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RAPORT ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC 

Etapa 1, perioada 01.06.2018 – 31.12.2018   

 

Contract: 7CLS/2018 

Cod proiect: Proiect PN–III–P2–2.1–CLS–2017–0033 

Titlu proiect: Creșterea competitivitatii firmelor din regiunea Sud-Vest Oltenia, în 
domeniul de specializare inteligenta Eco-nanotehnologii și materiale avansate, prin 
intermediul Clusterului Inovativ MECHATREC. 

Durata proiect: 24 de luni, în perioada 01.06.2018–până la 31.05.2020 

Rezumatul proiectului: 

Proiectul urmareste creșterea competitivității și productivității întreprinderilor din 
Regiunea Sud-Vest Oltenia, membre ale Clusterului MECHATREC, ce activează în domeniul 
prioritar „eco-nano-tehnologiilor și materialelor avansate”, conform Strategiei Nationale de 
Cercetare – Dezvoltare –  Inovare SNCDI 2014-2020, prin concentrarea resurselor și dezvoltarea 
producției de produse inteligente inovative destinate controlului inteligent și monitorizării 
infrastructurii de transport feroviar și a unor noi produse complementare, urmărind elaborarea 
unei agende de CDI pentru IMM-urile din Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu efect multiplicator și 
sinergetic pentru toate entitățile din Clusterul  MECHATREC. 

Rezultatele preconizate a fi obținute în cadrul proiectului vor evidenția rolul și importanța 
Clusterului MECHATREC în procesul de inovare a produselor/ tehnologiilor și serviciilor din 
domeniul RIS 3 al Regiunii Sud-Vest Oltenia, respectiv: 1. Inginerie industrială; 2. Energie 
durabila și mediu.   

Pentru realizarea obiectivelor/rezultatelor proiectului sunt prevăzute trei etape, din care 
prima etapă intitulată «Elaborarea agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare 
specifice clusterului», are ca perioadă de desfășurare  01.06.2018 – 31.12.2018, iar activitățile 
primei etape sunt: 

Activitate 1.1 Analiză și prospectare tehnologică 

Activitate 1.2 
Studii de piață pentru produse/ tehnologii/ servicii noi sau 

îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul clusterului 

Activitate 1.3 
Studiu privind stabilirea obiectivelor CDI referitoare la dezvoltarea şi 

producerea produselor/ tehnologiilor/ serviciilor vizate 

Activitate 1.4 
Servicii de consultanta in domeniul inovarii pentru IMM-urile din S-V 

Oltenia, memebre ale clusterului 

Descrierea ştiinţifică şi tehnică, cu punerea în evidență a rezultatelor îndeplinite ale 
Etapei 1, derulată conform graficului de activități al proiectului (între 01.06.2018 – 
31.12.2018):   

 

Activitate 1. 1         Analiză și prospectare tehnologică 

În cadrul acestei activități s-a realizat o analiza și prospectare tehnologică în domeniul 
eco-nano-tehnologii și materiale avansate, inclusiv în domeniile de inginerie industrială și 
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transporturi, respectiv energie durabila și mediu, pentru IMM-uri din regiunea Sud-Vest 
Oltenia, incluzând în principal cele 12 IMM-uri din Craiova, membre în cadrul Clusterului 
MECHATREC și semnatare a protocolului de colaborare la acest proiect. 

Pentru această analiză s-au aplicat: metode de cercetare cantitativă şi calitativă, 
cuprinzând atât cercetare directă cât şi indirectă, o amplă cercetare bibliografică, urmate de o 
analiză comparativă a informațiilor specifice domeniilor analizate, la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia, precum și o cercetare exploratorie pe bază de chestionar (conform Anexa 1). 

În Anexa 2 sunt prezentate tabelar codurile CAEN și principalele domenii de activitate a 
celor 12 firme, cuprinse în prezenta analiză, care sunt membre în cadrul Clusterului 
MECHATREC și își desfășoară activitatea în Regiunea Sud-Vest Oltenia. 

