
 

 

 

Kit de călătorie – Conferința Națională a Clusterelor 

“Clusters – Innovative Business Models” 

4 – 5 iunie 2015, Cluj-Napoca 

 

Locaţia evenimentului  

Cluj-Napoca: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Universitară şi Casino Parcul Central 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Universitară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca are în structura sa 

facultăţi, departamente, bibliotecă, laboratoare, unităţi de cercetare, muzee, servicii 

administrative, tehnice, baze de practică, de agrement, servicii sociale etc.  

Relaţia USAMV cu mediul de afaceri este bine cunoscută în comunitatea clujeană şi nu numai, 
întrucât comisia de relaţii cu mediul economic din cadrul USAMV cu rol consultativ, dezvoltă 
participarea USAMV  la viaţa comunităţii, propunând parteneriate cu mediul economic, social 
şi cultural. Aceasta propune politici de marketing şi monitorizează periodic implementarea lor. 
 
Departamentul de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic (DCITT) din cadrul USAMV, fiind 
o structură tehnico-administrativă, facilitează managementul relaţiilor şi proiectelor de 
cercetare derulate de personalul instituţiei. DCITT contribuie la buna participare a 
personalului USAMV la programele de finanţare ale cercetărilor ştiinţifice şi inovării sau la alte 
programe naţionale sau internaţionale de finanţare. De asemenea, ajută la buna gestionare 
economico-financiară a contractelor de cercetare şi la creşterea continuă a vizibilităţii la nivel 
naţional şi internaţional a activităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, precum şi la 
promovarea şi la valorificarea realizărilor institutiei şi rezultatelor acestora. 
 
Deschiderea conferinţei va avea loc în Aula Magna „Mihai Şerban” din incinta USAMV. În 

cadrul Amfitreatrului Bleumarin şi Amfiteatrului Verde se vor desfăşura secţiunile paralele 

pregătite de către organizatori. Principalele subiecte abordate: 

Subiecte de interes general 
 Finanţarea mediului de afaceri. Produse de finanţare dedicate clusterelor; 
 Transferul tehnologic – oportunitate de dezvoltare a afacerii; 
 Cum pot clusterele sa exceleze?; 
 Rolul clusterelor în implementarea strategiilor europene, naţionale şi regionale. 
Secţiuni dedicate domeniilor agroindustrial, mobilier, IT şi lifestyle.  
Sesiuni de brokeraj prin care se încurajează dezvoltarea unor colaborări sectoriale şi/sau 

trans-sectoriale. 
 
Adresă: Calea Mănăștur, nr. 3-5, Aula Magna „Mihai Şerban” 

 

 

 



 

 

Casino Parc Central 

 

 

 

 

 

Vechiul Casino din Parcul Central "Simion Barnutiu", palat eclectic de inspiraţie vieneză, 

monument istoric ridicat la sfârşitul secolului XIX, este amfitrionul evenimentelor culturale şi 

artistice ale Clujului. Centrul de Cultura Urbana Casino din Parcul Central “Simion Barnuţiu” 

reprezintă un veritabil palat al Clujului şi în timp, monumentul a îndeplinit rolul de Casino, 

Muzeu, Şcoală de arte frumoase şi Restaurant. 

În cadrul conferinţei, încăperea Casinoului va constitui ambianţa în care participanţii vor lua 

parte la o cină festivă, urmată de un cocktail party. Astfel, se va asigura schimbul de idei, 

informaţii, experienţe, păreri şi eventuale parteneriate ale participanţilor.    

Adresa: Parcul Central  

Cluj-Napoca  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Clujul îmbină armonios moştenirea seculară şi agitaţia contemporană, iar ceea ce atrage  în 

mod deosebit este aerul medieval, frumuseţea motivelor arhitecturale ale construcţiilor, dar 

şi cea a sufletului locuitorilor săi. Astăzi, municipiul Cluj-Napoca - „ oraşul comoară” -  este 

capitala spirituală şi economică a Transilvaniei, un puternic centru universitar şi medical, un 

pol al diversităţii şi multiculturalismului unde trecutul, prezentul şi viitorul reprezintă suma 

identităţii şi specificităţii locale. 

Cele mai importante zone de cumpărături sunt cele două mall-uri, Iulius Mall și Polus Center. 

