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Organizare și dezvoltare cluster - Cluster Inovativ
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Scop: creșterea nivelului de competitivitate al întreprinderilor clusterului
ASTRICO NE prin inovare și internaționalizare.

Obiectivul general este elaborarea agendei strategice de cercetaredezvoltare-inovare, a planului de implementare atașat precum și a strategiei
de extindere și internaționalizare.
Prima etapă a proiectului s-a derulat în perioada 01.06.2018 – 31.12.2018.
Rezultate obținute:
 Un workshop de planificare strategică organizat în data de 21.09.2018 la Săvinești;
 Un grup de lucru CDI înființat – septembrie 2018;
 Trei întâlniri ale grupului de lucru CDI finalizate cu trei rapoarte (21.09.2018; 30.10.2018; 07.12.2018);
 Planul de comunicare și promovare al proiectului – august 2018;
 Calendarul de implementare al proiectului – iunie 2018;
 Două propuneri de proiecte de parteneriat internațional (COSME, ERASMUS +) – octombrie 2018:
 Proiectul ”Textile Clusters for Industrial Modernization - TEX4IM”, finanțat prin programul
COSME, European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments, se
derulează în perioada 01.10.2018 – 30.09.2020. Scopul proiectului este generarea unui
parteneriat pe termen lung pentru accelerarea competitivității industriale și a investițiilor bazate
pe inovare în sectorul european de textile și îmbrăcăminte.
 Proiectul ”CosTUmE - Clothing Technician profile Update via Education”, finanțat prin
programul Erasmus +, KA3 - Support for Policy Reforms, se derulează în perioada 01.10.2018 –
30.09.2020. Obiectivul principal al proiectului reprezintă crearea unui nou profil de tehnician de
îmbrăcăminte și a unei calificări transversale pentru cele trei țări cuprinse în parteneriat pentru a
răspunde cerințelor industriei / cerințelor pieței și pentru a deveni mai atractive cu scopul de a
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contribui la dezvoltarea unei calificări corecte și o mobilizare a forței de muncă în UE.

Cea de-a doua etapă a proiectului s-a derulat în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.
Rezultate obținute:













Un workshop de planificare strategică organizat în data de 27.09.2019 la Săvinești;
Chestionare feedback difuzate către membrii clusterului – septembrie 2019;
Agenda strategică CDI elaborată – octombrie 2019;
Un studiu pentru identificarea acelor produse/ tehnologii/ servicii noi sau îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul
clusterului – iunie 2019;
4 nuclee de cercetare formate, aferente celor 4 obiective strategice identificate – august 2019:
 Nucleul de cercetare 1 (Cooperare instituțională)
 Nucleul de cercetare 2 (Noi metode de comercializare și internaționalizare)
 Nucleul de cercetare 3 (Dezvoltarea resurselor umane)
 Nucleul de cercetare 4 (Creșterea competitivității membrilor)
Elaborarea planului de implementare atașat agendei strategice CDI – octombrie 2019;
24 de audituri de inovare realizate în cadrul a 24 de companii ale clusterului – mai – iunie 2019;
Efectuarea a două traininguri la nivelul clusterului textil Astrico Nord-Est în perioada 14-15 noiembrie 2019, Sf.
Gheorghe, Covasna;
Realizarea unui audit în data de 30.10.2019 la Săvinești în vederea obținerii medaliei de argint pentru excelența în
managementul de cluster;
Obținerea medaliei de argint pentru excelența în managementul de cluster – noiembrie 2019.
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Cea de-a treia etapă a proiectului se derulează în perioada 01.01.2020 – 31.05.2020, cu următoarele
rezultate:
 Elaborarea strategiei de extindere pe piețe naționale și internaționalizare - în curs de realizare;
 Realizarea unei colecții din materii prime certificate ecologic GOTS – realizată în aprilie 2020;
 Participarea la evenimente internaționale de tip târguri, misiuni de afaceri, brokeraje de tip business to
business sau cluster to cluster – de realizat;
 Organizarea unei manifestări științifice la nivel regional cu deschidere națională și internațională – de
realizat.

Impact:
 Creșterea gradului de inovare al membrilor.
 Creșterea gradului de internaționalizare al companiilor membre ale clusterului.
 Creșterea numărului de proiecte inovative în parteneriat, derulate de către membri, inovări de produs,
inovări de proces sau inovări organizaționale.
 Intensificarea cooperării între membrii clusterului prin activități specifice: grupuri de lucru, nuclee de
cercetare, seminarii de planificare strategică, schimb de bune practici.
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Sustenabilitate proiect:
-

………..

Întărirea capacității entității de management a clusterului ASTRICO Nord-Est de a asigura implementarea agendei
strategice CDI.
Creșterea competitivității firmelor membre prin inovare și colaborare.
Creșterea gradului de recunoaștere internațională pentru entitatea de management ca urmare a obținerii medaliei de
argint.

Utilitate instrument pentru EMC:
 Creșterea numărului de servicii specifice oferite companiilor din cluster.
 Extinderea componenței și competențelor grupelor de lucru existente la nivelul clusterului: înființarea unui grup
de lucru CDI, înființarea a 4 nuclee de cercetare aferente celor 4 obiective strategice identificate în strategia
CDI.
 Creșterea gradului de implicare și cooperare între membri.

Recomandări:
Continuarea inițiativelor de finanțare pentru clustere pentru sprijinirea EMC-ului și a
firmelor membre în atingerea obiectivelor CDI identificate și pentru a crește
competitivitatea acestora.
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