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RAPORT ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC 

Etapa 2, perioada 01.01.2019 – 31.12.2019  

 

 

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. 

Prima etapă «Elaborarea agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare specifice 
clusterului», s-a realizat în perioada 01.06.2018 – 31.12.2018. 

Etapa a 2-a intitulată «Elaborarea planului de implementare asociat agendei strategice de 
cercetare-dezvoltare și inovare», are ca perioadă de desfășurare: 01.01.2019 – 31.12.2019, iar 
activitățile etapei 2 sunt 

Activitate 2.1 
Stabilirea etapelor și a resurselor umane, materiale și financiare necesare 
pentru atingerea obiectivelor fixate 

Activitate 2.2 
Asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de 
cunoștințe 

Etapa a 3-a intitulată «Elaborarea strategiilor de extindere pe pieţele interne și de 
pătrundere pe piețele externe», are ca perioadă de desfășurare: 01.01.2020 – 30.05.2020. 
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Descrierea ştiinţifică şi tehnică, cu punerea în evidență a rezultatelor îndeplinite ale 
Etapei 2, derulată conform graficului de activități al proiectului (între 01.01.2019 – 31.12.2019):   

 

Activitate 2. 1         Stabilirea etapelor și a resurselor umane, materiale și financiare 
necesare pentru atingerea obiectivelor fixate 
În cadrul acestei activități s-a elaborat planul de implementare asociat agendei strategice 

de CDI. În cadrul planului de implementare s-au identificat pentru fiecare din cele 5 (cinci) 
obiective stabilite în cadrul agendei strategice de CDI: 

1. entitățile responsabile 

2. resursele necesare: umane, financiare, materiale, dotări, etc. 

3. intervalele de timp necesare realizării obiectivelor stabilite. 

Echipa de proiect a implicat activ membrii clusterului și în primul rând cele 14 IMM-uri 
membre în Clusterul MECHATREC și partenere în proiect în activitățile de stabilire în mod 
detaliat pentru fiecare obiectiv propus, a resurselor necesare, a intervalelor de timp necesare 
introducerii în fabricație și a partenerilor de colaborare. 

Pentru analiza, identificarea și stabilirea elementelor constitutive a planului de 
implementare s-au organizat de către APROMECA în Craiova, Județul Dolj:  2 workshop-uri  și  5 
ateliere de lucru, destinate stabilirii etapelor, resurselor umane, materiale și financiare necesare 
elaborării planului de implementare pentru următoarele sisteme/ echipamente/ tehnologii: 

a) Atelier de lucru din data de 04.04.2019 organizat la sediul SC R&D Enginery 4.0 SRL, Str. 
Depoului 1, nr. 10, Craiova, Județul Dolj pentru : «Sistem mecatronic automat integrat pentru 
monitorizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, în vederea creșterii siguranței și securității, 
inclusiv prin asigurarea alimentării de siguranță din surse de energie regenerabilă». Pe baza 
discuțiilor purtate și a evaluărilor efectuate (inclusiv prin email și telefonic) s-a elaborat PLANUL 
DE IMPLEMENTARE prezentat în continuare. 

PLAN DE IMPLEMENTARE 

Sistem mecatronic automat integrat pentru monitorizarea trecerilor la nivel cu calea 
ferată, în vederea creșterii siguranței și securității, inclusiv prin asigurarea alimentării de 
siguranță din surse de energie regenerabilă 

Nr. 
crt. 

Obiective: 
Activități/ 

subactivități 

Entități 
responsabile 

de 
implemen-

tare 

Resurse 
umane 

Durata/ 
Interva- 

le de timp 
necesare 
realizării 

obiectivelor 

Categorii de cheltuieli 

Total 

[mii 
lei] 

Obser- 
vații/ 

 
Rezul- 

tate preco- 
nizate 

Cheltuieli 
cu personalul 

[mii lei] 

Cheltuieli cu logistica 

Cheltuieli 
privind stocurile 

[mii lei] 

Cheltuieli cu 
servicii 

executate de 
terțe entități 

[mii lei] 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Monitorizarea 
planului de 
implemen- 
tare 

• APROMECA 

 

• 2 exp. 25 luni 

01.10.2019- 
30.11.2021 

15 25  20 - - - - - - 60 Raport 
anual de 

implemen-
tare 

2. Analiza celor 
mai noi soluții 
tehnice pentru 
«Sistem 
mecatronic 
automat 
integrat» 

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA 

 

• INCDMTM 

• 2 ing. 