  În Anexa 3 sunt prezentați principalii indicatori economico-financiari, cât și evolutia cotei 
de piață globală (calculate la nivel regional/ județul Dolj cât național), pentru cele 12 firme, în 
perioada 2008 - 2017. 

Se remarcă faptul că în acest grup sunt cuprinse firme cu vechime în activitate față de 
2018, între 27 de ani și 1 an (Anexa 4). 

Echipa de proiect a efectuat trei deplasări în Craiova, organizând de fiecare dată 
workshop-uri și întâlniri de lucru, atât cu reprezentanții celor 12 IMM-uri membre în Cluster, 
cât și cu alți reprezentanți din partea IMM-urilor (dintre care patru au aderat în această 
perioadă la Clusterul MECHATREC): ADR Sud-Vest Oltenia, Universitatea din Craiova, Polul de 
Competitivitate Automotive Sud-Vest Oltenia, etc. efectuând vizite de lucru la 8 IMM-uri.  

In urma analizării datelor obținute, atât pe baza chestionarelor primite, a discuțiilor și 
propunerilor formulate de reprezentantii IMM-urilor, cât și a surselor bibliografice, a 
rapoartelor și bazelor de date furnizate de Institutul Național de Statistică, Strategia de 
Specializare Inteligenta RIS 3 a Regiunii Sud-Vest Oltenia, Strategia Națională pentru 
Competitiviate SNC 2014 – 2020, European Cluster Observatoring, website-uri, etc., s-au 
identificat pentru cele 12 IMM-uri (cu posibilitate ulterioară de colaborare și cu alte entitati din 
Clusterul MECHATREC) principalele direcții de cercetare și dezvoltare de noi produse/ 
tehnologii și servicii. Astfel, s-au sintetizat într-un tabel informații valoroase privind: direcțiile 
strategice de CDI inclusiv cu solicitările punctuale ale fiecărui IMM, precum și intențiile de 
colaborare, transfer tehnologic și oportunități de inovare (Anexa 5 – Tabel privind direcții 
strategice de CDI solicitate de fiecare IMM). 

 

Activitate 1.2     Studii de piață pentru produse/ tehnologii/ servicii noi sau 
îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul clusterului 

Pe baza datelor obținute, centralizate din piață, cât și de la IMM-urile partenere, în 
corelare și cu direcțiile strategice de CDI, stabilite în activitatea 1.1, s-au elaborat 5 studii de 
piață, pentru produse și tehnologii noi, ce pot fi realizate în IMM-urile din Cluster, astfel: 

1. Studiu de piata: „Echipament mecatronic inteligent pentru testare, control integrat 
și monitorizare a sistemelor de acționare macazuri” 

2. Studiu de piata: „Sistem mecatronic automat integrat pentru monitorizarea 
trecerilor la nivel cu cale ferată în vederea creșterii siguranței  și securității, inclusiv prin 
asigurarea alimentării de siguranță din surse de energie regenerabilă” 

3. Studiu de piață: „Sisteme mecatronice electronice de forță și comandă pentru 
acționări inteligente în aplicații industriale și de transport electric feroviar și urban (cu 
recuperarea energiei electrice la frânare)” 
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4. Studiu de piață: „Introducerea tehnologiilor aditive de sinterizare selectivă cu laser 
în fabricația bandajelor de roți pentru trenuri feroviare, tramvaie, etc. ”; 

5. Studiu de piață: „Sistem mecatronic integrat multimedia pentru informarea și 
comunicarea în timp real a pasagerilor, prin panouri electronice inteligente plasate în stații 
precum și în interiorul și exteriorul vehiculelor feroviare și urbane” 

Studiile s-au realizat atât pe baza solicitarilor IMM-urilor, cât și în corelare cu tendintele 
piețelor naționale și europene, utilizând metode și tehnici statistice și analitice pentru 
elaborarea caracteristicilor tehnico-economice optime, pentru produse și tehnologii noi 
menționate. 

