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Capitolul 1 – IDENTIFICARE  CLUSTER 

1.1 Elemente de identificare ale Clusterului (denumire, EMC, teritoriu, 

sector activitate - cod CAEN, Membrii) 

 1.1.1. Denumire  

Clusterul Strategic Inovativ pentru Domeniul de Specializare Inteligentă 

Mecatronică – «MECHATREC» 

1.1.2. EMC – Entitate Management Cluster 

Clusterul «MECHATREC» este reprezentat de APROMECA - Asociaţia 

Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și 

Mecatronică, în calitate de Entitate de Management a Clusterului (EMC). 

 1.1.3. Teritoriu 

Clusterul MECHATREC îşi desfăşoară activitatea în Regiunea București – 

Ilfov, România respectiv Sediul central APROMECA, situat în Șos. Pantelimon, nr. 

6-8, Sector 2, București, Telefon: +40 21 252.30.68/69; Fax: +40 21 252.34.37, 

Email: office@cluster-mechatrec.ro, pagină web: www.clustermechatrec.ro, dar 

și în Regiunile: Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est, prin sucursalele 

APROMECA deschise la Craiova (Str. Ștefan cel Mare Nr. 12, CP 200130), 

Târgoviște (Str. Constantin Brâncoveanu Nr. 66, CP 130120) și Galați (Str. Calea 

Prutului Nr. 304). 

 1.1.4. Sector activitate – cod CAEN 

 Activităţile Clusterul MECHATREC acoperă codurile CAEN aferente 

sectorului de mecatronică & cyber-mixmecatronică și domenii conexe 

(Secţiunea C - Industria prelucrătoare; Secțiunea G - Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; Secţiunea J - Informaţii şi comunicaţii și Secțiunea M - Activități 

profesionale, științifice și tehnice). 

Coduri CAEN principale: 

 Secțiunea M - Activități profesionale, științifice și tehnice 

o Cod CAEN 7219: Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și 

inginerie 

o Cod CAEN 712: Activități de testări și analize tehnice 

 Secțiunea C: Industria prelucrătoare 

o Codurile CAEN principale privind activitățile membrilor clusterului: 

CAEN: 255, 256, 257, 262, 265, 267, 281, 284, 289, 325, 331, 332. 

 Secțiunea J - Informaţii şi comunicaţii 

mailto:office@cluster-mechatrec.ro
http://www.clustermechatrec.ro/
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o Cod CAEN 581: Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și 

alte activități de editare. 

o Cod CAEN 5811: Activităţi de editare a cărților 

o Cod CAEN 5814: Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

o Cod CAEN 5829:Activităţi de editare a altor produselor software 

 Secțiunea G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul 

o Codurile CAEN principale privind activitățile membrilor clusterului: 

CAEN 461, 464, 465, 466, 471, 474, 477. 

1.1.5. Membrii 

Membrii Clusterul MECHATREC, pe categorii, sunt prezentați în Anexa Nr. 1 

1.2 Relații  cu sectorul economic de referință 

Clusterul MECHATREC activează în 4 Regiuni de Dezvoltare: București Ilfov, Sud 

Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov se învecinează cu 5 din cele 7 județe 
aparținând Regiunii Sud Muntenia (Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași și 
Giurgiu), neavând raporturi de vecinătate cu alte regiuni din România. 
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Capitala României, Bucureşti, se află la 390 km distanţă de Sofia, 630 km 
distanţă de Belgrad şi 900 km distanţă de Budapesta, acestea fiind cele mai 
apropiate capitale din Uniunea Europeană de București. Regiunea București-
Ilfov nu se află și nu are în componența sa județe care să fie dispuse de-a lungul 
granițelor României, motiv pentru care nu deține relații directe transfrontaliere 
și transnaționale cu alte regiuni din Uniunea Europeană. 

Datorita poziționării municipiului București de-a lungul coridorului Rin - Dunăre 
și a 4 drumuri europene, există însă premiza unei bune accesibilități a Regiunii 
fata de principalele capitale europene. Cu toate acestea, nivelul de accesibilitate 
al regiunii este redus fata de cel întâlnit în UE, întrucât multe din sectoarele de 
cale ferata și drumuri rutiere care fac parte din coridorul Rin-Dunăre nu 
întrunesc standardele necesare pentru deplasarea în condiții de siguranță cu 
viteze ridicate. 

Regiunea București-Ilfov este străbătută de cea mai densă rețea de drumuri 
publice, străzi orășenești și comunale dintre toate regiunile României, situație 
care se datorează unor factori cumulativi: suprafața mica a regiunii, gradul mare 
de urbanizare a regiunii datorat municipiului București, numărul mare de 
drumuri publice care au ca punct de plecare municipiul București. 

Dinspre Municipiul București se îndreaptă radial către celelalte regiuni de 
Regiunea București Ilfov exista 21 de stații de cale ferată deschise circulației, 
cele mai importante fiind Gara de Nord, Basarab, Titan Sus, Obor, Basarab, 
noduri terminale care se afla pe raza municipiului București. Celelalte stații CFR 
din regiune sunt stații de tranzit care deservesc atât traficului de calatori cat și 
traficului de marfa. 

București Nord este cea mai mare stație feroviară a României, situată în 
municipiul București. Din această gară pleacă și sosesc zilnic cca 220 de trenuri 
(numărul acesta este mai mare iarna și vara când se pun în circulație trenuri 
suplimentare spre litoral și Valea Prahovei). Gara servește trenurilor Căilor 
Ferate Române și celor ale companiilor feroviare internaționale.  

Din Gara de Nord se poate ajunge direct la Aeroportul Internațional Henri 
Coandă, cu trenul operat de compania CFR Călători. Gara este deservită de 
diverse rute de autobuze, troleibuze, tramvaie, o linie Expres (780) care face 
legătura cu aeroportul internațional Henri Coandă și de o stație de metrou, aflată 
pe magistralele M1 și M4. 

Aeroportul Aurel Vlaicu (Băneasa), cel mai vechi din România şi al doilea ca 
mărime din ţară, situat la doar 9 kilometri de centrul Bucureştiului şi inaugurat 
în 1920, deși a devenit în ultimii ani cel mai important hub pentru zborurile 
lowcost, a fost închis la sfârșitul anului 2011. Cursele lowcost au fost mutate pe 
Aeroportul International Henri Coandă din Otopeni. 
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Aeroportul International Henri Coandă din Otopeni este singurul aeroport din 
Romani ce aparține rețelei centrale TEN-T aeriene, fiind cel mai important 
aeroport din tara. 

Această infrastructură de transport asigură interconectarea şi inter-
operabilitatea Regiunii București – Ilfov. Unul din sectoarele economice, care 
este în continuă creştere în Regiunea București este cel de mecatronică cu 
domeniile sale conexe. 

 

Indicatori:  

  

Judeţe: București și Ilfov 

Suprafaţă: 1,821 km2 

Populaţie: 2.267.419 locuitori 

Studenţi înscrişi 
(2018): 

174.528 

PIB-ul regional peste 90% din 
media UE 

IMM-uri: 113.212 (2018) 

Rata şomajului 
BIM: 

1,51% (2018) 

 
 

 
 
Sursa: clustero.eu  
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Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia cuprinde un număr de 5 județe 

(Dolj, Olt, Mehedinți, Gorj, Vâlcea) şi reprezintă un important pol de 

competitivitate economică la nivel național, a cărui dezvoltare depinde de 

sprijnirea şi stimularea mediului de afaceri regional, aceasta reprezentând 

principalul avantaj competitiv al unei economii cu structură diversificată şi 

potențial de clusterizare. 

La nivelul Regiunii se înregistrau, la sfârşitul anului 2017, un număr de 38.411 

entități locale active, cea mai însemnată pondere fiind deținută de 

întreprinderile care activează în sectorul comerțului cu ridicata şi amănuntul 

(42,50%) urmate de cele din industria prelucrătoare (9,55%) şi transport şi 

depozitare (8,50%). 

La nivelul Regiunii, în anul 2017, industria prelucrătoare totaliza un număr de 

3.458 de întreprinderi, dintre care în județul Dolj  un număr de 1.311 şi în 

județul Vâlcea un număr de 675. 

În domeniul universitar și cercetare științifică, în regiune sunt 3 universități, 3 

institute de cercetări și 8 structuri de profil agricol și 5 societăți comerciale cu 

activitate de CDI și 4 entități de transfer tehnologic; 

• Cu toate astea, se evidențiază, la nivel regional, un număr redus de 

întreprinderi inovatoare, elaborare redusă de brevete, cât și un grad scăzut al 

antreprenorialului. 

• Potențialul de specializare în regiunea Sud-Vest Oltenia este reprezentat 

de: 

a) fabricarea autovehiculelor de transport rutier – CAEN 2910 – Jud. Dolj; 



10 

                                                                                                                               

b) fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și 

pentru motoare – CAEN 2931 – Jud. Dolj și Vâlcea; 

c) fabricarea utilajelor pentru extracții și construcții – CAEN 2892 – Jud. Gorj, 

Mehedinți; 

d) fabricația de materiale plastice, cauciuc și articole din acestea – CAEN 22 – 

Jud. Gorj,  Gorj, Vâlcea; 

e) fabricația de metale / articolelor din acestea –Jud. Olt;; 

f) fabricația de echipamente și materiale pentru transport feroviar – Jud. 

Dolj, Mehedinți. 

Sucursala APROMECA – ca EMC Cluster MECHATREC va activa în vederea 

stimulării inovării și transferului tehnologic în Regiunea Sud Vest Oltenia, în 

următoarele domenii de specializare inteligentă, în conformitate cu: 

 Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare-Inovare 2014-2020, 

aprobată prin HG 929/2014 / care are o componentă redusă pentru 

specializarea la nivel regional / cu modificările ulterioare conform HG Nr. 8 / 

27.02.2017 în următoarele domenii: 

 Domeniul: Energie, mediu și schimbări climatice și 

 Domeniul: Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate 

 Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 care 

menționează, ca sectoare / domenii cu potențial competitiv: 

 Domeniul: Industria auto și de componente și 

 Domeniul: Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate 

 Documentul de politică economică “Strategia guvernamentală pentru 

dezvoltarea sectorului IMM-urilor și îmbunătățirea mediului de afaceri din 

România – 2020” prevede dezvoltarea sectoarelor: 

 industria constructoare de mașini; 

 industria auto; 

 industria agro-alimentară. 

 Strategia regională de inovare pentru specializare inteligentă în 

cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia și a obiectivelor din Strategia de specializare 

inteligentă RIS3 prevăd 5 domenii de specializare inteligentă / din care 2 

domenii și (cu prioritățile strategice aferente), care fac obiectul de activitate al 

Sucursalei APROMECA, respectiv: 
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 Domeniul 1: Inginerie industrială și transporturi 

 Domeniul 2: Energie durabilă și mediu. 

Activitățile Sucursalei APROMECA  sunt în strânsă corelare cu aceste domenii 

prioritate, cu potențialul regional menționat în RIS3, inclusiv cu specializările 

economice, științifice și tehnologice menționate (cu prioritățile strategice 

aferente). 

Unele din activitățile propuse vor viza și tehnologii Generice Esențiale (KETs) 

referitoare la Industria 4.0 (materiale avansate; nanotehnologii; tehnologii 

avansate de fabricație, cyber-mixmecatronică, etc.). 

 Specializări economice potențiale la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

în care Sucursala APROMECA  va contribui la: 

a) fabricarea automobilului inteligent, mecatronizat, ecologic și sigur, 

în conformitate cu reglementările europene. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia sunt peste 27 de unități active, cu preocupări în 

acest domeniu, Sucursala APROMECA având competențe în: 

 Produse și tehnologii pentru controlul inteligent al reperelor specifice 

industriei auto; 

 Digitalizarea proceselor de producție; 

 Fabricarea de componente electro-mecanice specifice; 

 Echipamente de producție inteligente. 

b) fabricarea de noi sisteme pentru transportul feroviar prin: 

 Dezvoltarea de noi generații de vehicule feroviare, destinate 

transportului de mare viteză; 

 Sisteme și echipamente mecatronice pentru controlul și monitorizarea 

infrastructurii feroviare. 

c) produse care încorporează sisteme și procese de fabricație 

avansate și au valoare adăugată mare: 

 Aparate inteligente de măsură, control și intervenție la distanță; 

 Sisteme de telemonitorizare, control și intervenție la distanță; 

 Implementarea în produse și tehnologii de fabricație de noi tipuri de 

materiale nanostructurate. 

d) dezvoltarea și implementarea corespunzătoare la nivelul 

“localității inteligente” a unor sisteme componente pentru monitorizarea și 

administrarea unor domenii prioritare: telecomunicații, infrastructură 
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energetică, infrastructură de transport, infrastructură de apă potabilă, 

canalizare, etc prin transferul de proiecte, metode, proceduri și software pentru: 

 Telemonitorizare: apă, energie electrică, gaze; 

 Management automat al rețelelor de distribuție și a nodurilor critice. 

 Specializări științifice potențiale la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, 

în corelare cu noile tehnologii la care contribuie și Sucursala APROMECA 

Pe lângă entitățile “de bază “existente în regiunea Sud-Vest Oltenia și în 

domeniul CDI: 3 universități, 3 institute și 8 structuri de CDI în domeniul agricol; 

și un număr de peste 5 Societăți Comerciale cu preocupări în domeniu, Sucursala 

APROMECA în complementaritate și colaborare cu acestea activează în: 

 Tehnica măsurării inteligente; 

 Mecatronică, adaptronică, integronică, inclusiv în noile domenii 

revoluționare: cyber-mecatronică și sisteme cyber-mixmecatronice 

(KETs Tehnologie); 

 Nanotehnologii și materiale avansate (KETs Tehnologie); 

 Vehicule și tehnologii ecologice și eficiente energetic. 

De asemenea, Sucursala APROMECA va urmări promovarea la nivel național 

și european / internațional a minim 3 branduri noi pentru produse rezultate 

în urma colaborării și introduse în fabricație în regiunea Sud-Vest Oltenia și va 

evalua și sprijini relocarea și transferul în regiunea Sud-Vest Oltenia – cu 

precădere în cadrul SC SPIACT CRAIOVA SA, dar și în SC Industrial Craiova SA, a 

fabricației de aparatură feroviară, pompe hidraulice, sisteme poziționare 

panouri fotovoltaice, etc. 

Obiectivele specifice urmărite în activităţile Sucursalei APROMECA sunt: 

• progresul cunoaşterii şi facilitarea inovării în Regiune, respectiv în 

societate; 

• susţinerea dezvoltării economice la diferite nivele: local, regional şi la 

nivel naţional şi internaţional; 

• promovarea şi dezvoltarea unei culturi inovativ-antreprenoriale în 

comunitatea economico-ştiinţifică în Regiunea Sud Vest Oltenia; 

• sprijin pentru asigurarea financiară pentru cercetare în regiune, prin 

dezvoltarea unui sistem tip piețe pan-regionale pentru firmele cu potențial 

ridicat de dezvoltare după modelul celor din UE AIM, EASDAQ EURO NM; 

• promovarea de noi modele de afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic 

precum: Open Inovation, Antreprenoriatul colaborativ, model CANVAS, etc. 
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Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia este localizată în partea de sud a 

României, învecinându-se la nord cu Regiunea Centru, la est cu Regiunea Sud-

Est, la vest cu Regiunea Sud Vest Oltenia şi la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de 

fluviul Dunăre. , 

Cu o suprafață de 34.453 km2 reprezentând  5% din suprafața României, 

Regiunea Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime dintre cele 8 Regiuni de 

Dezvoltare, având în componență 7 județe (Argeş, Călăraşi, Dâmbovița, Giurgiu, 

Ialomița, Prahova, Teleorman). 

Din analiza Strategiei de dezvoltare inteligentă a Regiunii Sud-Muntenia și 

reprezentanții societăților comerciale din județele: Argeș, Dâmbovița, Prahova, 

Giurgiu, se pot evidenția următoarele aspecte cu caracter general: 

• dependența Regiunii Sud-MUNTENIA de industria producției auto și a 

celor conexe (pe orizontală) este deosebit de pronunțată; 

• Regiunea Sud-MUNTENIA este deficitară la exporturile de înaltă 

tehnologie și, în același timp, are cel mai ridicat nivel de exporturi de tehnologie 

medie-înaltă. 

Astfel, în funcție de nivelul tehnologic al exporturilor raportat la codurile CAEN, 

se pot menționa: 

 Tehnologie înaltă: Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente (CAEN 

28); Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice (CAEN 26) 

 Tehnologie medie-înaltă: Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

inclusiv automobile (CAEN 29); Fabricarea echipamentelor electrice (CAEN 27). 

Analiza potențialului de specializare indică oportunitatea și posibilitatea 

dezvoltării în Regiunea Sud-Muntenia de noi clustere inovative ca atare şi/sau in 

reţele, cu precădere în domeniul prelucrărilor mecanice de precizie. 

Potențialul de specializare în Regiunea Sud-Muntenia este reprezentat de: 

a) fabricarea autovehiculelor de transport rutier CAEN 2910 – Jud. Argeș; 

b) fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și 

pentru motoare de autovehicule CAEN 2931 – Jud. Argeș; 

c) fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare 

de autovehicule CAEN 2932 – Jud. Argeș; 

d) fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții CAEN 2892 – Jud. 

Prahova și Dâmbovița: 

e) fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor 

mecanice de transmisie CAEN 2815 – Jud. Prahova și Teleorman. 
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Strategia de Specializare Inteligentă pentru Regiunea Sud-Muntenia, 

aprobată prin Hotărârea CDR în decembrie 2015 cât şi Strategia de Specializarea 

Inteligentă RIS3 aprobată în 2017, prevăd 3 domenii de specializare inteligentă 

care fac obiectul de activitate al Sucursalei  APROMECA Târgovişte – EMC 

Cluster MECHATREC: 

• Domeniul 1 – Construcția de mașini, componente și echipamente de 

producție 

• Domeniul 5 – Localităţi inteligente 

• Domeniul 6 – Industria de înaltă tehnologie. 

Activitatea Sucursalei APROMECA va fi în strânsă corelare cu potențialul 

regional menționat în RIS3, inclusiv cu specializările economice, științifice și 

tehnologice menționate: 

 Specializări economice potențiale la nivelul regiunii: 

a) fabricarea  automobilului  inteligent,  ecologic  și sigur  conform  cu  

reglementările  europene: 

 tehnica măsurării inteligente; 

 digitalizarea  proceselor  de  producție; 

 echipamente electrice și echipamente de producție inteligente; 

 fabricarea de motoare, componente; 

 inginerie mecatronică. 

b) dezvoltare corespunzătoare, la nivelul localităţilor inteligente, a 

infrastructurilor care să permită monitorizarea și administrarea celor 

mai importante domenii (telecomunicaţiile, infrastructura energetică, 

infrastructura de transport, infrastructura de apă potabilă şi canalizare): 

 Telecomunicațiile, respectiv comunicațiile electronice realizate prin 

mediu fizic (ex: cablu conductor, fibră optică) contribuie la interfațarea 

tuturor echipamentelor și aplicațiilor prin care sunt monitorizate și 

gestionate toate celelalte infrastructuri inteligente. 

 Energia electrică: 

o utilizarea eficientă a energiei (telecontorizarea, iluminatul public 

inteligent; 

o soluţii verzi pentru producerea energiei şi pentru cogenerare; 

o reducerea timpului de remediere a defecţiunilor şi a cheltuielilor de 

mentenanţă. 
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 Reţeaua de transport public: 

o scurtarea timpului de aşteptare în staţii şi în timpul călătoriei; 

o reducre nivel poluare;  

o fluidizarea traficului în orele de vârf; 

o intervenţia rapidă în cazul defecţiunilor. 

 Reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare: 

o telecontorizare; 

o managementul consumului şi tarifarea secvenţială; 

o reducerea timpului de remediere a defecţiunilor şi a cheltuielilor de 

mentenanţă; 

o reducerea cantităţii de apă consumate în scop casnic şi industrial;  

o controlul gradului de poluare şi tratarea apelor reziduale; 

o managementul automat al reţelelor de distribuţie şi nodurilor 

critice; 

c) produse  care  încorporează sisteme  avansate,  procese  de  fabricație  

avansate  și  au valoare adăugată mare:  

 aparate inteligente de măsură, testare, monitorizare și control; 

 sisteme de telemonitorizare și intervenție la distanță; 

 roboți.  

 Specializări științifice potențiale la nivelul regiunii în corelare cu 

noile tehnologii  

 mecatronică, adaptronică, integronică 

 tehnica măsurării inteligente; 

 robotică; 

 digitalizarea proceselor de producție; 

 cyber-mecatronică și sisteme cyber-mixmecatronice; 

 nanotehnologii şi materiale avansate; 

 vehicule și tehnologii ecologice și eficiente energetic. 

 Specializare tehnologică / noi tehnologii potențiale la nivelul regiunii  

 echipamente mecatronice inteligente cu funcții complexe de măsurare și 

control nteligent; 
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 sisteme avansate cyber-mecatronice și cyber-mixmecatronice (cu 

inteligență artificială); 

 procese de fabricaţie inteligentă şi robotizată;  

 nanotehnologii; nanopulberi; 

 materiale și procese avansate; 

 senzoristică, actuatori; 

 standuri complexe de încercări. 

Pornind de la mesajul „Competitivitate, performanţă şi calitate prin produse 

mecatronice high-tech” a fost sintetizat de INCDMTM şi Clusterul MECHATREC, 

începând cu anul 2014, brandul ˂SMART MECHATRON˃, care va fi promovat şi 

de Sucursala APROMECA la nivel regional, naţional şi internaţional. 

De asemenea, se va urmări promovarea a minim 3 branduri noi pentru produse 

mecatronice şi cyber-mixmecatronice, realizate în Regiunea Sud-Muntenia şi 

promovarea acestora la nivel naţional şi european / mondial. 

În momentul actual Sucursala APROMECA poartă dialoguri active şi informale cu 

IMM-uri din Regiune Sud-Muntenia pentru identificarea necesităţilor şi 

obiectivelor de dezvoltare a acestora, constituindu-se 3 grupuri de consultanţă 

în domeniile de specializare inteligentă din RIS 3: 

 Grup 1 de consultanţă, în domeniul „construcţia de maşini, componente 

şi echipamente de producţie” (în care se poartă discuţii cu SC Componente Auto 

SA Topoloveni – Jud. Argeş; SC Autoturisme Industriale SRL Piteşti – Jud. Argeş; 

SC COMIS SRL Vălenii de Munte – Jud. Prahova; SC Administraţia Zonei Libere 

Giurgiu, etc.) 

 Grup 2 de  consultanţă, în domeniul „Localităţi inteligente” (în care se 

poartă discuţii cu SC OPEN Dev Software Development SRL Ploieşti, Primăria 

Valea Mare Pravăţ – Jud. Argeş, Primăria Mizil – Jud. Prahova) 

 Grup 3 de consultanţă, în domeniul „industriei de înaltă tehnologie – 

Industria 4.0” (în care se poartă discuţii cu SC Automobile Dacia Renault SA 

Mioveni; SC EURO APS SRL Piteşti; SC SEKAMET SRL Plopeni, SC Altius 

International SRL Giurgiu) 

Pe baza propunerilor IMM-urilor se vor stabili programe de lucru în vederea 

selectării oportunităţilor (produse, tehnologii, servicii) solicitate de acestea 

pentru definitivarea  în viitor a noilor lanţuri de valoare compatibile şi cu 

strategia RIS 3 din Regiunea Sud-Muntenia. De asemenea, tot în sprijinul 

acestora, se  vor încheia protocoale şi contracte de colaborare cu IMM-urile din 
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Regiune, grupate pe domenii de specializare inteligentă, în baza unor calendare 

de timp bine definite. 

Regiunea Sud-Est este situată în partea de Sud-est a României şi se învecinează 

la nord cu Regiunea Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu 

Regiunea Sud-Muntenia şi Regiunea Bucureşti Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu 

Republica Moldova, Ucraina şi țărmul Marii Negre (254 km), acoperind o 

suprafață de 35.762 km2 , respectiv 15% din teritoriul României, fiind a 2-a 

Regiune ca mărime din cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale României, cuprinzând 6 

județe (Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, Vrancea, …) 

Regiunea Sud-Est dispune de o industrie diversificată, fiind reprezentate 

aproape toate ramurile industriale. 

Ramurile industrial-economice cele mai dezvoltate în Regiunea Sud-Est sunt: 

industria petrochimică, industria metalurgică ,turismul, de asemenea, 

construcția de nave, este bine reprezentată prin cele 5 șantiere navale: Brăila, 

Galați, Tulcea, Mangalia și Constanța; 

Ca număr de întreprinderi inovatoare, Regiunea Sud-Est este pe locul 2 (între 

Regiunile de Dezvoltare din România) cu un procent de 36,9%  (număr de 1054 

întreprinderi). 

Regiune Sud-Est are o importanță geopolitică și geostrategică atât la nivel 

național cât și al UE și NATO. 

In Regiunea Sud-Est există : 1 parc științific și tehnologic (în Galați), 2 parcuri 

industriale (Galați și Mangalia), 1 incubator de afaceri (Mangalia), și 4 clustere. 

Potențialul de specializare, în corelare cu nevoile întreprinderilor din Regiunea 

Sud-Est, este reprezentat de domeniile de specializare menționate (și adaptate la 

acestea) precum: 

 Construcția de nave și bărci (CAEN 301) - şantiere navale din: Brăila, 

Galați, Tulcea, Mangalia, Constanța;  

 Reparare, modificări constructive la nave (CAEN 3315) - în cadrul celor 5 

șantiere navale și a 9 IMM-uri  

 Fabricarea utilajelor pentru excavații și construcții (CAEN 2892): SC 

PROMEX SA-Galați; SC HAGIVIO Srl-Galați 

 Fabricarea echipamentelor de măsură, verificare , control și navigație –

(CAEN 265): SC UTILNAVOREP SA- Constanța; etc. 

 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură(CAEN 2830): SC 

LEGMAS SA - Năvodari, etc. 
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 Operațiuni de mecanică generală (CAEN 2562) : SC PRONIF Industry SRL 

Brăila 

 Fabricare elemente de asamblări: șuruburi, piulițe etc. (CAEN 2594): SC 

SURSAL SA –Medgidia; 

 Fabricarea de construcții metalice (CAEN 2521); rezervoare, containere 

(CAEN 2529): SC PRODIS EST SRL  Constanța 

 Industria metalurgică (CAEN 24); Fabricare de produse prin prelucrarea 

primară a oțelului (CAEN 243): SC PRONIF Industry SRL Brăila; SC 

ROMCOMET SA Galați. 

Sucursala APROMECA Galați va activa, în vederea stimulării inovării și 

transferului tehnologic în Regiunea Sud Est, în următoarele domenii de 

specializare inteligentă, în conformitate cu: 

 Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare – Inovare 2014-

2020, aprobată prin HG929/2014 (care are o componentă redusă pentru 

specializarea la nivel regional), cu modificările ulterioare conform HG Nr. 81 / 

27.02.2017, în următoarele domenii: 

 Domeniul: Energie, mediu şi schimbări climatice.  

În cadrul acestui domeniu, Sucursala APROMECA va furniza servicii de transfer 

tehnologic în vederea: 

o optimizării consumurilor energetice şi de utilităţi la consumatorii casnici 

şi industriali prin promovarea şi sprijinirea introducerii în fabricaţie de contoare 

inteligente şi software-uri de monitorizare etc., în IMM-uri din Regiunea Sud-Est; 

o sisteme de senzori inteligenţi pentru administrarea şi monitorizarea 

resurselor de apă şi a zonelor umede din Regiunea Sud-Est; 

o promovarea de soluţii tehnologice şi produse pentru infrastructuri 

integrate destinate nevoilor populaţiei din Regiune.   

 Domeniul: Eco-Nano-Tehnologii şi Materiale Avansate 

Domeniul aparţine Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE) prioritare la nivel 

European, care utilizează intensiv Cercetarea-Dezvoltarea şi Inovarea. Pe plan 

national, acest domeniu este susţinut de competitivitatea internaţională a 

industriei auto, de infuzia ridicată de capital şi de dinamica exporturilor din 

acest sector. Nanotehnologiile au un mare potenţial inovativ, susținând IMM-

urile şi cu precădere start-up-urile, asigurând astfel, creşterea competitivităţii 

tehnologice a României.  Domeniul este susţinut şi de un învăţământ universitar 

dezvoltat, cu contribuţii importante la sectoarele industrial menţionate, pentru 

Regiunea Sud-Est, menţionând: Universitatea Dunărea de Jos – Galaţi, 
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Universitatea Danubius – Galaţi, Universitatea Ovidius – Constanţa, Academia 

Navală Mircea cel Bătrân, Universitatea Maritimă – Constanţa etc. În cadrul 

acestui domeniu, Sucursala APROMECA furnizează servicii de transfer 

tehnologic pentru: 

o tehnica măsurării inteligente; 

o digitizarea proceselor de producţie; 

o inginerie mecatronică, aparatură de măsură şi control destinată producţiei 

navale; 

o aparatură de control şi acţionare pentru echipamente agricole şi agro-

industriale; 

o sisteme inteligente pentru modernizare macarale portuare; 

o eco-tehnologii care contribuie la conservarea proprietăţilor apei, aerului, 

solului din regiunea Sud-Est; 

o sisteme integrate de aparatură destinată monitorizării hidrodinamice a 

sedimentelor din cadrul şenalelor navigabile şi a incintelor portuare. 

 Domeniul: Soluţii inovative pentru domeniul public – tehnologii noi şi 

emergente 

În cadrul acestui domeniu, după o evaluare şi monitorizare amănunţită a minim 

5 zone tip reprezentativ de localităţi cu “grad ridicat de izolare”, Sucursala 

APROMECA, în colaborare cu alte entităţi, va urmări să promoveze, prin transfer 

de cunoştinţe şi proceduri de utilizare, implementarea de sisteme pentru 

asistarea persoanelor vârstnice şi/sau cu handicap locomotor. 

În prezent se poartă dialoguri informale active cu IMM-uri și reprezentanți ai 

administrației publice locale din Regiunea Sud-Est pentru identificarea 

necesităților și obiectivelor potențiale de dezvoltare-inoare. În acest sens, s-au 

constituit în cadrul Sucursalei APROMECA 3 grupuri de analiză și consultanță 

aferente fiecărui domeniu de specializare inteligentă – menționat – sprijinit și de 

un număr de specialiști din cadrul CRTTC-INCDMTM și APROMECA. 

 Grup 1 de consultanță: în domeniile energie, mediu și schimbări 

climatice, pentru: 

 diseminare tehnologie nouă, inovativă, privind realizarea de 

componente mecanice pentru turbine eoliene pentru transfer tehnologic la SC 

PROMEX SA Brăilaș 

 experimentare tehnologie de recondiționare prin aditivare cu laser a 

reperelor mecanice de mari dimensiuni: SC PROMEX SA Brăila, SC NAVROM SRL 

Galați; 
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 Grup 2 de consultanță: în domeniile eco-nano-tehnologii și materiale 

avansate pentru: 

 prezentare și transmitere ofertă tehnică către CN Administrația 

Porturilor Maritime – Constanța privind monitorizarea în timp real a unor 

incinte portuare din zona Agigea-Sud; 

 evaluare tehnico-economică privind relocarea fabricației de pompe 

hidraulice cu 2 trepte de la SC Romtehnica SRL Cugir în SC Industrial Park Galați; 

 analiză și ofertare, împreună cu INCD GeoEcoMar, pentru 

echipament inteligent destinat monitorizării eroziunii costiere (pentru 3 locații); 

 transfer tehnologic pentru implementare robot inteligent în 

procesare materiale textile: SC DIACRONICX SRL. 

