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ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST
Asociația ASTRICO NORD-EST este o organizație neguvernamentală, înființată în anul
2006 la inițiativa producătorului de fire acrilice RIFIL SA și a șapte producători de tricotaje

din regiunea de Nord-Est a României.
Asociația a fost înființată cu scopul principal de a colabora în domeniul producției și
vânzărilor.

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST în 2006:
➢

8 companii din industria textilă, din care:
➢ 1 întreprindere mare, specializată în producerea de fire acrilice;

➢ 7 IMM-uri specializate în producerea de tricotaje.

CLUSTERUL TEXTIL ASTRICO NORD-EST
Înființarea Clusterului textil Astrico Nord-Est a avut loc în anul 2010 prin
semnarea unui acord de parteneriat între instituții publice și private în scopul creșterii
competitivității membrilor și a dezvoltării inovative a domeniului textil din regiune:

❑ Asociația Astrico Nord-Est – Săvinești
❑ Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est - Piatra Neamț
❑ Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi " Iași – Facultatea de Design Industrial și
Managementul Afacerilor

❑ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - București
❑ Inno Consult SRL - București
Înființarea clusterului a respectat atât principiile regionalității (concentrarea
clusterului la nivelul Regiunii Nord-Est), cât și principiile modelului ”triplu helix”, care
reunește într-un grup inovativ reprezentanți ai:

❖ Întreprinderilor – reprezentând latura economică a clusterului
❖ Universităților și institutelor de cercetare – reprezentând furnizorii de soluții inovative
aplicabile nevoilor întreprinderilor din cluster, organizații care derulează activități de
cercetare
❖ Autorităților publice locale și/sau regionale

Acestor organizații li se alătură o entitate catalizator (firme de consultanță, camere de
comerț) care mediază procesul de formare al clusterului.

Funcționarea Clusterului
ASTRICO NORD-EST
Managementul clusterului este asigurat de către Asociația Astrico Nord-Est care
îndeplinește rolul de Entitate de Management a Clusterului (EMC).
Principalele atribuții ale EMC sunt :
 coordonarea activităților și a proiectelor derulate la nivelul clusterului;
 promovarea imaginii clusterului ca întreg;
 sprijinirea colaborării dintre membri și consolidarea clusterului.
Conducerea Asociației ASTRICO NORD-EST este asigurată de un Colegiu Director
format dintr-un președinte și 2 membri, aleși de Adunarea generală a membrilor pentru o
durată de 12 luni.
Președintele Asociației Astrico Nord-Est este, implicit,
textil Astrico-Nord-Est.
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Funcționarea Clusterului
ASTRICO NORD-EST
Finanțarea

activității curente a EMC se face în principal prin cotizația membrilor

diferențiată în funcție de implicarea în activitățile clusterului.

De asemenea, o serie de activități (participare în comun la târguri și expoziții, materiale
de promovare, realizarea de auditurilor de inovare la nivelul membrilor clusterului, acțiuni
specifice pentru consolidarea clusterului) sunt finanțate prin proiectele cu finanțare
nerambursabilă derulate la nivelul clusterului. Până în prezent, la nivelul clusterului au fost

derulate 6 proiecte cu finanțare națională și 2 proiecte cu finanțare internațională.

Sistemul comercial al
ASTRICO NORD-EST
În 2011, ASTRICO NORD-EST a înființat un sistem comercial comun prin compania
ASTRICO NORD-EST SRL creată special pentru acest scop.
Sistemul Astrico a fost conceput cu scopul de a eficientiza consumul de materii prime și
de a răspunde mai bine nevoilor producătorilor de tricotaje din Regiunea Nord-Est, dar și
nevoilor clienților externi (cantitate/termene de livrare), reducându-se concomitent și
riscurile comerciale.
Prin intermediul companiei ASTRICO NORD-EST SRL se furnizează membrilor
clusterului următoarele categorii de servicii:
❑ Realizarea de prototipuri conform specificațiilor tehnice și cerințelor clientului;
❑ Dezvoltarea de colecții prin colaborarea cu designeri specializați;
❑ Consultanță tehnică de specialitate;

❑ Centralizarea comenzilor și distribuirea lor către producători;
❑ Urmărirea comenzilor din punct de vedere al respectării parametrilor
calitativi și a termenelor de termenelor de livrare;
❑ Servicii de logistică pentru asigurarea livrărilor de produse.

CLUSTERUL ASTRICO NORD-EST
ASTRICO NORD-EST, astăzi, cuprinde:

❑ 22 de companii din industria textilă (3 întreprinderi mari și 19 IMM-uri);
❑ 3 companii din domenii precum fabricarea mobilei și a ambalajelor;
❑ 2 companii de servicii comerciale;
❑ peste 1700 de salariați în toate companiile grupului;
❑ o cifră de afaceri cumulată de peste 600 milioane lei (126 milioane euro).
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REALIZĂRI
❖

Înființarea și dezvoltarea centrului de creație în colaborare cu furnizorii de utilaje.

❖

Participarea în comun la târguri și manifestări de profil.

❖

Obținerea ”Medaliei de argint” acordată de Secretariatul European pentru Analiza
Clusterelor (ESCA), pentru excelență în managementul de cluster.

❖

Derularea unui număr de 8 proiecte cu finanțare națională și europeană.

❖ Implicarea activă în dezvoltarea parteneriatului învățământ-industrie prin participarea în

structurile decizionale ale acestuia, atât la nivel județean cât și la nivel regional.

Mulțumim!

Șerban Strătilă
Cluster manager
office@astricone.eu
www.astricone.eu

