
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conferinţa „Clusters-Innovative Business Models”, România, Cluj-Napoca, 4-5 iunie 2015 
 
Stimaţi colegi, 

 
Asociaţia Clusterelor din România “CLUSTERO”, AgroTransilvania Cluster, Cluster Mobilier 
Transilvan, Aries Transilvania Cluster și Cluj IT, în calitate de organizatori, alături de Consiliul 
 
Judeţean Cluj, Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, 

Banca Transilvania, ICIA Research Institute for Analytical Instrumentation, în calitate de parteneri, 

sub patronajul Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, au onoarea de a vă invita să 

participaţi la cea de-a patra ediţie a Conferinţei Anuale a Clusterelor „Clusters – Innovative Business 

Models”. Evenimentul va fi cu participare internaţională şi se va desfăşura în perioada 4-5 iunie 2015 

la Cluj-Napoca, în incinta Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară şi la Centrul de 

Cultură Urbană Casino. 

 
Manifestarea îşi propune să reunească decidenți în politica clusterelor, autorități publice, instituții 

financiare, asociații de sprijin și organizații de management a clusterelor, universități, institute de 

cercetare, precum și participanți reprezentativi ai mediului economic. 

 
În cadrul conferinţei se vor aborda subiecte de interes general, se va discuta despre finanţarea 

mediului de afaceri şi produse de finanțare dedicate clusterelor, transferul tehnologic – oportunitate 

de dezvoltare a afacerii, modalităţi prin care clusterele pot să exceleze, rolul clusterelor în 

implementarea strategiilor europene, naționale și regionale. De asemenea, vor fi abordate secţiuni 

dedicate domeniilor agroindustrial, mobilier, IT şi lifestyle, alături de sesiuni de brokeraj prin care se 

încurajează dezvoltarea unor colaborări atât regionale, cât și sectoriale și/sau trans-sectoriale. 

 
Printre speakerii invitați: Corina Creţu (Comisar pentru Politica Regională în cadrul Comisiei Europene), John 

Murray (Director GROWTHCLUSTERS LTD - Business Clusters Development & Knowledge Management Center), 

Michael Guth (TTI expert working for ZENIT, Centre for Innovation and technology in North Rhine Westphalia), 

Carlos Lopes de Sousa (Președinte Agrocluster Ribatejo, Portugalia), Petter Keller (Deputy Head of Department 

MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY Hungary), Thomas Lämmer-Gamp (Head of Group “Global Innovation and 

Clusters”, Director at European Secretariat for Cluster Analysis, VDI/VDE), Reza M. Zadeh (Executive Director, 

European Foundation for Clusters Excellence), Philippe LATTES (Européens Deputy Director Space sector, 

Research & European projects, Contracts Officer ESA BIC Sud France), Genoveva Christova (Preşedinte al 
 
Clusterului Național de Mobilă Bulgaria), Simone Hagenauer (Manager Proiect - Ecoplus, Agenția de Dezvoltare 
Regională a Landului Austria Inferioară) şi alţi reputați specialişti. 

 
Accesul în cadrul conferinţei este gratuit, pe baza acestei invitaţii şi a înscrierii pe site-ul conferinţei 
www.romaniaclusters.eu până cel târziu la data de 29 mai 2015. 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 


