
Astrico Nord Est Cluster  
  
 
 
 

                                                                                                                                Newsletter No. 2/07.2014 
 “Dezvoltarea institutionala a Clusterului Astrico Nord Est” ID proiect 49751                                                                                                                                              

 

2014 

1 

 

No. 2 Iulie 2014 

 

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. 

 

Evenimente: 

 

28 iulie 2014, 

Camera de Comerț și Industrie Neamt 

 

  Camera de Comerț și Industrie Neamt vă invită să participați la   programul Erasmus in data de 28.07.2014, ora 

19:30, The Library Bar, Central Plaza Hotel.  

Erasmus pentru tinerii antreprenori este un program de schimb transfrontalier care oferă antreprenorilor noi sau 

aspiranţi şansa de a învăţa de la antreprenorii cu experienţă care conduc mici companii în alte ţări participante.  

Schimbul de experienţă are loc în cadrul unui stagiu cu antreprenorul cu experienţă, ceea ce permite antreprenorului 

nou să dobândească abilităţile necesar necesare conducerii unei mici firme. 

Stagiul este parţial finanţat de Uniunea Europeană. 

Programul ofera o valoare adăugată deosebită companiilor: printre eventualele beneficii se numără schimbul de 

cunoştinţe şi de experienţă, oportunităţile de networking (socializare/colaborare) în Europa, noi relaţii comerciale sau 

pieţe externe. 

Participarea la eveniment este gratuita. 

 



Astrico Nord Est Cluster  
  
 
 
 

                                                                                                                                Newsletter No. 2/07.2014 
 “Dezvoltarea institutionala a Clusterului Astrico Nord Est” ID proiect 49751                                                                                                                                              

 

2014 

2 

15 – 17 octombrie 2014 

Camera de Comert si Industrie, Arad 

Ca si reprezentant al intereselor judetului Arad, Camera de Comert, Industrie si Agricultura, cu sprijinul 

partenerilor sai redutabili, organizeaza anual, in decursul lunii octombrie, evenimentul international ECOMEDIU. 

Una dintre cele mai importante problematici cu care se confrunta astazi lumea este cea a impactului negativ pe care 

industrializarea si utilizarea ineficienta a resurselor naturale le au asupra mediului. 

ECOMEDIU nu mai este de multa vreme un eveniment regional. Domeniul de interes, cel de gasire si promovare 

de solutii pentru conservarea mediului inconjurator este o preocupare majora la nivel mondial, iar tara noastra este 

“prinsa” deja in angrenajul general legiferat la nivel european. 

Date de contact organizatori:  

Liana Cotuna 

Manager eveniment 

+40.730.188 295 

liana.cotuna@ccia-arad.ro 

 

Doina Vasilescu 

Manager eveniment 

+40.730.188 292 

doina.vasilescu@ccia-arad.ro 

 

Gabriel Leucuța 

Manager eveniment 

+40.257.208 800 

gabriel.leucuta@ccia-arad.ro 

 

Surse de finantare: 

 

 

1. In perioada 28 iulie 2014  - 11 august 2014 se pot depune proiecte in cadrul programului care vizeaza 

„Dezvoltarea economiei sociale”. 

Suma alocata sesiunii de finantare: 200 milioane de euro; 

Modalitatea de evaluare: in functie de punctaj; 

Perioada de depunere: 28 iulie 2014 – 11 august 2014; 

Durata de implementare: Minim 6 luni si maxim 12 luni; 

Contributia solicitantului/valoarea finantarii 

Categorii de beneficiari (solicitanti, parteneri nationali si/sau transnationali): 

1. ONG‐uri; 

2. Cooperative; 

3. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice; 

4. Furnizori de servicii sociale; 

5. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati; 

6. Intreprinderi implicate in economia sociala; 

mailto:liana.cotuna@ccia-arad.ro
mailto:doina.vasilescu@ccia-arad.ro
mailto:gabriel.leucuta@ccia-arad.ro


Astrico Nord Est Cluster  
  
 
 
 

                                                                                                                                Newsletter No. 2/07.2014 
 “Dezvoltarea institutionala a Clusterului Astrico Nord Est” ID proiect 49751                                                                                                                                              

 

2014 

3 

7. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ‐teritoriale). 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de 

profit/venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze 

sau reintegreze pe piata muncii, in structurile economiei sociale si/sau in economia formala; 

 Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de 

locuri de munca la nivel regional si local; 

 Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin 

infiintarea parteneriatelor public/private in domeniul economiei sociale; 

 Consolidarea capacitatii structurilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii intre organizatii. 

