Ministerul Economiei din Bavaria va face o vizita la 

Ministerul Economiei unde va fi primita de dl. ministru Nita (sau de dl. SdS Bogdan Pandelica).  

Delegatia va cuprinde cca. 30 persoane si unde vor fi discutate cu propuneri de colaborare pe 

domenii de interes pentru ambele parti. Toate propunerile de colaborare din partea reprezentantilor 

romani sunt deosebit de importante si pot fi trmise pe adresa organizatorilor evenimentului cu atat 

mai mult cu cat Bavaria este unul dintre cele mai industrializate landuri ale Germaniei cu o 

componenta intensiva de CD si inovare. De asemenea, clusterele se bucura de o adevarata politica de 

promovare din partea ME din Bavaria. 

Contactele organizatorilor:  

Gabriela Pîrvu, High Counsellor, ME-DPIC; phone: 004-021-202.51.49; GSM: 004-0755.024.880; e-

mail: gabriela_parvu@minind.ro 

http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/102973/100796348/8193712/eb8b5a6cb5017603ea8109029208026f
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/102973/100796348/8193713/1f247f6c4db599acda1e461555502172
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/102973/100796348/8193717/518715932f8442104cb14399e7cd6f7d
mailto:evenimente@arhipelago.com
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/102973/100796348/8193712/eb8b5a6cb5017603ea8109029208026f
mailto:office@acces-investments.eu
http://accesarefonduri.ro/
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/102973/100796348/8193710/1429ee4b1ad2ab0a616c3cc6c73f7bbb
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/102973/100796348/8193711/f25a1c52ec3db61f622b7ba417b9962b
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/102973/100796348/8193709/60d15710a3ce4aa041c3e5f98a0b8c90
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/102973/100796348/8193709/60d15710a3ce4aa041c3e5f98a0b8c90
mailto:gabriela_parvu@minind.ro
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30 iunie 2014, 

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București 

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București vă invită să participați la Conferința 

Furnizor @ CERN Accesarea platformei de achiziții publice de către firmele românești organizată luni, 

30 iunie 2014, la sediul CCIB din Bd. Octavian Goga nr. 2, Amfiteatrul Albastru, in colaborare cu 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-

HH) și Ministerul Educației. 

Conferința este menită să prezinte firmelor românești oportunitățile de a deveni furnizori de 

bunuri și servicii pentru Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) - cel mai mare și 

mai prestigios centru mondial de cercetare în domeniul fizicii nucleare și al particulelor elementare și 

una dintre cele mai importante organizații europene din domeniul cercetării fundamentale.  

La eveniment vor participa reprezentanții IFIN HH care vor oferi informații practice asupra 

condițiilor de participare la licitațiile CERN, organizație care va derula în perioada 2014 – 2016 o serie 

de lucrări de retehnologizare la marele accelerator de particole (LHC), determinând astfel o creștere a 

cererilor de servicii. Totodată, firmele vor fi informate asupra posibilităților de participare la Expoziția 

industriei românești ce va fi organizată în prima parte a anului 2015 de CCIB, la sediul CERN de la 

Geneva - un prim eveniment de amploare organizat în cadrul CERN pentru prezentarea ofertei 

industriei românești, în special în domeniul tehnologiilor avansate (electronică, ICT, inginerie electrică, 

construcții industriale etc). 

România are statutul de stat candidat la Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare, în baza 

Acordului semnat la 11 februarie 2010, la Geneva, și ratificat în 2 noiembrie 2010 prin Legea nr. 

203/2010. România contribuie anual la cheltuielile de capital și la cheltuielile curente ale CERN. Pentru 

a mări beneficiile în plan economic ale participării la CERN, firmele cu sediul în România sunt încurajate 

să participe la cererile de oferte lansate de CERN pentru achiziții. Pentru participare formularul este 

disponibil pe site-ul camerei www.ccib.ro.  

Contactele organizatorilor:  

Argentina TRAICU: argentina.traicu@ccib.ro tel. +40722601171 ; 

        Roxana GHEORGHE:  roxana.gheorghe@ccib.ro tel. +40728 135 876. 

 

 

3 iulie 2014, 
Teatrul  Restaurantului Elisabeta, din Bucureşti, bdul. Regina Elisabeta nr. 45, sector 3,   

Invitatia apartine Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România-
CNIPMMR la organizat pentru lansarea versiunii în limba română a ,,Cartei Albe a IMM-urilor din 
România”, ediţia a-XII-a, care va avea loc joi, 3 iulie 2014, începând cu orele 11.00, la 
Teatrul  Restaurantului Elisabeta, din Bucureşti, bdul. Regina Elisabeta nr. 45, sector 3.  

http://www.ccib.ro/
mailto:argentina.traicu@ccib.ro
mailto:roxana.gheorghe@ccib.ro
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Această invitatie se adresează atat reprezentantilor cat şi companiilor din cadrul structurii 

asociative. 

 

Contactele organizatorilor: 

 Livia ADAM, SECRETARIAT CE, tel: 021 40 10 545; fax: 021/ 312.66.08 email.office@cnipmmr.ro, 
secretariat@cnipmmr.ro,   

 

11.07.2014, 
Savinesti, Neamt sediul Asociatiei Astrico Astrico Nord Est, Str.Uzinei nr.2. 