Fiecare studiu prezintă date privind actorii aflați pe piața internă și europeană/ 
internațională, dimensiunile și potențialul, oportunitățile și tendințele pieței. 

Prin participarea reprezentantilor IMM-urilor partenere, împreună cu echipa de proiect la 
realizarea acestui studiu, s-a reușit o bună definire a profilului pieței în care activează, cât și 
stabilirea unor rapoarte optime între caracteristicile tehnice ale noilor produse și tehnologii și 
prețul de cost. 

Fiecare studiu de piață abordează aspecte specifice implementării standardului SR 13572 
– Sisteme de management a inovarii, inclusiv privind inovarea - dezvoltarea laboratoarelor de 
încercări (specifice fiecărui produs inovativ nou), etc. 

1. Studiu de piata: „Echipament mecatronic inteligent pentru testare, control integrat 
și monitorizare a sistemelor de acționare macazuri” 

În cadrul studiului este prezentat în mod detaliat situația actuală, la nivel național și 
european a infrastructurii de cale ferată, inclusiv obiective pe termen scurt, mediu și lung, 
având la baza: Master Planul General de transport al României 2019 – 2023 (elaborat sub 
conducerea  Ministerului Transportului) aprobat prin HG Nr. 666/ 2016, respectiv „Carta Alba a 
Transporturilor. Foaie de parcurs pentru un spatiu european unic al transporturilor catre un 
sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” publicat de 
Comisia Europeana 2011, cu programe 2014 – 2020.  

Din evaluarile efectuate și a discuțiilor purtate cu reprezentanții IMM-urilor de profil din 
Regiunea Sud-Vest Oltenia (SC SPIACT Craiova SA, SC CESI AUTOMATIZARI SRL, R&D Enginery 
SRL, SC Electro Piliu SRL, SC SILOGIC SRL, SC Romelectra Sistem SRL) a rezultat că „echipamentul 
mecatronic inteligent pentru testare, control integrat și monitorizare a sistemelor de acționare 
macazuri” este un produs nou, inovator, destinat sistemului complex al dirijării, controlului și 
siguranței traficului feroviar pe culoarele trans-europene IV și IX. 

De asemenea, s-a stabilit componența și structura echipamentului mecatronic, 
identificându-se principalele avantaje pe care le aduce noul echipament (dotat cu motoare 
asincron, telecomandă și telemonitorizare). 

Oportunitățile din România pentru acest tip de echipament sunt susținute de proiectele 
de reabilitare a infrastructurii feroviare (coridoarele Paneuropene IV și IX), care necesită 
împreună 2175 de asemenea echipamente pentru perioada 2019     2022. 

Din analizele efectuate a rezultat pentru perioada 2019   2023 o creștere constantă a 
cererii de piață (în medie cu 8 /an) pentru acest tip de echipament, cerere care poate atinge 
minim 4000 bucăți. 

Principalul furnizor intern de echipamente mecatronice inteligente pentru testare, 
control integrat și monitorizare a sistemelor de acționare macazuri poate fi SC SPIACT Craiova 
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SA, în parteneriat cu alte IMM-uri din Clusterul MECHATREC:  SC CESI AUTOMATIZARI SRL, SC 
SILOGIC SRL, SC Electro Piliu SRL, SC Romelectra Sistem SRL. 

Studiul abordează și aspecte legate de implementarea Standardului SR13572     ”Sisteme 
de management a inovarii”, în cadrul celor 12 IMM-uri, inclusiv aspecte legate de dezvoltarea 
unui laborator complex destinat încercărilor pentru omologare și fabricație de serie a sistemelor 
mecatronice inteligente destinate controlului și monitorizarii infrastucturii feroviare. 