 Grup 3 de consultanță: în domeniul Soluții Inovatoare  pentru domeniul 

public: tehnologii noi și emergente. 

Se poartă discuții privind: 

 implementarea unui sistem de optimizare și monitorizare a 

iluminatului public; 

 proceduri și reglementări tehnico-economice privind dezvoltarea 

unui port turistic integrat. 

1.3 Asocierea, structura de management a Clusterului și relațiile cu alte 

clustere din România și Europa 

1.3.1 Descrierea asocierii / parteneriatului 

Clusterul MECHATREC are potenţialul necesar sa contribuie la creșterea 
competitivității regionale şi chiar de interes naţional datorită firmelor locale şi 
internaţionale de dimensiuni medii şi mari care au capacitatea de dezvoltare a 
unor proiecte și tehnologii inovative în domenii avansate high-tech – 
mecatronică, integronică, adaptronică  şi Cyber-MixMecatronică 

Fiind construit pe principiile şi conceptele structurilor de tip „trifoi cu patru foi”, 
care reuneşte entităţi din cercetare, industrie, administraţie locală și organizații 
catalizator – firme de consultanta specializate în domeniul transferului 
tehnologic și al inovării, centre de transfer tehnologic, Clusterul MECHATREC 
are în prezent în componență 180 membrii, din care: 114 întreprinderi, 15 
entități de cercetare-dezvoltare, 7 autorități publice și 44 instituții catalizator.  

 1.3.2 Acordul de parteneriat și descrierea domeniile de activitate ale 
clusterului 

Inițiatiativa creării Clusterului MECHATREC a apărut în anul 2008 şi a avut 
un mix de abordări "top down" si "bottom up". Membrii Clusterului MECHATREC 
pun în aplicare strategia de dezvoltare şi de internaționalizare pentru realizarea 
obiectivelor propuse. 
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Acordul de parteneriat a fost semnat de membrii în data de 14.07.2010. 

Domeniul de cercetare - educație este reprezentat de 15 institute/centre 
naționale de cercetare-dezvoltare-inovare / universități, cu reputație națională 
și internațională. Cercetările care se întreprind în domeniul clusterului au în 
vedere: echipamente mecatronice, integronice şi adaptronice inteligente high-
tech cu funcţii tehnologice, de măsurare - reglare şi control; aparatură şi sisteme 
mecatronice, integronice şi adaptronice inteligente pentru aplicaţii medicale şi 
biomedicale; micro - nanotehnologii mecatronice, integronice şi adaptronice şi 
materiale noi şi inteligente cu structuri micro - nanometrice şi caracteristici 
speciale; tehnologii de procesare şi utilizare ale acestora; sisteme modulare şi 
tehnologii inovative; NEMS şi MEMS mecatronice, integronice şi adaptronice şi 
aplicaţii ale acestora; senzorică şi actuatorică; micro – nano-senzorică şi 
actuatorică; robotică micro şi nanorobotică; tehnici inteligente de măsurare, 
etalonare şi testare; mecatronică şi integronică aplicate industrial şi comercial; 
adaptronică pentru tehnologia viitorului. 

Domeniul economic este reprezentat de 114 întreprinderi din domeniul 
mecatronicii (din care 5 întreprinderi mari), precum și din domenii conexe, care 
urmează să dezvolte produse/servicii inovative pentru piețe de nișă. În Clusterul 
MECHATREC sunt membre IMM-uri cu capacitate ridicată de inovare și care pot 
să realizeze produse fanion pentru domeniile lor. De asemenea, sunt atrase și 
IMM-uri care asigură partea de pregătire profesională, pot proiecta platforme 
care utilizează TIC, asigurându-se astfel un lanț de valori care pleacă din zona 
cercetării fundamentale și ajunge la utilizatorul final. Criteriile de selecție a 
IMM-urilor au impus ca acestea să fi lucrat cel puțin o dată cu un institut de 
cercetare-dezvoltare, membru al Clusterului MECHATREC. 

Clusterul MECHATREC se bucură de sprijinul 7 autorităților publice: Primăria 
Sectorului 2,  Agenţia Regională de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Agenţii Regionale 
de Dezvoltare din țară, Camere de Comerț şi Industrie și 44 entități catalizator. 

 Instituțiile catalizator ale Clusterului MECHATREC au o vasta experiență în 
managementul proiectelor europene, în domeniul promovării media și 
internaționalizării întreprinderilor și al comunicării.  

Clusterul activează în zona cercetării din domeniul mecatronicii & cyber-
mixmecatronicii (NEMS şi MEMS mecatronice, integronice, adaptronice şi cyber-
mixmecatronice și aplicaţii ale acestora; senzorică şi actuatorică; micro - nano 
senzorică şi actuatorică; robotică micro şi nanorobotică; tehnici inteligente de 
măsurare, etalonare şi testare; mecatronică şi integronică aplicate industrial şi 
comercial; Industria 4.0, etc.). Este vorba de un domeniu deosebit de important 
în zona cercetării științifice naționale și internaționale. Cercetările care se 
întreprind in acest domeniu au în vedere: 

• echipamente şi sisteme, dispozitive, componente şi instrumentaţii 
inteligente, high-tech, mecatronice & cyber-mixmecatronice pentru măsurare, 
verificare, control şi monitorizare, pentru aplicaţii în procese industriale şi 
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pentru laboratoare; 

• dispozitive şi echipamente mecatronice & cyber-mixmecatronice, 
integronice şi adaptronice pentru aplicaţii ale laserilor în domenii aerospaţiale 
militare, etc.; 

• dispozitive şi echipamente optice de înaltă precizie pentru procesele de 
prelucrări mecanice şi aplicaţii în tehnica militară; 

• componente, dispozitive şi echipamente hidronice şi pneutronice;  

• echipamente mecatronice inteligente pentru aplicaţii medicale şi 
biomedicale; 

• echipamente mecatronice inteligente ultraprecise şi maşini speciale, la 
temă; 

• roboţi industriali inteligenţi care îndeplinesc sarcini multiple;  

• servicii specializate şi înalt calificate pentru: 

o montaj, întreţinere, verificare, etalonare şi depanare echipamente şi 
sisteme mecatronice, integronice şi adaptronice; 

o transfer de cunoaştere de informaţii, de produse tehnologii; 

o editare, diseminare şi valorizare a rezultatelor cercetării - inovării;  

o asistenţă tehnică, analize, testări şi încercări de produse.    

o proiecte şi studii (de strategie, de piaţă; de fezabilitate, etc.); 

• oferte de colaborare la elaborarea şi implementarea de proiecte CDI din 
domeniile mecatronicii, integronicii şi adaptronicii.  

1.3.3 Istoricul și importanța Clusterului 

Clusterul MECHATREC dezvoltă inițiativa de cluster din anul 2008. 

Motivații ale înființării și dezvoltării Clusterului pentru Mecatronică -

MECHATREC: 

 dezvoltarea sustenabilă a regiunilor București – Ilfov, Sud Muntenia, 

Sud-Vest Oltenia şi Sud-Est, și în special a domeniilor specializate 

inteligente ale clusterului; 

 dezvoltarea și creșterea vizibilității domeniului high-tech avansat - 

MECATRONICA, atât la nivel regional cât și la nivel național dar şi în 

domenii conexe; 

 formarea și dezvoltarea pieței specifice noului domeniu inteligent, 

atât pe plan național cât și pe plan European și Internațional; 

 asigurarea și completarea solicitărilor de resurse umane în domeniu; 
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 creșterea capacității tehnice și tehnologice a capabilității și 

competitivității grupului de entități membre ale clusterului regional; 

 dezvoltarea colaborărilor și parteneriatelor internaționale cu 

entitățile din domeniu. 

Relevanța teritorială prin acoperirea orașului capitală București, centrul cel mai 

dezvoltat al țării ca industrializare, cu participarea valorică cea mai ridicată la 

bugetul țării, și prin extinderea spre zona limitrofă Județul Ilfov - unde au migrat 

o serie de IMM-uri care inițial se regăseau în orașul capitală București, s-au 

constituit premizele unei colaborări extrem de valoroase, pe proiecte comune cu 

un grad înalt de complexitate tehnică, și totodată se pun în comun resurse 

umane specializate și infrastructuri de cercetare high-tech, care contribuie cu 

succes la accesarea și implementarea unor proiecte mari, complexe în domeniul 

mecatronică atât la nivel național cât și internațional. 

Începând cu anul 2017 și până în prezent activitățile Clusterului MECHATREC s-

au extins în alte 3 Regiuni de Dezvoltare: Sud-Vest Oltenia; Sud Muntenia și Sud-

Est. 

Clusterul MECHATREC a realizat colaborări și parteneriate cu entități similare 

care activează pe plan european, cum ar fi: clusterul PIMURMANGET şi Clusterul 

Futura Internaţional din Ungaria; Clusterul MECATECH din Belgia; Clusterul 

MECHATRONIC din Austria; Centrul Internațional de Mecatronică din Linz, 

Austria, etc. (Conform Anexă – Parteneriate) 

De asemenea, au fost realizate activități de consultare, schimb de experiență și 

bune practici cu ocazia unor manifestări tehnico-comerciale în domeniu și au 

fost stabilite programe generale pentru dezvoltare de acțiuni comune în special 

pentru formarea de consorții în vederea aplicării de propuneri de proiecte 

pentru programele de CDI naționale și europene (Orizont 2020, COSME, 

Erasmus, Interreg, etc). 

Proiecte:  (Conform Anexa – Proiecte) 

1.3.4 Relația Clusterului MECHATREC cu alte clustere din România și 

Europa  

Relația Clusterului MECHATREC cu alte clustere din România și Europa 

(Conform Anexa – Parteneriate cu clustere) 
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1.3.5  Structura de management a Clusterului MECHATREC 

Clusterul MECHATREC este un cluster specializat în Mecatronică și Cyber-

MixMecatronică, inovativ matur, desășurând activități și obiective bine definite, 

având ca Entitatea de Management  - APROMECA. 

Acordul de colaborare cluster, STATUT, personalitate juridica  APROMECA – 

EMC Cluster MECHATREC, (Conform Anexa – Documente juridice) 

Organele de conducere ale clusterului: 

a) Adunarea generală, formată din toți membrii Clusterului. 

b) Asociația APROMECA - Entitate de Management   

c) Consiliul Director 

d) Cenzorul  

e) Grupuri tematice (atât la nivel de Cluster cât și la nivelul celor 3 Sucursale 

APROMECA, în funcție de specificul și cerințele de dezvoltare regională) 

Adunarea generală are următoarele atribuții: 
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 stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației şi Clusterului 

MECHATREC; 

 aprobă componența Consiliului director desemnat de APROMECA, în 

conformitate cu prevederile statutare; 

 aprobă regulamentele interioare de organizare, funcționare și modificările 

aduse statutului asociației; 

 aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, anexele la bilanț, 

contul de profit și pierderi; 

 aprobă procesele verbale ale Consiliului director; 

 alege și revocă membrii Consiliului director, în baza hotărârilor luate cu o 

majoritate simplă de Adunarea generală,  

 alege și revocă cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de cenzori, după 

caz, aprobă regulile generale de organizare și funcționare a Comisiei de cenzori; 

 stabilește cuantumul cotizației anuale; 

 aproba numirea de noi membrii și excluderea membrilor; 

 decide asupra formelor de convocare a Adunării generale și a modului de 

votare în Adunarea generală, decide dizolvarea și lichidarea Asociației și 

stabilește destinația bunurilor ramase după lichidare; 

 îndeplinește orice alte atribuții pe care le consideră de competența sa, 

conform statutului și legislației în vigoare – atribuții care nu sunt rezervate în 

mod expres Consiliului director sau Cenzorului. 

Adunarea generală se întrunește în sesiuni, respectiv: 

• Sesiune ordinară, odată pe an, de regulă în primul trimestru, la convocarea 

Consiliului director, a Președintelui sau la cererea majorității simple a 

membrilor asociației. Adunarea generala este statutar constituită, dacă sunt 

prezenți jumătate din numărul membrilor care și-au platit la zi cotizația 

datorată. 

• Sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea a cel puțin  

unuia din membrii asociației sau la cererea majorității simple a membrilor 

Consiliului director, în situații de importanță deosebită, a căror rezolvare nu 

poate fi amânată până la următoarea Adunare generală în sesiune ordinara. Dacă 

Adunarea generala extraordinară nu întrunește numărul statutar de membri, 

atunci ea se convoacă din nou, la un interval de 10 zile și este statutară oricare 

ar fi numărul membrilor prezenți, dar pentru adoptarea rezoluțiilor va fi 

necesară o majoritate de 2/3 din numărul acestora. 
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Convocarea Adunării generale se face cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate, cu 

comunicarea Ordinei de zi, aprobată de Consiliul director. 

Adunarea generală este condusă de Președintele Consiliului director sau, în lipsa 

acestuia, de unul din ceilalți membrii ai Consiliului director, desemnat de 

Președinte. 

Dezbaterile Adunării generale se consemnează într-un Registru de procese 

verbale semnate de Președintele ședinței, confirmate de încă un membru 

desemnat de Adunarea generală. 

Daca nu se specifică altfel, deciziile în Adunarea generală se iau cu o majoritate 

simplă de voturi, iar deciziile prin care se modifică statutul asociației sau se 

hotărăște dizolvarea acesteia, necesită votul a minimum 2/3 din membrii 

asociației. 

Hotărârile Adunării generale, luate în limitele legii, ale Actului constitutiv și ale 

prezentului Statut sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte 

la Adunarea generală sau au votat împotriva. 

Hotărârile Adunării generale contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului, 

pot fi atacate în justiție de asociați, în termen de 15 zile de la data votării. 

Fiecare membru şi-a asumat să participe cu resurse umane și infrastructura la 

proiectele Clusterului, și să coopereze loial, pentru promovarea comună a 

produselor realizate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor promovate de 

Clusterul MECHATREC. 

Entitatea de management a clusterului este reprezentata prin „Asociația 

Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și 

Mecatronică - APROMECA", care s-a înființat ca persoană juridică în 2007, în 

conformitate cu reglementările OG 26/2000 cu privite la asociații și fundații, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cod de 

înregistrare fiscală: 22122297/2007. 

Grupurile tematice sunt constitutite pe principalele domenii de activitate ale 

Clusterului, astfel: 

 echipamente pentru industria automobilului 

 sisteme pentru industria medicală 

 hidraulică – pneumatică 

 micro și nano tehnologii 

 sisteme MEMS & NEMS 

 sisteme inteligente pentru infrastructura feroviară 
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 industria 4.0 

Aceste grupuri au o structură deschisă, flexibilă, în corelare cu cerințele concrete 

ale agenților economici, membri în Cluster. 

De asemenea, în funcție de necesitățile și obiectivele specifice de dezvoltare ale 

IMM-urilor membre în Cluster, din cele 3 Regiuni de Dezvoltare, în cadrul 

fiecărei Sucursale APROMECA s-au constituit grupe tematice astfel: 

 Sucursala APROMECA – Craiova (Regiunea de Dezvoltare Sud-vest 

Oltenia) a constituit 2 grupuri tematice: 

 Grup 1 – pentru domeniul ”Inginerie industrială și transporturi” 

(Industria 4.0 ; transport inteligent) 

 Grup 2 – pentru domeniul ”Energie durabilă și mediu” 

 Sucursala APROMECA – Târgoviște (Regiunea de Dezvoltare Sud 

Muntenia) a constituit 3 grupuri tematice: 

 Grup 3 (1) - pentru domeniul ”Construcția de mașini, componenete și 

echipamente de producție” 

 Grup 4 (2) - pentru domeniul ”Localități inteligente”  

 Grup 5 (3) - pentru domeniul „Industrie de înaltă tehnologie; 

Industrie 4.0” 

 Sucursala APROMECA – Galați (Regiunea de Dezvoltare Sud-Est) a 

constituit 3 grupuri tematice: 

 Grup 6 (1) - pentru domeniul ”Energie, mediu și schimbări climatice” 

 Grup 7 (2) - pentru domeniul ”Eco-nano-tehnologii și materiale 

avansate” 

 Grup 8 (3) - pentru domeniul ”Soluții inovatoare pentru domeniul 

public; tehnologii noi și emergente” 
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Capitolul  2 – ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICE  A 

CLUSTERULUI MECHATREC 

2.1 Descrierea situației curente a domeniului mecatronică, cyber-

mixmecatronică, industria inteligentă 4.0  la nivel național și 

european 

Prin conceptele tehnico-tehnologice generate sau mixate, ingineria 

mecatronică & cyber-mixmecatronică a fost materializată prin soluţii 

constructive de globalizare sau de „compactare”, subsistemele / sistemele 

componente de ansamblu fiind integrate tehnologic şi constructiv, ca un „sistem 

de sine stătător”. 

Astfel, de la construcţii conexate funcţional şi succesiv s-a ajuns la construcţii 

integrate structural şi funcţional în matrice compactă şi mix-tehnologică 

(mecanică / electronică / informatică), definind această formă „produsul 

mecatronic”. 

Produsul mecatronic a cunoscut în evoluţie, aplicarea de tehnologii avansate şi 

materiale nou concepute. 

În aplicaţiile sale, produsul mecatronic a fost diversificat şi dezvoltat, de la 

funcţii de execuţie tehnologică integrată la funcţii de execuţii, de măsurare / 

control şi reglare, de evaluare, de monitorizare, de decizie şi de dialog, la 

produse cyber- mecatronice și cyber-mixmecatronică. 

Prin prisma conştientizării crescânde a importanţei pe care o are cercetarea în 

domeniul mecatronicii &  cyber-mixmecatronicii în contextul european actual, 

consolidarea acestui domeniu se bucură de sprijinul nemijlocit al comunităţii 

ştiinţifice internaţionale. 

Mecatronica & cyber-mixmecatronica este un domeniu specializat inteligent şi  

transdisciplinar al ingineriei, o combinaţie sinergetică între mecanica de 

precizie, sistemele electronice de comandă şi control şi informatică, ce serveşte 

proiectării, realizării, punerii în funcţiune şi exploatării de sisteme automate 

inteligente şi integrate. 

Tot ceea ce numim astăzi produs de înaltă tehnicitate, este produs mecatronic, 

respectiv cyber-mecatronic și cyber-mixmecaronic. 

Mecatronica  & cyber-mixmecaronica este rezultatul evoluţiei fireşti în 

dezvoltarea tehnologică. Tehnologia electronică a stimulat aceasta evoluţie. 

Dezvoltarea microelectronicii a permis integrarea electromecanică. 

In următoarea etapă, prin integrarea microprocesoarelor în structurile 

electromecanice, acestea devin inteligente şi astfel s-a ajuns  la mecatronică și 

apoi la cyber-mecatronică și cyber-mixmecaronică. 
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Tehnologia mecatronică &  cyber-mixmecaronică aduce în centrul atenţiei 

problema informaţiei care este componenta dătătoare de ton în raport cu 

materialul şi energia. Aceasta poziţie a informaţiei este motivată prin 

următoarele argumente. 

• informaţia asigură satisfacerea nevoilor spirituale ale omului; 

• numai informaţia creşte valoarea nou adăugată a tuturor lucrurilor;  

• informaţia înseamnă cultură. 

 
Din figura se observa că integrarea componentelor principale se realizează în 

baza unui management performant, în acord cu nevoile pieţei cu scopul de a 

produce. 

Mecatronica &  cyber-mixmecaronica sunt rezultatul evoluţiei fireşti în 

dezvoltarea tehnologică. Tehnologia electronică a stimulat aceasta evoluţie. 

Dezvoltarea microelectronicii a permis integrarea electromecanica. în 

următoarea etapa, prin integrarea microprocesoarelor în structurile 

electromecanice, acestea devin inteligente si, astfel s-a ajuns la mecatronică & 

cyber-mixmecaronică, aşa cum se arata în figura de mai jos. 

 

În figura de mai sus este ilustrat fluxul către integrarea mecatronică (și spre 

cyber-mixmecaronică.  

Promovarea legăturilor informaţionale în structura sistemelor tehnice le asigură 

flexibilitate şi reconfigurabilitate. 
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Evaluarea cantitativă şi calitativă a informaţiei constituie o problemă esenţială 

în educaţie, cercetare şi în activităţile de producţie. 

Informaţia este deopotrivă importantă în medicină, literatura, arta, muzica, 

sport etc. 

Comparaţia: material-energie-informaţie se prezintă în figura următoare. Din 

aceasta comparaţie rezulta ca mecatronica este o tehnologie nedisipativă şi mult 

mai puţin poluantă. 

 
Relaţia material-energie-informaţie 

 

Exemple de produse şi sisteme mecatronice 

Practic tot ceea ce numim produs de înaltă tehnicitate este produs mecatronic. 

Automobilul modern, robotii, tehnica de calcul, tehnica de telecomunicaţii, 

aparatură biomedicală, sistemele de transport inteligent, aparatura de cercetare, 

aparatura electrocasnică, aparatura cine-foto şi audio-video, maşinile agricole 

moderne etc., sunt exemple reprezentative de produse mecatronice.  

In continuare se prezintă câteva exemple de astfel de produse. 

 

 

Produse mecatronice din domeniul transporturilor 
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Produse mecatronice din domeniile: a) – sisteme de comunicații, b) – robotica, 

c) - ingineria reabilitării, d) – robotica medicala 

 

Educaţia mecatronică & cyber-mixmecatronică 

Mecatronica s-a născut în mediul industrial. Concernul japonez Yaskawa Electric 

a brevetat termenul. 

Strădaniile la nivel academic pentru a asigura pregătirea specialiştilor în acord 

cu cerinţele noii tehnologii au condus la conturarea principiilor mecatronice în 

educaţie. 

Aceste principii vizează: 

 dezvoltarea gândirii sistemice; 

 formarea deprinderilor de a lucra în echipa. 

Educaţia mecatronică & cyber-mixmecatronică asigura flexibilitate în acţiune şi 

gandire, trasături definitorii ale specialistului în economia de piață și indusria 

inteligentă (Industria 4.0) 

Oferind soluții eficiente pentru promovarea interdisciplinaritații, mecatronica a 

devenit suportul demersurilor pentru stimularea inițiativei şi a creativității. 

Laboratoarele interdisciplinare de mecatronică &  cyber-mixmecatronică 

constituie baza pentru materializarea principiilor: “educaţie prin practică”, 

“educaţie prin cercetare”. 

Abordările în acest sens sunt esențiale pentru mutarea accentului de pe latura 

de informare pe cea de formare pe toate treptele procesului educaţional. 
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Conţinutul termenului de mecatronica s-a îmbogățit continuu ca urmare firească 

a evoluției în dezvoltarea tehnologică. 

Foarte curând mecatronica a devenit filosofie. Pentru practica inginerească 

filosofia mecatronică a marcat saltul de la ingineria tradițională, secvențială, la 

ingineria simultană sau concurentă. 

In ultimii ani mecatronica este definită simplu: ştiinţa maşinilor inteligente. Mai 

recent demersurile pentru înnoire în educaţie şi cercetare aduc în atenţie 

problema mecatronicii ca: mediu educaţional în societatea informaţională 

respectiv, mediu de proiectare şi fabricare integrata pe fundalul căruia s-a 

dezvoltat conceptul de proiectare pentru control.  

In literatura de specialitate au devenit consacrate extinderi în domenii precum: 

cyber-mecatronică, cyber-mixmecatronică, hidronica, pneutronica, 

termotronica, autotronica, agromecatronica (agricultura de precizie). 

Evoluția în dezvoltarea tehnologică înseamnă: cyber-mecatronică, cyber-

mixmecatronică, micromecatronica, nanomecatronica şi biomecatronica. 

Tendința generală este de “intelectualizare a maşinilor şi sistemelor, digitalizarea 

IMM-urilor și ezvoltare a industriei inteligente – Industria 4.0” 

Exemple de iniţiative şi programe la nivelul european 

La nivelul Uniunii Europene s-au creat noile concepte privind stimularea, 

dezvoltarea și susținerea Industriei 4.0, ca bază a dezvoltării  economice 

competitive a țărilor membre, ca lecții cheie a politicilor europene și naționale. 

Stimularea Industriei 4.0 în economia Uniunii Europene și a României 

În prezent și în viitor, tehnologiile avansate alimentează așa numita ”a patra 

revoluție industrială”, cu scopul și obiectivul strategic de a transforma industriile 

U.E și de a crea o creștere masivă a economiei europene prin cea mai mare 

oportunitate digitală pentru industria și întreprinderea existentă și nu prin 

crearea de noi industrii. 

Astfel spus, este nevoie de adaptarea tehnologiilor digitale avansate în 

întreprinderile existente, europene și naționale, aceasta constituind în prezent 

cea mai mare provocare și paradigmă de realizat cu cele mai bune rezultate 

pozitive. 

Dezvoltarea Industriei 4.0 este cheia dezvoltării Uniunii Europene, inclusiv a 

României 

În baza unor studii recente europene, privind dezvoltarea industriei prin cea de 

a patra revoluție industrială numită și Industria 4.0, s-a enunțat, cu motive de 

speranță ca 76% dintre respondenți consideră tehnologiile digitale drept o 
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oportunitate, în timp ce 64% dintre companiile care investesc în tehnologiile 

digitale au generat deja rezultare pozitive. 

Susținerea Industriei 4.0 în Europa este realizată prin politici naționale ale 

țărilor membre 

În acest sens, ca răspuns la aceste provocări și rezolvare de paradigme, 

majoritatea guvernelor UE au adoptat în mod prioritar, politicile Industriei 4.0 la 

scară largă pentru a crește productivitatea și competitivitatea și pentru a 

îmbunătăți competențele high-tech ale forței de muncă. 

Ca exemple pozitive, se pot nominaliza, componentele esențiale ale politicilor 

naționale ale Industriei 4.0 sin Spania, Marea Britanie, Franța, Italia, Germania, 

Republica Cehă, Suedia și Olanda, prin abordare financiară (substanțială) mix 

(public și privat) și audiență țintă (industrie și baza de producție, IMM-uri, 

fabricanți producători, companii mari, universități, centre de cercetare, 

cercetare academică și industrială, sectorul de servicii, uniuni de comerț, etc.). 

Industria 4.0 aplică focusarea strategică și focusarea pe sector / tehnologie: 

În prima etapă, focusarea pe sector/tehnologie, în cadrul Industriei 4.0, 

cuprinde o structură locală distributivă, în implementare, precum: transport, 

IoT, inteligența artificială, date bloc, hardware PC, încredere digitală, orașe 

inteligente, IoT Sisteme Cyber-Fizice, IoT Sisteme Cyber-Mecatronice și Cyber-

MixMecatronice, platforme digitale, aplicații colaborative, implementare 

sectorială aferentă domeniilor aerospațial, automotive, chimice, nucleare, 

farmaceutică, electronică, mecatronică, etc. 

În a 2-a etapă, focusarea strategică, în cadrul Industriei 4.0, cuprinde o 

structură arhitectonică de ansamblu, pe domeniu industrial și pe întreprindere 

specifică acestuia, în implementarea strategică. 

Contribuția acestor concepte si construcții Mecatronice Inteligente si Cyber-

MixMecatronice la Industria 4.0 este realizata in proporție substanțiala asupra 

sistemelor si părților sistemice ale produselor si proceselor de fabricație 

inteligente si mai puțin ansamblului de întreprinderi industriale. 

Pentru realizarea și susținerea Industriei 4.0, concepția românească are la baza 

doua etape structurale si anume: digitalizarea si cibernetizarea părților 

componente ale ansamblului arhitectural de industrie (Întreprindere 

Industriala, Firma, IMM-uri) și  digitalizarea ansamblului arhitectural de 

întreprindere (de la mărimi de intrare la mărimi de ieșire). 

Exemple de concepte și soluții originale pentru digitalizarea industriei, având la 

bază dezvoltarea și integrarea mecatronicii și cyber-mixmecatronicii ca științe 

ale secolului XXI sunt prezentate mai jos: 



36 

                                                                                                                               

Concepte originale de sisteme mecatronice inteligente și cyber-

mixmecatronice integratoare 

 

Sistem inteligent mecatronic și cyber-mixmecatronic integrator de control (fig. 1) 

 

Fig. 1 

 
 
 
Sistem inteligent mecatronic și cyber-mixmecatronic integrator de verificare și măsurare 
etanșeitate la repere turnate din industria auto (fig. 2) 
 

 
Fig. 2 
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Sistem inteligent mecatronic și cyber-mixmecatronic arhitectural  de senzori (multiaplicativ în 
industrie) (fig. 3) 
 

 

Fig. 3 
 

 
 
 
 
 
 
Sistem inteligent mecatronic și cyber-mixmecatronic integrator pentru sudură (multiaplicativ 
industrial) (fig. 4) 
 

 

Fig. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 



38 

                                                                                                                               

 
 
Sistem inteligent mecatronic și cyber-mixmecatronic integrator pentru ambalare / asamblare 
(colete), (multiaplicativ) (fig. 5) 
 

 

Fig. 5 
Sistem inteligent mecatronic și cyber-mixmecatronic integrator pentru asistență Mașini Unelte 

(multiaplicativ) (fig. 6) 

 

 

 

Fig. 6 
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Sistem inteligent mecatronic și cyber-mixmecatronic integrator pentru vopsitorie auto 
(multiaplicativ) (fig. 7) 
 

 

Fig. 7 
 

 

 

Sistem inteligent mecatronic și cyber-mixmecatronic integrator pentru control dimensional 

(multiaplicativ) în industrie (fig. 8) 

 
 

 

Fig. 8 
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Sistem inteligent mecatronic și cyber-mixmecatronic integrator pentru poziționări ultraprecise 
(multiaplicativ) (fig. 9) 
 
 

 

Fig. 9 
 

 

 

stem inteligent mecatronic și cyber-mixmecatronic integrator pentru medicină (în chirurgie), 

(multiaplicativ) (fig. 10) 

 
 
 

 

Fig. 10 
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(1) CENTRUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ 

(CCDM) UNIVERSITATEA « POLITEHNICA » DIN BUCUREŞTI 

Pag. web:http://me.mecatronica.pub.ro  

 Direcţii de cercetare:  

• Robotică inteligentă 

• Senzori, actuatori şi motoare cu unul sau mai multe grade de libertate 

• Actuatori şi motoare bazate pe proprietăţile materialelor active şi 

“inteligente” 

• Piezomecatronică (senzori, actuatori şi motoare piezoelectrice) 

• Micromecatronică 

• Hidronică şi pneutronică (integrarea electronicii şi informaticii în 

dispozitivele şi sistemele hidraulice şi pneumatice) 

• Sisteme automate de poziţionare precisă 

• Biomecatronică 

• Autotronică (implementarea mecatronicii la automobile pentru 

optimizarea funcţionării acestora) 

• Produse inteligente pentru uz casnic 

• Echipamente inteligente pentru birotică 

 Rezultate reprezentative: 

• Microunităţi hidraulice automate cu poziţionare de înaltă precizie 

• Roboţi şi microroboţi de precizie ridicată 

• Roboţi şi microsisteme inteligente cu deplasări autonome 

• Mâini mecanice inteligente 

• Senzori şi traductoare, sisteme senzoriale inteligente 

• Sisteme stereoscopice de urmărire a traiectoriei 

• Hidronică şi pneutronică (servohidraulică inteligentă) 

• Standuri diverse pentru: analiza modală, testare statică şi dinamică, 

atenuare activă, semiactivă şi pasivă a vibraţiilor 
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(2) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII (INCDMTM) BUCUREŞTI 

Pag. web: http//www.incdmtm.ro  

INCDMTM a fost înființat pentru a dezvolta activitatea de cercetare științifică 

și dezvoltare tehnologică în domeniul mecatronicii, integronicii, adaptronicii, 

tehnicilor de măsurare inteligente,  MEM, sistemelor cyber-mecatronice și 

cyber-mixmecatronice. 