 

 

• 3 cercet. 

5 luni 

01.10.2019- 
29.02.2020 

25 35 - - 10 - - - - 70 

1 structură 
sistem 

variantă 
optimă 

15 - - - - - - - - 15 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3. Elaborare 
documen-
tație 
prototip 
«Sistem 
mecatronic 
automat 
integrat» 

• INCDMTM  

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA 

• SC CESI 
AUTOMA-
TION SRL 

• 3 cercet. 

• 2 ing. 

• 2 ing. 

6 luni 

05.01.2020- 
30.06.2020 

- 50 - - 5,0 - - - - 55 1 bucată 
documen-
tație 
prototip 
sistem 

- 30 10 - 3,0 - - - - 43 

- 30 - - 2,0 - - - - 32 

4. Realizare 
prototip 
«Sistem 
mecatronic 
automat 
integrat» 

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA 

• SC CESI 
AUTOMA-
TION SRL 

• SC 
ROMELECTRA 
SISTEM SRL 

• 2 ing., 8 
muncit. 

• 1 ing., 1 
tehn.,3 
muncit. 

• 1 ing., 2 
muncit. 

12 luni 

01.08.2020- 
31.07.2021 

- 120 - - 130 20 - - - 270 1 bucată 
prototip 
sistem 

- 60 - - 50 10 - - - 120 

- 70 - - 30 10 - - - 110 

5.  Elaborare 
manual de 
utilizare, 
caiet de 
sarcini; 
Testări sistem 
în condiții 
reale de 
exploatare cu 
participare 
AFER 

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA 

 

 

• 3 ing.,  

2 tehn., 

6 muncit. 

6 luni 

01.06.2021- 
30.11.2021 

- - 50 - - 15 - - - 65,0 1 bucată 
Manual de 
utilizare  

1 bucată 
Caiet de 
sarcini 

1 set 
buletine de 
încercări 
prototip 

• SC CESI 
AUTOMA-
TION SRL 

 

• 2 ing.,  

4 muncit. 

- - 35 - - 10 - - - 45,0 

6.  

 

Elaborare 
documentație 
pentru 
producția de 
serie Sistem 
mecatronic 
automat 
integrat 

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA 

 

• 2 ing.,  

2 tehn. 

6 luni 

01.06.2021- 
30.11.2021 

- - 30 - - 15 - - - 35,0 1 bucată 
documenta

-ție de 
serie 

• SC CESI 
AUTOMA-
TION SRL 

 

• 1 ing.,  

2 tehn. 

 

- - 18 - - 7 - - - 25,0 

 TOTAL 65 430,0 143,0  230,0 77,0    945,0  

 

b) Atelier de lucru din data de 07.05.2019 organizat la sediul SC ROMELECTRA SISTEM SRL, 
Str. Barierii Vălcii Nr. 180, Craiova, Jud. Dolj, pentru «Sisteme mecatronice electronice de forță 
și comandă pentru acționări inteligente în aplicații industriale și de transport electric feroviar și 
urban cu recuperarea energiei la frânare».  
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PLAN DE IMPLEMENTARE 

Sisteme mecatronice electronice de forță și comandă pentru acționări inteligente în 
aplicații industriale și de transport electric feroviar și urban cu recuperarea energiei la frânare 

Nr. 
crt. 

Obiective: 
Activități/ 

subactivități 

Entități 
responsa- 

bile de 
implemen-

tare 

Resurse 
umane 

Durata/ 
Interva- 

le de timp 
nece-sare 
realiză-rii 

obiec-tivelor 

Categorii de cheltuieli 

Total 

[mii 
lei] 

Obser- 

vații/ 

Rezul- 

tate 
preco- 

nizate 

Cheltuieli 
cu personalul 

[mii lei] 

Cheltuieli cu logistica 

Cheltuieli 
privind stocurile 

[mii lei] 

Cheltuieli cu 
servicii 

executate de 
terțe 

entități[mii lei] 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Monitorizarea 
planului de 
implemen- 
t are 

• APROMECA 

 

• 2 exp. 20 luni 

01.11.2019- 
30.06.2021 

- - 56,0 - - 4,0 - - - 60,0 Raport 
anual de 
imple-

mentare 

2. Evaluarea 
documentațiilor 
tehnice 
existente 
pentru sisteme 
mecatronice 
electronice de 
forță și 
comandă 
pentru acționări 
inteligente  de 
tip: convertoare 
statice, 
motoare 
asincrone; 
surse statice cu 
separare 
galvanică, 
unități de 
comandă și 
telediagnoză, 
sisteme 
inovative de 
frânare de 
urgență, etc. 

