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3/04.09.2019 

 

 

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA 

CLUSTERO 2019 

 

In conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Președintele ASOCIAŢIEI CLUSTERELOR DIN 

ROMÂNIA (denumita in cele ce urmeaza “Asociatia”) convoacă Adunarea Generala a 

membrilor cu drept de vot ai Asociației pentru data de 20.09.2019, ora 14.30 in Cluj Napoca, 

Parcul Industrial Cluj Innovation Park, Centrul Regional pentru Industrii Creative, str. Valea 

Chintaului 1. Corp D, Atelier 4, cu urmatoarea ordine de zi: 

 

  

ORDINE DE ZI:  

1. Raport de activitate 2018-2019;  

1. Romania inteligenta, politici publice alternative dezvoltate de Consortiul 

Clusterelor din Transilvania de Nord; 

2. Inno Industry, sustinerea proceselor Industry 4.0 in cadrul clusterelor inovative, 

etc.  

2. Dezbaterea si aprobarea cererilor de aderare/retragere ale unor membri ai Asociatiei; 

3. Propuneri de activitati pentru 2019-2020  

1. elaborarea si promovarea unei legislatii noi privind dezvoltarea si sustenabilitatea 

clusterelor inovative din Romania, etc.  

4. Diverse. 

 

 



 

 

 

 

Prezentul Convocator se va transmite prin posta electronica si va fi publicat pe site-ul 

clustero.eu. In situatia in care la data de 20.09.2019 nu se indeplinesc conditiile de validitate 

pentru desfasurarea Adunarii Generale prevazute de Statutul Asociatiei, cat si de prevederile 

legale in materie, Adunarea Generala a membrilor Asociatiei se reconvoaca pentru data de 

04.10.2019, la ora 12.00, la sediul Asociației din str. Ion Ionescu de la Brad 6, București, 

cu aceeași ordine de zi ca mai sus. 

Pentru relatii suplimentare, cei interesati pot apela urmatoarele numere de telefon: 0723 531 

741 persoana de contract Dl Flaviu Iorgulescu. 

 

1. In cazul in care la Adunarea Generala veti participa printr-un alt reprezentant (din cadrul 

propriei organizatii sau al unui alt membru) decat cel oficial inscris in actul constitutiv/statutul 

CLUSTERO, acesta va avea asupra lui o imputernicire scrisa care sa prevada  clar limitele 

mandatului in care actioneaza. 

2. Adunarea Generala se desfasoara la finalul celei de a cincea editii a Transylvanian 

Clusters International Conference,  ce va avea loc intre 18-20 septembrie la Cluj. Detalii 

despre obiectivele conferintei,  inscriere, evenimentul de brokerage, oferta de promovare, 

logistica pot fi gasite la https://transylvanianclusters.ro/ 

             

Daniel Coșniță 

Președinte Asociatia Clusterelor din România 

 

https://clustero.us15.list-manage.com/track/click?u=35f300da44abfbfa89abe3d97&id=8c605c71b5&e=74ec024c6e

