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No. 4 Septembrie 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: 

 

Conferinta Nationala a Custerelor 

22– 23 septembrie 2014 

      Hotel Unirea, Iasi 

 

          In perioada 22-23 septembrie, se va desfasura la Iasi, cea de a treia Conferinta Nationala a clusterelor. 

          Teme precum competitivitatea clusterelor, excelenta in management, finantarea clusterelor in perioada 

2014-2020,  vor fi dezbatute de renumiti specialisti internationali si clustere din țări precum Austria, Italia, 

Grecia, Bulgaria, Germania, Franța, Spania, Danemarca precum și de reprezentanți ai Comisiei Europene. 

Asa cum s-a obisnuit deja la editiile anterioare, evenimentul va avea un caracter practic prin organizarea 

brokerajului cluster to cluster in care exista posibilitatea derularii unor discutii bilaterale cu alti colegi din 

domenii si clustere de interes din Europa si din tara. 

Organizatorii ofera posbilitatea promovarii imaginii/produselor/serviciilor/identitatii 

clusterelor/organizatiilor prin cadrul conferintei. 

Inregistrarea pentru conferinta se face direct la events.finantare.ro  

http://events.finantare.ro/
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Editia de toamna RFTB 

14 – 16  Octombrie 2014,  

Crystal Palace Ballrooms, Bucuresti 

 

 

In perioada 14-16 octombrie 2014, la Crystal Palace Ballrooms 

din București, Businesstexin va organiza o noua ediție a târgului de contractări RFTB. 

 Considerat de mulți profesioniști ai industriei modei o platformă ce promite mult pentru viitor, RFTB vă 

întâmpină cu tendințele sezonului de toamnă-iarnă 2015-2016, cu o oferta consistentă de colecții  de 

confecții și încăltăminte pentru sezonul de iarna 2014-2015, propuneri pentru primavară-vară 2015, colecții 

de accesorii și țesături, precum și noutăți în materie de utilaje de confecții și                                                        

încălțăminte.                                                                                                   

RFTB este un eveniment care oferă  informaţia necesară producerii colecţiilor exact la ȋnceput de 

fiecare sezon, fiind un eveniment destinat să susţină industria şi buna ei funcţionalitate. Ne dorim să ne 

aliniem sistemului internaţional, iar producătorii români să ȋnceapă să fie remarcaţi pe piaţă cu branduri 

proprii şi nu doar ca sursă de forţă de muncă ieftină, ȋn timp ce producătorii străini să poată fi parteneri de 

afaceri cu cei români ȋntr-o relaţie de tipul win-win (câştig-câştig). 

Organizatorii au invitat peste 7000 de antreprenori din Romania,  peste 1000 din Bulgaria, 3000 din Turcia, 

500 din Serbia, 200 din Ungaria, 100 din Republica Moldova şi peste 5000 de antreprenori din Europa de 

Vest. 

RFTB este un eveniment intens promovat ȋn rândul specialiştilor industriei. 

 

Colecţiile pregătite a fi expuse ȋn vederea contractărilor la RFTB vor fi pentru sezonul: 

toamnă/iarnă 2014-2015 (confecţii) 

primăvară/vară 2015 (confecţii) 

toamnă/iarnă 2015-2016 (ţesături, piele) 
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Gala ”Topul firmelor nemtene”2013 

17 octombrie 2014 

Central Plaza, Piatra Neamt 

      

 

În baza atribuţiilor conferite de Legea nr. 335/2007 Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ organizează pe data 

de 17 octombrie a.c. începând cu ora 18.00 cea de a XXI-a ediţie a TOPULUI FIRMELOR.  

Ordinea de clasare în Top a avut la bază o metodologie unică la nivelul Sistemului Cameral Naţional, aprobată 

de către Colegiul de Conducere al CCI Neamț, care a evaluat performanţele atinse de operatorii economici în 

funcţie de principalii indicatori financiari din bilanţul contabil pe anul 2013 : cifra de afaceri netă, profitul din 

exploatare, rata profitului, eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat.  

 

DATE STATISTICE – judeţul Neamţ  

 

deplinit criteriile de Top  

-au clasat pe primele 10 locuri în Top  

-au clasat pe primele 3 locuri in Top  

 

Evenimentul se va desfăşura în ziua de 17 octombrie 2014, ora 18.00, la Central Plaza din Piatra Neamţ.  

 

Expozitia Premiere Vision 

29 – 31 octombrie 2014 

Istambul 

 

In perioada 29-31 octombrie, la Istambul, se va organiza expoziţia Première Vision. 

Incepând din luna octombrie 2014, Première Vision, cel mai important târg internaţional dedicat industriei 

modei va fi organizat si in Istanbul in cadrul CNR Expo Istanbul. 

Première Vision Istanbul este un nou eveniment bianual ce face parte din reţeaua Première Vision, dedicat 

profesioniştilor din industria modei din întreaga regiune a Orientului Mijlociu şi Europei de Est.  
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Informaţii exclusive din lumea modei şi un forum despre tendinţe vor fi prezentate cumpărătorilor şi 

designerilor într-o manieră clară şi prospectivă  de catre  echipa Première Vision de la Paris pentru a-i ajuta să-

şi creeze şi să-şi dezvolte colecţiile cu informaţii referitoare la materiale, texturi şi culori prin: 

 Forumul tendinţelor  

 Gama de culori Première Vision  

 Seminarul de modă 

 

Participa  peste 150 de expozanti cu colectii creative si inovatoare  de la companii turcesti si internationale, 

selectate de un Comitet al profesionistilor din industrie 

care cuprind un spectru larg de produse ca: 

- fire, ţesături moderne şi denim, articole de pasmanterie şi tipare 

- designeri, mărci haute-couture, de lux şi prêt-à-porter, lanţuri de magazine, producători de 

îmbrăcăminte samd… 

 Servicii oferite in cadrul misiunii economice:  

- Transport aerien Bucuresti-Istanbul –Bucuresti cu toate taxele platite 

- Preluare aeroport- hotel 

- Cazare pe durata targului 

- Inregistrare  pentru a participa la reuniunea de cea mai înaltă clasă a industriei modei din Orientul 

Mijlociu şi Europa de Est.- 

- Intalniri de afaceri organizate cu ajutorul echipei Premiere Vision conform cerintelor fiecarui 

participant  

- ePass-ul care vă permite accesul la târg precum si participare la  toate evenimentele conexe acestuia 

Pret estimativ:  355 EUR 
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Surse de finantare: 

 

 

1. Consiliul de Export publica proiectul programului de promovare a exportului – targuri si misiuni economice, cu 

finatare de la bugetul de stat, pentru anul 2015 aprobat de conducerea ME, aprobat la data de 7.08. 2014 si 

validat  in reuniunea CE din 17.09.2014.  

2. AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului 

Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din 

DMI 6.1. 

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis dîn data de 01.10.2014, ora 10.00, până în data de 15.10.2014, ora 

16.00 

3. AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 172 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din 

DMI 6.1.  În acest sens, AM POSDRU publica urmatoarele documente: 

- Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr. 172 „Dezvoltarea economiei sociale”; 

- Anexa 3 Planul de afaceri; 

- Bugetul proiectul aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 172; 

- Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1. 

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis in data de 1 octombrie 2014, ora 10.00,  si se va inchide in data de 15 

octombrie 2014, ora 16.00. 

 

   

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 

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gscs_61.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/anexa3_61.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/buget_61.xls
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/minimis_61.pdf
mailto:office@astricone.eu
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Cu stima,  

Echipa Astrico Nord Est. 

 

 


