
 

 

ANUNT 

 

In cadrul proiectului “New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships 

– Clusterix 2.0” cu numarul (PGI00274) finanţat în cadrul Programului de 

Cooperare Interregională Interreg Europe din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) se va organiza in perioada 12 – 15 iunie 2022 in Odense, 

Danemarca, de catre partenerul Region of Southern Denmark, intalnirea grupului 

Health Resilience al carui responsabil este INMA, partener in acest proiect, cu 

reprezentanti ai partenerilor in proiect, manageri de cluster si alte parti interesate, 

pentru un schimb de experienta. Tematica si actiuni: health care technologies, 

meeting with Danish Life Science Cluster, visit to the Health Innovation Centre, 

Healthcare Denmark’s visitors’ centre Nation of Health and others. It will be an 

opportunity to go into depth with Public Private Innovation, co-creation and user 

involvement – and possibilities for using different digital tools, robots and drones 

in health care – NOT pharmaceuticals nor biotech. 

 

In acest context, INMA va selecta un manager de cluster din Romania din 

domeniul Sanatate pentru care va suporta cheltuielile de deplasare aferente 

participarii la intalnirea grupului Health Resilience mentionata. 

In acest sens, rugam pe managerii de cluster din domeniul sanatatii, interesati sa 

participle, sa transmita pe e-mail la adresele: icsit@inma.ro si 

cornelia.muraru.ionel@gmail.com pana la data de 20.04.2022 ora 15.30 

urmatoarele documente: 
 

1. Informatii referitoare la profilul clusterului pe care il reprezenta cu o descriere 

succinta a principalelor acțiuni inițiate si desfășurate pana in prezent de catre 

cluster; 

2. CV Europass in limba engleză al managerului de cluster (care sa includă 

informații referitoare la studii - inclusiv in domeniul managementului de cluster, 

proiecte in domeniu derulate/ initiate). Managerul de cluster participant la 

intalnirea din Danemarca trebuie sa fie un bun cunoscator al limbii engleze; 

3. Datele de contact ale managerului de cluster/persoanei de contact: Telefon, e-

mail, web page - a clusterului. 
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