2. Studiu de piață: „Sistem mecatronic automat integrat pentru monitorizarea 
trecerilor la nivel cu cale ferata în vederea creșterii siguranței  și securității , inclusiv 
prin asigurarea alimentării de siguranța din surse de energie regenerabilă” 

Dezvoltarea fabricației de „sisteme mecatronice automate integrate pentru 
monitorizarea trecerilor la nivel cu cale ferata în vederea cresterii sigurantei și securitatii, 
inclusiv prin asigurarea alimentarii de siguranta din surse de energie regenerabila” pentru 
care s-a elaborat prezentul studiu de piață, este susținută de către Compania Națională de Căi 
Ferate CNCF-CFR SA, datorită numărului mare de accidente și de victime înregistrate anual la 
trecerile căilor rutiere peste calea ferată, elaborând și o listă cu cele mai periculoase treceri la 
nivel (112). De asemenea 5 IMM-uri din cele 12 IMM-uri din Craiova, membre în cadrul 
Clusterului MECHATREC, realizează în prezent diverse componente și subansamble pentru 
acționare semibariere (SC CESI AUTOMATIZARI SRL,  SC MISO SRL, SC Romelectra Sistem SRL, SC 
SPIACT Craiova SA, SC SILOGIC SRL). 

La nivel național rețeaua feroviară are 5129 de treceri la nivel din care 3456 nu sunt 
prevazute cu dispozitive de semnalizare optică și nici cu bariere (conform STRATEGIEI CNCFR-
2025 şi a Master Planul General de Transport şi a documentului de referinţă la trecerile la nivel 
cu calea ferată ISPA 2014/RO/16/P/PA/001/02). 

Studiul prezintă în mod detaliat toate documentele oficiale românești și europene de care 
trebuie să se țină cont la cercetarea și dezvolatrea fabricației de sisteme mecatronice automate 
integrate destinate monitorizării trecerilor la nivel cu cale ferată. (Anexa 6) 

În urma analizării soluțiilor tehnice utilizate de principalii producători la nivel european și 
mondial (Micro Gmbh – Austria, Thales și Alstom – Franța, SIEMENS și ABB - Germania) și a 
evaluarii tendințelor piețelor din România (zona Balcanilor, Asia de Sud- Est) echipa proiectului 
împreună cu specialiști din IMM-urile mentionate au elaborat cerințele tehnice optime (ca 
raport calitate tehnică/ preț) pentru un nou sitem mecatronic automat integrat pentru 
monitorizarea trecerilor la nivel cu cale ferată, propus a fi dezvoltat de către SC CESI 
AUTOMATION SRL și SC SPIACT Craiova SA, ca principali furnizori (Anexa 7) 

Studiul evaluează și prezintă principalii actori din piață, consumatori/ beneficiari, analiza 
mediului concurențial (evaluare grad de concurență, protejarea datelor tehnico-științifice, 
obiective de marketing). 

Strategia de marketing: Prin dezvoltarea și introducerea în fabricație a noului sistem 
mecatronic automat integrat pentru monitorizarea trecerilor la nivel cu cale ferată se va asigura 
creșterea producției de asemenea sisteme (până la 125 – 150 buc./an) și acoperirea primului lot 
necesar – pentru CNCFR – de 500 bucăți în perioada 2019 – 2022. 

3. Studiu de piață: „Sisteme mecatronice electronice de forta și comanda pentru 
actionari inteligente în aplicatii industriale și de transport electric feroviar și urban 
(cu recuperarea energiei electrice la franare)” 

Elaborarea acestui studiu de piață s-a realizat având ca elemente principale de referință: 

 Strategia Națională de CDI 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare) 
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 Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare în România 2018-2022 
 Strategia de  Dezvoltare Durabilă la nivelul Regiunilor din România 2014-2020  
 Strategia de Specializare Inteligentă (RIS 3) a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 
 Directivele și Regulamentele UE în domeniu: Directiva 2012/ 34/ UE; 2009/ 72/ UE, 

Regulamentul UE nr. 1301/2014. 

