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No. 3 August 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: 

 

Al 6-lea Forum Ambient Assisted Living (AAL) Programme si Brokerage,  

9 - 12 Septembrie 2014,  

Bucuresti, Palatul Parlamentului 

 

  UEFISCDI,  membra a Asociatiei AAL avand sprijinul Ministerului Educatiei Nationale, va organiza 

in perioada 9 - 12 septembrie 2014, la Bucuresti, al 6-lea Forum Ambient Assisted Living (AAL) Programme 

destinat in principal unitatilor din domeniul ICT. 

 

Evenimentul se adreseaza persoanelor care activeaza in domeniul AAL - Ambient Assisted Living, din Europa, 

reprezentantilor  Comisiei Europene, ai platformei europene Age,  ai domeniului TIC (ICT), utilizatori finali si 

cercetatorilor. 

Agenda (draft) a forumului este disponibila aici 

Inregistrare: http://aalforum.uefiscdi.ro/conference/register 

http://www.aal-europe.eu/
http://www.aalforum.eu/programme
http://aalforum.uefiscdi.ro/conference/register/
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Editiile anterioare ale Forumului AAL au fost gazduite in perioada 2009-2013 de instututii din: Austria, 

Danemarca, Italia, Olanda si Suedia. Evenimentele au reunit intre 500 si 1200 participanti anual, cu pana la 40 de 

sesiuni paralele si pana la 70 de expozanti. Tematicile editiilor anterioare ale Forumului AAL precum si detalii 

despre fiecare eveniment sunt disponibile la: www.aalforum.eu 

Persoane de contact UEFISCDI: 

Ioana FAGARASAN, E-mail: ioana.fagarasan@uefiscdi.ro, tel.: +40 21 302 38 81 

Adriana ROTAR, E-mail: adriana.rotar@uefiscdi.ro, tel.: +40 21 30 80 567 

Detalii, mai multe informatii: http://www.aalforum.eu/; aalforum@uefiscdi.ro; 

http://www.aalforum.eu/side-events-2014 

 

Cu acesta ocazie se organizeaza un eveniment de Brokerage in data de 9 Septembrie 2014, Bucuresti, Palatul 

Parlamentului 

Ideal-ist, Reteaua Punctelor Nationale de Contact din domeniul ICT,  in cooperare cu Enterprise Europe 

Network va invita la evenimentul de brokerage cu intalniri pre-aranjate,  fata-in-fata la AAL-Forum 2014. 

Acest eveniment prilejuieste crearea de parteneriate pentru call-uri AA sub Horizon 2020L, discutii privind noi 

idei de proiecte. 

Detalii, informatii: http://www.b2match.eu/aal2business ; Registration ; Brokerage-EEN ; office@ipacv.ro 

 

Simpozion de noutati legislative in proprietatea intelectuala 

18 – 21 septembrie 2014 

      CNCPIR 

 

CNCPIR organizează un simpozion de noutăți legislative la Hotelul Elite din Balcic (Bulgaria) în perioada 

18-21 Septembrie 2014. Simpozionul va avea loc vineri 19 Septembrie, iar în data de sâmbătă 20 Septembrie 

este programată o excursie la Nessebar precum și vizitarea castelului Reginei Maria din Balcic. 

Noutățile se referă la domeniile majore ale proprietății industriale.  

http://www.aalforum.eu/
mailto:ioana.fagarasan@uefiscdi.ro
mailto:adriana.rotar@uefiscdi.ro
http://www.aalforum.eu/
mailto:aalforum@uefiscdi.ro
http://www.aalforum.eu/side-events-2014
http://www.ideal-ist.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.aalforum.eu/
http://www.b2match.eu/aal2business
https://www.b2match.eu/aal2business/registration
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d6a43284-41e3-4921-b857-22237fb12f45
mailto:office@ipacv.ro


Astrico Nord Est Cluster 
  
 
 
 

                                                                                                                                Newsletter No. 3/08.2014 
 “Dezvoltarea institutionala a Clusterului Astrico Nord Est” ID proiect 49751                                                                                                                                              

 

2014 

3 

- În ceea ce privește brevetele de invenție, - recent promulgata lege nr. 471/26.VI.2014 privind invențiile de 

serviciu si impactul ei asupra inventiilor salariatilor. 

- În domeniul mărcilor --procedura mărcii comunitare 

- În domeniul desenelor și modelelor industriale -- ultimele modificări ale legii republicată în aprilie 2014. 

- În fine, dar nu mai puțin important,  impactul noului cod de procedură civilă asupra spețelor de proprietate 

industrială. 

 

Cine ar trebui sa participe? 

-Factori de decizie din intreprinderile care au salariati-inventatori; 

-Consilieri juridici, consilieri de proprietate industriala, avocati; 

-Anterprenori 

 

MODEXPO 

25 – 28 septembrie 2014 

      

 

In perioada 25-28 septembrie 2014 are loc cea de-a 18-a editie a Expozitiei Internationale de tesaturi textile, 

imbracaminte, pielarie, blanarie, incaltaminte marochinarie si accesorii - MODEXPO. 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie organizeaza in cadrul MODEXPO un 

seminar, la care sunteti invitati sa participati. 

Tot in cadrul MODEXPO va avea loc si o prezentare de moda. De organizarea acesteia si de logistica se vor 

ocupa organizatorii expozitiei.  

Sunteti invitati sa participati la aceasta prezentare cu colectiile proprii de moda. 
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Ministerul Economiei 

Departamentul de Comert Exterior si Relatii Internationale 

 

Ministerul Economiei, Departamentul de Comert Exterior si Relatii Internationale transmite proiectul Programului 

de promovare a exportului pe anul 2015 (PPE 2015), in ceea ce priveste participarea la targuri si misiuni, validat de 

comitetele sectoriale. 

In conformitate cu Procedura operationala a Ministerului Economiei, va rugam sa ne transmiteti acordul dvs. privind 

proiectul PPE 2015 pentru targuri si misiuni, pana la data de 07.08.2014, la urmatoarele adrese: 

costin.lianu@dce.gov.ro,  cecilia.deaconescu@dce.gov.ro, vodita.popescu@dce.gov.ro, marius.dragos@dce.gov.ro. 

  

 

Surse de finantare: 

 

 

1. AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial nr. 585/5.08.2014 a Ordinului pentru aprobarea Ghidului 

Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul POSDRU 2007-2013 în 

anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169 „Formare 

profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“, nr. 170 „Şanse egale şi 

respect“, nr. 171 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii“. 

Pentru Cererile de propuneri de proiecte nr. 169, nr. 170 și nr. 171, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din 

data de 21.08.2014, ora 10.00, până în data de 4.09.2014, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii de 

finanţare de către solicitant. 

2. Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii 

Specifice pentru DMI 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”. 

 

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 18.08.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra 

privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail:  consultareGSCS@fonduri-ue.ro 

 

   

Anexate prezentului newsletter, va trasmitem informatii suplimentare privind evenimentele si 

informarile prezentate, informatii dedicate atat societatilor comerciale cat si clusterelor. 

mailto:costin.lianu@dce.gov.ro
mailto:cecilia.deaconescu@dce.gov.ro
mailto:vodita.popescu@dce.gov.ro
mailto:marius.dragos@dce.gov.ro
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gscs3212082014.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gscs3212082014.pdf
mailto:consultareGSCS@fonduri-ue.ro
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Opiniile dumneavoastra : 

Asteptam opiniile dvs pe adresa office@astricone.eu 

Cu stima,  

Echipa Astrico Nord Est. 

 

 

mailto:office@astricone.eu