• SC 
ROMELECTRA 
SISTEM SRL 

  

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA 

• SC CESI 
AUTOMA-
TION SRL 

 

• SC ICPE 
SAERP SRL 

 

 

2 ing. 

 

 

• 2 ing. 

 

• 1 ing. 

 

• 1 ing.,  1 
tehn. 

 

4 luni 

01.11.2019- 
29.02.2020 

8,0 - - 1,0 - - - - - 9,0 1 set 
documen-
tație 

tehnică 7,0 3,0 - 2,50 - - - - - 12,50 

5,0 - - 1,0 - - - - - 6,0 

6,0 4,0 - - - - - - - 10,0 

3. Evaluarea 
documentațIe 
prototip/ 
fabricație de 
serie pentru 
sisteme 
mecatronice 
electronice 
pentru 
comandă, 
acționarea și 
controlul 
schimătoarel
or de cale 
ferată 
(electromeca
nisme de 
macaz cu 
motoare în 
curent 
continuu și 
curent 
alternativ și 
garnituri de 
bare, etc.) 

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA 

• SC CESI 
AUTOMA-
TION SRL 

 

• 3 ing. 

 

• 2 ing. 

5 luni 

10.01.2020- 
30.05.2020 

- 30,0 - - 5,0 - - - - 35,0  1 set 
documen-
tațIe 
prototip/ 
serie 
zero: 
 • electro-
mecanism 
de macaz, 
• saboți 
speciali,  
• sistem 
comandă 
și 
acționare 

- 20,0 - - 3,50 - - - - 23,50 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4.  Execuție serie 
zero: sistem 
mecatronicel
ectronic 
inovativ 
pentru 
comanda 
electromecan
ismelor de 
macaz 

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA 

 

 

• 2 ing.,  

1 tehn., 

7 muncit. 

8 luni 

01.04.2020- 
31.12.2020 

- 160,0 40,0 - 110,0 - - 15,0 - 325,0 -serie zero: 
3 bucăți 
 electro-
mecanism 
macaz 

• SC CESI 
AUTOMA-
TION SRL 

 

• 1 ing.,  

4 muncit. 

- 70,0 20,0 - 55,0 - - - - 145,0 

5.  

 

Elaborare 
documentație 
prototip/ doc. 
fabricație de 
serie pentru 
sisteme 
mecatronice 
electronice 
pentru 
distribuție, 
comandă, 
protecție, 
semnalizare și 
măsurare 
infrastructură 
feroviară (sistem 
verificare 
inductori cale; 
sistem automat 
de încălzire 
macaz; sistem 
de automatiare 
și control trafic 
feroviar) 

• SC CESI 
AUTOMA-
TION SRL 

 

• 3 ing.,  

1 tehn. 

4 luni 

01.06.2020- 
30.10.2020 

- 55,0 - - 8,0 - - - - 63,0 1 buc. 
documen-
tație 
prototip 

6. Execuție serie 
zero: sisteme 
mecatronice 
electronice  
pentru 
distribuție, 
comandă, 
protecție, 
semnalizare și 
măsurare 
infrastructură 
feroviară: 

3 Buc. – Sistem 
verificare 
inductori cale 

2 Buc. – Sistem 
automat de 
încălzire macaz 

2 Buc. – Sistem 
de automatizare 
și control trafic 
feroviar 

 

• SC CESI 
AUTOMA-
TION SRL 

 

• 2 ing.,  

2 tehn., 

10 
muncitori 

10 luni 

01.07.2020- 
30.06.2021 

- 210,0 - - 115,0 36,0 - 20,0 - 471,0 Execuție 
serie 
zero:  

• 3 Buc. – 
Sistem 
verificare 
inductori 
cale 

•2 Buc. – 
Sistem 
automat de 
încălzire 
macaz 

•2 Buc. – 
Sistem de 
automa-
tizare și 
control trafic 
feroviar 

 