Obiectivele analizate în cadrul prezentului studiu de piață urmăresc creșterea 
competitivității mediului economic din Regiunea Sud-vest Oltenia prin identificarea 
oportunităților și tendințelor pieței (locale și europene) privind introducerea în fabricație – în 
cadrul unor IMM-uri din Regiunea Sud-Vest Oltenia – de noi sisteme mecatronice electronice de 
forță și comandă pentru acționări inteligente, respectiv:  

– convertoare statice, motoare asincron și boghiuri bimotoare, surse statice cu separare 
galvanică pentru alimentarea serviciilor auxiliare, unități modulare de comandă și telediagnoză, 
sisteme inovative pentru frânarea de urgență. 

Din evaluarile efectuate la sediile din Craiova, a celor 12 IMM-uri membre în Clusterul 
MECHATREC, numai 3 IMM-uri, respectiv SC TEHNOIND ELECTRIC SRL, SC SPIACT Craiova SA, SC 
CESI AUTOMATIZARI SRL și-au arătat disponibilitatea pentru dezvoltarea și introducerea în 
fabricație a acestor noi tipuri inovatoare de „sisteme mecatronice electronice de forță și 
comandă pentru acționări inteligente”. 

În urma analizelor efectuate (atât a pieței locale / regionale: municipiul Craiova/ jud. Dolj/ 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cât și la nivel național) a reieșit ca prim obiectiv 
necesar și oportun de a fi abordat și dezvoltat: „modernizarea și eficientizarea transportului 
urban cu precadere cel electric, ce vizeaza un parc de 4000 tramvaie și 1150 troleibuze”. 

De asemenea, în lucrare s-au prezentat aspecte legate de dorinta acestor 3 IMM-uri 
(menționate anterior) de a dezvolta activitatea de cercetare industriala și dezvoltare 
experimentală, în urma căreia să se realizeze acest nou sistem mecatronic. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, s-a evidentiat în cadrul Studiului, necesitatea cercetării, 
dezvoltării și introducerii în fabricație de noi siteme mecatronice (de ultimă generație), care să 
includă în structură: motoare electrice pentru deplasare cu acționări asincrone, instalații de 
siguranță în trafic,  instalații pentru asigurarea confortului călătorilor, instalații de tracțiune – 
frânare, inclusiv de tip frânare de urgență și frânare recuperativă, instalații pentru alimentarea 
serviciilor auxiliare, dispozitive moderne de diagnoză, afișare și teletransmisie date, măsurare și 
control în timp real a consumului de energie pe fiecare unitate/ vehicul de transport/ tramvai 
urban, troleibuz). 

In cadrul studiului s-a efectuat o analiză detaliată a principalilor actori din piață, reieșind 
faptul că în prezent – anul 2018 – pe piața din România se remarcă o „reală concurență”  în 
modernizarea de tramvaie, principalele firme fiind: SC ASTRA VAGOANE SRL – Arad, SC 
ELECTROPUTERE VFU – Pascani, SC URAC SA –Bucuresti, SC SPIACT Craiova SA, SC TEHNOIND 
ELECTRIC SRL Craiova. 

In cadrul capitolului “Consumatori/ Beneficiari” (Clienți identificați, dimensiunea pieței, 
obiective de marketing) a rezultat că cele 30 de Regii Autonome de Transport în Comun (RATC) 
posedă un parc de tramvaie de 4027 bucăți, dar peste 90% au un stadiu avansat de uzură fizică 
și morală. 

De asemenea, în cadrul studiului s-a efectuat o analiză și descriere a activităților curente  
și experienței relevante a capacităților tehnico – economice, din care a rezultat că 2 IMM-uri, 
respectiv SC TEHNOIND ELECTRIC SRL Craiova și SC SPIACT Craiova SA, au capabilități și 
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experiență în vederea introducerii în fabricație de serie de noi de „sisteme mecatronice 
electronice de forță și comandă pentru acționări inteligente” . 