Sfera institutului cuprinde în principal activități în domeniul mecatronicii și 

integronicii, un domeniu care reunește tehnici și proceduri inteligente de 

măsurare, mecatronică, integronică și adaptronică, măsurări neelectrice, 

echipamente de măsurare și dispozitive incluzând energia regenerabilă și 

eficiența energetică și controlul calității apei , echipamente inteligente medicale 

și biologice, mecatronice, echipamente integrale și de cercetare și analiză, 

echipamente de laborator inteligente și tehnologii micronano; având în vedere 

noul profil care se regăsește în științele inginerești - mecatronica, integronica, 

adaptronica și cyber-mixmecatronica - institutul este în prezent entitatea unică 

și principală de cercetare în acest domeniu în științele românești și europene și, 

prin urmare, activitățile institutului sunt și vor fi îndreptate spre acest nou profil 

high-tech și integrator. 

 Activități C&D  

 metode inteligente de mecatronică, cyber-mecatronică, cyber-

mixmecatronică, integronică și adaptronică, tehnologii și mijloace de măsurare 

și control inteligent pentru verificarea caracteristicilor de calitate; 

 sisteme computerizate de control inteligent integrat si asigurare a calității; 

 tehnici de mecatronică, integronică, adaptronică și cyber-mixmeatronică 

de înaltă tehnologie, metode și sisteme menite să sporească competitivitatea, 

fiabilitatea și capacitatea produselor și proceselor industriale; 

 materiale noi și micronanotehnologii convenționale și neconvenționale, 

specifice mecatronicii, integronicii, adaptronicii și cyber-mixmecatronicii pentru 

procesele industriale automatizate și pentru procesele de măsurare; 

 mecatronică, integronică, adaptronică și cyber-mixmecatronică specifice 

domeniului; 

 sisteme noi și eficiente pentru energia regenerabilă și eficiența energetică; 

sisteme noi și eficiente pentru managementul calității apei potabile; 

 tehnici, metode și echipamente medicale, biomedicale și robotice, etc. 

 technici experimentale si de laborator si masurari micronanometrice; 
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 micronanotehnologii si testari siproceduri de investigație investigation 

procedures în cadrul proceselor de producție inteligente; 

 activitati computationale, performanta software procesare date, activitati 

banca de date;  

 contacte de cercetare pentru informații constante cu privire la evoluția 

domeniului la nivel global; 

 strategii sectoriale, sondaje de piață, studii de fezabilitate, studii de 

diagnoză și prognoză, studii tehnico-științifice; 

 performanța produselor mecatronice, integronice, adaptronice și cyber-

mixmecatronice de înaltă tehnologie, tehnologii și dispozitive specifice 

domeniului la cererea agenților economici; 

 participare cu proiecte la Programele Cadru de  C&D lansate de UE si alte 

organisme internaționale; 

 cooperare in programe bilaterale sau programe de cercetare științifică 

multinationale, in concordanță cu acordurile semnate de Romania. 

 Activități referitoare la domeniul de C&D  

 participare in elaborarea strategiilor nationale și Europene; 

 formare și  specializare professională; 

 consultanță și sprijin specializat; 

 publicare si tiparire publicații specializate; 

 prestări de servicii, service, reparații pentru mecatronică, produse 

integronice și adaptronice în domeniul de aplicare; 

 performanța transferului tehnologic și valorificarea rezultatelor activității 

de cercetare-dezvoltare, prin serviciul direct al fabricării conexe; 

 activități de organizare și participare la expoziții, târguri tehnico-stiințifice 

interne și internationale; 

 execuția modelelor și prototipurilor serii unice și limitate în cadrul 

activității de microproducție; 

 activitățile de comerț intern și activitățile de import-export, în 

conformitate cu legea, exclusiv pentru indeplinirea scopului său; 

 Sectorul industrial de mecatronică 

 

 

 

 

 



44 

                                                                                                                               

 

 Indicatori de performanţă 

Indicator 
Realizați 

2017  

Realizați 
2018 

(preconizare) 

Pondere în 
Industria 

prelucrătoare 

Cifra de afaceri [mil. lei] 12.341,05 12.686,59 5,32% 

Producţia industrială [mil lei] 24.722,00 25.414,21 7,28% 

Număr societăţi comerciale 
[nr.] 

6.063,00 6232,76 12,39% 

Număr salariaţi [nr. persoane] 116.723,00 119991,24 11,68% 

Volumul investiţiilor nete [mil. 
lei] 

936,90 963,13 7,34% 

 

 Avantaje competitive ale sectorului industrial de mecatronică 
 

 deserveşte toate sectoarele industriale, cu precădere pe cele ale 
Industriei prelucrătoare, motor al dezvoltării economice;  

 este o industrie integratoare:  

o manifestă capabilitate ridicată pentru a compatibiliza producţia cu 
cercetarea – inovarea;  

o creează valoare adăugată şi creşte competitivitatea de piaţă prin 
asimilarea de produse, sisteme de produse, tehnologii şi servicii 
high-tech mecatronice;   

 este o industrie aptă să dezvolte noi IMM-uri productive, să le sprijine 
activitatea, să le dezvolte apetenţă pentru inovare şi asociere;  

 în intervalul 2017-2018 s-a remarcat un reviriment, înregistrându-se o 
dezvoltare cu trend ascendent;  

 Domenii/subsectoare cu nişe de piaţă şi emergente 

• microsisteme mecatronice & integronice & cyber-mixmecatronice 

• tehnologii cu microsisteme mecatronice & integronice 

• tehnici de mecatronică, micro şi nano-mecatronică 

• micro şi nanosisteme de măsurare ultra precisă in situ şi în timp real 

sau post proces online  

• robotică industrială, biomedicală, domestică  
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Considerând:  

• tendinţele şi perspectivele dezvoltării pe plan internaţional 

• evoluţia ascendentă post-criză pe plan intern 

• dezvoltarea de nişe noi de piaţă 

Se estimează, pentru perioada 2018-2020 o dezvoltare cu trend ascendent, cu 

ritmuri diferite:  

• 2017-2018: 4,5-5% 

• 2019-2020: 3,6 – 3,8% 

La nivelul Uniunii Europene s-au creat noile concepte privind stimularea, 
dezvoltarea și susținerea Industriei 4.0, ca bază a dezvoltării  economice 
competitive a țărilor membre, ca lecții cheie a politicilor europene și naționale. 

În prezent și în viitor, tehnologiile avansate alimentează așa numita ”a patra 
revoluție industrială”, cu scopul și obiectivul strategic de a transforma 
industriile U.E și de a crea o creștere masivă a economiei europene prin cea mai 
mare oportunitate digitală pentru industria și întreprinderea existentă și nu prin 
crearea de noi industrii. 

Dezvoltarea Industriei 4.0 este cheia dezvoltării Uniunii Europene, precum 
indică studiile recente europene, privind dezvoltarea industriei prin cea de «a 
patra revoluție industrială» numită și Industria 4.0 (studiile elaborate au 
evidențiat deja că 64% dintre companiile care au investit în tehnologiile digitale 
au generat deja rezultare pozitive). 

Susținerea Industriei 4.0 în Europa este realizată prin politici naționale ale 
țărilor membre 

În acest sens, ca răspuns la aceste provocări și rezolvare de paradigme, 
majoritatea guvernelor UE au adoptat în mod prioritar, politicile Industriei 4.0 la 
scară largă pentru a crește productivitatea și competitivitatea și pentru a 
îmbunătăți competențele high-tech ale forței de muncă. 

Ca exemple pozitive, se pot nominaliza, componentele esențiale ale politicilor 
naționale ale Industriei 4.0 din Spania, Marea Britanie, Franța, Italia, Germania, 
Republica Cehă, Suedia și Olanda, prin abordare financiară (substanțială) mix 
(public și privat) și audiență țintă (industrie și baza de producție, IMM-uri, 
fabricanți producători, companii mari, universități, centre de cercetare, 
cercetare academică și industrială, sectorul de servicii, uniuni de comerț, etc.). 

Pentru realizarea și susținerea Industriei 4.0, concepția românească are la baza 
doua etape structurale si anume: digitalizarea si cibernetizarea părților 
componente ale ansamblului arhitectural de industrie (Întreprindere 
Industriala, Firma, IMM-uri) și  digitalizarea ansamblului arhitectural de 
întreprindere (de la mărimi de intrare la mărimi de ieșire). 
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Producția industrială aferentă Industriei 4.0, se va dezvolta în simbioză cu 
tehnica modernă de mecatronică, cyber-mixmecatronică, informație și 
comunicare. 

Baza tehnică pentru realizarea acestui scop o constituie problematica generală și 
complexă a digitalizării industriei, odată cu integrarea sistemelor inteligente 
mecatronice, cyber-mixmecatronice, informaționale și de comunicație și cu 
dobândirea competențelor aferente și corespunzătoare ale resurselor umane. 

Astfel, acestea în totalitatea lor, fac posibilă pentru Industria 4.0, o producție 
inteligentă auto-organizată, în care oamenii (operatorii), mașinile, instalațiile, 
logistica și produsul (ca mărime de ieșire în lanțul valoric) comunică și 
cooperează unele cu altele, nemijlocit împreună. 

Interconectarea/integrarea va face posibil un salt de la supravegherea unui mic 
segment de producție în auto-organizarea unui lanț întreg până la nivelul unei 
întreprinderi.  

Rețeaua va trebui sa includă toate fazele unui produs: de la idee, trecând prin 
procesele de proiectare și producție, incluzând logistica, urmărirea utilizării 
produsului și a service-ului până la reciclare.  

Această a patra revoluție industrială este cumva fundamental diferită de 
predecesoarele sale. Ar fi imposibil s-o definim fără să folosim termenii de 
„sisteme cyber-fizice/cyber-mixmecatronice“ sau „computerizare în cloud“.  

Este o revoluție a rețelelor, platformelor, oamenilor şi tehnologiei digitale.  

Industria 4.0 se axează pe digitalizarea de la un capăt la altul a tuturor activelor 
fizice şi proceselor precum şi integrarea în ecosisteme digitale împreună cu 
partenerii din lanțul valoric. 

Groupul MECATRON, format din Clusterul Strategic Inovativ pentru Domeniul de 
Specializare Inteligentă de Mecatronică și Cyber-MixMecatronică 
<<MECATHREC>>, Asociatia Patronala a Industriei de Mecanică Fină, Optică si 
Mecatronică din Romania – APROMECA Entitate de Management a Clusterului, 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica 
Măsurării - INCDMTM, Centrul Releu de Transfer Tehnologic si Consultantă – 
CRTTC al INCDMTM, Polul de Competitivitate al Industriei Mecatronice - 
INMECHATRON si  Centrele de Formare si Evaluare pentru Mecatronica 
Inteligentă au conceput si realizat concepte, sinteze, principii, modele, 
arhitecturi inteligente, construcții modulare și produse mecatronice și Cyber-
MixMecatronice pentru Industria 4.0, in prezent multe dintre acestea fiind deja 
transferate tehnologic și implementate in Industrie (ex: Industria Automobilului 
- SC Automobile Renault–Dacia SA Pitești; in Industria Medicala – Tehnologia de 
Sinterizare prin Selecție cu Laser; in Industria Aerospațiala – Sisteme 
Mecatronice de Măsurare prin Telemetrie a Poziționării si a Distanțelor Relative 
dintre Microsateliți; in Industria Agricola Inteligentă - Roboți în Sisteme 
Integrate cu Drone; etc), economie si societate. 
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România este într-o poziție favorabilă pentru Industria 4.0, astfel: 

 reprezintă cele mai bune destinații pentru investițiile în facilități noi de 
producție, prin readucerea producției industriale în Europa; 

 are industria auto bine dezvoltată, cu un lanț larg de furnizori în domeniu; 

 are viteza conexiunii la Internet dintre cele mai ridicate din Europa; 

 există în România, multe firme specializate în TIC, multe institute de 
cercetare, cu domenii în Mecatronică și Cyber-Mix-Mecatronică și personal 
cu competențe profesionale; 

 ș.a. 

Digitalizarea industrială factor cheie al Industriei 4.0 este cea mai potrivită și 
mai necesară alegere pentru viitor.  

Clusterul Strategic Inovativ pentru Domeniul de Specializare Inteligentă de 
Mecatronică și Cyber-MixMecatronică <<MECATHREC>> ca membru al Goupului 
MECATRON este implicat activ în dezvoltarea Industriei 4.0 în România, și deja a 
adus o serie de contribuții tehnice importante în digitalizarea industrială, prin 
prezentarea unor concepte și soluții tehnice inteligente inovative și originale, 
pentru sistemele mecatronice și cyber-mixmecatronice integratoare, care sunt 
sau urmează a fi implementate în diferite sectoare industriale (automobile, 
aerospațiale, agricultură, medicină, etc.) din România. 

Pentru domeniul specializat inteligent high-tech mecatronică, se poate spune că 

subdomeniiile mecatronice abordate până în prezent, în comparabilitate cu 

nivelele subdomeniilor similare din U.E., încă nu răspund cerinţelor medii şi 

înalte europene şi/ sau internaţionale, fapt pentru care în România, se impune 

sprijinirea şi dezvoltarea fără întârziere a domeniului mecatronică prin aportul 

lărgit al finanţării de la bugetul de stat pentru sectorul de cercetare ştiinţifică şi 

dezvoltare tehnologică, prin aprobarea la nivel naţional a unui program naţional 

de cdi pentru mecatronică, pe o perioadă de orizont larg, 2015-2030, care să 

asigure strategia cercetării pentru mecatronică, pe aceiaşi perioadă, pentru: 

 dezvoltarea sustenabilă prin produse şi ecoproduse mecatronice, micro şi 

nano mecatronice, tehnologii , micro şi nano tehnologii mecatronice şi 

servicii tehnico-industriale inteligente şi informaţionale;  

 dezvoltarea cu precădere a infrastructurii sectorului de mecatronică pentru 

soliditatea dezvoltării direcţiilor strategice.  

Formarea şi instruirea înalt competitivă a personalului din domeniul de 

mecatronică, la nivel european şi internaţional, în vederea asigurării excelenţei 

profesionale şi a unui nivel social corespunzător aspiraţiilor şi necesităţilor, 

ținând cont de faptul că nivelele tehnico-tehnologice abordate până în prezent, 
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în compatibilitate cu cele similare din U.E., nu răspund exigenţelor europene 

şi/sau internaţionale. 

In acest sens, în România, se impune tot mai mult şi cu atât mai urgent, 

sprijinirea şi dezvoltarea domeniului de mecatronică prin aportul lărgit al 

finanţării de la bugetul de stat pentru sectorul de investiţii, prin aprobarea la 

nivel naţional a unui program naţional de investiţii pentru mecatronică, pe o 

perioadă de orizont larg, 2015-2030, care să asigure strategia investiţiilor 

pentru mecatronică, pe aceeaşi perioadă, pentru:   

 modernizarea şi dezvoltarea capacităţii tehnico-tehnologice a industriei de 

mecatronică;  

 modernizarea şi dezvoltarea capacităţii de măsurare, verificare, reglare şi 

control inteligent în procesele de fabricaţie din industria mecatronică;  

 modernizarea şi dezvoltarea capacităţii informatice şi informaţionale a 

sectorului industrial de mecatronică.  

Nivelul elementelor de piaţă specifică (cu consum intern foarte mare; producţie 

industrială necompetitivă; etc.) elaborat până în prezent, comparativ cu cel 

similar din U.E., nu răspunde nivelului mediu european şi/sau internaţional, fapt 

pentru care, în România, se impune sprijinirea şi dezvoltarea cu precădere a 

domeniului de mecatronică prin aprobarea, la nivel naţional, a unui program 

naţional de comercializare internă şi externă pentru mecatronică, pe o perioadă 

de orizont larg, 2015-2030, care să asigure strategia pieţei interne şi externe 

pentru mecatronică, pe aceeaşi perioadă, pentru:  

 echilibrarea consumului intern;   

 realizarea producţiei high-tech în domeniu;  

 creşterea exportului de produse şi tehnologii mecatronice;  

 echilibrarea preţurilor în compatibilitate cu cheltuielile şi productivitatea 

muncii. 

2.2 Descrierea situației economice a întreprinderilor membre ale 

Clusterului MECHATREC 

Carta Albă a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România, ediția 2018,  oferă o 
imagine deosebit de concludentă a modului în care antreprenorii concep și 
acționează pentru inovarea și informatizarea IMM-urilor. 

Carta Albă reprezintă sinteza unei investigații sociologice care a inclus firme – 
micro, mici și mijlocii – din toate ramurile de activitate, firme grupate pe 
categoriile de vârstă ale acestora (durata activității lor neîntrerupte) și regiunile 
de dezvoltare (astfel încât să existe și o abordare teritorială). Se consideră că 
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aceasta este un eșantion reprezentativ pentru obiectivele cercetării sociologice 
și situația de fapt a IMM-urilor din România. 

În vederea formării unei imagini de ansamblu cu privire la întreprinderile mici și 
mijlocii din România, cunoașterea naturii activităților inovaționale desfășurate 
de acestea ocupă un loc central. 

Carta Albă a IMM-urilor, ediția 2018, menționează că Regiunea București Ilfov 
concentrează numeric (141.055 IMM-uri reprezentând 28,11% din total IMM), 
ca potențial și ca rezultate, o parte semnificativă din activitatea IMM-urilor, 
astfel: aproximativ 24% din total număr salariați; 39% din volumul total al cifrei 
de afaceri, 41% din volumul profitului, fapt ce apropie ca tendință, economia 
româneasca-pe segmentul IMM-urilor, de economiile țărilor în dezvoltare, 
caracterizate printr-o puternica concentrare economica în zona metropolitană. 
Productivitatea muncii este cea mai ridicată în București-Ilfov (400,3 mii lei), 
rate ridicate înregistrându-se în activități asociative diverse, cercetare-
dezvoltare, servicii pentru întreprinderi etc. Asimilarea de noi produse de către 
IMM-urile din regiune este cea mai frecventă oportunitate de afaceri (60,54%) în 
anul 2018. Obiectivele IMM-urilor din regiune pentru următorii ani vizează cu 
preponderență dezvoltarea afacerii și orientarea spre inovare.  

Clusterul MECHATREC a reușit sa atragă ca membri un număr de 16 
întreprinderi mici și mijlocii din regiunea Sud Vest Oltenia, cu potențial de 
dezvoltare și internaționalizare, din care: SC TEHNOIND ELECTRIC SRL, SC 
SITCO SERVICE SRL, SC SILOGIC SRL, SC EL-NESS SRL, SC MISO SRL, SC METALO 
PREL SERVICE SRL, SC CAD WORKS INTERNAŢIONAL SRL, SC SPIACT  SA, SC 
ROMELECTRA SISTEM SRL, SC CESI AUTOMATION SRL, SC ELECTRO PILIU SRL, 
SC R&D ENGINERY 4.0 SRL 

Beneficiile apartenenței acestor IMM-uri la Cluster se concentrează pe 
cooperarea de excelența în proiecte de cercetare-inovare, rețea de marketing și 
promovare cu vizibilitate națională și internațională, creșterea numărului de 
produse și servicii inovative, acces facil la informații privind piețele nișă și noi 
tehnologii, training performant, transfer de tehnologie și acces la resurse umane 
foarte bine pregătite, rețele formate și în expansiune, etc.  

Antreprenoriatul, competitivitatea si inovarea sunt recunoscute astăzi ca piloni 
ai creșterii economice si creării de locuri de munca. Finanțarea inovării în 
întreprinderi este relativ scăzută și apare ca o necesitate atragerea 
întreprinderilor în structuri de tip rețea, unde pot beneficia de asistență de la 
cercetarea produsului, concepție și prototip, testare, producție și punere pe 
piață.  

Canalizarea finanțării cercetării-dezvoltării-inovării prin clustere ajută IMM-
urile să devină inovative, flexibile la cerințele pieței și cu succes în creșterea 
cifrei de afaceri și a exporturilor. 
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IMM-urile membre ale Clusterului MECHATREC sunt inovative, au activitate de 
cercetare, dar își pot dezvolta această dimensiune, în colaborare cu institutele de 
cercetare și mediul universitar. Această colaborare se va dovedi benefică și 
pentru entitățile de CDI ca urmare a solicitărilor tot mai mari care vor apare de 
la IMM-uri pentru a creste competitivitatea produselor / serviciilor pe care le 
vor scoate pe piață. întreprinderile trebuie să fie globale (să producă și să vândă 
global) și rapide (să producă și sa dezvolte produse și servicii inovative, mai 
repede decât concurența). 

Analizându-se eforturile de inovare din IMM-uri, în funcție de vechimea 
acestora, în Carta Albă se fac mai multe remarci de ordin principal și practic: 

 există o corelație pozitivă între vârsta IMM-rilor și frecvența cu care 
acestea indică modernizarea sistemului informatic: 6,67% din firmele cu 
vechime de peste 15 ani au indicat această opțiune; 

 de 1,73 ori mai mare (+2,82 p.p.) față de nivelul aferent organizațiilor nou 
înființate; 

 componența de firme nou înființate presupune ponderi mai mari ale IMM-
urilor care indică concentrarea eforturilor de inovare pentru pregătirea 
resurselor umane (5,64%) și ponderi mai reduse ale celor care 
menționează tehnologiile noi (19,23%); 

 companiile cu o activitate continuă de 5 – 10 ani, se evidențiază prin 
frecvențe crescute în rândurile celor care abordează noile achiziții 
manageriale și de marketing (26, 21%) și mai reduse ȋn cazul autorităţilor 
care au menţionat noile produse (36,99%); 

 ȋntreprinderile cu o vechime de 10-15 ani ȋnregistrează ponderi mai 
ridicate ale entităţilor care indică noile produse (42,23%) și tehnologii 
(31,08%); 

 agenţii economici de peste 15 ani ȋnregistrează ponderi mai joase ale 
organizaţiilor care au indicat abordările manageriale și de marketing noi 
(16,4 %) și pregătirea resurselor umane (4,62%); 

 firmele care au menţionat absenţa abordărilor inovatoare se regăsesc mai 
frecvent printre entitățile cu o vechime de 5-10 ani (28,44%) și mai rar 
printre cele cu vârsta de 10-15 ani (22,71%). 

Ȋn ceea ce privește repartiţia teritorială a firmelor mici și mijlocii, din 
perspectiva caracterului lor inovativ, cercetarea sociologică relevă următoarele 
elemente principale: 

 firmele care au menţionat axarea pe noile tehnologii se regăsesc mai 
frecvent printre entităţile din Regiunea București- Ilfov (48,6%) și din 
Regiunea de Dezvoltare S-V (35,97%) și mai rar printre cele din Regiunea 
de Dezvoltare S-E (8,84%); 
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 IMM-urile care au indicat concentrarea eforturilor de inovare pe 
realizarea de produse noi deţin ponderi mai mari ȋn cazul celor din 
Regiunea de Dezvoltare  S (53,82 %) și mai reduse ȋn rândul celor din 
Regiunea de Dezvoltare S-E (16,02 %); 

 organizaţiile care au promovat noile abordări manageriale și de marketing 
ȋnregistrează ponderi mai ridicate ȋn rândul IMM-urilor localizate ȋn 
Regiunea București- Ilfov (49%) și în Regiunea de Dezvoltare S-V 
(44,20%) și mai reduse ȋn cazul celor din Regiunea de Dezvoltare S-E 
(7,22%); 

 agenţii economici care pun accentul pe exploatarea potenţialului inovativ 
al modernizării sistemului informatic se regăsesc cu frecvenţe superioare 
ȋn Regiunea de Bcurești Ilfov (1,9%); 

 IMM-urile care au menţinut pregătirea resurselor umane drept o 
preocupare majoră deţin ponderi mai mari ȋn cazul organizaţiilor din 
Regiunea de Dezvoltare București Ilfov (8,84%) și mai reduse ȋn rândul 
celor din Regiunea de Dezvoltare S-E(2,53%); 

 firmele care au indicat absenţa abordărilor inovatoare se regăsesc mai 
frecvent printre entităţile din Regiunea de Dezvoltare S-V (31,35%) și mai 
rar printre cele din Regiunea de Dezvoltare S-E (21,65%). 

Pe baza cercetării și a legăturii locului și rolului dimensiunii firmelor ȋn 
eforturile inovative ale antreprenorilor, se readuce ȋn atenţie Strategia de 
dezvoltare a IMM-urilor, prin dezvoltarea IMM-urilor la orizontul anului 2020, 
astfel: 

 există o corelaţie pozitivă ȋntre dimensiunea IMM-urilor și frecvenţa cu 
care acestea indică produsele noi, tehnologiile noi, modernizarea 
sistemului informatic și pregătirea resurselor umane; 

 se identifică o relație negativă între mărimea companiilor și 
productivitatea acestora de a-și direcționa eforturile de inovare către noile 
abordări manageriale și de marketing, înregistrându-se o frecvență de 
13,04% în cazul organizațiilor mijlocii – de 1,6 ori mai mică (- 7,81 p.p.) 
față de nivelul aferent entităților mici și de 1,78 ori mai mică (- 10,17 p.p.) 
față de cel al microîntreprinderilor; 

 ponderea firmelor care au indicat absența abordărilor inovatoare este 
corelată negativ cu mărimea IMM-urilor : 28,77% din microîntreprinderi 
nu întreprind acțiuni inovatoare, o pondere de 1,49 ori mai mare (+9,46 
p.p.) față de nivelul aferent entităților mici și de 2,84 ori mai mare (+18, 63 
p.p.) față de cel al organizațiilor mijlocii. 

Aceste rezultate nu sunt chiar surprinzătoare. Potențialul firmelor indică 
totdeauna și capacitatea acestora de a investi în domenii CDI. Ceea ce este 
important, vizează ponderile menționate, și anume faptul că există o zonă 
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deosebit de extinsă în care oricât de bune ar fi intențiile antreprenorilor, stările 
de fapt obiective nu le permit să acționeze în direcțiile pe care le consideră 
dezirabile. De aici, o temă majoră pentru facrorii decidenți, întrucât fără apelul la 
formele de ajutor de stat agreate de Uniunea Europeană este foarte puțin 
probabil să se poată avansa în această direcție. 

După tratarea acestui aspect necesar să se releve și rezultatul investigaţiei 
sociologie privind raportul dintre natura și specificul activităţilor inovaţionale și 
forma de organizare juridică a IMM-urilor. Aceste rezultate focusează 
următoarele: 

 societăţile pe acţiuni consemnează ponderi mai mari ale IMM-urilor care 
indică recursul la noile tehnologii (46,88%), la modernizarea sistemului 
informatic (18,75%) și la pregătirea resurselor umane (9,38%). Ponderi 
mai reduse sunt consemnate ȋn cazul IMM-urilor care menţionează 
produsele noi (34,38%) și abordările manageriale și de marketing noi 
(15,63%); 

 S.R.L.-urile se evidenţiază prin frecvenţe crescute ȋn rândul angajaţilor 
care-și concentrează eforturile de inovare asupra noilor abordări 
manageriale și de marketing (22,91%); 

 ȋntreprinderile cu altă formă de organizare juridică ȋnregistrează ponderi 
mai ridicate ale entităţilor care menţionează produsele noi (43,62%) și 
frecvenţe mai mici ale firmelor care au indicat tehnologiile noi (14,09%), 
modernizarea sistemului informatic (3,36%) și pregătirea resurselor 
umane (2,68%); 

 firmele care au relevat absenţa abordărilor inovatoare se regăsesc mai 
frecvent printre entităţile cu o altă formă de organizare juridică (34,9%) și 
mai rar printre societăţile pe acţiuni (12,5%). 

Evaluarea activităţilor inovaţionale din IMM-uri, pe ramuri de activitate, 
prezintă, la rândul ei, aspecte de substanţial interes: 

 IMM-urile care au indicat concentrarea eforturilor de inovare asupra 
realizării de produse noi dețin ponderi mai mari în cazul organizațiilor din 
comerț (48,62%) și mai reduse în rândul celor din turism (23,26%). 

 organizațiile care au punctat noile abordări manageriale și de marketing 
înregistrează ponderi mai ridicate în rândul IMM-urilor cu activitate în 
transport (47,22%) și mai reduse în cazul celor din industrie (17,14%).  

În acest punct, apar necesare câteva remarci astfel: 

 datele consemnate sunt într-o mare măsură simetrice cu ponderea 
IMM-urilor care au ca obiect de activitate produsele de tip industrial; 

 acest lucru pune în evidență cu mai multă importanță orientările 
strategice menționate într-o sinteză, respectiv accentul care se cere 
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pus pe înființarea și consolidarea IMM-urilor care activează în 
domeniul industriei prelucrătoare. 

 firmele care au menționat axarea pe noile tehnologii se regăsesc mai 
frecvent printre entitățile din construcții (28,36%) și mai rar printre cele 
din transporturi (13,89%); 

 agenții economici care evidențiază potențialul inovativ al modernizării 
sistemului informatic, se află în special în industrie (7,62%), iar cei care se 
situează la limitele inferioare activează în turism (2,33%); 

 IMM-urile care au menționat pregătirea resurselor umane în ansamblul 
preocupărilor inovative dețin ponderi mai mari în cazul organizațiilor din 
transporturi (8,33%) și mai reduse în rândul celor din comerț (2,97%); 

 firmele care au indicat absența abordărilor inovatoare se regăsesc mai 
frecvent printre entitățile din turism (46,51%) și mai rar printre cele din 
transporturi (22,22%) 

Aceste rezultate readuc in atenție tema numărului și ponderii IMM-urilor din 
industrie. Chiar dacă nu subapreciem potențialul creativ din alte ramuri ale 
economiei, se cere subliniat, că experiența tuturor țărilor avansate atestă rolul 
preponderent al industriei ca ”pat germinativ” al celor mai multe și mai 
valoroase idei creatoare. 

Viziunea panoramică a raportului dintre știință, tehnică, tehnologie și IMM-uri, 
are la bază tocmai ideile creatoare și inovatoare din domeniile specializate 
inteligente reliefate de strategiile europene pe termen lung și foarte lung, în 
compatibilitate cu acestea fiind și strategiile naționale din România. 

2.2.1  Valoarea cumulată și perspectiva cifrei de afaceri a exporturilor 

și a numărului de angajați a întreprinderilor membre ale Clusterului 

MECHATREC 

Valorile cumulate pentru cifra de afacer, valoare exporturi, investiții nete, 

număr total angajați, număr angajați noi anual, finanțări externe pentru 

întreprinderile membre ale Clusterului MECHATREC se regăsesc în Anexa 

”Document privind indicatorii economico-financiari 2014 – 2018”. 

2.3 Descrierea poveștilor de succes  

 2.3.1 Povești de succes pentru ETICHETĂ BRONZ (2017) 

 Prima Poveste de Succes pentru Clusterul MECHATREC din România 

Clusterul MECHATREC din România – identificat partener strategic în 
Agențiile de Dezvoltare Regională din România 

Clusterul Inovativ Regional București – Ilfov pentru domeniul specializat 
inteligent Mecatronică – MECHATREC, în prezent aflat în evoluția pentru a 
deveni Cluster Strategic în România este membru al CLUSTERO – Asociația 
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Națională a Clusterelor din România, reunește un mix de abordări top down și 
bottom up și a obținut Eticheta Europeană de Bronz în managementul de 
Excelență în anul 2015. 

În evoluția sa privind dezvoltarea economică și inovarea, la nivel strategic 
național, Clusterul MECHATREC și-a propus să devină ”Clusterul Strategic 
MECHATREC, pentru România, prin ”Prima Poveste de succes – ca partener 
strategic în Agențiile de Dezvoltare Regională din România”. 