 TOTAL 26,0 552,0 206,0 4x50 296,5 40,0 - 35,0 - 1160,0  

 

c) Atelier de lucru din data de 12.06.2019 organizat la sediul la sediul SC SILOGIC SRL, Str. 
Dealul Spirei N. 21, Craiova, Jud. Dolj, pentru «Sistem mecatronic integrat multimedia pentru 
informarea și comunicarea în timp real a pasagerilor, prin panouri electronice inteligente 
plasate în stații cât și în interiorul și exteriorul vehiculelor feroviare și urbane».  
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PLAN DE IMPLEMENTARE 

Sistem mecatronic integrat multimedia pentru informarea și comunicarea în timp real a 
pasagerilor, prin panouri electronice inteligente plasate în stații cât și în interiorul și exteriorul 
vehiculelor feroviare și urbane 

Nr. 
crt. 

Obiective: 
Activități/ 

subactivități 

Entități 
responsabile 

de 
implemen-

tare 

Resurse 
umane 

Durata/ 
Interva- 

le de timp 
necesare 
realizării 

obiec-tivelor 

Categorii de cheltuieli 

Total 

[mii 
lei] 

Obser- 

vații/ 

Rezul- 

tate preco- 

nizate 

Cheltuieli 
cu personalul 

[mii lei] 

Cheltuieli cu logistica 

Cheltuieli 
privind stocurile 

[mii lei] 

Cheltuieli cu 
servicii 

executate de 
terțe entități 

[mii lei] 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Monitoriza-
rea planului 
de implemen- 
t are 

• APROMECA 

 

• 2 exp. 12 luni 

01.03.2020- 
20.02.2021 

- 

 

36,0 24,0 - 5,0 4,0 - - - 69,0 Raport 
anual de 
imple-

mentare 

2. Elaborare 
documen-
tație de 
serie 
panou 
electronic 
inteligent 
pe baza 
tehnologi
ei IPS (In -
Plane 
Switching) 

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA 

 

• 3 ing. 

• 1 tehn. 

5 luni 

01.03.2020- 
30.08.2020 

- 105,0 - - 15,0 - - - - 120,0 1 buc. 
documen-
tație 
serie zero 

3. Execuție 
serie zero 
- sistem 
mecatro-
nic 
integrat 
multime-
dia tip 
panou 
inteligent 
IPS (5 
Buc.) 

• SC SILOGIC 
SRL 

 

• 3 ing., 

 1 tehn., 

3 muncit. 

 

6 luni 

01.09.2020- 
28.02.2021 

- 128,0 42,0 - 61,0 19,0 - 15,0 - 265,0 Execuție 
serie zero:  
•5 buc. 
sistem 
mecatro-
nic integrat 
multime-
dia tip 
panou 
inteligent 
IPS  

 TOTAL 269,0 66,0 -  81,0 23,0 - 15,0  454,0  

 

 

 

d) Atelier de lucru din data de 10.07.2019 organizat la sediul SC METALO PREL SERVICE 
SRL, Str. Aleea Depoului Nr. 10, Craiova, Jud. Dolj, pentru «Introducerea tehnologiilor aditive de 
sinterizare selectiva cu laser in fabricația bandajelor de roti pentru trenuri feroviare, tramvaie, 
etc.».  
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PLAN DE IMPLEMENTARE 

Introducerea tehnologiilor aditive de sinterizare selectiva cu laser in fabricația bandajelor 
de roti pentru trenuri feroviare, tramvaie, etc. 

Nr. 
crt. 

Obiective: 
Activități/ 

subactivități 

Entități 
responsabile 

de 
implemen-

tare 

Resurse 
umane 

Durata/ 
Interva- 

le de timp 
necesare 
realizării 

obiectivelor 

Categorii de cheltuieli 

Total 

[mii 
lei] 

Obser- 
vații/ 
Rezul- 
tate 

preco- 
nizate 

Cheltuieli 
cu personalul 

[mii lei] 

Cheltuieli cu logistica 

Cheltuieli 
privind stocurile 

[mii lei] 

Cheltuieli cu 
servicii 

executate de 
terțe entități 

[mii lei] 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Monitoriza-
rea planului 
de implemen- 
tare 

• APROMECA 

 

• 2 exp. 8 luni 

01.10.2019- 
30.06.2020 

- 

 

46,0 - - 6,0 8,0 - - - 60,0 Raport 
anual 

de 
imple-
men-
tare 

2. Elaborare 
documen-
tație 
prototip 
bandaje 
roti tren 
feroviar și 
modelare 
tehnolo-
gică 3D 

• SC METALO 
PREL SERVICE 
SRL 

 

• 2 ing. 