În (Anexa 8) sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale tipului reprezentativ de 
tramvai propus a fi modernizat. 

4. Studiu de piață: „Introducerea tehnologiilor aditive de sinterizare selectivă cu laser 
în fabricația bandajelor de roți pentru trenuri feroviare, tramvaie, etc. ” 

Studiul analizeaza principalele tehnologii aditive cu laser existente pe plan european și 
mondial, axându-se pe modalitățile de implementare ale acestora în cadrul celor 12 IMM-uri 
din Regiunea Sud-Vest Oltenia. 

Referitor la situația infrastructurii feroviare, dar și a mijloacelor de transport feroviar și 
urban/ tramvaie din ultimii ani în România, se constată o deteriorare și datorită lipsei de piese 
de schimb. 

Pentru anumite tipuri de repere – ca piese de schimb – dacă ar exista tehnologii aditive, s-
ar putea recondiționa în condiții tehnice bune peste 35% din repere/ ca piese de schimb, 
precum: osii, boghiuri, roți de cale, axe cu angrenaje conice, etc. 

5. Studiu de piață: „Sistem mecatronic  integrat multimedia pentru informarea și 
comunicarea în timp real a pasagerilor, prin panouri electronice inteligente plasate 
în stații precum și în interiorul și exteriorul vehiculelor feroviare și urbane” 

Cercetarile întreprinse pentru realizarea prezentului studiu de piață au fost orientate 
către cele mai noi abordări în tehnologia serviciilor de transport feroviar și urban, vizând cu 
precădere sistemele inteligente de transport  (în general) respectiv “sisteme mecatronice  
integrate multimedia pentru informarea și comunicarea în timp real a pasagerilor”. 

De asemenea, în elaborarea prezentului studiu s-a ținut cont și de recomandările cuprinse 
în Standardul ISO 690 – 2010: “Documente, referințe bibliografice” și ISO 690-2-2010: 
Informare și documente – referințe bibliografice. 

Sistemele analizate în studiu, sunt sisteme care utilizează concepte științifice de ultimă 
generație, de tip cyber-mixmecatronice, cyber-security în tehnologia informației și 
comunicațiilor. 

În cadrul studiului sunt prezentate: principalii beneficiari ai sistemelor, tipuri de sisteme 
inteligente pentru mediul urban (Anexa 9) tendințele de piață (cercetări interdisciplinare pentru 
implementarea de platforme de tip Cloud; elaborarea/ dezvoltarea de noi tipuri constructive de 
panouri electronice inteligente pentru traficul feroviar și urban, etc.) 

În cadrul unui subcapitol din acest studiu s-a efetuat o analiză detaliată a celor mai noi 
panouri electronice inteligente destinate afișării informației, cu menționarea celor mai 
importanți parametrii care constituie la caracterizarea/ evaluarea și clasificarea unui nou tip de 
panou electronic inteligent (Anexa 10) 

Astfel, au fost analizate sisteme mecatronice integrate multimedia de tip: 

• sisteme mecatronice integrate (hardware și software) ca instrumente de planificare 
a călătoriilor prin internet și pe telefonul mobil; 

• sisteme mecatronice de tip ecrane tactile/ indicatoare inteligente pentru instalarea 
la intersecții/ stopuri, în stații și în vehicule, destinate informării utilizatorilor; 

• sisteme mecatronice de bord pentru vehicule urbane (autobuze, tramvaie, 
troleibuze) și transport feroviar, pentru gestionarea și furnizarea de informații în timp real; 
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Pe baza evaluarilor efectuate împreună cu IMM-urile din Regiunea Sud-Vest Oltenia și a 
datelor prezentate de asociția CIVITAS și Institute for Transport Studies (*), University of Natural 
Resources and Applied Life Science – Universitatea Boku, din Viena, Austria, se pot menționa 
câteva costuri pentru realizarea și implementarea de sisteme  mecatronice  integrate 
multimedia, astfel: 