Încă din lunile septembrie, octombrie și decembrie 2015 și din lunile februarie 
2016 și august 2017, Clusterul MECHATREC prin fișa de sinteză a inițierii 
dezvoltării și maturizării tuturor obiectivelor generale, tuturor obiectivelor 
speciale, tuturor activităților principale, tuturor ofertelor de piață (de produse 
inteligente și de sisteme cyber-mixmecatronice – din domeniile mediului 
economic: industria auto, agricultură inteligentă 4.0, medicină inteligentă, 
bioeconomie, energie regenerabilă, tehnologii noi și emergente, tehnologii 
inteligente de control integrat fabricațiilor high-tech, etc.) a fost prezentat și 
integrat ca partener strategic pentru Agențiile de Dezvoltare Regională din 
România: ADR – Sud-Muntenia (Protocol de colaborare Nr. 1411 / 06.07.2015) , 
ADR Sud-Vest Oltenia (Protocol de colaborare Nr. 2141 / 27.08.2015) , ADR Sud-
Est (Protocol de colaborare Nr. 925 / 10.06.2016) , ADR Centru – Alba Iulia 
(Protocol de colaborare Nr. 2254 / 03.09.2015) , ADR – București-Ilfov  
(Protocol de colaborare Nr. 2614 / 21.10.2015) și ADR Nord Vest (Protocol de 
colaborare Nr. 1468 / 03.08.2017). 

În această calitate, Clusterul MECHATREC, a participat la elaborarea 
Strategiilor de Dezvoltare ale ADR-urilor, inclusiv pentru Strategiile de 
specializare Inteligente, aducându-și o contribuție sustenabilă, la 
identificarea, nominalizarea și implementarea de pachete de proiecte 
strategice pentru susținerea strategiilor regionale și chiar naționale, precum: 

 proiecte pentru domeniul industriei de înaltă tehnologie mecatronică, 
robotică, tehnica măsurării inteligente, cyber-mixmecatronică; 

 proiecte pentru domeniul eco-nanotehnologii și materiale avansate; 

 proiecte pentru domeniul energie, mediu și schimbări climatice; 

 proiecte pentru domeniul public, localități inteligente și sănătate; 

 proiecte pentru domeniul construcția de mașini, componente și 
echipamente de producție; 

 proiecte pentru domeniul ingineria industrială și transporturi; 

 proiecte pentru domeniul industriei automobilului; 

Toate aceste pachete de proiecte pentru ADR-uri, au fost integrate în totalitate în 
strategiile ADR-urilor și în programele POR care vor fi lansate începând cu anul 
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2017, reprezentând părți ale “primei povești de succes a Clusterului 
MECHATREC”. 

Această primă poveste a Clusterului, este o poveste reală, mai ales a majorității 
discuțiilor purtate de Cluster cu multe entități economice din diferite regiuni de 
Dezvoltare ale României, precum: 

 SC Automobile Renault-Dacia SA, Pitești, județul Argeș; 

 SC Componente Auto SA Topoloveni, județul Argeș; 

 SC Comis SRL, Vălenii de Munte, județul Prahova; 

 SC SPIACT SA, Craiova, județul Dolj; 

 SC DIACRONIX SRL, Galați, Județul Galați; 

 SC GIAROX SRL, Focșani, județul Vrancea; 

 INCD pentru Dezvoltare Marină, Grigore Antipa, județul Constanța; 

 SC ALRO SA Slatina, județul Dolj; 

 Pol Automobile S-V Oltenia, județul Dolj; 

 Universitatea Constantin Brâncoveanu, Târgu-Jiu, județul Gorj; 

 SC OPEN Dev Software Development SRL, Ploiești, județul Prahova; 

 IPA CIFATT Craiova, județul Dolj; 

ADR-urile nominalizate la care Clusterul MECHATREC a fost nominalizat ca 
partener strategic, atât pentru ADR, cât și pentru proiectele desfășurate de ADR, 
ne-au invitat să participăm cu scrisori de intenție pentru proiecte în cadrul 
Programului POR 2014-2020, Axa 1, ceea ce reprezintă, altă parte a poveștii de 
succes a Clusterului. 

 A doua Poveste de Succes pentru Clusterul MECHATREC din Romania 

Proiectul de Succes, evaluat și aprobat pentru derularea “Centru de 
Excelență pentru CDI în proiectarea, execuția și controlul roților dințate 
ultraprecise cu dantură evolventică - CERD” în cadrul Programului “B. 
Proiecte pentru clustere de inovare POC-A.1-A.1.1.1-B – 2015 ÷2017” 
înregistrat la ANCSI cu Nr. 1 / 17.08.2015 

Punctul de plecare al acestui proiect de succes, numai pentru evaluare și 
aprobare, a fost inițiativa membrilor clusterului MECHATREC, de a se constitui 
într-un consorțiu pentru accesarea finanțărilor naționale și europene, în vederea 
creșterii capacităților tehnice și tehnologice, a capabilităților și compatibilității 
entităților membre ale clusterului MECHATREC. 

Proiectul a avut ca valoare totală: 16.797.549,94 lei, ca valoare de finanțare 
nerambursabilă solicitată: 5.629.489,67 lei și ca valoare de cofinanțare proiect: 
7.168.060,07 lei. 



56 

                                                                                                                               

Activitățile pentru derulare au cuprins, la sediul APROMECA, respectiv la sediul 
SC HESPER SA: 

• investiții în facilități CD comune clusterului; 

• inovare în cluster; 

• exploatare a clusterului; 

• managementul proiectului; 

• informare și publicitate; 

• co-publicații științifice; 

• întreprinderi care accesează facilitățile comune de CD; 

Rezultatele preconizate ale proiectului: 

• număr noi produse – bunuri sau servicii: 40; 

• număr noi locuri de muncă create în cluster: 5; 

• număr locuri de muncă menținute în cluster: 10; 

• număr noi locuri de muncă, create la membrii cluster: 7. 

Desfășurarea proiectului, asigură creșterea competitivității economice a 
clusterului Mechatrec, prin creșterea competitivității organizațiilor membre ale 
clusterului și creării de facilități comune de CD și dezvoltarea activităților de CDI 
din cluster, inclusiv prin achiziționarea de echipamente de cea mai înaltă 
tehnologie, de înaltă performanță și de ultimă generație, pentru a se permite 
producția de noi familii de pompe și motoare hidraulice, cu nivel de zgomot 
redus și consum redus de energie utilizate în noi generații de echipamente de 
transport, ecologice și eficiente energetic. 

Această, poveste de succes, până la aprobarea și semnarea contractului, din 
păcate, s-a oprit chiar la semnarea contractului de Ministerul de specialitate din 
România, când partenerul SC HESPER SA, s-a retras din derularea proiectului. 

Clusterul Mechatrec prin cele menționate consideră că a avut o poveste de 
succes, deoarece a câștigat competiția cu evaluare și acceptare de contractare a 
proiectului menționat (și care reflectă capabilitatea și profesionalismul 
Clusterului MECHATREC), față de retragerea din responsabilitate a HESPER SA. 

 A treia Poveste de Succes pentruClusterul MECHATREC - România 

Participarea Clusterului MECHATREC la competițiile naționale și 

internaționale de programe CDI în perioada 2015 ÷ 2017 

Clusterul Inovativ Regional București – Ilfov pentru domeniul specializat 

inteligent Mecatronică  - MECHATREC, în perioada 2015 ÷ 2017, prin 

mobilizarea de excelență a membrilor săi, a participat la elaborarea de proiecte 

naționale și internaționale pentru următoarele programe: 
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(1) în Programul POC 2015 – Secțiunea B, a depus proiectul cu Nr. înregistrare 

1 / 17.08.2015 :“Centru de excelență pentru CDI în proiectarea, execuția și 

controlul roților dințate ultraprecise cu dantură evolventică – CERD” : proiect 

câștigat și necontractat, prin retragerea S.C. HESPER S.A. București. 

(2) în Programul POCU – Stagii de practică, a depus proiectul cu Nr. 

înregistrare 90119 / 06.02.2017, cod My SMIS 106816 / 01.02.2017: “Practica, 

un pas spre angajare”: proiect în curs de evaluare. 

Obs.: Proiectul este coordonat de EMC Cluster MECHATREC și are 4 parteneri: 

Universitatea din Târgu Jiu, Universtate “Ovidius” din Constanţa, Universitatea 

Maritimă din Constanţa și INDICE Consulting București. 

(3) în Programul POCU – Stagii de practică, a depus proiectul cu  Nr. 

înregistrare 90091 / 06.02.2017, cod My SMIS 107584 / 01.02.2017:“Spre 

angajare prin practică” : proiect în curs de evaluare. 

Obs.: Proiectul este coordonat de EMC Cluster MECHATREC și are 3 parteneri: 

Universitatea “Valahia” din Târgoviște, Universitatea “Danubius” din Galaţi și 

INDICE Consulting București. 

(4) în Programul POCA /111 / 1 / 1  a depus proiectul cu  Nr. înregistrare 

56357 / 27.04.2017, cod My SMIS 110808 / 27.04.2017: “Creșterea capacității 

ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în 

domeniile Educație și Cercetare, Dezvoltare, Inovare - CDI”  

Obs.: Proiectul este coordonat de EMC Cluster MECHATREC și are ca partener 

pe Universitatea “Valahia” din Târgoviște  

 (5) în programul INTERREG DANUBE, a depus în data de 06.06.2017, pe 

Platforma www.interreg-danube.eu, proiectul: "Cluster Transnațional Dunărean 

în domeniul specializării inteligente de Mecatronică Integratoare aplicată – DTC-

AIM": proiect în curs de evaluare. 

Obs.: Proiectul este coordonat de EMC-Cluster MECHATREC și are 7 parteneri 

din România, Germania, Ungaria, Bulgaria și Serbia. 

(6) în programul POR 2017, a depus propuneri prin ADR-uri, următoarele 

proiecte: 

(6.1) Proiectul "Dezvoltarea legăturilor dintre IMM-uri, institutele de 

cercetare și dezvoltare, învățământul superior și sectorul public – SME-RTD-UP, 

la data de: 17.07.2017 de ADR Sud-Muntenia; 

(6.2) Proiectul "O nouă clasă de valori industrial, utilizarea sistemelor 

complexe multiaplicative "CYBER-MIXMECATRON SYS", la data de: 21.07.2017 

de ADR Sud-Vest Oltenia; 
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(6.3) Sisteme complexe cyber-mecatronice pentru creșterea eficienței 

energetice în SMART CITY – CYBER-CITY" la data de: 21.07.2017 la ADR Sud-Est, 

Brăila. 

Prin cele menționate, EMC-ul Clusterului și Clusterul MECHATREC, 

demonstrează activitatea de Excelență pentru propuneri de proiecte și pentru 

depuneri de proiecte, pentru diferitele programe naționale și internaționale, în 

vederea sustenabilității și competitivității membrilor EMC-ului Clusterului și 

membrilor EMC-ului Clusterului și membrilor Clusterului MECHATREC precum 

și poziționării lor internaționale. 

 A patra Poveste de Succes pentru Clusterul MECHATREC din România 

În perioada 2014 (25 aprilie) ÷ 2015 (21 octombrie) și respectiv perioada 

2014 (14 mai) ÷ 2015 (13 noiembrie), Clusterul MECHATREC a desfășurat 

două proiecte câștigate și derulate în cadrul Programului POSDRU 

(161/2.1/G/141251, cod SMIS: 51658) și respectiv Programului POSCEE (A1-

A1.1.1-B 2015 ÷ 2017 înregistrat la ANCSI cu Nr. 1/17.08.2015). 

În cadrul proiectului “Prin practică ai viitor” din programul POSDRU, identificat 

cu 161/2.1/G/141251, cod SMIS: 51658, Clusterul MECHATREC a pregătit 

studenți pentru piața muncii prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă în 

domeniile avansate și a îmbunătățit inserția pe piața muncii pentru 400 de 

studenți din Regiunea București Ilfov, într-o perioadă de 18 luni, începând din 

25 aprilie 2014. 

Activitățile și evenimentele planificate vizează atingerea obiectivelor specifice 

proiectului și anume informarea oportunităților de alegere a unei cariere 

profesionale pentru 400 de persoane, consilierea și orientarea profesională a 

400 de persoane pentru alegerea traseului profesional adecvat, organizarea de 

vizite de studiu pentru susținerea activității de consiliere profesională pentru 

200 de persoane și facilitarea tranziției de la școală la viața activă, prin 

organizare de stagii de pregătire practică pentru 400 de persoane. 

Proiectul este derulat de APROMECA – Asociația Profesională Patronatul Român 

din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – Entitate de Management 

a Clusterului MECHATREC, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM, Universitatea 

Politehnica din București - Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică și 

Universitatea Fundația "Lumina Instituții de Învățământ". 

Proiectul, la sfârșitul perioadei de implementare, pentru grupul țintă, 

beneficiază de o serie de avantaje, precum cunoașterea pieței muncii, stimularea 

de cunoștințe reale cu privire la cerințele pieței muncii prin corelarea 

cunoștințelor teoretice cu cele practice, realizarea unei sinergii între aptitudinile 
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individuale, educația teoretică și cu practică, facilitarea inserției profesionale a 

studenților prin intermediul cunoașterii parcursului profesional propriu 

adecvat, conștientizarea responsabilității la viitorul loc de muncă. 

Proiectul are un impact important asupra creșterii economiei și a dezvoltării 

pieței muncii, prin creșterea calității performanțelor resurselor umane, 

aptitudinilor de competență la creșterea performanțelor economiei și sprijinirea 

inserției absolvenților pe piața muncii prin: alegerea traseului profesional, 

luarea unei decizii corecte în alegerea unei cariere, facilitarea tranziției către 

viața activă și integrarea în societate a tinerilor absolvenți. 

Ca indicatori de proiect, au fost realizați cu succes, următorii: 

• Nr. de persoane asistate: 446 (față de 400); 

• Nr. beneficiari servicii de consiliere în carieră: 488 (față de 400); 

• Nr. de persoane care beneficiază de consiliere / orientare: 446 (față de 

400); 

• Nr. parteneriate încheiate pentru schimb de experiență și bune practici: 

446 (față de 400); 

• Ponderea elevilor / studenților sprijiniți în tranziție: 10 (față de 10); 

• Nr. de persoane care au beneficiat de consiliere / orientare și au 

continuat studiile: 43 (față de 40); 

• Grup țintă de studenți: 504 (față de 400). 

Se menționează:  

 valoarea  totală a proiectului: 2.102.883,35 lei 

 valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din FSE: 1.862. 

301,12 lei 

În cadrul proiectului "Clusterul Inovativ Regional București – Ilfov MECHATREC 

– Vector integrator de Competitivitate, Ecoeficiență și Inovare, pentru Industria 

High-Tech de Mecatronică", din Programul POSCCE este identificat cu 

1CLT/800009/13.05.2014, coordonat de EMC-ul APROMECA pentru Clusterul 

MECHATREC și aflat în derulare pe o perioadă de 18 luni (până la 13 octombrie 

2015), proiect în valoare totală de 902.886 lei 

(http://www.clustermechatrec.ro). 

Obiectivele proiectului au fost: 

• Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității 

instituționale a Clusterului MECHATREC și îmbunătățirea 
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competitivității atât pe plan național cat si internațional a IMM-urilor 

membre. 

• Obiective specifice: 

o O1-creşterea volumului de investiții efectuate de companiile din 

cluster cu peste 15% 

o O2-creşterea exporturilor realizate de IMM-urile productive / din 

domeniul serviciilor din înaltă tehnologie bazate pe utilizarea 

intensivă a cunoașterii din cluster cu peste 20% 

o O3-creşterea cu peste 15% a productivității muncii 

o O4-creşterea numărului de locuri de muncă din cluster cu peste 

25% 

o O5-creşterea relațiilor comerciale între membrii clusterului cu peste 

25% 

o O6-atragerea şi implicarea în cluster a 22 de noi IMM-uri productive 

/ din domeniul serviciilor din înaltă tehnologie bazate pe utilizarea 

intensivă a cunoașterii 

o O7-crearea unui brand şi îmbunătățirea imaginii clusterului prin 

activități de promovare la nivel național şi internațional 

o O8-îmbunătăţirea competenţelor angajaților membrilor clusterului 

implicați în proiect pentru 80 de participanți la cursuri de formare 

o O9-crearea de noi 6 IMM-uri în cluster 

o O10-creşterea capacității de management şi planificare a clusterului. 

Proiectul "Clusterul Inovativ Regional București – Ilfov MECHATREC – Vector 

integrator de Competitivitate, Ecoeficiență și Inovare, pentru Industria High-

Tech de Mecatronică" a fost finalizat la 13.11.2015, cu următorii indicatori de 

rezultat: 

• Nr. IMM-uri productive atrase în Cluster: 28 (față de 22); 

• Nr. articole media pentru Cluster: 11 (față de 10); 

• Nr. vizitatori unici SITE Cluster: 14463 (față de 10000); 

• Nr. locuri de muncă create în IMM-uri productive: 365 (față de 360); 

• Nr. proiecte internaționale de colaborare: 4(față de 2); 

• Etc. 
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În continuare, proiectul menționat, se găsește în perioada (14.11.2015 ÷ 

13.11.2018) de implementare, unde se fac raportări anuale către Ministerul 

Fondurilor Europene (Raportări de durabilitate). 

În sinteză, aceste două proiecte realizate de EMC-ul clusterului și Clusterul 

MECHATREC, reprezintă “o poveste de succes” (a patra poveste de succes), ca 

bază de abordări viitoare în Clusterul MECHATREC. 

 Din Alte Povești de Succes ale Clusterului MECHATREC – România 

Clusterul MECHATREC din România, a dezvoltat multe alte activități 

strategice de dezvoltare, multiplicare și poziționări naționale și 

internaționale, în perioada 2015 – 2017, astfel: 

(1) În perioada 23-25.02.2016, Clusterul MECHATREC a fost vizitat de Dna. 

Iris GAUDRAS – Director ”Greater Geneva – Berna Area (GGBa)” – din Elveția, 

care și-a exprimat disponibilitatea de a purta convorbiri punctuale la sediul 

Clusterului Mechatrec și al INCDMTM – București. 

În această întâlnire i s-au prezentat Dnei Iris GAUDRAS, principalele direcții și 

obiective strategice ale celor două entități, pentru perioada până în 2020, 

precum și filmele de prezentare ale celor două entități și vizita în laboratoarele: 

Măsurări Lungimi, Vibroacustică, BioMecatronică și Centrul tip cameră curată-

CERTIM. 

Astfel, Clusterul Mechatrec a devenit un punct de atracție pentru Elveția! 

(2) În perioada 16 mai 2016, Clusterul Mechatrec a participat la ”Seminarul 

de Afaceri România-Kazahstan”, organizat de CCIR și Camera Bilaterală de 

Comerț și Industrie România-Kazahstan. 

În discuțiile purtate de reprezentanții EMC-ului pentru cluster și Clusterul 

Mechatrec cu reprezentanții Kaznex Invest, Ambasadei Republicii Kazahstan în 

România și ai Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie România – Kazahstan, au 

fost diseminate informații referitoare la activitățile EMC-ului cluster și 

Clusterului MECAHTREC din România, prin cataloage, fișe de prezentare și CD-

uri/DVD-uri, ce au conținut activitățile entităților menționate. 

S-a arătat, reciproc, interesul pentru colaborare, stabilindu-se programe de 

colaborare și inițiative de pornire în organizarea de programe de colaborare pe 

linia cercetării științifice. 

(3) În perioada 09.05.2016, Clusterul MECHATREC și EMC-ul acestuia, au 

participat la ”Forumul de Investiții România-Elveția”, organizat de Camera 

bilaterală Elveția – România. 

Cu această ocazie, s-au purtat discuții importante cu: 
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 Dna Irina Bolomey – președinta C.C. Elveția – România – pentru tema: O 

viziune de afaceri pentru România; 

 Dna Christa Markwalder – președinta Cons. Național Elvețian (Camera 

Deputaților) – pentru tema: Provocările unei economii naționale 

globalizate – lecții cheie învățate de Elveția; 

 Dl. Raoul Keller – secretar general SWISSMEM (industria de inginerie 

mecanică și electrică) – pentru tema: Studiu de caz SWISSMEM: 

Comunitatea economică coordonare din Elveția; 

 Dl. Markus Wirth – fost director Holcim România, fost membru al Cons. 

Investitorilor Străini în România și fost președinte al C.C. Elveția – 

România – pentru tema: Legătura de afaceri între Elveția și România – 

Provocări și soluții de afaceri ale unei companii elvețiene. 

S-au prezentat produsele mecatronice specifice ale Clusterului MECHATREC, din 

mai multe domenii: 

 echipamente mecatronice, integronice și adaptronice inteligente high-tech 

cu funcții tehnologice, de măsurare, reglare și control; 

 sisteme modulare și tehnologii inovative; 

 robotică și micro-nanorobotică; 

 etc. 

Au fost diseminate alte informații despre Clusterul MECHATREC, dnei Christa 

Markwalder – președinta C.N. Elvețian (Camera Deputaților). 

S-a stabilit, în comun, să se prezinte reciproc un program de colaborare cu 

Clusterul MECHATREC și entități din Elveția. 

(4) În perioada 20-22 aprilie 2016, Clusterul MECHATREC a participat (prin 

invitație), la a 5-a ediție POLIFEST 2016, la U.P.București. 

La această ediție Clusterul MECHATREC, a avut un stand propriu cu produse 

mecatronice vizând ultimele realizări și preocupări, printre care: Sistem de 

măsurare cu laser a distanței pentru nanosateliți. 

În cadrul standului, s-au purtat discuții cu numeroși vizitatori, cu profesori, 

studenți și cu reprezentanți ai IMM-urilor. 

 (5) În perioada 20-22 aprilie 2016, Clusterul MECHATREC a participat la 

Conferința de prezentare a Rețelei de Transfer Tehnologic ”RSEAU LIEU” și la 

întâlnirea cu dl. ing. Simon Degand, responsabil Transfer și Valorificare 

Cunoștințe la Universitatea din Namur – Belgia. 
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În cadrul evenimentului s-au purtat discuții în comun și reciproce privind noile 

brand-uri de produse mecatronice înalt specializate și dezvoltate de Clusterul 

MECHATREC. 

S-a prezentat și s-a predat, o propunere concretă de protocol de colaborare între 

Clusterul Mechatrec și Universitatea din Namur din Belgia. 

Deasemenea, din discuțiile purtate, a rezultat faptul că IMM-urile din Clusterul 

MECHATREC pot fi membrii unei rețele de T.T, creată în România, de Institutul 

Român de Știință și Tehnologie Cluj-Napoca. 

(6) În perioada 14 aprilie 2016, Clusterul MECHATREC a participat la 

Forumul Inovării Integrale Dunăre – Marea Neagră, de la Palatul Parlamentului, 

având ca temă principală: ”Necesitatea și Oportunitatea Inovării Integrale 

&Creativitatea ca Strategie de Dezvoltare în Bazinul Dunăre- Marea Neagră”. 

Clusterul MECHATREC, a organizat un stand cu prezentări de prospecte, 

cataloage și DVD-uri cu realizările principale ale IMM-urilor componente ale 

clusterului. 

Au fost înmânate mape cu documentații despre Clusterul MECHATREC, 

următoarelor personalități: 

 Senator Wolfgand Wolf – directorul Asociației Industriilor din Landul 

Baden-Württenberg din Germania; 

 Dl Sebastian Metz – directorul general la C.C. și Industrie Româno – 

Germană; 

 Prof. George Teodorescu – reprezentant al DAC – Danubius Academic 

Consortium – Germania. 

 Dl. senator Wolfgang Woef – a vizitat Clusterul Mechatrec și INCDMTM – 

București la data de 15 aprilie 2016. 

În cadrul evenimentului, dl. Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gh. Ion Gheorghe – manager 

al Clusterului MECHATREC, a primit Diploma și Titlul de ”Inovator în Bazinul 

Dunăre – Marea Neagră”, trofeu ce onorează atât entitatea cât și persoana. 

(7) În perioada 10.03.2016, Clusterul MECHATREC a participat la ”Ziua 

oportunităților de Afaceri India-România”, și a luat contact de oportunitățile de 

afaceri ale firmelor din India, precum din: 

• industrie grea; 

• industria auto; 

• industria de medicamente; 

• industria IT; 
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• etc. 

Clusterul MECHATREC, a diseminat informații despre produsele și tehnologiile 

IMM-urilor componente ale clusterului, precum și despre oportunitățile de 

colaborare și încheiere de protocoale științifice. 

Se apreciază această participare a Clusterului MECHATREC, că va deschide noi 

direcții de colaborare tehnice și științifice, între acesta și firmele indiene. 

(8) În perioada 14-17 octombrie 2015, Clusterul MECHATREC a participat la 

Târgul Tehnic Internațional București – TIB 2015, cu un stand în spațiul 

expozițional, din pavilionul Central ROMEXPO, etaj 3. Standul clusterului 

MECHATREC, a fost vizitat de reprezentanții agenților economici din România și 

din străinătate, cărora li s-au furnizat informații detaliate despre structura, 

obiectivele, viziunea și activitățile desfășurate curent de cluster prin entitățile 

membre, dar mai ales despre produsele industriale ale entităților clusterului. 

Clusterul Mechatrec, a distribuit mape de prezentare cu cataloage de produse, 

broșuri, flayere și CD-uri și multe informații de interes pentru potențialii 

parteneri sau beneficiari ai clusterului. 

Standul Clusterului Mechatrec a beneficiat de produse din domeniul 

mecatronicii, precum: INCDMTM, INOE 2000 IHP, Hesper SA, ICPE SAERP SA, 

ICPE CA, Caloris SA, UTTIS INDUSTRIES, etc. 

Acest eveniment s-a concretizat și prin noi înscrieri în Clusterul Mechatrec, 

înscrieri de protocoale de colaborare cu Clusterul Mechatrec și contacte de 

colaborare și a construit un succes real pentru cluster. 

(9) În perioada 23-26 iunie 2015, Clusterul Mechatrec a participat la al XIX-

lea Salon Internațional INVENTICA 2015, organizat de Institutul Național de 

Inventică din Iași, cu brevete de invenție și in produs reprezentativ ale 

membrilor din cluster (SC Caloris SRL, SC SAM SRL, INCD-Mecatronică și 

Tehnica Măsurării, București, etc.). 

Acest eveniment a contribuit la multe contacte dintre cluster și entitățile 

participante, cu protocoale de colaborare și cu înscrieri ca membri al clusterului 

Mechatrec. 

(10) În perioada 24-27 martie 2015, Clusterul MECHATREC a participat la 

Salonul PRO-INVENT de la Cluj-Napoca, România, cu un stand cu postere, 

materiale documentare, produse mecatronice și brevete. 

Acest Eveniment a fost un succes pentru Clusterul MECHATREC, acesta având 

negocieri pentru colaborare cu alte entități participante și primind o Diplomă de 

Excelență și Medalia de Aur cu mențiune specială. 
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(11) În perioada 2014-2017,  membrii Clusterului MECHATREC au derulat 28 

proiecte, cu valoare totală de: 1.500.640 Euro + 114.211.161 lei, din care trei 

proiecte cu finalizare până în 2020. 

(12) În perioada 18-19 martie 2015, Clusterul MECHATREC a participat la 

”Ziua Clusterului European”, la Strasbourg-Franța, pentru următoarele activități: 

 Welcome Speech and Opening Session, în sala S1.4 a Parlamentului 

European; 

 Semnarea în plen a Convenției între Clusterele din Franța și Centrul 

Mondial de Comerț din Algeria; 

 Clusterele Europene și IMM-urile lor, pentru succesul strategiei UE 2020; 

 Clusterele ca motor al performanțelor IMM-urilor internaționale; 

 Piața Inovării, Inovarea Sustenabilă: Contribuția înaltă a Clusterelor 

pentru IMM-uri; 

 Atelierul 1: Acțiunile clusterelor pentru înscrierea în circuitul 

internațional: ajutor valoric pentru IMM-uri: 

 Atelierul 2: Inovarea durabilă și socială în clustere; 

 Atelierul 3: Pentru un model virtual de afaceri în clustere: 

 Atelierul 4: Clusterul motor de progres social și responsabil de inovare; 

 Atelierul 5: Politici economice ca suport în clustere; 

 Conferința 3: Evoluția Clusterelor, la nivel european, național și teritorial 

din punct de vedere al politicilor suport; 

 Atelierul de lucru 4: Grupuri de întreprinderi, atu major pentru 

performanța piețelor interne și internaționale; 

 Atelierul de lucru 5: Competențe umane, Expertiza R.U., catalizatorul 

pentru inovare în Europa; 

 Atelierul de lucru 6: Cooperare transfrontalieră și transnațională a 

clusterelor. 

Clusterul MECHATREC, cu această ocazie a promovat la acest eveniment 

domeniul de Mecatronică, produsele mecatronice inteligente și strategiile de 

dezvoltare și a creat o vizibilitate internațională și europeană, promovându-și și 

brand-ul propriu. 

Cu această ocazie, au fost semnate Protocoale de colaborare între Clusterul 

MECHATREC și alte clustere europene, precum: 

• Giseil regional d’Annogre – France (Virginie SPUIZZATO); 
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• BioPres – www.BioPres.eu (Fabuzio C.); 

• France (David BEACH); 

• Businessfokus – Spania (Enrique Diaz Morena); 

• Sandesign – Italia (Paul Clauder); 

• Makka – Spain (Joan Collins); 

Clusterul MECHATREC a ținut contactul cu aceste clustere și a propus încheierea 

de protocoale de colaborare. 

(13) În perioada 26 noiembrie 2014, Clusterul MECHATREC a participat la 

Seminarul Oportunități de colaborare economică și comercială, organizat de 

CONPIROM, împreună cu C.C. Bilaterală Româno – Rusă. 

Obiectivul evenimentului l-a constituit perfectarea de întâlniri a consilierilor 

comerciali din țările estice, cu reprezentanți ai mediului de afaceri din România. 

Clusterul MECHATREC a purtat convorbiri pe tematicile și produsele de interes 

comun și a încheiat un protocol de colaborare, care a fost susținut în continuare. 

(14) În perioada 25-26 septembrie 2014, Clusterul MECHATREC a participat la 

Târgul Internațional Match 4 Industry Bussiness, din Izmit-Turcia, cu obiectiv 

principal de schimburi de experiență între clustere și firme turcești și 

internaționale, în vederea stabilirii de colaborări între clustere și firme 

(participante). 

Clusterul MECHATREC, a participat și la mesele rotunde repartizate fiecărui 

cluster pentru întâlnirile programate cu clustere și firme interesate de domeniul 

de Mecatronică, astfel: 

• cu firma Automotions – Tehnic, ATEB Gmbh; 

• cu firma Zollern – Turcia; 

• cu firma Hktm – Istanbul, Turcia; 

• cu firma Borsodi – Ungaria; 

• cu firma PS Consul Tech – Turcia; 

• cu Universitatea Kocaeli Izmit – Turcia; 

• cu Univeristatea MBA School Saarland – Germania; 

• cu firma In Technologie Machines – Polonia. 

În timpul evenimentului, Clusterul MECHATREC a vizitat firmele turcești și 

firmele internaționale din cadrul târgului și Parcul industrial, a avut schimb de 

experiență și bune practici cu clustere turcești și internaționale și a avut întâlniri 

cu clustere tehnologice din Turcia și din alte țări. 
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Această participare a Clusterului MECHATREC a facilitat: 

 creșterea vizibilității internaționale; 

 schimburi de experiență și bune practici la nivel internațional; 

 formarea de noi parteneriate și consorții pentru colaborări reciproce în 

cadrul unor proiecte europene. 