Piaţa Unirii este, alături de străzile adiacente (mai ales bulevardele Eroilor şi Regele 

Ferdinand), una din zonele comerciale importante din oraş, unde, pe lângă numeroase 

magazine veţi găsi şi restaurante şi cafenele.  

Moneda naţională este leul, 1 EURO = 4.4136 Lei. 
Obictive turistice: Grădina Botanică, Bastionul Croitorilor, Parcul Central, Cetăţuia, Teatrul 
Naţional, Palatul Banffy, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar în împrejurimile Clujului se află 
Salina Turzii, Cheile Turzii, Lacul Tarniţa, Lacul Beliş. 
 
Restaurante recomandate 
$$$ Baracca, Via, Bricks, Camino 
$$   Bistro Viena, Marty, Shangai, Pizza Hut  
Cazare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Important! Pentru a beneficia de reducerile de preţ oferite de către aceste hoteluri, vă 
rugăm să menţionaţi la rezervare participarea dumneavoastră la conferinţa „Clusters – 
Innovative Business Models”.  

Holtel Capitolina 

Hotelul se află la aproximativ 20 de minute de Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca. 
http://www.royalclassic.ro/  
Adresă: Str. Victor Babeș nr. 35, Cluj-Napoca 
Telefon: +4 0751 450 490; +4 0264 450 490 
E-mail: office@hotel-capitolina.ro 
 
Hotel Royal 
 
Hotelul se află la aproximativ 15 minute de mers cu maşina de Aeroportul Internaţional Cluj-
Napoca. 
http://www.royalclassic.ro/  
Adresa: Str. Liviu Rebreanu nr. 39, 400446 Cluj-Napoca 
Telefon: +40 264 202 040; +40 264 202 041 
E-mail: contact@royalclassic.ro 
 
Hotel Pami 
 
Hotelul se afla la aproximativ 25 de minute de Aeroportul International Cluj-Napoca 
http://hotelpami.com/  
Adresa: Calea Manastur, nr. 39, Cluj-Napoca  
Telefon: +40 264 406 333  
E-mail: rezervari@hotelpami.com 
 
Conexiuni 

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca - (0264) 937. În apropierea oraşului se află Aeroportul 

Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca (codul IATA pentru aeroport: CLJ), al doilea aeroport 

ca mărime din România (după Otopeni - Bucureşti). Aeroportul Cluj se află la 10 km faţă de 

centrul oraşului Cluj-Napoca.  

Taximetriştii sunt cel mai la îndemână ghizi turistici. Tariful per kilometru este de 1.79 lei, iar 
până la cele trei hotelui menţionate anterior tariful este aproximativ 35 lei. Câteva dintre cele 
mai recomandate companii de taximetrie din Cluj:  

http://www.royalclassic.ro/
http://www.hotel-capitolina.ro/ro/form/office@hotel-capitolina.ro
http://www.royalclassic.ro/
mailto:contact@royalclassic.ro
http://hotelpami.com/
mailto:rezervari@hotelpami.com


 

 

 Diesel Taxi - (0264) 946 
 Nova Taxi - (0264) 949 
 Pritax - (0264) 942  
 Pro Rapid - (0264) 948 
 Terra Fan - (0264) 944 

În caz de urgenţe, puteţi suna la numărul 112 (Poliţie / Salvare / Pompieri).  

Oragnizatorii conferinţei vă pot ajuta cu informaţii suplimentare: 

Geta Ungurean                                                                       Anda Paşca 

Project Manager                                                                     Assistant Project Manager 

Agenţia Geta Ungurean                                                Agenţia Geta Ungurean 

0741 095 203              0752 653 189 

gu@getaungurean.ro                                                            anda@getaungurean.ro  

 

Daniel Coşniţă                                                                        Felix Arion 

Clustero                                                                                   AgroTransilvania Cluster 

daniel.cosnita@innoconsult.ro                                                    felix.arion@agrocluster.ro 

 

Ciprian Morcan                                                                      Ioana Dragoş 

Manager pol de competitivitate                                       Agenţia de Dezvoltare Regională           

Cluster Mobilier Transilvan                                                  Nord-Vest 

ciprian.morcan@mobiliertransilvan.ro           ioana.dragos@nord-vest.ro  

 

Simona Bîrsan           Bianca Muntean  

ICIA             iTechSylvania Cluster 

simona.barsan@icia.ro          bianca.muntean@aries-transilvania.ro  
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