 15 ecrane tactile fixe în corelare cu 14 panouri de informare transport urban ≈ 
26.000 € (Burghes, Spania *) 

 echiparea a 28 de stații de transport public cu panouri de informare în timp real ≈ 
55.000 € – Ploiești, România (www.civitas.eu) 

 echiparea a 426 de vehicule din parcul de transport public () sisteme mecatronice 
de bord pentru autobuze, tramvaie și transport feroviar (autobuze, tramvaie, 
troleibuze) cu sisteme de afișare electronice ≈ 1.793.500 € ( Tallin, Estonia) (*) 

 

Activitate 1.3. – Studiu privind stabilirea obiectivelor CDI referitoare la 
dezvoltarea şi producerea produselor/ tehnologiilor/ serviciilor vizate 

Au fost analizate documente relevante pentru contextul actual și de viitor pentru 
perioada 2019 – 2023 privind oportunitățile de dezvoltare a Regiunii Sud-Vest Oltenia și implicit 
a celor 12 IMM-uri din regiune, membre în cadrul Clusterului MECHATREC – conform date: INS 
– Direcția Județeană de Statistică Dolj – principalii indicatori economico- sociali la nivelul Jud. 
Dolj în perioada 01.01. – 30.04.2018 comparativ cu perioada 01.01. – 30.04.2017; INS – 
Întreprinderi Mici și Mijlocii în Economia Românească – 2018; ADR Sud-Vest Oltenia;  Strategia 
de Specializare Inteligenta RIS 3;  date economice furnizate de cele 12 IMM-uri. 

În corelare cu datele evaluate, având la bază și protocolul de parteneriat Nr. 01/ 
09.01.2018 încheiat între APROMECA (EMC – Cluster MECHATREC) – Sucursala Craiova și cele 
12 IMM-uri, inclusiv pe baza celor 5 studii de piață s-au stabilit principalele produse și 
tehnologii noi, inovatoare, care vor fi dezvoltateîn partenerit în cadrul Clusterului MECHATREC 
(Anexa 11). 

De asemenea s-au elaborat principalele obiective ale “Strategiei de CDI pentru 
dezvoltarea grupului de entitati –  membre ale Clusterului MECHATREC, din Regiunea S-V 
Oltenia” (Anexa 12) 

 

Activitate 1.4 – Servicii de consultanta in domeniul inovarii pentru IMM-urile 
din S-V Oltenia, membre ale Clusterului 

În cadrul acestei etape, s-au organizat trei Ședințe de lucru/ Workshop-uri în Craiova 
(11.10.2018 și două ședințe de lucru în data de 27. 11. 2018) dintre care prima Ședință de lucru 
s-a ținut la sediul firmei SC SPIACT Craiova SA (11.10.2018), iar celelalte două Ședințe de lucru s-
au derulat la Hotel Ramada Plaza Craiova (27. 11. 2018). 

la care au participat atît cele 12 IMM-uri membre ale Clusterului MECHATREC, cele 4 
IMM-uri noi membre în Clusterul MECHATREC (care au adrat în cursul anului 2018), cât și 
reprezentanți ai altor entități relevante din regiune: ADR Sud-Vest Oltenia, Polul de 
Competitivitate Automotive Sud-Vest Oltenia Craiova, Universitatea din Craiova (Anexa 13). 

În urma discuțiilor purtatem s-au elaborat rapoarte de analiză cu menționarea impactului 
acțiunii asupra identificării direcțiilor de transfer tehnologic și inovare la nivelul IMM-urilor din 
Regiunea Sud-vest Oltenia, membre ale Clusterului MECHATREC.  