(15) În perioada 24-26 martie 2015, Clusterul MECHATREC a participat la 

Congresul Mondial al Clusterelor de la Dabrowa Gornicza/Silezia – Polonia. 

În cadrul acestui Eveniment, Clusterul a participat la ceremonia de deschidere, la 

sesiunea I – Rolul instituțiilor publice și administrative în lansarea 

competitivității avansate a clusterelor, la sesiunea II – Internaționalizarea 

clusterelor – lanțuri valorice și capital social și la sesiunea III – Către excelență în 

managementul organizațiilor de tip cluster. 

Clusterul MECHATREC a susținut două lucrări științifice: 

• Clusterul Regional București –Ilfov pentru Mecatronică; 

• Clusterul Regional București –Ilfov pentru Mecatronică – vector integrator 

de competitivitate, ecoeficiență și inovare pentru industria specializată 

inteligentă high-tech de Mecatronică. 

La acest Eveniment Clusterul MECHATREC a contactat și a purtat discuții cu: 

• Solar Kft-LA-BA, Solar Kft – Ungaria; 

• ArchEnerg Cluster – Ungaria; 

• Futura International Economic Cluster – Ungaria; 

• Spartaqs Sp. – Polonia; 

• Metal & Master – Polonia; 

• Technolight – Polonia; 

• s.a. 

Clusterul Mechatrec a stabilit colaborări cu Clusterul Futura Internațional – 

Ungaria, astfel: 

• Clusterul MECHATREC să devină membru în Clusterul Futura 

International: 

• Clusterul Futura International să devină membru în Clusterul 

MECHATREC; 

• Dl. Istvan Nemeth să devină membru expert în clusterul Mechatrec; 
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• Dl. Gh. Ion Gheorghe, să fie numit în funcția de Director de România al 

Clusterului Futura Internațional; 

• Clusterele MECHATREC – România și Futura International-Ungaria, să 

colaboreze în cadrul proiectelor europene și să reprezinte reciproc 

interesele lor în România și în Ungaria; 

Clusterul MECHATREC a participat și la: 

• Workshop III: Clustere și dezvoltarea regională în Marea Britanie; 

• Workshop IV: Fundamentele managementului pentru clusterul de 

excelență. 

Clusterul MECHATREC, prin participarea la prima ediție a Congresului Mondial 

al Clusterelor, a avut un prim contact mondial cu cele mai importante clustere 

din Lume (cca. 370 de clustere) și un schimb de idei și fundamente la acest nivel. 

2.3.2 Povești succes pentru ETICHETĂ ARGINT 

 Prima Poveste de Succes pentru Clusterul MECHATREC din România 

Proiectul de succes, evaluat și aprobat pentru finanțare: ”Creșterea 

competitivității firmelor din Regiunea Sud–Vest Oltenia, în domeniul de 

specializare inteligentă Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, prin 

intermediul Clusterului Inovativ MECHATREC” în cadrul Planului Național 

PNCDI III – Programul 2; Subprogramul 2.1 – Organizare și dezvoltare 

cluster – Cluster inovativ, înregistrat la UEFISCDI cu Nr. 7CLS/2018 

Punctul de plecare în dezvoltarea acestui proiect de succes, numai pentru 

evaluare și aprobare, a fost inițiativa  membrilor Clusterului MECHATREC, cu 

precădere a celor 2 IMM-uri membre în Cluster din Regiunea Sud-vest Oltenia, 

de a se constitui într-un consorțiu   pentru accesarea finanțării naționale în 

vederea creșterii competitivității  și productivității întreprinderilor din Regiunea 

Sud-Vest Oltenia, prin concentrarea resurselor și dezvoltarea producției de 

produse / tehnologii / servicii inteligente inovatoare 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 sinergic pentru 

toate entitățile din Cluster. 

Proiectul are o valoare de 412.151 lei, din care 348.601 lei ca valoare de 

finanțare nerambursabilă și 63.550 lei cofinanțare din surse proprii. 

Rezultatele preconizate a fi obținute vor evidenția rolul și importanța 

Clusterului MECHATREC în procesul de inovare a produselor, tehnologiilor și 

serviciilor din domeniul de specializare inteligentă (RIS 3) ale Regiunii Sud-Vest 
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Oltenia: 1. Inginerie industrială și transporturi; 2. Energie durabilă și mediu; în 

contextul societății informaționale. 

Activitățile principale desfășurate în cadrul proiectului vizează următoarele 

obiective / rezultate: 

• Dezvoltarea a 5 proiecte comune de CDI în parteneriat, la nivelul 

Clusterului; 

• Sprijinirea introducerii în fabricație a 5 produse noi sau semnificativ 

îmbunătățite la IMM-urile membre în Cluster; 

• Dezvoltarea a 7 noi parteneriate în cadrul Clusterului cât și inter-clustere; 

• Oferirea a 6 servicii specifice de inovare pentru companiile din Cluster 

(formare profesională, asistență în inovare); 

• Creșterea capacității proprii de inovare a 12 companii din Cluster. 

Desfășurarea proiectului: în perioada 01.08.2018 – 30.05.2020, asigură 

creșterea competitivității economice a Clusterului MECHATREC prin creșterea 

competitivității organizațiilor membre al Clusterului și crearea de facilități 

comune de CDI, pe tematici cu un grad înalt de complexitate tehnică și, totodată 

punându-se în comun resurse umane specializate și infrastructuri de cercetare 

high-tech, care contribuie cu succes la accesarea și implementarea unor proiecte 

complexe în domeniul de Mecatronică – Cyber-Mixmecatronică, atât la nivel 

național cât și internațional. 

 Clusterul MECHATREC, prin cele menționate, consideră aceasta ca poveste de 

succes deoarece a demonstrat, cu evaluarea și acceptarea la contractare, 

capabilitate și profesionalism. 

 A doua Poveste de Succes pentru Clusterul MECHATREC din România 

Proiectul de succes, evaluat și aprobat pentru derulare: ”Spre angajare, 

prin practică” Cod POCU /90/6.13/6.14/107584; Contract Nr. 61061 / 

22.08.2018, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman – POCU 2014 – 2020. 

Pe baza analizelor efectuate de echipa de management a Clusterului 

MECHATREC, împreună cu reprezentanții IMM-urilor membre în Cluster, din 

cadrul Regiunilor de Dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Est, a rezultat, ca o 

necesitate de primă importanță, dezvoltarea de competențe profesionale în 

rândul studenților din domeniile de specializare inteligente, cerute pe piața 

muncii din aceste regiuni. 
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Astfel, s-a dezvoltat acest proiect, în coordonarea APROMECA (EMC Cluster 

MECHATREC) și în parteneriat cu Universitatea ”Danubius” Galați, Universitatea 

”Valahia” Târgoviște și SC Indice Consulting and Management SRL. 

Proiectul are o valoare de 2.086.294,09 lei, din care, valoarea nerambursabilă 

din Fondul Social European este de 1.755.390,43 lei și valoarea de cofinanțare, 

din surse proprii, este de 41.378,74 lei. 

Rezultatele preconizate a fi obținute vor evidenția rolul și importanța 

Clusterului MECHATREC în procesul de formare și dezvoltare a competențelor 

profesionale prin participarea efectivă a echipei de management la încheierea de 

parteneriate între universitățile partenere în proiect și IMM-uri din cele 2 

Regiuni de Dezvoltare, membre în cadrul Clusterului MECHATREC. 

Sunt vizate atât meserii actuale, înalt calificate, cât și meserii noi, de viitor, 

precum: operator mașini agricole inteligente, programator mașini unelte CNC, 

specialist operator în fabricarea aditivă, specialist în programare sisteme 

robotice, specialist digitalizare 4.0, etc. 

Prin acest proiect vor fi consiliați 235 studenți, din cele două Regiuni, în vederea 

dobândirii de competențe în corelare cu necesitățile pieței muncii. 

Activitățile pentru derularea proiectului, care se vor desfășura atât la sediul 

APROMECA cât și al celor 3 entități partenere, vizează acțiuni de informare a 

unui număr cât mai mare de studenți cu privire la activitățile și obiectivele 

proiectului, recrutarea și selectarea grupului țintă, continuarea și consolidarea 

parteneriatelor deja existente între universități  și agenții economici (IMM-uri 

membre în Cluster și parteneri de practică) dar și formarea de noi parteneriate. 

Aceste activități, care se desfășoară în perioada 23.08.2018 – 22.08.2020, sunt în 

corelare și cu planul de acțiune al Clusterului MECHATREC privind ”sprijin 

pentru instruirea resurselor umane calificate” în vederea creșterii eficienței 

economice a IMM-urilor membre în Cluster. 

Clusterul MECHATREC, prin cele menționate, consideră aceasta o poveste de 

succes, cu un impact pozitiv asupra IMM-rilor membre în Cluster. 

 A treia Poveste de Succes pentru Clusterul MECHATREC din România 

Clusterul MECHATREC, prin dezvoltarea și maturizarea tuturor obiectivelor 

generale, tuturor obiectivelor specifice, tuturor activităților principale, tuturor 

ofertelor de piață (de produse inteligente și de sisteme cyber-mixmecatronice 

din domeniile mediului economic: industria auto, agricultura inteligentă 4.0, 

medicina inteligentă, bioeconomie, energie regenerabilă, tehnologii inteligente 

de control integrat fabricațiilor high-tech, etc.), integrat ca partener strategic al 

mai multor Agenții de Dezvoltare Regionale, dintre care Sud Muntenia, și Sud-
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Est, prin membrii echipei de management, a ținut o permanentă legătură cu 

agenții economici. A analizat și discutat în detaliu, împreună cu reprezentanții 

IMM-urilor membre în Cluster câ și cu posibili viitori membri, aspecte legate de 

nevoile reale în domeniul forței de muncă. 

Din aceste analize s-a născut ideea proiectului ”Antreprenoriat competent în 

rândul tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”, POCU Cod SMIS 

124635, care a fost evaluat și aprobat la finanțare. 

APROMECA (EMC Cluster MECHATREC) este partener în proiect alături de, 

Universitatea Politehnica din București, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, 

Universitatea ”Valahia” Târgoviște și Universitatea ”Ovidius” Constanța,  

Universitatea ”Danubius” Galați fiind coordonator proiect. 

Proiectul are o valoare de 7.666.069,33 lei, din care, valoarea nerambursabilă 

din Fondul Social European este de 7.534.975,25 lei prin Programul Operațional 

Capital Uman – POCU 2014 – 2020 și valoarea de cofinanțare, din surse proprii, 

este de 131.094,08 lei. 

Rolul și importanța Clusterului MECHATREC în activitățile de diminuare a ratei 

de abandon  a studiilor terțiare universitare vor fi evidențiate în mod deosebit 

de rezultatele ce vor fi obținute de grupul țintă d 440 studenți și 100 elevi, dintre 

care un procent însemnat vor fi instruiți în IMM-uri membre în cadrul 

Clusterului MECHATREC. 

Activitățile desfășurate vor contribui la creșterea participării tinerilor la 

învățământul universitar și non-universitar și la corelarea specializărilor cu 

cerințele pieței muncii. 

Clusterul MECHATREC, prin cele menționate referitor la acest proiect, consideră 

aceasta o poveste de succes, cu un efect stimulator asupra IMM-rilor membre în 

Cluster. 

Activitățile care se vor desfășura în cadrul proiectului vor contribui la o mai 

bună pregătire a studenților, la o mai bună corelare a specializărilor inteligente 

cu cerințele pieței muncii pentru cei 440 studenți, inclusiv la creșterea 

interesului pentru participarea la studii universitare a 100 elevi. 

Proiectul va avea un important impact asupra dezvoltării economice și asupra 

pieței muncii în cadrul Regiunilor de Dezvoltare menționate, inclusiv a IMM-

urilor membre în Clusterul MECHATREC, prin sprijinirea efectivă a inserției 

absolvenților pe piața muncii prin: alegerea traseului profesional, luarea unei 

decizii corecte în alegerea unei viitoare cariere, facilitarea tranziției către viața 

activă și integrarea în societate a tinerilor absolvenți. 
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 A patra Poveste de Succes pentru Clusterul MECHATREC din România 

Clusterul Strategic Inovativ pentru Domeniul de Specializare Inteligentă 

Mecatronică – MECHATREC – membru în Alianța Europeană a Clusterelor de 

Mecatronică  

 Clusterul MECHATREC a participat, în perioada 15.05.2018 – 16.05.2018, la 

Conferința ”Alianța Europeană a Clusterelor de Mecatronică” care a avut loc în 

orașul Linz, Austria, eveniment desfășurat sub patronajul Clusterului 

Internațional de Mecatronică din Linz. 

Cu acest prilej, membrii delegației Clusterului MECHATREC au avut un contact 

direct cu reprezentanții clusterelor de mecatronică din Slovacia, Marea Britanie, 

Italia, Belgia, Ungaria, Cehia, Olanda, Germania și Austria și au fost de acord să 

redacteze o declarație comună pentru constituirea Alianței Europene a 

Clusterelor de Mecatronică, având ca obiectiv principal, stabilirea și dezvoltarea 

de platforme tehnologice orientate pentru transferul transnațional de know-

how, pentru valorificarea potențialelor sinergii, inclusiv pentru utilizarea 

programelor europene existente, ca de exemplu Interreg Europe și programele 

inter-regionale transfrontaliere. 

Această inițiativă a fost lansată și datorită provocărilor societale care rezultă din 

trecerea la Industria 4.0, a contextului unui climat politic global incert, a 

scurtării ciclurilor de viață ale produselor, de la 20 ani la 5 ani, ceea ce impune o 

accelerare a activității de cercetare și inovare. 

Cu acest prilej, delegația Clusterului MECHATREC a participat la întâlnirea ”B2B 

Meetings” și a prezentat oferta de piață a Clusterului privind: 

a) Produse, sisteme, echipamente, roboți industriali, etc. pentru aplicații în 

procese industriale alicații micro-nanomerice și mix-cyber: 

• produse inteligente & sisteme cyber-mixmecatronice; 

• echipamente, sisteme dispozitive și alte instrumente mecatronice și cyber-

mixmecatronice inteligente pentru aplicații în procese industriale (auto, 

pneumatice, hidraulice, agrotronice, etc.); 

• aplicații micro-nanometrice și mix-cyber, cu utilizarea laserilor în 

domeniul civil, aerospațial, militar, etc.; 

• echipamente inteligente mecatronice / integronice / adaptronice și  cyber 

- mixmecatronice pentru aplicații medicale, biomedicale, de mediu, etc. la scară 

micro și nano; 

• roboți industriali inteligenți arhitecturați pe principii mecatronice / 

integronice / adaptronice și/sau cyber - mixmecatronice pentru aplicații 

generale și specializate. 
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b) Colaborări pentru: 

• elaborarea de proiecte în domeniile high-tech inteligente în carul 

Programului European Horizon 2020 și a altor programe cu agenți economici 

din străinătate; 

• crearea de consorții pentru elaborarea de propuneri de proiecte CDi și 

implementarea acestora în cadrul programelor internaționale; 

• crearea de parteneriate și consorții internaționale pentru investiții. 

c) Direcții de dezvoltare în cadrul ”Alianței Europene a Clusterelor de 

Mecatronică”: 

1. Dezvoltarea consistentă și complexă a sistemelor mecatronice și cyber-

mixmecatronic în domeniul industriei inteligente a automobilului; 

2. Dezvoltarea avansată a întreprinderilor și industriei inteligente (4.0) cu 

echipamente și procese mecatronice inteligente de telecontrol, telementenanță, 

teleconfigurre și teleservice. 

În continuarea susținerii Alianței Europene a Clusterelor de Mecatronică , 

INCDMTM & Clusterul MECHATREC a participat la evenimentul care a avut loc la 

Bologna – Italia, în perioada 19-20.09.2018 unde  a prezentat o propunere 

concretă  pentru elaborarea și susținerea de proiecte aferente Alianței Europene 

a Clusterelor de Mecatronică, respectiv: ”Industria 4.0 și Inteligența Artificială, 

provocări și oportunități asociate fabricației și producției din domeniul industriei 

auto și a furnizorilor de componente auto prin transformare digitală” 

Astfel, prin cele prezentate, Clusterul MECHATREC a demonstrat activitățile de 

excelență în domeniile menționate, a sustenabilității și competitivității 

membrilor Clusterului precum și a poziționării lor internaționale. 

Acest eveniment a reprezentat o oportunitate reală de promovare a 

produselor / tehnologiilor și serviciilor oferite de Clusterul MECHATREC, 

constituindu-se într-o reală poveste de succes. 

 A cincea Poveste de Succes pentru Clusterul MECHATREC din 

România 

”Dezvoltarea și introducerea în fabricație, în cadrul grupului IMM-uri din 

regiunea Sud Vest Oltenia membre în cadrul Clusterului MECHATREC, de 

Sisteme inteligente pentru controlul și monitorizarea siguranței traficului 

feroviar” 

În urma activităților de evaluare, consiliere și cercetare-dezvoltare, desfășurate 

de membrii echipei de management ai Clusterului MECHATREC, împreună cu 

specialiști din cadrul SC SPIACT Craiova SA, SC CESI AUTOMATION SRL, SC 
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METALO PREL SERVICE SRL și INCDMTM București, s-a dezvoltat și introdus în 

fabricație la SC SPIACT Craiova SA, cu participarea colaborativă a partenerilor, 

un Sistem inovativ pentru verificarea forțelor la electro-mecanismelor de macaz  

Având la bază cercetările efectuate de INCDMTM București, s-a dezvoltat și 

introdus în fabricație la SC SPIACT Craiova SA – cu participarea celorlalte IMM-

uri menționate – un macaz care utilizează micro-senzori piezoceramici, având 

integrat un modul inteligent cu micro-controllere pentru procesarea și 

transmiterea în timp real a datelor măsurate către un server central. 

Întreaga activitate, de la proiectare la realizare prototip și introducere în 

fabricație, a fost monitorizată de echipa de management a  Clusterului 

MECHATREC și de fiecare unitate parteneră.  

După realizarea de către INCDMTM a proiectului de sistem inteligent, acesta a 

fost pus la dispoziția SC SPIACT Craiova SA, în calitate de furnizor general, care, 

împreună cu echipa de management a Clusterului MECHATREC, pe baza 

analizării capacității și competenței unor IMM-uri membre în Cluster, inclusiv a 

discuțiilor purtate cu aceștia, s-a stabilit ca SC CESI AUTOMATION SRL să 

realizeze subansamblul ”modul electronic cu micro-controller” și SC METALO 

PREL SERVICE SRL să realizeze subansamblul ”bolț dinamometric”.   

Pe baza acestor colaborări,  SC SPIACT Craiova SA a produs un număr de 80 buc. 

sisteme în 2017, 150 buc. sisteme în 2018, având solicitări de 180 buc. pentru 

anul 2019. 

Parteneriatul și colaborările realizate în perioada 2017-2018, care se mențin 

intacte și în prezent, sunt în permanență monitorizate de către echipa de 

management a Clusterului MECHATREC și constituie jaloane de bază ale 

poveștii de succes. 

Participând activ, în calitate de coordonator tehnico-economic și mediator, 

echipa de management a Clusterului MECHATREC, împreună cu entitățile 

partenere, a realizat o frumoasă și reală Poveste de Succes. 

2.4 Internaționalizarea Clusterului MECHATREC 

Clusterul MECHATREC este unic prin domeniile abordate, prin activităţile sale și 

în plina dezvoltare, având nevoie de captarea rapidă a interesului atât pe plan 

naţional, cât mai ales internaţional, pentru a atrage investitori și resurse.  

Globalizarea economică a creat multe noi provocări şi oportunităţi pentru 

afacerile europene. Inovarea acum este factorul-cheie prin care va creşte 

competitivitatea la nivel mondial, se va putea exploata baza de cunoştinţe şi va 

duce la consolidarea poziţiei economice a regiunilor. Este din ce în ce mai 

importantă stimularea inovarii, ca mijloc de dezvoltarea durabilă a unei 
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economii competitive şi consolidarea poziţiei pe pieţele internaţionale. Clusterul 

va accelera acest proces printr-o cooperare strânsă între mediul cercetării, 

mediul academic și întreprinderi. 

Strategia de marketing dezvoltată de către entitatea de management APROMECA 

este bine gândită şi structurată, pornind de la caracteristicile pieței globale și 

multitudinea de competitori pe piaţa produselor high-tech, punând accentul pe 

promovarea excelenței clusterului printr-un brand propriu. Acțiunile de 

marketing vor promova acest brand, care va susține dezvoltarea economică 

locală și crearea de locuri de muncă. Prin marketing clusterul își va stabili 

acțiunile, în conformitate cu obiectivele strategice stabilite pentru dezvoltarea 

sa, dar în primul rând va avea în vedere valoarea și poziția brandului sau, care să 

identifice cine este, cum este perceput și ce dorește să fie în viitor.  

Crearea și dezvoltarea brandului este un proces de lungă durată și definește 

identitatea, care se dorește a fi puternic legată de Cluster. Literatura disponibilă 

pe plan european pentru marketingul și brandingul clusterelor este foarte 

săracă, fiind adaptată cea din business. Ajustarea nu este simplă, deoarece 

marketingul și brandingul produselor și serviciilor este coordonată de către o 

entitate de management unică și implică mulți actori și viziuni. Daca brandul 

clusterului pierde din importanță, datorita brandului companiilor membre, el 

pierde și rolul și capacitatea de a atrage noi membri. Din contră, dacă membrii 

clusterului sunt în principal întreprinderi mici și locale, clusterul optează pentru 

o strategie care valorizează brandul clusterului.  

Brandul însumează imaginea care este percepută în interiorul clusterului de 

membrii și în exteriorul lui de clienți, comunitatea științifică și părțile interesate. 

Procesul de construire a brandului presupune implicarea tuturor membrilor 

clusterului, care trebuie să simtă că necesităţile lor sunt incluse în identitatea și 

valorile clusterului.  

Mai mult decât un logo, un slogan sau o campanie, un brand este o promisiune 

îndeplinită. Brandul înseamnă construirea unei anumite reputaţii şi, mai mult 

decât atât, gestionarea prin măsuri şi acţiuni specifice a percepţiei despre 

cluster.  

Strategia de brand este, în esenţă, o platformă care ghidează fiecare aspect al 

afacerii. Ea trebuie să facă în aşa fel încât brandul să corespunda celor 4D: dorit 

de consumatori, realist de livrat de companie (eng. deliverable), distinct faţă de 

concurenţă şi durabil în timp. Este un model care îți spune atât cum trebuie 

condusă afacerea, cât şi cum trebuie să arate fiecare interacțiune a clienților cu 

brandul. De fapt, brandul înseamnă în mod inerent construirea unei reputații. 

O contribuţie importantă în construirea brandului o are implicarea vizibilă a 

managementului clusterului pentru finalizarea cu succes a procesului. 
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Dezvoltarea unui brand stă în detalii. Pentru dezvoltarea unui brand sunt 

necesare un număr de activităţi: cercetare internă și externă, analiza punctelor 

de interacţiune a publicului cu brandul, definirea brandului, arhitectura de 

brand, stabilirea numelui, a logo-ului, a manualului de identitate, stabilirea 

regulilor de comunicare și multe altele.  

Entitatea de management a decis, împreună cu membrii clusterului, în cadrul 

seminarului organizat special în acest scop, ca definirea brandului clusterului sa 

fie legată de domeniul clusterului şi de obiectivele acestuia, implicând o viziune 

comună, o definire clară a ceea ce clusterul oferă, cum abordează obiectivele și 

cum își vede viitorul. Strategia de branding va fi încadrată în strategia zonei în 

vederea atragerii de noi întreprinderi și investitori și va fi armonizată pentru a 

se evita mesajele confuze. 

Conceptul de brand MECHATREC include o serie de atribute specifice (key 

visual, headline, logo) care sunt implementate în cadrul strategiilor de 

promovare și comunicare ale clusterului cu publicul țintă. Acest ansamblu 

reprezintă ideile fundamentale ale clusterului în construcția imaginii de brand. 

De asemenea, elementele principale care dau identitatea vizuală a brand-ului 

MECHATREC sunt: 

 Numele: MECHATREC – reprezintă îmbinarea numelor domeniilor 

principale ale clusterului: mecatronica, integronica si adaptronica. 

 Logo-ul: Acesta este construit din numele clusterului asociat unui desen 

grafic care reprezintă o îmbinare de caractere şi numele clusterului. 

Domeniul “high-tech” este vizualizat prin litera „M” (mecatronică), în 

interiorul căreia se repetă simbolurile „µn”, reliefând astfel caracterul 

high-tech al domeniilor clusterului și potențialul acestora. Gama 

coloristică a acestuia păstrează culorile de bază ale clusterului (albastru, 

alb, portocaliu), iar design-ul simplu proiectează în mintea publicului ţintă 

ideea de unicitate, inovare, înaltă tehnologie. 

 Slogan-ul: ,,Mechatronic & Cyber-Mixmechatronis for the future” exprimă 

misiunea clusterului MECHATREC, aceea de a promova domeniul 

mecatronic şi de a asigura creşterea economică durabilă prin promovarea 

de produse şi servicii high tech. Fiind exprimat într-o limbă internațională, 

engleză, slogan-ul plasează clusterul în mediul european şi internaţional al 

clusterelor, aducând un plus de profesionalism occidental clusterului, şi în 

plus, reprezentând un pas important spre internaţionalizarea acestuia. 

Sistemul vizual (marca, logotip, sistem tipografic, paleta coloristică și de 

imagine) a fost gândit astfel încât să atragă atenția și clusterul să fie ușor de 

recunoscut. 
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Brandul urmează sa fie utilizat de către toți membrii clusterului în toate 

materialele de comunicare. Marketingul și brandingul clusterului trebuie sa fie 

un instrument de comunicare puternic, în concordanța cu strategia de inovare 

regională pentru specializare inteligentă.  

O campanie de branding de succes pentru un cluster necesită: consistență 

(repetarea informației de succes pe o perioadă mai lungă de timp); diseminare 

(livrarea mesajului corect pe piețe de interes); organizare (o persoană din cadrul 

entității de management, cu experiență în comunicare și responsabilă cu 

transmiterea periodică și pe termen lung a mesajelor) și un dialog continuu cu 

politicieni, autorități publice, mediul economic, cercetători, mediul academic și 

diverși intermediari pentru a crea o acceptare largă a proiectului. Vizibilitatea 

durabilă a Clusterului MECHATREC necesită o activitate de marketing 

consistentă și păstrarea unei strategii de branding permanent actualizată.  

Promovarea și comunicarea brandului Clusterului MECHATREC trebuie realizate 

în mod profesionist pentru a valoriza și capitaliza realizările membrilor. 

Instrumentele și canalele de comunicare sunt diverse și trebuie folosite din plin 

în viitorul apropiat pentru ca MECHATREC să-și atingă obiectivul de a fi 

recunoscut internațional și deci să pătrundă și pe piețe din Europa, dar și din 

afara Europei. 

Având în vedere că forța motrice a Clusterului MECHATREC este cercetarea-

inovarea, noi rețele și noi parteneri pot apărea repede și modifica radical 

structura anterioară. Clusterul va influenţa evoluția economică a Regiunilor: 

București Ilfov, Sud Nuntenia, Sud-Vest Oltenia și Sud-Est, prin creștere 

economică şi dezvoltare durabilă, domeniul high-tech avansat cyber-

mixmecatronica (inclusiv integronica şi adaptronica), atât la nivel regional cât şi 
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la nivel național, prin creșterea capacitații tehnice şi tehnologice, a capabilităţii 

si competitivității grupului de entităţi membre ale clusterului, şi indirect, 

economia naţională şi societatea în general prin crearea de noi locuri de muncă, 

atragerea de noi investiţii, creşterea vizibilităţii pieţei româneşti în domeniu şi 

creşterea implicită a nivelului de trai. 

Strategia de dezvoltare a clusterului prevede fondurile necesare pentru 

participarea clusterului la Iniţiativele Comune de Programare, la Iniţiativele 

Tehnologice Comune, la Parteneriatele Europene pentru Inovare, precum şi la 

programele bilaterale şi la o serie de organisme internaţionale.  

Strategia garantează, totodată, cofinanţarea pentru participarea la proiectele din 

cadrul Orizont 2020, precum şi alte tipuri de parteneriate instituţionale, 

colaborări la nivelul clusterelor inovative sau al altor instrumente internaţionale 

în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării.  

Măsuri pentru EMC - APROMECA: 

 Sprijinirea participării membrilor Clusterului la proiectele Orizont 2020.  

 Participarea coordonată la iniţiative europene – Iniţiativele de programare 

comună (JPI), Iniţiativele tehnologice comune (JTI) / Parteneriatele 

europene pentru inovare (EIP) – şi a colaborării cu ţările terţe.  

 Susţinerea participării la organisme internaţionale pe baza unui plan 

integrat de participare.  

 Finanţarea apelurilor bilaterale.  