 
Asociatia Astrico Nord Est si ADR Nord Est organizeaza o intalnire B2B in cadrul proiectului 

ClusterPoliSEE,  
Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a realizat, în perioada aprilie-mai 2014, analiza 

lanțului valoric al clusterului ASTRICO Nord-Est, finalizată printr-un Raport de analiză (detalii pe 
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=clusterpolisee), care oferă  imaginea verigilor ce lipsesc 
din lanțul valoric al clusterului ASTRICO Nord-Est. Aceasta activitate reprezinta o actiune pilot 
implementata la nivelul Regiunii Nord-Est care are ca obiectiv general crearea condițiilor pentru 
integrarea clusterelor, ca și coloană vertebrală a specializării inteligente a economiei Regiunii Nord-Est. 

 
În vederea identificării unui portofoliu de potențiali colaboratori, care pot furniza input-urile 

necesare  pentru îmbunătățirea lanțului valoric al Clusterului Astrico Nord-Est. 
 
Clusterul Astrico Nord Est a fost selectionat ca reprezentand un domeniu prioritar de dezvoltare in 

Regiunea de Dezvoltare Nord Est. Acest studiu si actiunile din cadrul proiectului PoliSEE vor sta la baza 

programelor de dezvoltare si finantare din perioada 2014-2020.  

Evemimentul se doreste o oportunitate de a discuta direct cu entitati din diferite domenii 

(colaboratori industrie, cercetare- invatamant, informatica, alte servicii etc.) care pot fi viitori 

colaboratori ai membrilor respectivi sau chiar ai clusterului. Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne 

contactati fie pe adresa office@astricone.eu fie sa va adresati direct doamnei Liliana Baicu (ADR Nord 

Est email: lbaicu@adrnordest.ro) 

Contactele organizatorilor:  

Asociatia Astrico Nord Est tel.0751.510.401, email offce@astricone.eu, www.astricone.eu ; 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est ; Directia Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea 

Afacerilor ; Tel./Fax: 0233 218.071, 218.072 ; E-mail: lbaicu@adrnordest.ro, info@adrnordest.ro; Web: 

www.adrnordest.ro, www.inforegionordest.ro 

 

 

 

mailto:office@cnipmmr.ro
mailto:secretariat@cnipmmr.ro
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=clusterpolisee
mailto:office@astricone.eu
mailto:lbaicu@adrnordest.ro
mailto:offce@astricone.eu
http://www.astricone.eu/
mailto:info@adrnordest.ro
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22 - 23 Septembrie 2014, 

Centrul de Conferinte Palas din Iasi.  

 

ADR Nord-Est  are deosebita onoare de a va anunta ca va organiza, in parteneriat cu Asociatia 

Nationala a Clusterelor din Romania, in perioada  22 - 23 Septembrie 2014, Conferinta Clusterelor din 

Romania Editia 2014. Locatia aleasa este Centrul de Conferinte Palas din Iasi.  

Conferinta isi propune sa aduca impreuna decidenti in politica de clustere, autoritati publice, 

institutii financiare, asociatii de sprijin si organizatii de management a clusterelor din Europa, pe de o 

parte, universitati, institute de cercetare, societati comerciale si membrii clusterelor, pe de alta parte, 

pentru a asigura un caracter inalt calitativ dar si pragmatic evenimentului.  Participantii vor avea  

 

posibilitatea de a audia alocutiuni ale unor lectori de marca in domeniul politicii de clustere si vor 

putea participa la atelierele de lucru ce vor pune accent pe prezentarea unor modele de lucru 

regionale si evidentierea lectiilor anterior invatate. 

Organizat la finalul proiectului Cluster PoliSEE, proiect strategic finantat prin Programul de 

Cooperare Interregionala Sud-Est Europa, evenimentul va oferi posibilitatea prezentarii si promovarii  

rezultatelor obtinute de catre cei 25 de parteneri in domeniul politicilor de clustere prin metode de 

analiza si evaluare, invatare mutuala si strategii de specializare inteligenta. 

Contactele organizatorilor:   

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Directia Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea 

Afacerilor Liliana Baicu, Tel./Fax: 0233 218.071, 218.072; Mobil: 0745 021438, E-mail: 

lbaicu@adrnordest.ro , www.adrnordest.ro 

 

Surse de finantare: 

Aceasta sectiune a news letter-ului nostru va fi insotita de anexe la fiecare numar. Vom incerca sa 

culegem cat mai multe informatii atat de la partenerii nostri din cluster, precum ADR Nord Est, care au 

déjà experienta in realizarea acestor materiale cat si din diverse alte surse de informare.  

De caurand a fost lansata schema de ajutor de stat si noile credite pentru investitii : 

 1. Schema de ajutor de stat privind investitiile care promoveaza dezvoltarea regionala prin 

crearea de locuri de munca. In cadrul acestei scheme se deconteaza un procent intre 15% si 50% 

mailto:lbaicu@adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro/
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din costurile salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi. Va atasez urmatoarele documente: 

 

   -  Prezentarea Schemei de ajutor de stat instituita prin HG 332/2014, 

   -  Lista documentelor care atesta eligibilitatea. 

2.  Creditele de investitii pentru IMM-uri cu urmatoarele documente: 

 

  -  Credite de investitii pentru IMM-uri acordate in cadrul Programului Romano- Elvetian; 

  -  Credit de investitii pentru IMM si intreprinderi cu capitalizare de piata medie si mare 

  -    Linie pentru capital de lucru 

Va transmitem anexate informatii privind oportunitatile de finantare pentru perioada urmatoare, 

dedicate societatilor comerciale si clusterelor. 

 

Opiniile dumneavoastra : 

Asteptam opiniile dvs pe adresa office@astricone.eu 

Cu stima,  

Echipa Astrico Nord Est. 

 

 

mailto:office@astricone.eu