 

5 luni 

01.10.2019- 
30.03.2020 

28,0 36,0  -  - - - - 64,0 

1 
bucată 
docu-
men-
tație •INCDMTM • 2 ing. 

 

- 32,0 - - 10 - - - - 42,0 

3. Execuție 
prototip 

• INCDMTM 

 

• 2 ing. 

 

2 luni 

01.04.2020- 
30.06.2020 

- 30,0 - - 60,0 - - - - 90,0 1 
bucată 
proto-
tip 

4 Inițiere 
proceduri 
achiziție 
Echipa-
ment 
sinterizare 
selectivă 
cu laser 

• SC METALO 
PREL SERVICE 
SRL 

 

• 2 ing., 

 1 tehn. 

 

6 luni 

15.01.2020- 
30.06.2020 

- 35,0 - - 5,0 - - - - 40,0 1 
bucată 
Caiet de 
sarcini 

 TOTAL 28 179,0 -  81,0 8,0 - -  296,0  

 

 

e) Atelier de lucru din data de 29.07.2019 organizat la sediul SC SPIACT CRAIOVA SA, Str. 
Aleea 1 Depoului Nr. 10, Craiova, Judetul Dolj, privind evaluarea obiectivelor legate de stabilirea 
etapelor, a resurselor umane, materiale și  financiare, necesare elaborării planului de 
implementare pentru produsul «Echipament mecatronic inteligent pentru testare, control 
integrat și monitorizare a sistemelor de acționare macazuri».  
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PLAN DE IMPLEMENTARE 

Echipament mecatronic inteligent pentru testare, control integrat și monitorizare a 
sistemelor de acționare macazuri 

Nr. 
crt. 

Obiective: 
Activități/ subactivități 

Entități 
respon-

sabile de 
imple-

mentare 

Resur-
se 

umane 

Durata/ 
Interva- 

le de timp 
necesare 
realizării 

obiectivelor 

Categorii de cheltuieli 

Total 

[mii 
lei] 

Obser- 
vații/ 
Rezul- 
tate 

preco- 
nizate 

Cheltuieli 
cu personalul 

[mii lei] 

Cheltuieli cu logistica 

Cheltuieli 
privind stocurile 

[mii lei] 

Cheltuieli cu 
servicii 

executate de 
terțe 

entități[mii lei] 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Monitorizarea planului 
de implemen- 
tare 

• 
APROMECA 

 

• 2 
exp. 

28 luni 

01.09.2019- 
30.12.2021 

- 

 

- 35,0 - - 5,0 - - - 40,0 Raport 
anual de 
imple-

mentare 

2. Elaborare documen-
tație prototip echipa-
ment mecatronic 
inteligent pentru 
testare, control 
integrat și monitori-
zare sistem de 
acționare macazuri 
(componenta 
electromecanism de 
macaz cu actionare 
cu sistem asincron; 
redresor comandat; 
invertor trifazic cu 
IGBT; bloc inteligent 
de alimentare, 
comandă și semnali-
zare; Sistem de 
telemonitorizare, 
telediag-noză și 
telecontorizare/ 
număr de acționări; 
Încălzitor automat de 
macaz cu PIC) 

 • SC SPIACT 
CRAIOVA SA 

 

 

• 2 ing. 

 

6 luni 

01.09.2019- 
29.02.2020 

42,0 14,0 - 5,0 3,0 - - - - 64,0 

1 bucată 
docu-

mentație 

prototip 

 

SC R&D 
ENGINERY 
4.0 SRL 

• 3 ing. 50,0 22,0 - 6,0 2,0 - - - - 80,0 

3. Execuție prototip 
(echipament 
mecatronic 
inteligent) 

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA  

• 3 
ing., 

9 
muncit. 

8 luni 

01.03.2020- 
30.10.2020 

- 210,0 - - 95,0 - - 15,0 - 320,0 1 bucată  
prototip 

4. Testări prototip 
echipament în 
condiții reale de 
exploatare – în teren 
–cu participare AFER; 
Elaborare manual de 
utilizare 

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA  

• 3 
ing., 

 1 
tehn., 

4 
muncit. 