Acţiuni concrete de creştere a vizibilităţii (sunt prezentate detaliat în 

MATRICEA ACTIVITĂȚILOR ȘI EVENIMENTELOR LA CARE AU PARTICIPAT 

MEMBRII CLUSTERULUI MECHATREC: 2017 – 2018) 

Clusterul MECHATREC a participat în anul 2017 la manifestări tehnice și 
științifice de prestigiu – saloane de invenţii naționale/internaționale, conferințe, 
simpozioane, evenimente, workshop-uri, etc., prezentate în sinteză: 

 Participarea la Salonul Internațional al Cecetării, Inovării și Inventicii PRO 
INVENT, ediția a XV-a, Cluj Napoca, România, în perioada 22-24 martie 
2017  

 Participarea Clusterului MECHATREC la Salon Internațional de Invenții de 
la Geneva — Elveția, a-45-a ediție, în perioada 29 martie-2 aprilie 2017; 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Salonul Invenţii INNOVA 
BARCELONA, 4–6 mai 2017; 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Ziua Oportunităților de Afaceri 
dedicată dezvoltării relațiilor cu CEHIA (fiind prezent la întâlnire și Dl. 
Sterica FUDULEA, Secretar de Stat la Ministerul Mediului de Afaceri, 
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Comerț si Antreprenoriat; Coordonator al sectorului de Comerț 
International), pe 23.05.2017 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Salonul Internațional de Invenții 
și Inovații Traian Vuia, ediția a III-a, în Timișoara, România (s-a participat 
cu 10 brevete de invenții, obținându-se Diplome de Excelență și Medalii de 
Aur), în perioada 07-09 iunie 2017  

 Participarea Clusterului MECHATREC la Prima ediție a Bursei Naționale a 
Invențiilor Românești, organizata de către Ministerul Cercetării și Inovării 
în parteneriat cu Camera Deputaților și cu CCIR, cu stand Cluster 
MECHATREC, 20 iunie 2017 

 Participare Clusterului MECHATREC la  Open House Networking Secțiunea 
Servicii – CCIB, având ca invitat special pe Prof. Univ.. Dr. Ing. Fănel 
Iacobescu (Președintele RENAR care a ținut un discurs privind certificarea 
conformității produselor, sistemelor de management, persoanelor și 
organismelor de inspecție), 21.06.2017; 

 Participare Clusterului MECHATREC la  „Săptămâna Diplomației 
Economice – Reuniunea Consilierilor Economici”– având ca gazdă 
CONPIROM, domeniul de interes "Multisectorial" (B2B cu: Austria; Franta; 
Germania; Portugalia; Suedia, S.U.A.; China;  Belgia; Elvetia), 12 iulie 2017;  

 Întâlnire B2B cu delegația oamenilor de afaceri din Egipt, membri 
Consiliului de Afaceri Româno – Egiptean, condusă de dl Hasan Kamel El 
Shafei, copreședinte al Consiliului, președinte al Asociației Oamenilor de 
Afaceri din Egipt (EBA), la Forumul de Afaceri Româno – Egiptean, 28 iulie 
2017 

 Participare la Conferinţa Internațională de Mecatronică și Cyber-
MixMecatronică – ICOMECYME, care a asigurat diseminarea şi promovarea 
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi tehnologice de vârf, cunoaşterea 
realizărilor din ţară şi din străinătate, crearea de noi parteneriate, 7-8 
septembrie 2017 

 Participarea Clusterului MECHATREC la  Forumul de Afaceri Româno– 
Kazakhstan, organizat de Camera de Comerţ si Industrie Bucureşti – s-au 
diseminat către participanții la forum informaţii referitoare la activitățile 
derulate de Clusterul MECHATREC, respectiv: cataloage, fișe de prezentare 
și CD-uri /DVD-uri, in data de 05.10.2017; 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Conferința internațională Zilele 
Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ZASTR 2017), Universitatea 
„Ovidius” din Constanța, România, Tema ediției 2017: „Sinergii strategice 
în Bazinul Mării Negre”, 6-7.10.2017; 
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 Participarea Clusterului MECHATREC la Evenimentul de informare privind 
lansarea apelului: “Seed Money Facility – Programul Transnational 
Dunarea”, eveniment organizat de MDRAPFE, 10.10.2017; 

 Participarea Clusterului MECHATREC la  întâlnirea informală a Rețelei 
Române de Ecoinovare (a agreat participarea la Hub-urile de Inovare 
Digitală), pe 12.10.2017; 

 Participarea Clusterului MECHATREC la  Târgul Tehnic Internațional 
București (TIB) 2017, a 43-a ediție, în perioada 11-14.10.2017 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Demo Metal Brasov- 2017, unde 
au fost 72 de expozanti, 1708 vizitatori, din care 751companii vizitatoare, 
23.10.2017; 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Evenimentul de informare privind 
Programul POR 2014-2020, organizat de ADRBI, 31.10.2017; 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Conferinta Națională-HERVEX,  
Băile Govora, România, 8-10.11.2017; 

 Participarea Clusterului MECHATREC la FORUMUL PENTRU INOVARE 
BUCUREȘTI, Panel: Inovația pentru dezvoltare și competitivitate prin 
intermediul clusterelor, ediția a-IX-a, 26-27 octombrie 2017 

 Conferința "Regio 2014-2020 în Regiunea București-Ilfov", organizată de 
ADR București-Ilfov, pe 15.11.2017; 

 Participare la CONFERINȚA NAȚIONALĂ A CLUSTERELOR, ediția a VI-a, 
eveniment organizat de Asociația Clusterelor din România–CLUSTERO, 
inclusiv participare la Evenimentul de Brokerage (întâlnire cu 
reprezentanții a șapte clustere) între 22 ÷ 23.11.2017; 

Clusterul «MECHATREC» a participat în anul 2018 la manifestări tehnice și 
științifice de prestigiu – saloane de invenţii naționale/internaționale, conferințe, 
simpozioane, evenimente, workshop-uri, etc., prezentate în sinteză: 

 Participarea la «FORUMUL de consultare publică, comunicare și dezbateri 
în vederea pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul 
Uniunii Europene „EU-RO 2019“», organizat de Ministerul Afacerilor 
Externe, prin Grupuri de Lucru specializate in incinta Centrului 
INFOEUROPA, în perioada 25 ianuarie ÷ 1 martie 2018   

 Participarea la SEMESTRUL EUROPEAN- discuțiile tehnice din cadrul 
Grupului de Lucru «Mediul de afaceri, competitivitate și cercetare – 
dezvoltare – inovare»,  în vederea procesului de elaborare a Programului 
Național de Reformă 2018, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, Sala 
Gafencu, 12.02.2018  

 Participarea Clusterului MECHATREC la Workshop-ul de Descoperire 
Antreprenoriala, “Tehnologii Disruptive pentru Automotive”, 15.02.2018 
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 Participarea Clusterului MECHATREC la Conferința «Space research for 
society on every scale», 4th International Conference on Research, 
technology and Education of Space, Budapest, Ungaria/Hungary, 15 - 
16.02.2018 

 Participarea Clusterului MECHATREC la evenimentul “Kick off meeting in 
Sofia”,  organizat pentru proiectul european «Smart factories in new EU 
Member States», în cadrul Sofia Tech Park, 19.02.2018 - 20.02.2018 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Simpozionului ştiinţific Progresul 
Tehnologic - Rezultat al Cercetării, la a XIII-ediţie AGIR, 26.04.2018 

 Participarea Clusterului MECHATREC la întâlnirea de lansare a «ALIANȚEI 
EUROPENE DE MECATRONICĂ», în orașul Linz, Austria Superioară, 16-
17.05. 2018 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Conferinta Internaționala “EU-
ASIA Gateway” și la întâlnirile B2B organizata de catre Consorțiul 
Clusterelor din Transilvania de Nord, la Cluj- Napoca, între 17-18.05.2018 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Simpozionul Științific al 
Inginerilor Români de Pretutindeni – SINGRO, 6-8.09.2018, Brasov, 
România; 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Evenimentul “Strategii pentru 
Dezvoltarea IMM-urilor “Experiențe din Elveția și România” din 
19.09.2018, Bucuresti 

 Participarea Clusterului MECHATREC la evenimentul intitulat “Trade & 
Investment Bilateral Workshop”, cu participarea Excelenței Sale Dl. 
Ambasador Jabu Ntsokolo Ishmael Mbalula – Africa de Sud, a Asociației 
Româno-Africană de Afaceri – ROSABA, prezentându-se oportunitățile de 
afaceri bilaterale,  19.09.2018 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Ziua Oportunitatilor de Afaceri 
Peru-Romania, la Palatul CCIB, Aula Carol I,  25.09.2018 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Forumul de Afaceri Multisectorial 
ROMÂNIA-ITALIA, înclusiv la întâlnirile B2B în orașul Roma, in perioada 
15-17.10.2018 

 Participarea Clusterului MECHATREC la întâlnirea de afaceri România-
Portugalia, organizata la Palatul CCIB, 29.10.2018 

 Participarea Clusterului MECHATREC la Conferința Internațională– 
HERVEX 2018, Băile Govora, Vâlcea, România, 7-8.11.2018; 

 Participarea Clusterului MECHATREC la “Conferința REGIO – Politica de 
Coeziune valori europene, naționale și locale” din 12.11.2018, organizata 
de Agentia de Dezvoltare Regionala București -Ilfov. 
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Vizibilitate / parteneriate  

Principalele organizaţii partenere:  

 pe plan naţional: 

• Ministerul Economiei; Ministerul Educaţiei Naţionale;  

• Agenţii de Dezvoltare Regională: București-Ilfov; Sud Muntenia; Centru 

Alba Iulia; Sud-Vest Oltenia; Sud-Est Brăila; Nord-Vest 

• Camere de Comerț și Industrie: CCI București; CCI Călărași; CCI Covasna; 

CCI Dolj; CCI Brașov; CCI Prahova; CCI Galați 

• Clustere din România: CLUSTRO; Automotive Sud Vest Oltenia Pole; 

Clusterul «ETREC» Săcele – Braşov; Clusterul Inovativ «TRANSYLVANIAN 

MECHANICAL ENGINEERING CLUSTER», Sf. Gheorghe – Jud. Covasna; 

Clusterul Inovativ Al Biomasei “GREEN ENERGY”, Sf. Gheorghe – Jud. 

Covasna; Clusterul pentru Inovare şi Tehnologii «ALT Braşov»; Polul de 

Competitivitate IND – AGRO – POL, Bucureşti; MĂGURELE HIGH – TECH 

Cluster; Cluster ROVEST -  CASA VERDE A DUNĂRII, Braşov; Cluster 

«iTech Transilvania by ARIES Transilvania», Cluj Napoca; Cluster 

Prelucrări Metale Transilvania «PrelMet Transilvania»; Cluster 

«MEDGREEN»; Cluster de Energii Sustenabile din România «ROSENC» 

Timişoara. 

 APROMECA, APREL, ARIES, CONPIROM, PATROROM, SROMECA, 

FLUIDAS; 

• MANUFUTURE, EUROP - România; 

 pe plan internaţional:  

 MECHATREC Cluster – Belgia;  

 PLASTIC Cluster, Lowe – Austria; 

 MECHATRONIC CLUSTER – Austria; 

 CLUSTER 55 – Suedia;  

 Internaţional Mechatronic Centre, Linz – Austria;   

 Fundaţione Bruno Kessler-FBK, Irst Trento -Italia.   

 Clusterul PIMURMANGET – Ungaria 

 Clusterul FUTURA INTERNATIONAL – Ungaria 

 Cluster of Creative Industries in Vojvodina - «KVIK Cluster» 

 Consortium Cluster LaBioChimMach DZZD Cluster Sofia, Bulgaria 

 OMNIPACK FIRST HUNGARIAN PACKAEING TECHNOLOGY CLUSTER, 

Dorog – Ungaria 

 “Futura International Economic” CLUSTER, Hungary 
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 ArchEnerg Cluster, Internaţional Innovative Cluster for  Renewable 

Energy and Building Trade, Szeged Hungary 

În anexă, este prezentată lista protocoalelor de colaborare, inclusiv copii ale 

documentelor. 
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Capitolul  3 – ANALIZA SWOT A CLUSTERULUI MECHATREC 

3.1  Analiza SWOT 

Analiza SWOT este instrumentul cel mai important al strategiei pentru 

verificarea și stabilirea poziţiei strategice de ansamblu a Clusterului si a 

mediului său. Scopul cheie al acesteia este de a identifica strategiile care vor crea 

un model specific de succes, care va alinia cel mai bine resursele şi capacităţile 

Clusterului la cerinţele mediului în care funcţionează.  

Astfel, s-a procedat la analiza internă, care se referă atât la Cluster cât şi la 

membrii săi (micromediul, prin analiza punctelor tari şi slabe, ca măsură de 

control) şi la analiza externă (oportunităţi şi ameninţări posibile din mediul 

extern, asupra cărora nu avem control, dar care influenţează succesul, o analiză 

care ajută EMC să previzioneze tendinţele de schimbare şi ajută de asemenea la 

integrarea acestora în procesul de luare a deciziilor). Examinarea tuturor 

acestor factori a fost un exerciţiu necesar şi anevoios, dar extrem de important 

pentru conturarea strategiei.  

În urma analizei, au fost identificate următoarele puncte tari/slabe, 

oportunităţi/ameninţări: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Organizarea permanentă și periodică a 
schimbului de informații între membrii și 
reprezentanții cu rol de decizie din 
cluster; 

 Newsletter specializat în oportunități de 
colaborare ale clusterului; 

 Sunt identificate produse mecatronice 
inteligente pe domenii industriale, 
economice și societale și de interes comun 
al direcțiilor de dezvoltare ale clusterului; 

 Mediu optim de formare consorții pentru 
elaborarea de oferte de produse la nivel 
național și internațional; 

 Identificarea unui model de strategie de 
succes pentru multiplicarea în cluster; 

 Dezvoltarea promovării clusterului pe 
structuri noi tip platformă internațională  

 Dezvoltarea de lanțuri valorice pentru 
lansarea și realizarea de proiecte și 
produse comune; 

 Posibilități reduse, în primul rând 
financiare, de dezvoltare a unor produse 
noi, inovative; 

 Insuficienta infrastructură (spații, utilaje) 
pentru crearea unui sistem coerent de 
școlarizare; 

 Dificultăți administrative și financiare de 
brevetare a unor soluții inovative; 

 Număr mic IMM-uri, cu activități de CD; 

 

 Lipsa deschiderii IMM-urilor spre 
colaborări și structuri mari de tip cluster; 

 Slabă vizibilitate a IMM-urilor capabile să 
absoarbă transferul tehnologic de la 
cluster; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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 Dezvoltarea durabilă a interrelaționării 
între membrii clusterului; 

 Dezvoltarea participării focusate pentru 
proiecte naționale și europene a 
membrilor clusterului; 

 Promovarea internațională a potențialului 
și vizibilității clusterului în colaborări 
directe în consorții, rețele, superclustere; 

 Volum mare de idei de proiecte 

 Sprijinirea investițiilor în soluții 
inovatoare; 

 Susținerea din partea românilor din 
diaspora care lucrează în universități și în 
mediul tehnic; 

 Tendința de clusterizare pe regiuni și 
includerea clusterizării în strategiile de 
dezvoltare ale regiunilor 

 Susținerea guvernului și a autorităților 
locale 

 Reunirea de domenii inovative, de 
perspectivă și în acord cu UE; 

 Posibilitatea de colaborare între membri 
pentru derularea proiectelor naționale și 
internaționale și execuția de lucrări 
complexe; 

 Dezvoltarea domeniului mecatronicii prin 
schimbul de experiență și bune practici; 

 Dezvoltarea colaborării între IMM-uri, 
institute de cercetare, universități, unități 
administrative; 

 Colaborarea cu alte clustere naționale și 
internaționale; 

 Schimbările legislative la perioade scurte 
de timp cu efecte nefavorabile 
previzionării dezvoltării membrilor 
clusterului; 

 Diminuarea accentuată și chiar lipsa 
fondurilor bugetare și de capital privat 
destinat clusterelor; 

 Fluctuaţiile cursului de schimb valutar fac 
preţurile impredictibile pentru 
importatori şi exportatori; 

 Inexistența culturii formării continue; 

 Insuficienta finanțare a cercetării, dar și 
diminuarea pe parcurs la sumelor alocate 

 Predictibilitate scăzută de evoluție 
economico-financiară; 

 Lanțuri valorice diverse, ale căror interese 
trebuie uniformizate; 

 Instabilitatea mediului politic și economic. 

 

3.2 Identificarea nevoilor de dezvoltare ale Clusterului MECHATREC și 

Benchmarking 

Identificarea nevoilor de dezvoltare este un proces important, corelat cu 

obiectivul clusterului, de dezvoltarea capacității instituționale și îmbunătățirea 

competitivității atât pe plan național cât și internațional a IMM-urilor membre:  

1) Realizarea de investiții pentru creșterea nivelului tehnologic și a 

productivității întreprinderilor membre; 
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2) Realizarea unor investiții în IMM-uri, care utilizează tehnologii de 

ultimă generație; 

3) Introducerea inovării de produs (produse eco-inovative, produse 

complexe, creație și brand propriu) pentru creșterea valorii adăugate și 

a cotei de piață; 

4) Realizarea strategiei de dezvoltare a clusterului MECHATREC cu 

obiective clare, proiecte si domenii de interes pentru colaborare;  

5) Realizarea strategiei de internaționalizare a clusterului care să ajute la o 

adaptare mai bună a cercetării si producției la nevoile pieței;  

6) Realizarea strategiei de promovare și branding a clusterului, care să 

ducă la creșterea vizibilității la nivel național și internațional, atât 

pentru cluster cât și pentru IMM-urile membre; 

7) Întărirea cooperării între membrii clusterului pentru inovare 

încrucișată, inovare în parteneriat și reducerea costurilor; 

8) Crearea unei platforme de discuții între membrii clusterului privind 

oportunități de proiecte comune, integrare în lanțuri valorice; 

9) Creșterea expunerii pe plan internațional, și penetrarea de noi piețe, cu 

un potențial al cererii de produse care să asigure o creștere sustenabilă 

a capacităților de producție naționale;  

10) Adaptarea cercetării la nevoile și cerințele pieței, pentru o mai bună 

integrare a produselor în circuitele comerciale; 

11) Corelarea strategiei de dezvoltare a clusterului cu strategia regională și 

națională de specializare inteligenta creste competitivitatea, dezvoltarea 

economica, inovarea si atractivitatea pentru investitori; 

12) Conectarea clusterului MECHATREC la rețele transnaționale si 

platforme de colaborare. 

Nevoile clusterului au fost identificate sub formă de cerinţe ale pieţei de la 

întreprinderile din domenii specifice cyber-mixmecatonicii din cele 4 Regiuni de 

Dezvoltare: București Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est.  

Prin organizarea de întâlniri regulate cu membrii Clusterului și în cadrul 

workshop-urilor organizate de entitatea de management, au fost identificare 

următoarele nevoi punctuale: 

 Domenii/activităţi în care este nevoie de facilităţi comune: 

 industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv 

mașini, utilaje și instalații; 
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 fabricarea echipamentelor electrice; 

 fabricarea de mașini, utilaje și echipamente mecatronice; 

 tehnologia informației; 

 informatică și de mecatronică. 

 Teme de instruire/formare cerute permanent pe piaţă: 

 curs competențe antreprenoriale; 

 curs manager de proiect;  

 curs formator; 

 calitate (implementare de standarde mai ales pentru furnizori, formare 

pe tema standardelor de precizie, statistică, etc.) 

 curs CAD-CAM, specific pe programul CATIA. 

Caracteristicile Clusterului depind foarte mult de domeniul tehnologic în care 

operează. Domeniul high-tech de mecatronică & cyber-mixmecatronică este 

condus mai mult de instituții de cercetare, iar IMM-urile lucrează cu tehnologii 

care pot fi aplicate in multe alte industrii. 

Potențialul Clusterului este foarte mare și va fi valorificat de entitatea de 

management a Clusterului, atât pe plan intern cât și extern, atât cu finanțare 

publică, cât și privată. 

Managementul de înaltă calitate al clusterelor este un element cheie al 

clusterelor de succes la nivel mondial. Managementul puternic este crucial 

pentru clustere, în special în ceea ce privește furnizarea de servicii profesionale 

la firmele membre ale clusterului, pentru asistarea companiilor în accesarea cu 

succes a piețelor globale, și pentru creșterea capacității de inovare și 

competitivității firmelor din cluster. 

Un obiectiv important al Clusterului MECHATREC este, după obținerea 

etichetării de bronz,  etichetarea de argint și în cele din urmă aur. Deja s-au 

obținut etichetele de bronz pentru anii consecutivi 2015 și 2017, pe baza unor 

interviuri /chestionare cu managementul clusterului.  

Ca proces sistematic de comparare cu “cei mai buni din lume/UE”, 

benchmarkingul implică parcurgerea câtorva etape (http://www.cluster-

analysis.org): 

1) Clusterul MECHATREC contactează ESCA si își exprima interesul 

pentru benchmarking; 

2) Entitatea de Management a Clusterului furnizează ESCA informații 

despre clusterul MECHATREC; 
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3) ESCA trimite liniile directoare pentru interviu în vederea pregătirii 

EMC; 

4) Un expert ESCA imparțial conduce interviul și completează 

chestionarul la sediul EMC; 

5) ESCA analizează datele colectate și le compară cu ale altor clustere; pe 

baza comparației se analizează potențialul clusterului; 

6) ESCA face recomandări pentru acțiuni de îmbunătățire a activității 

EMC; 

7) ESCA transmite un raport confidențial EMC si Certificatul de 

benchmarking care dovedește excelența (etichetare); certificatul este 

valabil 2 ani, după care se reînnoiește printr-o continuare a exercițiului 

de benchmarking. Certificatul de bronz acordat este o prima etapa de 

recunoaștere internațională a excelentei managementului de cluster. 

www.cluster-excellence.eu 

Rezultatul benchmarking-ului va reprezenta de fapt recunoașterea Clusterului la 

nivel european conform clasificărilor specifice, însă va presupune în mod special 

o responsabilizare, prin faptul că va reflectă poziționarea clusterului în raport cu 

obiectivele strategice declarate pentru dezvoltarea socio-economică. 

Eticheta de bronz  a Clusterului MECHATREC, obținută în septembrie 2017, este 

valabilă 2 ani și poate fi utilizată în scop de promovare, pentru a facilita accesul 

la oportunități de colaborare cu alte clustere din Europa, la parteneriate și 

dezvoltarea de proiecte comune. 

Soluții pentru accelerarea procesului de creștere a competitivității clusterului / 

domeniul mecatronica bazat pe cunoaștere, inovare și transfer tehnologic: 

• încadrarea produselor complexe în nișe de piață; 

• sprijinirea investițiilor; 

• cercetări multidisciplinare pentru soluții inovative ale mecatronizării 

automobilului (proiecte complexe pentru automatizarea monitorizării 

subsistemelor și consumului și parametrilor de poluare); 

• elaborarea instrumentației și procedurilor inovatoare de TT a 

rezultatelor CDI; 

• sugestii / informații din partea clusterului pentru oportunități (call-

uri) noi de finanțare; 

• studii de piață pentru proiecte țintă; 

• popularizarea informațiilor privind activitatea unor clustere similare 

(naționale și internaționale); 
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• introducerea în cluster a AFER (Autoritatea Feroviară Română) sau 

colaborarea cu AFER prin intermediul ICPE-SAERP. Similar și pentru 

RATB; 

• crearea unui grup de lucru cu cel puțin un membru reprezentat pentru 

fiecare entitate membră din Cluster, în scopul accelerării procedurii de 

propuneri comune de proiecte, de identificare soluții tehnice / 

tehnologice / logistice; 

• crearea unui portal în cadrul website-ului Clusterului, astfel încât 

membrii să poată posta solicitări, soluții și propuneri pentru 

dezvoltarea proprie a entității și implicit a clusterului; 

• workshop-uri comune cu clustere înrudite; 

• introducerea conceptului de ”smart-video-recognition”; 

• accent crescut pentru atragerea de competențe interdisciplinare;  

• propuneri de proiecte pe H2020 de membrii clusterului; 

• colaborări accentuate între membrii clusterului; 

• promovarea parteneriatelor; 

• susținerea dezvoltării infrastructurilor la nivel european; 

• promovarea transferurilor de inovare a IMM-uri; 

• dezvoltarea și susținerea vocației inovative la IMM-uri; 

• promovarea clusterelor trans-sectoriale și trans-regionale; 

• formarea unui fond propriu al clusterului de capital pentru 

cofinanțarea dezvoltării de produse noi inovative și brevetarea de 

tehnologii noi; 

• consultanță specializată pentru membrii clusterului în vederea inițierii 

de proiecte de finanțare pentru IMM-uri membre; 

• evidențierea și atragerea de investiții de largă utilitate; 

• identificarea nevoilor reale ale industriei din domeniul clusterului 

privind asimilarea de produse și tehnologii competitive; 

• identificarea de teme propuse la nivelul UE prin programul H2020 în 

scopul depunerii de teme similare; 

• crearea unui sistem de cunoaștere și stimulare a colaborării între 

membrii clusterului și cu alte clustere; 

• crearea unei baze de date a clusterului privind oferta clusterului; 

• scăderea gradului de cofinanțare al IMM-urilor care prezintă proiecte; 
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Capitolul  4 – STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CLUSTERULUI 

MECHATREC PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU 

4.1  Misiune 

Formularea strategiei clusterului implică crearea unei viziuni (imaginarea pe 

termen lung a viitorului clusterului), formularea misiunii (rolul pe care clusterul 

şi-l rezervă în cadrul societăţii), stabilirea obiectivelor strategice și găsirea căilor 

de a merge spre obiective, sub forma acţiunilor strategice. 

Au fost astfel definite misiunea și viziunea Clusterului MECHATREC, prin 

consultare și de comun acord cu membrii acestuia. 

Misiunea constă în dezvoltarea cooperării științei și cercetării cu mediul de 

afaceri, a creării condițiilor propice inovării și transferului de tehnologie 

avansată, pentru creșterea competitivității membrilor, sprijinirea inovării 

pentru obținerea unei poziții profitabile în cadrul lanțurilor valorice ale 

cercetării regionale, naționale și internaționale din domeniul de high-tech de 

mecatronică inteligentă și integratoare, al internaționalizării întreprinderilor 

sub un brand comun puternic și promovării unui mediu adecvat cercetării și 

producției, atragerea tinerilor care doresc o carieră în cercetare; optimizarea 

resurselor și favorizarea atragerea forței de munca specializată. 

4.2 Viziune 

Viziunea Clusterului MECHATREC este ca, la nivelul anului 2020, să devină unul 

din cei mai credibili furnizori de servicii si produse high-tech inovative din 

România, Europa și din lume. Motto-ul Clusterului ,,Mechatronic & Cyber-

Mixmechatronis for the future” demonstrează importanța domeniului high-tech, 

formarea capitalului uman în cercetarea de excelenţă şi inovativă, cât şi în ceea 

ce priveşte activitatea propriu-zisă de cercetare-dezvoltare, producătoare de 

cunoaştere, de inovaţii şi de produse inteligente şi tehnologii avansate conexate 

creşterii economice inteligente, dar mai ales importanța concentrării de tip 

cluster, cu vocație națională și internațională pentru dezvoltarea acestui 

domeniu inovativ.  

În conturarea și definirea viziunii Clusterului au fost luate în considerare 

următoarele elemente:  

 principalele activități ale clusterului pe termen scurt și mediu; 

 mărimea clusterului și profilul său; 

 modul în care clusterul funcționează, modelul său de afaceri; 

 lanțul valoric dorit al clusterului și avantajelesale competitive. 



91 

                                                                                                                               

Politica regională și europeană în domeniul specializării inteligente sprijină 

dezvoltarea Clusterului, care are nevoie de o capacitate de anticipare de lungă 

durată pentru dezvoltarea tehnologiilor de top si a piețelor, pentru pătrunderea 

pe piețe și creșterea nivelului de inovare. 

4.3 Direcțiile de dezvoltare ale domeniilor de activitate ale Clusterului  

Domeniul ştiinţific high-tech Mecatronica, la începutul apariţiei lui, a început 
cu „completarea structurilor mecanice din construcţia aparatelor, cu structuri şi 
componente electronice”, pentru creşterea gradului de digitalizare şi îmbogăţirea 
funcţiilor şi parametrilor acestora. 

În prezent, domeniul mecatronicii & cyber-mixmecatronicii s-a dezvoltat mult 
prin „integrarea sinergetică ingineriei mecanice cu controlul electronic şi 
inteligent computerizat” pentru proiectarea şi fabricaţia produselor şi 
proceselor. 

Astfel, în maturizarea lui, domeniul mecatronică & cyber-mixmecatronică a 
cunoscut trepte de dezvoltare continuă, prin „intersecţia” domeniilor 
participante de la domeniile, mecanică – electronică – tehnica de calcul, la 
domeniile mai dezvoltate, tehnologie mecanică – electromecanică – tehnologie 
electrică – software pentru electrică – software pentru mecanică – tehnologie 
calculatoare, la domeniile mai mult dezvoltate, inginerie mecanică – inginerie 
electrică – electromecanica, senzori şi actuatori – electronică, electromagnetism 
şi control – modelare şi optimizare – ingineria calculatoarelor, la domeniile şi 
mai mult dezvoltate, mecanică cu elemente mecanice constructive, maşini, 
mecanică fină şi aparate – electronică cu electronica de putere, senzori, actuatori 
şi microelectronică – tehnica de calcul, cu automatica, teoria sistemelor, 
modelare, software şi inteligenţa artificială sau la domeniile mai mult dezvoltate 
şi structurate, mecanică cu sisteme mecanice şi micronanomecanice, 
componente mecanice, dispozitive, legături mecanice, etc. – electronică cu 
senzori, traductoare, componente şi dispozitive interfaţă, circuite integrate, etc. 
–informatică cu ingineria sistemelor de calcul, procesoare şi micro-
nanoprocesoare, controllere şi micro-nanocontrollere, etc., toate într-un sistem 
structural – funcţional – aplicativ cu ingineria materialelor, ingineria industrială 
şi ingineria biosistemelor. 

Domeniul ştiinţific high-tech m mecatronică & cybermixmecatronică este definit 
în sinteză, ca o „combinaţie sinergică a ingineriilor mecanică de precizie, 
electronică şi informatică ce se constituie în ansamblul sistemelor inteligente, 
produselor avansate şi proceselor de fabricaţie integrată”. 

Ţinându-se cont de revoluţia informatică – hard şi software, care a marcat „saltul 
inteligent” de la societatea industrializată la societatea informaţională, 
Mecatronica reprezintă „fuziunea tehnologică mecano – electro – informatică cu 
ştiinţa materialelor inteligente”. 
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Ca scop şi evoluţie, mecatronica& cyber-mixmecatronica s-a dezvoltat la scară 
micro şi nano, ca micromecatronică, nanomecatronică, mecatronică & cyber-
mixmecatronică, fiind o ştiinţă multi-interdisciplinară, un domeniu nou avansat 
din perspectiva ingineriei şi micro-nanoingineriei şi un compendium MIX tehnic 
şi tehnologic.  

În dezvoltarea sa, mecatronica & cyber-mixmecatronica acoperă o paletă vastă 
de zone de aplicaţii, precum: 

 produsele competitive, avansate şi de generaţii noi; 

 instrumentaţia digitală inteligentă şi informaţională; 

 fabricaţia inteligentă şi automatizată; 

 integrarea calculatoarelor şi procesoarelor inteligente; 

 controlul inteligent integrat proceselor tehnologice; 

 inovarea produselor, tehnologiilor şi serviciilor inteligente; 

 etc. 

Datorită dezvoltării extinse a acestui domeniu avansat high-tech, au fost 
susţinute concepţii şi fabricaţii de sisteme inteligente şi integrate, cu 
autoadaptabilitate, flexibilitate şi viteză de lucru înaltă şi cu grad înalt de 
structurare şi inteligenţă artificială sporită. 

Conceptul şi fabricaţia din acest domeniu avansat inteligent, au ca obiective 
principale: 

 perfecţionarea şi modernizarea inovativă a proceselor şi produselor; 

 integrarea componentelor în unităţi şi sisteme modulare asamblate; 

 crearea de noi tehnici şi tehnologii multi-interdisciplinare 
multifuncţionale şi multistructurate; 

 crearea şi fabricaţia de maşini, echipamente şi sisteme inteligente şi 
informatizate orientate către simularea umană; 

 crearea şi dezvoltarea ingineriei mecatronice simultane sau concurente; 

 crearea şi dezvoltarea de noi domenii industriale, precum: hidronica, 
pneutronica, termotronica, autotronica, agrotronica, etc. 