SC ACCES PROJECT INVESTMENTS  va ajuta sa stabiliti daca indepliniti sau nu conditiile generale de 

finantare, care sunt costurile finantarii, procedura si durata de obtinere, actele necesare solicitate de finantatorul 

programului, precum si asistenta la implementarea cu succes a proiectului. 

Pentru a afla detalii suplimentare accesati: http://accesarefonduri.ro/finantare-nerambursabila-de-200-

milioane-euro-disponibila-pentru-dezvoltarea-economiei-sociale/ 

Date de contact:  

Echipa API! 

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  

2. S-a prelungit termenul de aplicare la cea de-a doua ediție a Programului de Asistență pentru Comercializarea 

Inovării din România (RICAP). Pentru a oferi oportunitatea de a se înscrie pentru cât mai mulți inovatori, aplicațiile la 

program se primesc până joi, 31 iulie 2014. 

RICAP este un program care susține antreprenorii români cu tehnologii inovatoare să ajungă pe piețe internaționale cu 

produsele lor. Parteneri: CRIDL şi Larta Institute, implementat cu sprijinul Gea Strategy & Consulting şi finanţat 

de Romanian-American Foundation. 

Aplicația se face online după crearea unui cont pe www.ricap.ro, iar completarea formularului de aplicare durează 

aproximativ 30 de minute. 

În urma evaluării aplicațiilor, vor fi selectați 15 antreprenori care au dezvoltat o tehnologie inovatoare, fie că este 

vorba despre energie, bio-tehnologii, agricultură, ICT sau orice alt domeniu tehnologic.  

Echipa RICAP urmărește să vă fie cât mai ușor să identificați care sunt avantajele pe care le oferă programul, cum v-

ar putea suține și dacă este potrivit pentru dumneavoastră, fie că ați mai aplicat sau nu la ediția anterioară a RICAP. 

http://accesarefonduri.ro/finantare-nerambursabila-de-200-milioane-euro-disponibila-pentru-dezvoltarea-economiei-sociale/
http://accesarefonduri.ro/finantare-nerambursabila-de-200-milioane-euro-disponibila-pentru-dezvoltarea-economiei-sociale/
mailto:office@acces-investments.eu
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/110742/100796348/8418830/f3b6c92c807d55016a0a5f49974959e6
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/110742/100796348/8418827/a0881794cb967853a6a0a106f1348914
http://nl.acces-investments-mail.eu/clk/110742/100796348/8418827/a0881794cb967853a6a0a106f1348914
http://ricap.us7.list-manage.com/track/click?u=ae8d9ef096d46f0710710adb7&id=c9d09c31de&e=89238e4fee
http://ricap.us7.list-manage.com/track/click?u=ae8d9ef096d46f0710710adb7&id=9b8b0f62ac&e=89238e4fee
http://ricap.us7.list-manage1.com/track/click?u=ae8d9ef096d46f0710710adb7&id=7334ca4153&e=89238e4fee
http://ricap.us7.list-manage.com/track/click?u=ae8d9ef096d46f0710710adb7&id=b856b71502&e=89238e4fee
http://ricap.us7.list-manage1.com/track/click?u=ae8d9ef096d46f0710710adb7&id=48b83efb83&e=89238e4fee
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De aceea, echipa vă este aproape în procesul de completare a aplicațiilor și vă roagă să nu ezitați să îi contactați cu 

întrebări specifice la contact@ricap.ro sau la tel (+40) 758.115.503. 