4 luni 

01.11.2020- 
28.02.2021 

- 32,0 34,0 - 21,0 9,0 - 25,0 20,0 141,0 • 1 set 
buletine 
încercări 
• 1 bucată 
Manual 
de 
utilizare 

5. Elaborare documen-
tație pentru 
producția de serie 

• SC SPIACT 
CRAIOVA SA  

• 3 ing.  5 luni 

01.03.2021- 
30.08.2021 

- - 87,0 - - 11,0 - - - 98,0 1 bucată  
documen-
tație serie 

 

 

TOTAL 92,0 278,0 156,0 11,0 121,0 25,0 - 40,0 20,0 743,0  

 

 



pag. 9 
 

Activitate 2.2        Asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de 
cunoștințe 
În cadrul acestei activități s-au desfășurat servicii de asistență de formare profesională 

pentru un număr de 15 persoane, din cadrul Clusterului MECHATREC, respectiv a celor 14 IMM-
uri partenere din Craiova, Regiunea Sud-Vest Oltenia, în domeniul inovării și transferului de 
cunoștințe. 

Activitățile au fost implemnetate de echipa firmei subcontractante, SC INDICE 
CONSULTING AND MANAGEMENT SRL, și supervizate de echipa de management proiect 
APROMECA. 

Serviciile de formare profesională au constat în organizarea a 4 cursuri de formare 
profesională în Craiova, în domeniul inovării și transferului de cunoștințe, având ca principal 
obiectiv creșterea competențelor și resurselor umane din cadrul IMM-urilor membre în Clusterul 
MECHATREC. 

Astfel s-au desfășurat următoarele cursuri, fiecare având o durată de 16 ore/ 2 zile: 
1. Concepte generale în domeniul Inovării și transferului de cunoștințe; l7 – 18 

octombrie 2019, Craiova (Anexa 1, Anexa 8 și Anexa 12 – Inovarea și transferul de 
cunoștințe) 

2. Creativitatea în contextul Inovării; 21 – 22 octombrie 2019, Craiova (Anexa 2 și Anexa 
9) 

3. Managementul Inovării; l8 – 19 noiembrie 2019, Craiova (Anexa 3 și Anexa 10) 
4. Procesul transferului tehnologic; 21 – 22 noiembrie 2019, Craiova (Anexa 4 și Anexa 

11) 
În cadrul Anexei 13 sunt prezentate fotografii de la aceste cursuri. 
Clusterul MECHATREC este unic prin domeniile abordate, prin activitățile sale în plină 

desfășurare având nevoie de captarea rapidă a interesului cu precădere pe plan internațional, 
pentru a atrage investitorii și resurse. 

Globalizarea economică a creat multe noi provocări și oportunități pentru afacerile 
europene. 

În vederea creșterii gradului de promovare a IMM-urilor din Clusterul MECHATREC la nivel 
regional, național și internațional, un obiectiv important l-a constituit obținerea în luna februarie 
2019 de către Clusterul MECHATREC din partea Secretariatului European pentru Analiza 
Clusterului (ESCA) a Certificatului de excelență SILVER. Clusterul MECHATREC a obținut până în 
prezent două certificate de excelență BRONZ pentru perioadele 2015 – 2017, respectiv 2017 – 
2019 (februarie 2019). 

Prin achiziționarea serviciului de consultanță furnizat de SC BUSINESS PULSE SRL în vederea 
obținerii Certificatului de excelență SILVER pentru Clusterul MECHATREC s-au realizat: 

• elaborarea unor acțiuni pentru Internaționalizarea Clusterului MECHATREC; 
• elaborarea Strategiei de dezvoltare a Clusterului Strategic Inovativ pentru domeniul de 
specializare inteligentă Mecatronică - «MECHATREC» 2019 – 2021 (prezentat Anexa 5); 
• elaborare documente pentru certificare «European Secretariat for Cluster Analysis – 
(ESCA) – SILVER LABEL ASSESSMENT» (Anexa  6); 
• Certificat « SILVER LABEL CERTIFICATE: ROU0142019020124 SILVER» (Anexa  7). 
Activitățile și serviciile efectuate au contribuit la îmbunătățirea modului de abordare privind 

gestionarea inovării în cadrul IMM-urilor partenere din cadrul Clusterului MECHATREC, inclusiv în 
dezvoltarea capabilităților de a efectua analize comparative proprii în domeniul gestionării 
inovării și a dezvoltării de planuri de acțiune eficiente și reale.  

 