Direcţiile de cercetare şi dezvoltare în mecatronică & cyber-mixmecatronică, în 
prezent şi viitorul apropiat, sunt sintetizate în baza prevederilor prezente şi 
viitoare ale specialiştilor şi experţilor internaţionali şi mondiali, în următoarea 
matrice integratoare şi mereu adaptivă, astfel: 

(1) ingineria computaţională şi a componentelor mecatronice industriale 
(având expertiza Universităţii Johannes Kepler din Linz); 
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(2) ingineria asamblărilor adaptronice şi robotice (având expertiza 
Universităţilor din Marea Britanie şi Suedia); 

(3) ingineria automatizării robotice din procesele industriale (având expertiza 
Universităţilor din Austria); 

(4) ingineria dezvoltării sinergiei actuatorilor multiarticulari (având expertiza 
centrelor pentru automatizare şi robotică din Spania); 

(5) ingineria roboţilor pentru spitale (având expertiza Universităţilor din 
Irlanda); 

(6) ingineria detectării defectelor suprafeţelor prin mecatronică inovativă 
(având expertiza Universităţilor din Austria); 

(7) ingineria monitorizării proceselor şi echipamentelor tehnologice prin 
sisteme de senzori inteligenţi (având expertiza Universităţilor din 
Germania); 

(8) ingineria sistemelor de control a calităţii prin metode nondistructive 
(având expertiza instituţiilor tehnice de dezvoltare din Austria); 

(9) ingineria sistemelor mecatronice pentru determinarea virtuală a frecărilor 
la motoarele liniare (având expertiza Universităţilor de agricultură şi 
tehnologii din Japonia); 

(10) ingineria sistemelor de control şi analiză a maşinilor unelte (având 
expertiza instituţiilor tehnice din Elveţia); 

(11) ingineria caracterizării electrice a actuatorilor cu structuri energetice 
minime (având expertiza Universităţii din Linz, Austria); 

(12) ingineria actuatorilor electromagnetici liniari integraţi (având expertiza 
centrelor tehnologice mecatronice din Belgia); 

(13) ingineria proceselor mecatronice de micro-nanodivizări dinamice (având 
expertiza institutelor şi universităţilor din Elveţia); 

(14) ingineria mecatronicii „wireless” (având expertiza Universităţii din Linz, 
Austria); 

(15) ingineria sistemelor automate industriale în realitate şi simulare (având 
expertiza institutelor industriale IT din Germania); 

(16) ingineria senzorilor de poziţionare din polimer transparent (având 
expertiza Universităţii din Linz, Austria); 

(17) strategia compensării şi comparării efectelor structurale (având expertiza 
centrelor de strategii din Elveţia);  

(18) ingineria controlerelor Fuzzy în sursă deschisă pentru controlerele logice 
programabile (având expertiza Universităţilor din Sao Paulo, Brazilia); 
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(19) ingineria controlului mecatronic pentru automobil (având expertiza 
Universităţilor din Suedia); 

(20) ingineria performanţelor high-tech pentru perspectiva mecatronicii 
(având expertiza instituţiilor tehnologice din Austria); 

(21) ingineria validării experimentale a actuatorilor hibrizi din ceramică şi 
aliaje cu memorie (având expertiza institutelor Fraunhofer din Germania); 

(22) ingineria mecatronică în modularizarea maşinilor şi echipamentelor 
tehnologice high-tech (având expertiza centrelor industriale din Austria); 

(23) ingineria sistemelor senzoriale de înaltă calitate pentru aplicaţii la 
presiuni înalte (având expertiza centrelor de mecatronică şi automatizare 
din Germania); 

(24) ingineria senzorilor de înaltă rezoluţie pentru termografie (având 
expertiza Universităţilor tehnice din Viena, Austria); 

(25) ingineria mecatronică prietenoasă şi adaptivă omului (având expertiza 
Universităţii Americane din Cairo, Egipt); 

(26) ingineria mâinii robotice anatomice (având expertiza Universităţii din 
Londra, Marea Britanie); 

(27) ingineria microroboţilor pentru bioinspecţie anatomică (având expertiza 
Universităţii din Sabanci, Turcia); 

(28) ingineria dinamicii multi-obiect pentru controlul optimal timp-energie 
(având expertiza centrelor tehnologice mecatronice din Belgia); 

(29) ingineria mecatronicii maturizate în construcţia integrată a 
echipamentelor şi maşinilor tehnologice inteligente (având expertiza 
centrelor tehnologice mecatronice din Germania); 

(30) ingineria traductoarelor piezoelectrice inteligente (având expertiza 
centrelor austriece în competenţe mecatronice din Austria); 

(31) ingineria traductoarelor mecatronice micro-fluidice (având expertiza 
Academiei de Ştiinţe din Bulgaria); 

(32) ingineria aplicaţiilor de modele de simulare integrate pentru proiectări 
mecatronice (având expertiza Universităţii Johannes Kepler din Linz, 
Austria); 

(33) ingineria optimizării sistemelor mecatronice pentru decizie în proiectare 
(având expertiza institutelor tehnologice din Suedia); 

(34) ingineria modelelor reale pentru succesul implementării în soluţiile 
robotice şi maşinilor inteligente (având expertiza firmei Siemens – 
tehnologia metalelor din Germania); 

(35) ingineria aplicativă a controlului structural (având expertiza 
Universităţilor din Italia); 
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(36) ingineria controlului modelării pentru simulări experimentale (având 
expertiza firmei Siemens – tehnologia metalelor din Germania); 

(37) ingineria actuatorilor piezo-hidraulici pentru poziţionări ultraprecise 
(având expertiza Universităţii Leibniz din Hanovra, Germania); 

(38) ingineria actuatorilor de control al mişcării în soluţii noi pentru domenii 
noi (având expertiza firmei Moog GmbH din Germania); 

(39) ingineria sistemelor de monitorizări structurale înalte (având expertiza 
firmei EADS GmbH din Germania); 

(40) ingineria procesării online pentru asistenţă structurală înaltă (având 
expertiza institutului Fraunhofer LBF din Germania); 

(41) ingineria măsurării vâscozităţii utilizată în rezonatorii acustici 
electrodinamici (având expertiza Universităţii J. Kepler din Linz, Austria); 

(42) ingineria caracterizării microstructurii vibraţiilor pentru viitorul 
microreologiei (având expertiza Universităţii J. Kepler din Linz, Austria); 

(43) ingineria noilor experimentări şi caracterizări tribologice a micro-
nanosuprafeţelor a componentelor protetice (având expertiza institutului 
INCDMTM – Bucureşti, România); 

(44) ingineria modelelor practice şi virtuale pentru modelarea energiei (având 
expertiza centrelor şi institutelor tehnologice şi de cercetare din Italia); 

(45) ingineria noilor concepte de mecatronică în proiectare şi construcţie 
(având expertiza institutului de tehnologii KTH Royal fin Suedia); 

(46) ingineria şi strategia de succes a proiectării mecatronice pentru evoluţia 
industriei oţelului (având expertiza firmei Siemens – tehnologii metalice 
din Austria); 

(47) ingineria mecatronizării automobilului inteligent (având expertiza 
institutului INCDMTM din Bucureşti, România); 

(48) ingineria laboratoarelor mecatronice high-tech şi de excelenţă pentru 
domeniile industrial, mediu şi energetic (având expertiza institutului 
INCDMTM din Bucureşti, România); 

(49) ingineria analizei cinematice şi colaborative pentru sistemele mecatronice 
de intervenţie (având expertiza centrelor tehnologice din Rio grande do 
SSol, Brazilia); 

(50) ingineria optofluidică şi microfluidică pentru aplicaţii senzitive (având 
expertiza Universităţilor din Bremen, Germania); 

(51) ingineria metodelor de simulare eficientă pentru sistemele de mişcare 
electrice (având expertiza Universităţii J. Kepler din Linz, Austria); 
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(52) ingineria modelelor de verificare a capacităţii de măsurare a sculelor 
tăietoare pentru materiale uşoare (având expertiza Universităţii J. Kepler 
din Linz, Austria); 

(53) ingineria sistemelor digitale pentru monitorizarea frecvenţei naturale a 
rezonatorilor mecanici (având expertiza institutului pentru tehnologie  din 
Karlsruhe, Germania); 

(54) ingineria sistemelor pentru măsurarea deplasărilor statice cu rezoluţie 
sub-nanometrică (având expertiza Universităţii Tehnice din Sofia, 
Bulgaria); 

(55) ingineria simulării şi modelării pentru MEMS piezoelectrică (având 
expertiza Institutuluui de Inginerie Electrică al Academiei de Ştiinţe din 
Slocia,); 

(56) ingineria credibilităţii rezultatelor de simulare – perspectiva filozofică a 
producţiei / fabricaţiei virtuale (având expertiza Universităţii Karlstadts 
din Suedia); 

(57) ingineria sistemelor mecatronice de modelare pentru managementul ciclic 
şi fabricaţia sustenabilă (având expertiza Universităţii de Tehnologie din 
Tampere, Finlanda); 

(58) ingineria automatizării consistente în proiectarea mecatronicii de 
avangardă (având expertiza firmei Siemens, Austria şi Centrului de 
Competenţe în Sofware din Hagenberg, Austria); 

(59) ingineria aplicaţiilor de modele de procesare pentru proiectarea de 
sisteme (având expertiza Universităţii J. Kepler din Linz, Austria); 

(60) ingineria noilor microgripere echipate cu valve electroreologice flexibile 
(având expertiza Institutului de tehnologie din Tokyo, Japonia); 

(61) ingineria proiectării controller-ului pentru mâna robotică pneumatică 
(având expertiza firmei Festo din Germania); 

(62) ingineria aplicaţiilor fluidice digitale la sistemele de control al forţei 
pneumatice (având expertiza Universităţii J. Kepler din Linz, Austria); 

(63) educaţia în Ingineria sistemelor mecatronice inteligente (având expertiza 
„Great Vally din USA); 

(64)  educaţia în mecatronica& cyber-mixmecatronică în România (având 
expertiza INCDMTM din Bucureşti, România); 

(65) ingineria proiectării, realizării şi testării a sistemelor de mişcare electro-
mecanice inteligente (având expertiza Universităţii Saarlandes din 
Germania); 

(66)  Ingineria şi Educaţia mecatronica & cyber-mixmecatronică în asigurarea 
calităţii (având expertiza Instituţiei de Educaţie din Austria); 
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(67)  Platforma experimentală pentru Educaţia mecatronică & cyber-
mixmecatronică; 

(68) ingineria extinderii domeniului inteligent pentru vehicule electrice (având 
expertiza Universităţii Tehnice din Clausthal din Germania); 

(69) ingineria şi evaluarea mecatronicii & cyber-mixmecatronicii privind 
perspectiva complexă a proiectării inteligente (având expertiza 
Universităţii J. Kepler din Linz şi a Centrului de competenţe software-uri 
din Hagenberg, Austria); 

(70) ingineria experimentală pentru modelarea dinamică a sisteemlor de 
mişcare hidraulice (având expertiza Universităţii J. Kepler din Linz, 
Austria); 

(71) ingineria simulării şi modelării a sistemelor servo-electro-hidraulice în 
dezvoltarea programării inteligente (având expertiza Universităţii de 
Tehnologii din Talinn, Estonia); 

(72) ingineria controlului hidraulic digital cu rezoluţie înaltă (având expertiza 
Universităţii de Tehnologii din Tampere, Finlanda); 

(73) domeniul Mecatronicii industriale şi noua Educaţie în Automatizări (având 
expertiza firmelor de electronică industrială din Austria); 

(74) ingineria aplicaţiilor mecatronice în ingineria conductivă (având expertiza 
Universităţii de Tehnologii din Silosian, Polonia); 

(75) ingineria computaţională componentă sinergică a ingineriei mecatronice 
(având expertiza Universităţii din Nürnberg, Germania); 

(76) ingineria mecatronicii & cyber-mixmecatronicii în Industria Inteligentă 
4.0 (având expertiza INCDMTM- Bucureşti, România); 

(77) ingineria MEMS şi NEMS în Industria Avansată High-tech (având expertiza 
INCDMTM – Bucureşti, România); 

(78) ingineria Mix mecatronică; Cyber-Mixmecatronică, Micro-Mecatronică şi 
Nano-Mecatronică în perspectiva dezvoltării domeniului NanoŞtiinţe şi 
NanoTehnologii (având expertiza INCDMTM – Bucureşti, INCD-ICPE-CA-
Bucureşti, INCD-MT-Bucureşti, INCD-IFIN-HH-Măgurele, INCD-FM-
Măgurele, România); 

(79) ingineria Mecatronicii & Cyber-Mixmecatronicii Măsurării Inteligente 
(având expertiza INCDMTM – Bucureşti, România); 

(80) ingineria Mecatronicii Medicale şi BioMedicale (având expertiza 
INCDMTM – Bucureşti, România); 

(81) ingineria Micro-NanoTehnologiilor Mecatronice (având expertiza 
INCDMTM – Bucureşti, România); 
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(82) ingineria Micro-Nanotehnologiilor Avansate de sinterizare selectivă cu 
laser pentru pulberi metalice – Rapid Prototyping (având expertiza 
INCDMTM – Bucureşti, România); 

(83) ingineria Roboticii şi NanoRoboticii pentru industria inteligentă 4.0 
(având expertiza INCDMTM – Bucureşti, Universitatea Politehnica 
Bucureşti-Facultatea Mecanică şi Mecatronică, Universitatea Valahia 
Târgovişte- Departamentul Ingineria Mecanică, Mecatronică şi Robotică, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca-Facultatea de Inginerie Mecanică şi 
Mecatronică, România); 

(84) ingineria micro-nanotribologică (având expertiza INCDMTM – Bucureşti, 
România); 

(85) ingineria Nanometrică în evoluţia înalt-calitativă a industriei inteligente 
competitive (având expertiza INCDMTM – Bucureşti, România); 

(86) ingineria micro-nanometrică în explorare topografică 3D a suprafeţelor 
prelucrate ultraprecis (având expertiza INCDMTM – Bucureşti, România); 

(87) ingineria Măsurării Inteligente în tehnica calităţii totale (având expertiza 
INCDMTM – Bucureşti, România); 

(88) etc. 

4.4 Obiectivul general al Strategiei 

Obiectivul general este dezvoltarea capacității instituționale a Clusterului 

MECHATREC, îmbunătățirea competitivității atât pe plan național cât și 

internațional a IMM-urilor membre si îmbunătățirea poziției competitive pe plan 

internațional atât a Clusterului, cat si a membrilor săi; atragerea de investiții, 

public-private, naționale și internaționale, creșterea numărului de angajați în 

sectorul cercetare și business inovativ. 

Considerând obiectivele statutare ale Clusterului, strategia de dezvoltare a 

Clusterului MECHATREC are în vedere: 

 concentrarea resurselor și a investițiilor în domeniile de profil ce conferă 

avantaje competitive și cu valoare adăugată ridicată; 

 creșterea eficienței economice a IMM-urilor membre ale clusterului; 

 creșterea competitivității internaționale a clusterului și a domeniilor 

abordate; 

 extinderea, atragerea şi crearea de noi IMM-uri, ca membri ai clusterului; 

 creșterea capacității de inovare a clusterului; 

 dinamica IMM-urilor şi a clusterului; 
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 identificarea proiectelor propuse spre finanțare, pentru creșterea 

impactului inițiativelor și concordanța acestora cu strategia de dezvoltare a 

clusterului, cu strategia națională și europeană. 

În acest sens, strategia va conține propuneri de acţiuni concrete destinate: 

 concentrării resurselor pe priorități cheie și crearea oportunităților de 

dezvoltare a capacității instituționale a Clusterului MECHATREC, precum și 

îmbunătățirea competitivității atât pe plan național cat și internațional a IMM-

urilor membre; 

 sprijinirea inovării în cadrul firmelor din structura clusterului; 

 creşterii competitivităţii economice pe plan intern şi extern, prin 

promovarea unei politici de cooperare, atât în interiorul clusterului, cât şi cu alte 

organizaţii exterioare acestuia, pe baza unei strategii comune;  

 coordonarea în definirea unor obiective strategice comune şi pentru 

realizarea acţiunilor specifice îndeplinirii obiectivelor propuse;  

 dezvoltarea unui cadru comun pentru transferul de know-how şi 

cooperare între parteneri în domeniul cercetării – dezvoltării de noi produse şi 

tehnologii avansate;  

 participarea la diverse forme asociative, în cooperare cu alte organizaţii, 

interne şi internaţionale, pentru aplicaţii la proiecte de interes comun; 

 colaborarea cu autorităţile publice locale, regionale şi centrale, în vederea 

asigurării unei dezvoltări durabile a zonei;  

 dezvoltarea în mod unitar a tuturor activităţilor legate de scopul urmărit; 

 creșterii volumului de investiții efectuate de companiile din cluster; 

 creșterii exporturilor realizate de IMM-urile productive/ din domeniul 

serviciilor din înalta tehnologie bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii din 

cluster; 

 creşterea specializărilor inteligente profesionale în cadrul domeniilor 

avansate; 

 creșterea productivității muncii;  

 creșterea numărului de locuri de muncă din cluster; 

 creșterea relațiilor comerciale între membrii clusterului; 

 dezvoltarea de Rețele Trans-Sectoriale pentru Clusterul Mechatrec și alte 

clustere din România și U.E.; 
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4.5  Obiective specifice ale Strategiei 

Obiectivele specifice ale Clusterului vor contribui la dezvoltarea durabilă a 

sectorului productiv prin conectarea IMM-urilor din Cluster la o sursă activă de 

idei inovatoare in domeniul mecatronicii care oferă posibilități nelimitate de 

realizare de produse / servicii inovatoare care nu poluează și care vor avea un 

mare avans tehnologic pe piață față de alte companii. 

Clusterul oferă un mediu favorabil de dezvoltare a IMM-urilor prin 

complexitatea entităților asociate și prin modul de operare și șanse de succes pe 

piață deoarece grupează IMM-uri in jurul unei entități de mari dimensiuni. 

IMM-urile din cluster vor accede pe piețe competitive, ca atare vor avea nevoie 

de un flux permanent de tehnologii avansate, de soluții inovative pentru a 

rezista competiției. Probabil aceste IMM-uri vor evolua pe unele dintre cele mai 

competitive piețe ale lumii dintre toate IMM-urile românești.  

Clusterul va valorifica potențialul domeniului inovativ de mecatronică, dar și al 

TIC prin crearea unei platforme de comunicare. Aceasta va reprezenta interfața 

clusterului care va permite atât comunicarea între membri, cat si promovarea 

agresivă a produselor / serviciilor, cât și a brandului de cluster. 

4.6  Obiective operaționale 

 creșterea volumului de investiții efectuate de companiile din cluster cu 

peste 15%; 

 creșterea exporturilor realizate de IMM-urile productive/ din domeniul 

serviciilor din înalta tehnologie bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii 

din cluster cu peste 20%; 

 creșterea cu peste 15% a productivității muncii; 

 creșterea numărului de locuri de munca din cluster cu peste 25%; 

 creșterea relațiilor comerciale intre membrii clusterului cu peste 25%; 

 atragerea si implicarea in cluster a 34 de noi IMM-uri productive/ din 

domeniul serviciilor din înalta tehnologie bazate pe utilizarea intensivă a 

cunoașterii; 

 promovarea continuă a clusterului prin activități de promovare la nivel 

național și internațional; 

 îmbunătățirea competențelor angajaților membrilor Clusterului prin 

participarea la cursuri de formare; 

 crearea de noi 6 IMM-uri (tip START-UP) în Cluster; 
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 creșterea capacitații de management și planificare a Clusterului. 

4.7  Finanțarea Clusterului 

Sumele reale destinate finanțării activităților Clusterului MECHATREC prin 

intermediul APROMECA (EMC Cluster MECHATREC) sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Sursă de finanțare 2018 2019 2020 TOTAL 

1 
Bugetul de stat; Fondul 
Social European 

174.544 
(74%) 

809.957 787.340 1.771.841 

2 
Cotizații, taxe, 
sponsorizări, alte 
activități 

61.550 
26% 

168.950 209.700 440.200 

TOTAL = 
236.094 

100% 
978.907 997.040 2.221.041 

4.8  Implementarea Strategiei 

Procesul de immplementare a strategiei Clusterului MECHATREC presupune 

desfășurarea pe mai multe planuri a unor acțiuni concrete și concomitente. 

Acțiunile prevăzute a fi realizate, în conformitate cu planul de implementare, 

angajează majoritatea membrilor Clusterului iar gradul de implicare constituie 

un important factor de succes al implementării. 

Procesul de implementare va avea în vedere și posibilele schimbări care pot 

interveni în cazul unor membri ai Clusterului implicând eventuale 

modificări/corecții în strategie. 

După această etapă, procesul de implementare va continua cu evaluarea și 

identificarea resurselor necesare, a definirii detaliate a sarcinilor, atât în cadrul 

echipei de management a Clusterului cât și a entităților membre. 

Implementarea strategiei Clusterului MECHATREC trebuie abordată ca un 

proces în minim două faze / etape: 

Faza 1 – Pregătirea procesului de implementare  

a) anticiparea posibilelor schimbări la nivelul Clusterului 

b) crearea condițiilor neecesare acțiunilor strategiei preconizate 

Faza 2 – Aplicarea / operaționalizarea strategiei, respectiv a acțiunilor / 

activităților preconizate 
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4.9  Monitorizare și evaluare 

Necesitatea urmăririi continue ”în timp real” de către echipa de management a 

Clusterului MECHATREC, a procesului de implementare a strategiei, a 

eventualelor modificări în planul strategic, face imperios necesară dezvoltarea, 

în Cadrul Entității de Management a Clusterului MECHATREC, a unui sistem 

informațional adecvat, respectiv: 

 contacte periodice (săptămânal, lunar) ale echipei de management cu 

responsabilii entităților implicate , inclusiv cu specialiștii din cadrul 

acestora; 

 vizite de lucru ale echipei de management la entitățile (IMM-uri) 

partenere în aceste activități. 

Sistemul informatic strategic va trebui să asigure transmiterea de informații 

compexe, inclusiv avertizări / comunicări (de exemplu: scrise cu culoare roșie) 

cu privire la producerea unor evenimente care pot întârzia procesul de 

implementare a strategiei, etc. 

4.10 Plan de acțiune 

 Concentrarea resurselor și a investițiilor în domeniile de profil ce conferă 
avantaje competitive și cu valoare adăugată ridicată: 

 
 Realizarea de investiții (tangibile/intangibile) de către membrii 

Clusterului, finanțate din resurse proprii sau din fonduri naționale sau 
comunitare şi prin atragerea de investiții străine directe 

 Promovarea clusterului și a regiunii  către investitori prin participarea 
clusterului la târguri şi expoziții, organizarea de road-show-uri de 
prezentare și întâlniri directe cu investitori străini; 

 Stabilirea unui dialog permanent cu instituțiile centrale īn scopul 
creşterii atractivității regiunii pentru domeniul high-tech prin măsuri 
adoptate la nivel central; 

 Promovarea domeniului high-tech de mecatronică la nivel național. 

 Realizarea de facilități de proiectare, testare, prototipare 

 Crearea de facilităţi de studiu a proceselor de producţie, setări maşini, 
masurare 3D; 

 Crearea de facilităţi de proiectare, testare, prototipare şi simulări 
adresate membrilor clusterului. 
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 Facilitarea deschiderii de noi linii de producție  

 Facilitarea transferului de know-how, proiectare şi execuţie celule de 
lucru, conceperea de linii noi de producţie precum şi 
extinderea/modernizarea celor existente; 

 Asistenţă în relocalizarea de unităţi de producţie şi deschiderea de noi 

 unităţi de producţie pe teritoriul clusterului (Regiunea București Ilfov); 

 Atragerea de noi IMM-uri  

 Creșterea eficienței economice a IMM-urilor membre ale clusterului: 

 Sprijin pentru instruirea resurselor umane calificate  

 Furnizarea de servicii de training specializat (proiectare, design, 
statistică); 

 Furnizarea de servicii de training pe teme generale (management de 
proiect, antreprenoriat etc.); 

 Identificarea resurselor umane după background academic şi calificări; 

 Crearea unei baze de date cu resurse umane accesibilă firmelor 
clusterului; 

 Crearea de oportunităţi de specializare în domeniul mecatronic pentru 
populaţia activă neangajată, care să crească şansele de angajare în 
domeniu a acesteia. 

 Sprijin pentru implementarea de noi standarde de calitate 

 Furnizarea de suport pentru implementarea de standarde de calitate 
prin analize de identificare a nevoilor interne ale firmelor; 

 Management şi creare de proceduri pentru funcţionarea unor centre 
de competenţe şi proiecte de colaborare de tip „four clover” 
(universitatea, administraţia publică, industrie și firme de 
consultanță). 

 Sprijin pentru protejarea proprietății intelectuale  

 Consultanţă pentru securizarea proprietăţii intelectuale în cadrul 
Clusterului; 

 Campanie de conștientizare a importanței protejării propriilor idei în 
rândul IMM-urilor membre ale clusterului. 

 Suport pentru achiziționare de noi tehnologii (brevete și licențe) și 
echipamente  

 Identificarea de surse de finanţare pentru aplicarea în vederea 
achiziţionării de patente, licenţe şi echipamente; 
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 Asigurarea de suport şi consultanţă pentru achiziţionarea de patente, 
licenţe, echipamente precum şi asistenţă pentru înregistrarea la OSIM. 

 

 Creșterea competitivității internaționale a clusterului și a domeniilor 
abordate 

 Internaționalizarea afacerilor membrilor clusterului prin diversificarea 
portofoliului de clienți externi în vederea reducerii vulnerabilității la 
șocurile pieței internaționale 

 Furnizarea de servicii de promovare internă şi internaţională, 
participare la târguri (prin reprezentare sau în comun cu clusterul) şi 
realizarea de diverse campanii de promovare, pentru atragerea de 
investitori, organizarea de road-show-uri de prezentare și întâlniri 
directe cu investitori străini; 

 Implementarea unei politici de marketing comune în vederea creșterii 
portofoliului de clienți, diversificarea gamei de produse și asumării unei 
poziții active pe piață 

 Suport pentru implementarea unor sisteme de indicatori de marketing, 
matrici de evaluare a performantelor din piață;  

 Suport pentru stabilirea de obiective, prognoze; 

 Sprijin pentru realizarea planului de marketing, bugetarea de 
marketing; 

 Strategie bine conturată de marketing si dezvoltarea afacerii. 

 Branding  

 Crearea brand-urilor pentru fiecare IMM si pentru cluster precum si 
promovarea acestora, cartea brandului, mix de comunicare. 

 Participarea managementului clusterului la evenimente „fact finding” în 
străinătate  

 Identificarea, monitorizarea și participarea la misiunile de fact-finding 
dedicate managerilor de clustere în vederea schimbului de bune 
practici. 

 Participarea la schimburi de experiență și la sesiuni de coaching 

 Participarea la schimburi de experiență; 

 Participarea la sesiuni de coaching prin metode sincrone (video-
conferinţe sau întâlniri directe) şi asincrone (prin intermediul 
forumurilor de discuții sau prin e-mail), în scopul creșterii 
performantei in plan profesional - de la abilități de comunicare la cele 
manageriale, de branding personal. 
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 Extinderea, atragerea şi crearea de noi IMM-uri, ca membri ai 
clusterului 

 Suport pentru cercetarea pieței, deschiderea de noi piețe și 
implementarea planului de afaceri  

 Sprijin pentru implementarea unui sistem de cercetare a pieței; 

 Dezvoltarea unor proiecte de cercetare de piață fundamentale in 
afaceri: segmentarea pieței, poziționare de brand, satisfacția clienților, 
testare de produse, etc.; 

 Furnizarea de servicii de realizare a planului de afaceri şi consultanţă 
în implementarea acestuia. 

 Facilitarea creării de startup-uri și spinoff-uri 

 Facilitarea creării de spinoff-uri prin facilitarea proiectelor inovative 
de cercetare; 

 Realizarea unui pachet de lansare pentru „start-up”-uri în industria 
prelucrătoare și implicit în sectorul mecatronic (selectare, finanțare, 
incubare, lansare). 

 Creșterea capacității de inovare a clusterului 

 Facilitarea generării de noi produse sau procese tehnologice prin 
stimularea cercetării 

 Stimularea celui mai inovativ produs prin facilitarea unor 
întălniri/evaluări cu potenţiali clienţi din lanţul de furnizori dedicat 
sectorului de activitate al membrilor clusterului, activitate dificil de 
realizat pentru IMM-urile locale în mod individual; 

 Facilitarea relaţiei, colaborării şi transferului tehnologic dintre firme şi 
universităţile / organismele de cercetare. 

 Intensificarea cooperării CDI cu universitățile tehnice și alți furnizori CDI 
în vederea identificării unor soluții inovative de optimizare a proceselor 
de producție 

 Facilitarea comunicării între membrii clusterului și între aceștia și 
universitățile tehnice și alți furnizori CDI pentru a putea fi explorate și 
exploatate posibilitățile de colaborare și găsire de noi soluții inovative, 
prin realizarea și actualizarea permanentă a website-ului Clusterului, 
newsletter, grupe de lucru pentru fiecare dintre obiectivele generale și 
specifice ale Clusterului. 
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 Identificarea proiectelor propuse spre finanțare, pentru creșterea 
impactului inițiativelor și concordanța acestora cu strategia de 
dezvoltare a clusterului, cu strategia națională și europeană; 

 Participarea și inițierea inițierea de proiecte de CDI comune mai multor 
membri ai clusterului și participarea împreună cu alte clustere la proiecte 

 Realizarea proiecte comune între membrii clusterului; 

 Atragerea de resurse financiare prin participarea cu propuneri de 
proiecte la programele europene în parteneriat cu clustere similare din 
străinătate de la Comisia Europeană prin programele cadru aflate în 
derulare; 

Plan de acțiune/implementare 

Nr. 
crt. 

Denumire acțiune Măsuri / obiective 
Perio-

ada 
Responsabil Implementare 

1 Realizarea de 
investiții (tangibile / 
intangibile) de către 
membrii clusterului, 
finanțate din resurse 
proprii sau din 
fonduri naționale sau 
comunitare şi prin 
atragerea de investiții 
străine directe 

Concentrarea 
resurselor și a 
investițiilor în 
domeniile de profil 
ale IMM- urilor ce 
conferă avantaje 
competitive și cu 
valoare adăugată 
ridicată 

2017 ÷ 
2020 

•Echipa 
managerială 
Cluster 
•Resp. 
Microcluster 
(Craiova) 

•dezvoltare 
capacități 
tehnice și 
tehnologice 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării 
IMM-urilor 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării Ind. 
4.0 

2 Realizarea de 
obiective și facilități 
de proiectare, testare, 
prototipare 

Concentrarea 
resurselor și a 
investițiilor în 
domeniile de profil 
ale IMM-urilor ce 
conferă avantaje 
competitive și cu 
valoare adăugată 
ridicată 

2017 ÷ 
2020 

•Echipa 
managerială 
Cluster 
•Resp. 
Microcluster 
•Resp. 
INCDMTM de 
profil 
•Resp. INCD-
ICPE-CA de 
profil 

•dezvoltare 
capacități 
tehnice și 
tehnologice 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării 
IMM-urilor 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării Ind. 
4.0 

3 Dezvoltarea și 
deschidera de noi linii 
de producție 
inteligentă 

Concentrarea 
resurselor și a 
investițiilor în 
domeniile de profil 
ale IMM-urilor ce 

2017 ÷ 
2020 

•Echipa 
managerială 
Cluster 
•Resp. 
Microcluster 

•dezvoltare 
capacități 
tehnice și 
tehnologice 
•dezvoltare 
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Nr. 
crt. 

Denumire acțiune Măsuri / obiective 
Perio-

ada 
Responsabil Implementare 

conferă avantaje 
competitive și cu 
valoare adăugată 
ridicată 

•Resp. 
INCDMTM de 
profil 
•Resp. INCD-
ICPE-CA de 
profil 
•SC SPIACT 
Craiova SA 
•SC CESI- 
AUTOMATIO
N SRL 

parțială a 
digitalizării 
IMM-urilor 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării Ind. 
4.0 

4 Dezvoltarea formării 
și instruirii resurselor 
umane calificate în 
corelare cu Ind. 4.0 

•Creșterea eficienței 
economice a IMM-
urilor membre ale 
clusterului 
•Creșterea 
digitalizării 
întreprinderilor de 
profil 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Resp. de RU 
din IMM-uri. 

•dezvoltare 
capacități 
tehnice și 
tehnologice 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării 
IMM-urilor 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării Ind. 
4.0 
•Dezv. de noi 
capabilități 
profesionale 
corespunz. Ind. 
4.0 

5 Implementarea de noi 
standarde de calitate 
pentru fabricații 
inteligente 

•Creșterea eficienței 
economice a IMM-
urilor membre ale 
clusterului 
•Calificarea 
personalului angajat 
la nivelul tehnologic 
avansat 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Manager de 
Calitate din 
IMM-uri 

•dezvoltare 
capacități 
tehnice și 
tehnologice 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării 
IMM-urilor 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării Ind. 
4.0 
•Dezv. de noi 
capabilități 
profesionale 
corespunz. Ind. 
4.0 

6 Protejarea 
proprietății 
intelectuale 

•Creșterea eficienței 
economice a IMM-
urilor membre ale 
clusterului, prin 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Resp. cu PI 
din IMM-uri 

•dezvoltare 
capacități 
tehnice și 
tehnologice 
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Nr. 
crt. 