 

Dacă vreți să aflați cum a funcționat RICAP pentru inovatorii participanți în prima ediție și cine sunt ei, blogul 

RICAP este actualizat cu testimoniale ale inovatorilor și ale mentorilor, precum și cu câteva studii de caz. Prin 

intermediul rețelei internaționale pe care RICAP o pune la dispoziție, inovatorilor li se asigură oportunități de 

conectare cu posibili parteneri internaționali și know-how, iar prin procesul de mentorat unu la unu cu mentori din 

SUA și din România, se asigură asistență targetată pe nevoile fiecărui inovator pentru a ieși pe piața internațională și a 

deveni profitabil. 

Date de contact:  

Echipa RICAP  

Telefon : (+40) 758.115.503. 

e-mail : contact@ricap.ro 

 

 

3.  Comisia Europeana si Grupul Bancii Europene de Investitii au semnat un acord de parteneriat pentru lansarea, 

peste cateva saptamani, a unei noi generatii de instrumente financiare europene si servicii de consultanta pentru a 

ajuta IMM si intreprinderile inovatoare sa obtina mai unsor finantare: InnoFin - finantare pentru inovatori. Valoarea 

fondurilor avute la dispozitie, din cadrul H2020, este de peste 24 miliarde EUR, destinate activitatilor de cercetare si 

inovare din IMM si mari intreprinderi, inclusiv pentru imbunatatirea infrastructurii de cercetare. Din cele declarate de 

oficialii europeni, in final, pe aceasta cale, se asteapta ca valorile finale in C&I sa fie in valoare de 48 miliarde EUR.  

 

 

4. În data de 18 iulie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat un seminar de 

instruire, cu scopul de a veni în sprijinul noilor beneficiari Regio în implementarea corectă a proiectelor pentru care au 

obţinut, în luna iunie, finanţare nerambursabilă de 100% din FEDR şi de la bugetul de stat.  

La această întâlnire de lucru au participat reprezentanţi ai mediului privat din regiunea Sud Muntenia, care au primit 

asistenţă financiară în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, 

Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. 

În cadrul seminarului, noii beneficiari privaţi au primit informaţii utile despre etapele implementării proiectelor. Cu 

această ocazie, echipele ce asigură managementul proiectelor au primit detalii de specialitate despre procesul de 

derulare a proiectelor, despre regulile privind identitatea vizuală Regio, ce trebuie să fie respectate în activităţile de 

informare şi publicitate, precum şi despre documentele folosite în implementarea contractelor (prefinanţare, notificare 

privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, termen de depunere, documente ce trebuie să însoţească 

cererile de plată). Totodată, beneficiarii de fonduri Regio au fost informaţi despre cum trebuie realizate achiziţiile 

publice în cadrul proiectului‚ principii şi reguli, întocmirea documentaţiei de atribuire, precum şi despre conformitatea 

dosarului achiziţiei. 

 

mailto:contact@ricap.ro
tel:%28%2B40%29%20758.115.503
http://ricap.us7.list-manage1.com/track/click?u=ae8d9ef096d46f0710710adb7&id=aca2b77445&e=89238e4fee
http://ricap.us7.list-manage.com/track/click?u=ae8d9ef096d46f0710710adb7&id=3579748110&e=89238e4fee
http://ricap.us7.list-manage.com/track/click?u=ae8d9ef096d46f0710710adb7&id=73206e006d&e=89238e4fee
tel:%28%2B40%29%20758.115.503
mailto:contact@ricap.ro
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5. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM 

POSDRU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a publicat spre consultare schițele Ghidului Solicitantului - 

Condiții Specifice pentru urmatoarele: 

- DMI 1.1. strategic - „Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educația inițială”  

- DMI 3.2. strategic - „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică”   

- DMI 3.2. strategic -„Competențe pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, țesuturi și  

celule”  

- DMI 6.2. strategic - „Formare profesională pentru îmbunatațirea participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”  

- DMI 6.4. strategic -„Inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii”  

Va rugăm sa transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastră privind îmbunatățirea acestor documente 

până în data de 24.07.2014, ora 12.00 la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro 

 

   

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. 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/cs1.1.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/cs3.2.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/cs3.2.1.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/cs6.2.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/cs6.4.pdf
javascript:a52ef029e5(['consultareGSCS','fonduri-ue.ro'].join('@'));
mailto:office@astricone.eu