Denumire acțiune Măsuri / obiective 
Perio-

ada 
Responsabil Implementare 

creșterea inovării și 
a digitalizării IMM-
urilor 

•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării 
IMM-urilor 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării Ind. 
4.0 
•Dezv. de noi 
capabilități 
profesionale 
corespunz. Ind. 
4.0 
•Integrarea 
inovării și a 
brevetelor naț. 
și internaț. 

7 Achiziționare de noi 
tehnologii (brevete și 
licențe) și 
echipamente 

•Creșterea eficienței 
economice a IMM-
urilor membre ale 
clusterului  
•Creșterea gradului 
de tehnologizare 
avansată 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Manageri de 
IMM-uri 

•dezvoltare 
capacități 
tehnice și 
tehnologice 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării 
IMM-urilor 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării Ind. 
4.0 
•Dezv. de noi 
capabilități 
profesionale 
corespunz. Ind. 
4.0 
•Integrarea 
inovării și a 
brevetelor naț. 
și internaț. 

8 Internaționalizarea 
afacerilor membrilor 
clusterului prin 
diversificarea 
portofoliului de 
clienți externi în 
vederea reducerii 
vulnerabilității la 
șocurile pieței 
internaționale 

•Creșterea 
competitivității 
internaționale a 
clusterului și a 
domeniilor abordate 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Managerii 
tehnologici ai 
IMM-urilor 
•Managerii de 
export ai 
IMM-urilor 

•dezvoltare 
capacități 
tehnice și 
tehnologice 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării 
IMM-urilor 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării Ind. 
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Nr. 
crt. 

Denumire acțiune Măsuri / obiective 
Perio-

ada 
Responsabil Implementare 

4.0 
•Dezv. de noi 
capabilități 
profesionale 
corespunz. Ind. 
4.0 
•Integrarea 
inovării și a 
brevetelor naț. 
și internaț. 
•dezvoltarea 
pieței globale 

9 Implementarea unei 
politici de marketing 
comune în vederea 
creșterii portofoliului 
de clienți, 
diversificarea gamei 
de produse și 
asumării unei poziții 
active pe piață 

•Creșterea 
competitivității 
internaționale a 
clusterului și a 
domeniilor abordate 
•Creșterea 
digitalizării întrepr. 
și a Industriilor 4.0, 
aferente IMM-urilor 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Resp. 
Marketing din 
IMM-uri 
•Resp. 
tehnologii 
avansate din  
IMM-uri 

•dezvoltare 
capacități 
tehnice și 
tehnologice 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării 
IMM-urilor 
•dezvoltare 
parțială a 
digitalizării Ind. 
4.0 
•Dezv. de noi 
capabilități 
profesionale 
corespunz. Ind. 
4.0 
•Integrarea 
inovării și a 
brevetelor naț. 
și internaț. 
•dezvoltarea 
pieței globale 

10 Crearea brand-urilor 
pentru fiecare IMM în  
corelare cu brandul 
clusterului precum si 
promovarea acestora, 
cartea brandului, mix 
de comunicare 

•Creșterea 
competitivității 
internaționale a 
clusterului și a 
domeniilor abordate 
sub brand-urile 
Clusterului și a IMM-
urilor 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Resp. cu 
brand-uri din 
IMM-uri 
•Resp. 
Marketing din 
fiecare IMM 
 

• 
•dezvoltarea 
comunicărilor 
naționale și 
internaționale 

11 Participarea 
managementului 
clusterului la 
evenimente „fact 
finding” în străinătate 

•Creșterea 
vizibilității 
competitivității 
internaționale a 
clusterului și a 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Managerii 
IMM-urilor 

•dezv. 
internațională 
a Clusterului și 
a IMM-urilor 
naționale 
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Nr. 
crt. 

Denumire acțiune Măsuri / obiective 
Perio-

ada 
Responsabil Implementare 

domeniilor abordate 
Prin IMM-uri 

12 Participarea la 
schimburi de 
experiență și la 
sesiuni de coaching 

•Creșterea viziunii și 
competitivității 
internaționale a 
clusterului și a 
domeniilor abordate 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Managerii 
IMM-urilor 

•dezv.  
internațională 
a Clusterului și 
a IMM-urilor 
naționale 

13 Cercetarea pieței, 
deschiderea de noi 
piețe și 
implementarea 
planurilor de afaceri 
aferente 

•Extinderea, 
atragerea şi crearea 
de noi IMM-uri, (ca 
membri ai 
clusterului) cu 
potențial inivator și 
creativ 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Managerii 
IMM-urilor 

•Integrarea 
Planurilor de 
afaceri cu ind., 
ec. f. înaltă și 
competitivitate 
la nivel 
național și 
internațional 

14 Facilitarea creării de 
startup-uri și spinoff-
uri 

•Extinderea, 
atragerea şi crearea 
de noi IMM-uri, ca 
membri ai 
clusterului 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Managerii 
IMM-urilor 
•Resp. șt. și 
tehnici 

•Integrarea în  
lanțuri de 
valoare 
adăugată 

15 Generare de noi 
produse sau procese 
tehnologice 
inteligente prin 
stimularea cercetării 
în Cluster și IMM-uri 

•Creșterea 
capacității de 
inovare a clusterului 
•Creșterea 
capacității de CDI în 
firme IMM 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Managerii 
IMM-urilor 

•Integrare de 
produse și 
procese 
inteligente în 
vederea 
digitalizării 
inteligente și a 
Ind. 4.0 

16 Intensificarea 
cooperării CDI cu 
universitățile tehnice 
și alți furnizori CDI în 
vederea identificării 
unor soluții inovative 
de optimizare a 
proceselor de 
producție 

•Creșterea 
capacității de 
inovare a 
clusterului, a 
gradului de 
cibernetizare și 
informatizare a 
întreprinderilor și 
IMM-urilor 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Managerii 
IMM-urilor 
•Resp. cu 
digitalizarea 
IMM-urilor 

•Implement.  
Digitalizării 
inteligente și a 
Ind. 4.0 
aferente 
Clusterului  

17 Dezvoltarea 
participării și inițierii 
de proiecte de CDI 
comune mai multor 
membri ai clusterului 
și participarea 
împreună cu alte 
clustere la proiecte 

Identificarea 
proiectelor propuse 
spre finanțare, 
pentru creșterea 
impactului 
inițiativelor și 
concordanța 
acestora cu strategia 
de dezvoltare a 
clusterului, cu 
strategia fiecărui 

2017 ÷ 
2020 

•Manager 
Cluster 
•Managerii 
IMM-urilor 
•Resp. de 
strategii 

•creșterea și 
dezv. lanțurilor 
valorice  al 
Clusterului și 
ale IMM-urilor 
la nivel 
național și 
internațional 
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Nr. 
crt. 

Denumire acțiune Măsuri / obiective 
Perio-

ada 
Responsabil Implementare 

IMM și strategia 
națională și 
europeană 

 

Capitolul  5 – CONCORDANȚA STRATEGIEI CU CADRUL 

GENERAL DE POLITICI PUBLICE NAȚIONALE 

ȘI EUROPENE 

5.1  Concordanța structurii Clusterului cu politicile și structurile naționale 

și europene 

Prin obiectivele generale și specifice propuse, strategia de dezvoltare a Clusterului 
Regional MECHATREC este corelată cu documentele strategice pentru perioada 
2014-2020 la nivel național și european. 

Astfel, la nivel național menționăm ca documente strategice: 

 Strategia Națională de Cercetare – Dezvoltare – Inovare 2014-2020; 

 Strategia Naţională de Competitivitate a României; 

 Programele operaționale regionale și sectoriale ale României pentru 
perioada 2014-2020; 

 Planurile de Dezvoltare Regionala 2014-2020 (clusterul-in centrul 
politicii regionale); 

 Strategiile Regionale specifice 

 Cadrul Strategic National de Referință 2014-2020 (programe dedicate 
crearii si dezvoltării de clustere - ex. Strategia Dunării - Axa Prioritara 
8); 

 Strategia Guvernamentala pentru Dezvoltarea Sectorului de IMM si 
Strategia pentru Mediul de Afaceri (atragerea IMM în lanțuri de valoare 
și clustere); 

 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabila a României Orizont 
2030; 

 Conceptul Strategic al Dezvoltării Teritoriale a României 2030; 

La nivel european, strategia clusterului se află în concordanţă cu: 

 COM (2008) 652 ”Către clustere de talie mondială în Uniunea Europeană 
– implementarea strategiei bazată pe inovare” 

 Strategiile EUROPA 2020, 2030, inițiativa ”O Uniune a inovării” și 
Programul Cadru Orizont 2020; 
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 Politica de Coeziune și Fondurile Structurale, respectiv condiționările 
ex-ante pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020; 

 Recomandările Grupului la nivel înalt privind politica europeana bazată 
pe clustere din cadrul Comisiei Europene; 

 Abordarea politicii de cluster in cadrul DG Growth; DG Concurenta 

 Cooperarea regională; 

 Principalele provocări ale UE. 

Cele mai multe state membre ale Uniunii Europene au înțeles tendințele pentru 
2020 si utilizează clusterele ca instrument de politică, care pleacă de la nivel 
local, regional, sectorial către o abordare larga a conceptului. Totodată, 
clusterele sunt utilizate ca platforme pentru deschiderea proceselor inovării 
către noi interacțiuni-acces la alte surse de cunoaștere, implicare de noi 
parteneri și extinderea colaborării naționale și internaționale. 

Noul program european de finanțare, ORIZONT 2020, reunește toate programele 
dedicate cercetării și inovării, cu scopul de a asigura finanțarea continuă a 
proceselor inovative bazate pe cercetare științifică și cunoștințe tehnice, definite 
prin sintagma „de la idee la piață“. 

Strategia Clusterului MECHATREC se află în concordanţă documentele 
programatice ale Comisiei Europene, contribuind la eforturile comune de 
menţinere a sectorului industrial la graniţele uniunii prin crearea unui mediu 
competitiv favorabil, care să ofere stabilitate şi să contribuie la creşterea valorii 
adăugate a activităţilor companiilor active din sector, localizate în Regiunea 
București Ilfov. 

În plus, Clusterul MECHATREC se aliniază inițiativelor europene, promovând un 
mediu economic bazat de performanță, sustenabilitate, incluziune și 
transparența generată de mediul dinamic şi mereu în schimbare. 

În contextul Strategiei Europa 2020, România, ca stat membru al Uniunii 
Europene, are ca obiectiv general ”atingerea ţintelor strategice privind 
dezvoltarea industrială durabilă în concordanţă cu strategiile de mediu şi cele 
privind energia şi schimbările climatice, în vederea creşterii competitivităţii şi 
performanţelor acelor sectoare industriale în care România consideră că poate 
avea un avantaj competitiv pentru contracararea efectelor crizei actuale” printre 
care și domeniile de high tech. 

În acest context, Strategia de Dezvoltare a Clusterului MECHATREC, prin 
acțiunile și obiectivele sale, se aliniază Strategiei Europa 2020, promovând o 
dezvoltare industrială durabilă, care în final conduce la creșterea 
competitivității domeniului high-tech.  

De asemenea, Strategia de Dezvoltare este în concordanță și cu politica 
industrială europeană bazată pe sprijinirea aglomerărilor industriale formate 
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din întreprinderi, organizații de cercetare, autorități și organizații catalizator în 
vederea creșterii competitivității și a productivității, precum și a stimulării 
inovației și transferului tehnologic. 

 

Capitolul  6 – ACȚIUNI, IMPACT ȘI SUSTENABILITATE PE 

TERMEN SCURT ȘI MEDIU 

6.1  Corelarea acțiuni – obiective – necesități 

Nevoile structurale de dezvoltare ale Clusterului MECHATREC au fost alimentate 
şi de nevoile de creștere a competitivității firmelor din domeniul high-tech din 
regiunea București Ilfov, prima nevoie fiind aceea de a crea produse proprii, 
inovative.  

Acest lucru nu este uşor, de aceea activitatea de creare de produse proprii se 
bazează pe existenţa anterioară a unor colaborări în inovarea pe produse deja 
existente în lanţul de furnizori. Un factor de influentă important este atragerea 
resurselor umane înalt calificate în IMM-urile din cluster.  

Capacitarea furnizorilor de resurse umane (educaţie, formatori, etc.) precum şi 
dezvoltarea resurselor umane existente, vorbind astfel de procesul de formare 
profesională continuă, însumează o nevoie de dezvoltare pe care Clusterul va 
acţiona cu caracter permanent. Nu în ultimul rând, va deveni o prioritate 
promovarea agresivă a Clusterului și a IMM-urilor membre printr-o serie de 
instrumente și măsuri specifice. 

6.2  Bugetul total al planului de acțiune  

Buget necesar dezvoltare Cluster: 
 

Categorii bugetare (mil.lei) 
An 1 

(2018) 
An 2 

(2019) 
An 3 

(2020) 
Cheltuieli     
Cheltuieli administrative  16.527 68.524 69.793 
Cheltuieli e promovare cluster 5.902 24.473 24.926 
Cheltuieli consultanță pentru membri 
cluster 

7.083 29.367 29.912 

Total cheltuieli  29.512 122.364 124,631 
Venituri  185.334 764.526 767.720 
Alte surse financiare; contribuții 
individuale ale membrilor 
clusterului, sponsorizări, etc. 

21.248 92.017 104.689 

Total venituri 236.094 978.907 997.040 
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6.3  Indicatori de rezultat și impact prevăzuți 

Indicatori rezultat (2018-2020): 
 

Indicator 
Unitate 

de 
măsură 

Nr/valoare 
de bază 

2018 
2019 2020 

Aparitii cluster in mass media  nr.  12 35  45 

Evenimente nationale organizate  nr. 15 30  45 

Evenimente internationale organizate  nr.  3 10  20 

Participari la targuri si expozitii nationale  nr. 4 10  18 

Participari la targuri si expozitii internationale  nr.  5 10  19 

Proiecte comune implementate  nr. 6 20  25 

Cooperare in productie  nr.  7 15  19 

Activitati de CD  nr. 16 30  40 

Activitati de inovare  nr.  11 25  50 

Transfer de tehnologie  nr. 6 20  30 

Parteneriate cu clustere din UE  nr.  8 20  32 

Cereri de finantare depuse cu un cluster din 
strainatate la Horizon 2020  

nr. 2 10 14 

 

Indicatori de impact (2019-2020): 
 

Indicator 
Unitate 

de 
măsură 

Nr/valoare 
de bază 

2019 2020 

Valoarea investitiilor realizate de membrii 
clusterului  mil. lei  185  462  890 

Cresterea nr de angajati  %  100%  108%  111% 

Nr absolventi cu studii superioare angajati  nr.  54  88 119 

Nr IMM atrase in cluster  %  100%  122%  154% 

Creşterea cifrei de afaceri cumulate a 
întreprinderilor clusterului, într-un interval de 
5 ani de la data finalizării proiectului 

%  100%  138%  179%  

 

6.3.1  Impactul acțiunilor asupra capacității de inovare a Clusterului 

Acțiunile preconizate vor avea un impact pozitiv demonstrat prin: 

 Creşterea capacității inovative a institutelor de cercetare dezvoltare 
materializată prin valorificarea cercetărilor proprii în industrie către 
producători de componente high-tech din regiunea București Ilfov; 
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 Încheierea de parteneriate între institute de cercetare-dezvoltare-
facultate-IMM pentru dezvoltarea în comun de aplicații inovative pentru 
domeniul high-tech; 

 Creşterea interacțiunii dintre producători, centre de cercetare și educație, 
investitori și consultanți, organizații neguvernamentale și autorități 
publice astfel încât temele de cercetare să aibă pe de o parte o mai strânsă 
legătură cu cerințele concrete ale momentului și pe de altă parte un timp 
mai redus de concretizare în produse/tehnologii puse în practică; 

 Recunoaşterea rezultatelor activităților de C&D&I obținute de membrii 
clusterului īn comunitatea ştiințifică națională şī internațională. 

 

Indicatori (2019-2020): 

Indicatori 
Unitate de 

măsură 
Valoare de 

bază 
An de bază 

2019 
Ținta 

(2020) 
Nr. Proiecte depuse spre 
brevetare 

Nr.  105 mil. lei  560 mil. lei 690 mil. lei  

Nr. de persoane implicat în 
activităţi de cercetare 

Nr.  850  920 980  

Creşterea cheltuielilor CDI 
cumulate a întreprinderilor 
clusterului 

%  20%  27% 35%  

 

6.3.2 Impactul acțiunilor asupra competitivității internaționale a Clusterului 

și a domeniilor de activitate 

Acțiunile preconizate vor avea un impact pozitiv asupra competitivității 
internaționale a clusterului Mechatrec demonstrat prin: 

 Crearea īn Regiune a unei rețele viabile de IMM cu activități īn domeniul 
high-tech, racordate la tehnologiile existente la nivel internațional şi la 
obiectivele majore stabilite de UE pentru orizontul anilor 2020; 

 Creșterea exporturilor membrilor clusterului; 

 Creşterea gradului de interacțiune a investițiilor străine din domeniul 
high- tech efectuate īn Regiunea Bucuresti Ilfov cu mediul de afaceri local, 
īntreprinderi membre ale clusterului; 

 Realizarea de parteneriate cu universități de profil care cooperează cu 
institutele de cercetare dezvoltare şi alte state membre ale UE în cadrul 
activităților de CDI pentru tehnologii noi. 
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Indicatori (2019-2020): 

Indicatori 
Unitate de 

măsură 
Valoare de 

bază 
2019 2020 

Creşterea exporturilor membrilor 
clusterului într-un interval de 5 ani 
de la data finalizării proiectului 

% 5%  7,8% 12,5%  

Nr. de parteneriate internaţionale 
în care este implicat clusterul 
(proiecte, reţele, etc) 

Nr. 3  5 8 

Nr. de participări la evenimente 
internaţionale / târguri ale 
membrilor clusterului 

Nr. 2  4 7 

 

6.3.3  Impactul în termeni de creare de locuri de muncă 

Prin materializarea propunerilor de proiecte propuse se vor crea noi locuri de 
muncă, iar competențele CDI din domeniul high-tech se vor īmbunătăți 
substanțial în Regiunea Bucuresti Ilfov. 

În acest context, prin implementarea strategiei de dezvoltare a clusterului, se 
poate anticipa o creştere substanțială a numărului de locuri de muncă nou 
create în regiune în domeniul tehnologiilor înalte, având în vedere efectul 
multiplicator pe care îl are un loc de muncă nou creat în acest sector. 

Indicatori (2019-2020) 
 

Indicatori 
Unitate de 

măsură 
Valoare de 

bază 
2019 2020 

Locuri de muncă create / 
menţinuteîn 
întreprinderile 
clusterului 

Număr  100%  104% 108%  

 

6.4  Planul de sustenabilitate a Clusterului MECHATREC 

Sustenabilitatea instituţională a Clusterului MECHATREC este garantată de 
existenţa unei asocieri legale sub denumirea de Asociaţia APROMECA – EMC 
Cluster, pe o perioadă nedeterminată. Această asociere este rezultatul unui 
consens al actorilor locali implicaţi şi interesaţi să susţină sectorul high-tech de 
mecatronică. Existenţa acestei Asociaţii sprijină cu un istoric de sustenabilitate 
reală Clusterul.  

Prezenţa mai multor tipuri de instituţii în Cluster garantează pe termen lung 
funcţionarea acestuia, transparenţa decizională şi sprijinul necondiţionat şi în 
mod egal pentru toţi membrii. Spre deosebire de o asociere exclusivă de firme, 
care ar putea urmări acaparare a pieţei sau impunerea unei presiuni de preţuri, 
asocierea multidisciplinară a Clusterului MECHATREC garantează acoperirea 
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tuturor cerinţelor membrilor, acţionând totodată într-un mediu economic 
sănătos, bazat pe o concurenţă constructivă. 

Crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea competențelor în domeniul de 
high-tech a forței de muncă din regiune şi creşterea competitivității zonei prin 
atragerea de investiții în domenii cu valoarea adăugată ridicată au devenit 
necesități primordiale în materie de politică economică regională.  

În acest context, Clusterul MECHATREC va contribui pe termen mediu și lung la 
realizarea acestui deziderat prin: 

 Cooptarea de noi membri (institute de cercetare-dezvoltare, IMM-uri, 
asociații de profil, firme de consultanță, camere de comerț care, prin 
activitățile desfăşurate, pot susține pe termen mediu şi lung parteneriate 
în cadrul clusterului şi pot să sprijine acțiunile menite să conducă la 
creşterea competitivității zonei în domeniul high-tech). 

 Încheierea de parteneriate şi alianțe cu alte clustere din țară şi străinătate, 
în special cu privire la cooperarea în domeniul cercetării dezvoltării şi 
inovării. 

Sustenabilitatea financiară a Clusterului MECHATREC se bazează pe 
identificarea unor surse de finanţare şi a resurselor umane necesare asigurării 
continuităţii activităţilor prevăzute în strategie.  

În trecut, activitatea echipei administrative a Clusterului a fost realizată prin 
atragerea unor finanţări având ca beneficiară Asociaţia APROMECA. O parte din 
resursele financiare si umane necesare funcţionării Asociaţiei au fost susţinute 
din bugetele unor proiecte. 

Alte oportunități care asigură sustenabilitatea financiară sunt: 

 oportunitățile de finanțare prin programele promovate direct de 
Comisia Europeană, care se adresează prin asociere cu alte clustere/ 
poli de competitivitate din statele membre UE; 

 prin programele naționale de CDI, finanțate de la bugetul public; 

 prin programele de dezvoltare regională, finanțate cu fonduri 
structurale; 

 prin utilizarea resurselor financiare proprii ale membrilor Clusterului. 

Contribuţia membrilor, stabilită de comun acord, completează sustenabilitatea 

financiară a Clusterului, asigurând un venit pasiv necesar funcţionării echipei 

aparatului administrativ. 
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6.4.1 Proiecte în derulare și cele propuse pentru finanțare – prezentate în 

tabelul anexat 

Proiectele propuse spre finanțare sunt proiecte din partea IMM-urilor și a 
organizațiilor de cercetare membre ale clusterului.  

În această etapă se va realiza: 

 identificarea proiectelor de dezvoltare posibile; 

 concordanța internă și internațională a proiectelor depuse; 

 concordanţa proiectelor cu strategia de dezvoltare a Clusterului, cu 
strategia națională și europeană; 

 justificarea alegerii listei de proiecte propuse spre finanțare. 

Condiții generale pentru acceptarea / selecția / promovarea proiectelor: 

 să aibă un caracter profund inovativ; 

 să aibă un grad cât mai ridicat de originalitate; 

 să aibă un caracter generalizator la nivelul clusterului și regional; 

 să vizeze aplicabilitatea prin transferul rezultatelor la IMM-uri; 

Proiectele propuse susțin dezvoltarea organică a membrilor clusterului şi sunt 
orientate înspre creşterea valorii adăugate a entităților care compun clusterul, 
fiind circumscrise obiectivului fundamental de creştere a competitivității 
Regiunii București Ilfov în domeniul high-tech.  

Totodată proiectele incluse în strategia de dezvoltare a clusterului nu au fost 
prezente în alte cereri de finanțare fiind adaptate cerințelor de dezvoltare 
integrată a membrilor clusterului.  

Proiectele selectate, prin investițiile care se vor realiza, vor conduce la crearea 
de locuri de munca de inaltă calificare si vor contribui la consolidarea IMM-
urilor locale cu activități in domeniul high-tech care sa reprezinte parteneri 
viabili pentru clienții externi. In același timp, investițiile si proiectele de 
cercetare selectate vor utiliza capacitățile de CDI cel mai bine reprezentate pe 
plan local (fizica nucleara, energetica, automatizări etc) cu aplicabilitate directa 
in domeniul de high-tech fiind circumscrise obiectivelor stabilite de UE in 
perspectiva anilor 2020 privind electromobilitatea, biotehnologiile si științele 
vieții dar si pentru aplicarea fiecărei tehnologii cheie identificate de cluster.  

Clusterele sunt structuri orientate spre proiecte. Structura si Managementul 
clusterului arata ca activitățile sunt implementate in proiecte. Aceasta necesita 
un management profesionist. Proiectul unui cluster este unic, de importanta 
majora si complexa, cu mulți actori implicați in proiectare, management si 
implementare.  

De exemplu, un număr de specialiști diferiți lucrează impreuna ca o echipa 
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pentru un proiect de conservare a picturii unui edificiu cultural, in care fiecare 
dintre ei are atribuții specifice.  

Proiectele Clusterului sunt interne (cu membrii clusterului) si externe (si cu 
parteneri din afara clusterului).  

Managementul proiectelor de cluster implica următoarele aspecte:  

 management tehnic (stabilire obiective, planificare, coordonare, fazele 
proiectului)  

 metodologie (aplicarea metodelor si tehnicilor specific proiectului)  

 cadru (prevederile proiectului si impărțirea pe membrii clusterului)  

 organizatorice (reglementari privind structura si procedurile proiectului)  

Portofoliul Clusterului MECHATREC cuprinde peste 22 proiecte comune, 
propuse de membrii clusterului. Lista proiectelor propuse este prezentată în 
tabelul următor: 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect 
Coordonator 

proiect 
Competiția/program 

unde va fi depus 
1.  Centru tehnologic de excelenta pentru proiectarea, executia 

si controlul rotilor dintate de precizie cu dantura 
evolventica 

APROMECA Program POC-Clustere 
Inovative 

2.  Clusterul Regional București – Ilfov ”MECHATREC” – vector 
inovativ pentru industria high-tech de mecatronică 

APROMECA Program POC-Clustere 
Inovative 

3.  Îmbunătățirea capacității S&T și a pregătirii profesionale a 
personalului din cercetare din INCDMTM în domeniul 
tehnologiilor avansate de măsurare cu laser 

INCDMTM Program H2020-TWINN-
2015 

4.  Îmbunătățirea capacității S&T și a pregătirii profesionale a 
personalului din cercetare din INCDMTM în domeniul 
MEMS-NEMS inteligente 

INCDMTM Program H2020-TWINN-
2015 

5.  Îmbunătățirea capacității S&T și a pregătirii profesionale a 
personalului din cercetare din INCDMTM în domeniul 
aparaturii medicale pentru reabilitarea traumatismelor 

INCDMTM Program H2020-TWINN-
2015 

6.  Crearea și construcția unei rețele de măsurare și 
monitorizare a apei potabile în zona Giurgiu - Ruse 

INCDMTM Program INTERREG V-A 
Romania - Bulgaria 

7.  Schimb de bune practici și experiență  în domeniul evaluării 
propunerilor de proiecte de cercetare finanțate din fonduri 
naționale și europene 

INCDMTM Program INTERREG 
EUROPE 2014-2020 

8.  Schimb de exeriență și instruire în domeniul 
managementului proiectelor europene de cercetare 

INCDMTM Program INTERREG 
EUROPE 2014-2020 

9.  Creșterea eficienței energetice la micii consumatori de 
servicii inovative de contorizare inteligentă  

INCDMTM Program INTERREG 
EUROPE 2014-2020 

10.  Continuarea proiectului ”TRAP – Planuri de acțiune pentru 
teritoriile râurilor” 

INCDMTM Program INTERREG 
EUROPE 2014-2020 

11.  Robot de asistență pentru persoane în vârstă sau cu 
dizabilități  

UPB Program Orizont 2020; 
Programe Naționale 

12.  Proteză activă pentru membrul inferior UPB Program Orizont 2020; 
Programe Naționale 

13.  Sistem de măsurare a dimensiunilor în ortopedie  UPB Program Orizont 2020; 
Programe Naționale 

14.  Optimizarea consumurilor energetice în instalațiile cu 
acționare hidraulică prin utilizarea tehnicilor hidraulice 
moderne: load-sensing, hidraulică digitală, servo-hidraulică 

INOE2000IHP Program Orizont 2020; 
Programe Naționale 

15.  Prelucrare inovatoare a mierii prin metode prietenoase 
mediului, în conformitate cu cerințele de siguranță 
alimentară și de creștere a productivității 

RODAX IMPEX 
SRL 

Program Horizon 2020 
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16.  Autobuzul electric ICPE SAERP Program Orizont 2020; 
Programe Naționale 

17.  Troleibuz cu autonomie electrică ICPE SAERP Program Orizont 2020; 
Programe Naționale 

18.  Echipamente de conservare a energiei în clădiri, hale, etc. ICPE SAERP Program Orizont 2020; 
Programe Naționale 

19.  Sistem de monitorizare a construcțiilor hidrotehnice MNA 
PRODCOM 

Program Orizont 2020; 
Programe Naționale 

20.  Pompe duble cu roți dințate PND – Gr.1, realizată în 
construcție inovativă 

HESPER S.A. Program Național 
Inovare 

21.  Dezvoltarea competitivității bazate pe inovare a societății 
Hesper S.A., prin realizarea unei pompe hidraulice cu roți 
dințate în cilindree mică, cu nivel de zgomot redus 

HESPER S.A. POSCCE – Axa prioritară 
2 

22.  Dezvoltarea și implementarea unui sistem inteligent pentru 
iluminatul cu LED-uri public și industrial 

ICPE-CA POC – A1 – A1.2.3 

23.  Sistem modular inteligent și tehnologie pentru ecranare 
electromagnetică a incintelor în gama 100kHz – 18GHz 

  

24.  Creșterea competitivității firmelor din regiunea Sud-Vest 
Oltenia, în domeniul de specializare inteligentă Eco-nano-
tehnologii și materiale avansate, prin intermediul 
Clusterului inovativ MECHATREC 

ICPE-CA 
 

APROECA 

POC – A1 – A1.2.3 a 
 

PN-III-P2-2.1-CLS-2017-
0033 

25.  Spre angajare, prin practică APROECA Ctr. POCU Cod SMIS 
107584 

26.  Antreprenoriat competent în rândul tinerilor – Învățământ 
Inovativ pentru Viitor – ACTIV 

APROECA 
 

Ctr. POCU Cod SMIS 
124635 

27.  Elaborarea si caracterizarea de noi rețete de materiale 
avansate din pulberi metalice sinterizate pentru utilizări 
speciale - Acronim MATSINTAV 

SC CARMESIN 
SA 

PN-III-P2-2.1-CI-2017-
0370 

28.  Optimizarea tehnologiei de prelucrare a carburilor metalice 
sinterizate cu ajutorul discurilor cu superabrazivi si liant de 
nouă generație - Acronim OPTIPRELCARB 

SC CARMESIN 
SA 

PN III -P2-2.1-CI-2018-
1215 

29.  Sistem inteligent pentru acționarea, controlul, 
monitorizarea forțelor de tracțiune și a poziției pacientului 
în procedurile clinice de halo - tracțiune – Acronim SIMOHA 

SC TEHNOMED 
IMPEX CO SA 

PN-III-P2-2.1-CI-2018-
1260 

30.  Sistem mecatronic inteligent de înaltă precizie  pentru 
măsurarea microdeplasărilor liniare în medii de laborator și 
industriale – DIGITIL 

S.C. COMIS 
S.R.L 

PN-III-P2-2.1-CI-2018-
1132 

31.  Transfer tehnologic senzor neconvențional de prag de 
umiditate - TRANSENZ 

SC 
ELECTROZEP 

EXIM SRL 

PN-III-P2-2.1-CI-2018-
1475 
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