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CUPRINS  
 
o Introducere – Prezentarea AsociaŃiei Automotivest  
 
1) Serviciul de Promovare, Comunicare şi InternaŃionalizare al AsociaŃiei 

            Automotivest  
 
� Vizite la firme  
� Expresii de Interes 
� Pagina web  www.automotivest.ro  
� Materiale de promovare 
� ConferinŃe: 

o ConferinŃa  de Promovare în Serbia 
o ConferinŃa InternaŃională  
o    ConferinŃa finală  

� Participarea AsociaŃiei Automotivest la: 
o evenimentul „Creşterea performanŃelor proceselor de fabricaŃie 

                      utilizând sistemele RENISHAW” , găzduit de Universitatea Politehnica din 
                      Timişoara 

o Târgul „Transport AR” găzduit de Camera de ComerŃ, Industrie şi 
                       Agricultură Arad 

o Atelier HTECH – OPEN HOUSE – Timişoara, găzduit de Universitatea 
                       Politehnica  

o Automotive Party 2009 
� Schimb de experienŃă: 

o Vizită de studiu la Timişoara 
o Vizită de studiu la Zrenjanin, Serbia 
o Vizită de schimb de experienŃă la Timişoara 
o Vizită de schimb de experienŃă în Serbia 

� „Catalogul întreprinderilor din sectoarele construcŃii de maşini şi 
      automotive din zona de graniŃă dintre România şi Serbia”, 
� „Studiul transfrontalier a întreprinderilor din industria 
      construcŃiilor de maşini / automotive  din Regiunea Vest România 
      şi Regiunea Banat, Serbia” 
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2) Serviciul de Training 

 
� Sesiune de formare privind Maşinile cu Comandă Numerică 
� Sesiune de  formare pentru Grupuri Şcolare şi Licee Profesionale 
� Sesiune de formare privind Standardele de Calitate în Industria ConstrucŃiilor 

            de Maşini – Six Sigma  
� Sesiune de formare pentru organizaŃii de suport 

 
3) Serviciul de suport pentru furnizor 

 
� Portofoliu: 

o Bază de date cu întreprinderi 
o Domenii de activitate: injecŃie mase plastice, structuri 

                           metalice, procesare metale etc. 
o   Solicitări de ofertare din partea furnizorilor 

� ConsultanŃă : 
o Proiecte de îmbunătăŃire a calităŃii sau costurilor (echilibrare 

                            posturi de lucru, creşterea eficienŃei, reducerea timpului de livrare) 
o Implementare sistem de îmbunătăŃire continuă 
o Implementare sistem de productivitate  

 
4) ActivităŃi de coordonare şi secretariat ale AsociaŃiei Automotivest  

 
� Adunarea Generală din 6 martie 2009 
� Adunarea Generală din 15 iulie 2009 
� Ghidul Intern al AsociaŃiei Automotivest 

         
5) Proiecte: 

 
� „Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia 

             prin consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de 
             tip cluster pentru industria construcŃiilor de maşini şi, în mod special, pentru 
             subsectorul automotive”, Phare CBC 2006 

� „WeSteer – AcŃiuni de suport pentru crearea unui cluster bazat pe cercetare în 
              sectorul automotive al Regiunii Vest România" 
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               Prezentarea AsociaŃiei Automotivest 
 
 
AsociaŃia AutomotiVEST, organism neguvernamental, nonprofit, apolitic, cu 

personalitate juridică, a fost constituită în luna iunie 2007, având misiunea facilitării 
creşterii competitivităŃii de piaŃă a membrilor reŃelei de tip „cluster” din Regiunea 
Vest, pentru industria auto. 

 
Membrii fondatori ai AsociaŃiei Automotivest sunt AgenŃia pentru Dezvoltare 

Regională Vest, Interpart Production srl, Inteliform srl, Neferprod srl, Camera de 
ComerŃ şi Agricultură Timişoara, Camera de ComerŃ şi Agricultură Arad, Municipiul 
Timişoara, Municipiul Arad, Universitatea Politehnica Timişoara şi Universitatea Aurel 
Vlaicu Arad. 

 
Membrii asociaŃi ai AsociaŃiei Automotivest sunt “Mahle Componente de Motor srl” şi 

„Centrul de Prelucrări Mecanice Bocşa srl”.  
  
Obiectivele AsociaŃiei „Automotivest” pe anul 2009, au fost: 
� crearea premiselor unui mediu economic sănătos prin dezvoltarea unei 

structuri de tip cluster având ca grup Ńintă furnizorii din industria automotive şi a 
construcŃiilor de maşini din Regiunea Vest 

� operaŃionalizarea pachetului de servicii al clusterului  
� creşterea numărului de furnizori regionali cu 5%.  
 
Serviciile pe care AsociaŃia Automotivest le-a pus la dispoziŃia întreprinderilor în 
anul 2009 au fost: 
� Serviciul de promovare, comunicare şi internaŃionalizare  
� Serviciul de training  
� Serviciul de suport pentru potenŃiali furnizori  
 
Pe parcursul anului 2009, AsociaŃia a implementat proiectul “Promovarea creşterii 

economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea 
într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria 
construcŃiilor de maşini şi, în mod special, pentru subsectorul automotive”, finanŃat prin 
programul Phare CBC România – Serbia 2006.  
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1) Serviciul de Promovare, Comunicare şi 
InternaŃionalizare al AsociaŃiei Automotivest 
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Serviciul de promovare, comunicare şi internaŃionalizare este unul dintre cele 

trei servicii oferite de  AsociaŃia Automoitivest. 
  
Obiectivele asumate pentru anul 2009, au fost:   
� Organizarea a minim 30 de vizite la firme 
� Creşterea cu minim 25 % a numărului de membrii ai clusterului 
� Crearea unei pagini web a clusterului ( www.automotivest.ro) 
� Elaborarea de materiale promoŃionale 

  
Serviciul de promovare, comunicare şi internaŃionalizare oferă posibilitatea 

clusterului de a atrage noi membrii în reŃea, de a reactualiza baza de date cu firme şi 
de a crea legături cu firme în vederea oferirii de suport.  

     
  Obiective realizate pe anul 2009 sunt: 
 

� VIZITE LA FIRME: 
 
Pe perioada Ianuarie – Decembrie 2009, reprezentanŃii AsociaŃiei Automotivest au 

întreprins numeroase vizite individuale şi de grup la firme conform Ghidului AsociaŃiei, 
încercând sa  le stimuleze pe acestea în participări la sesiunile de formare pe care 
asociaŃia le oferă şi în atragerea acestora în reŃea.  

 
Pe parcursul anului 2009 s-au realizat 36 de vizite individuale la firme din industria 

construcŃiilor de maşini şi subsectorul automotive, din Regiunea Vest România. Pe 
perioada vizitei a fost prezentată iniŃiativa de cluster şi au încercat să strângă cat mai 
multe informaŃii despre firma respectivă.Datorită acestor vizite, baza de date cu firme 
a fost reactualizată iar noi contacte au fost stabilite. 

 
Vizitele de grup au fost întreprinse de reprezentanŃi ai AsociaŃiei Automotivest 

împreună cu firme din industria construcŃiilor de maşini şi subsectorul automotive 
selectate din baza de date a AsociaŃiei. Scopul vizitelor a fost de a prezenta oferta de 
produse şi competenŃe a membrilor Automotivest şi a potenŃialilor furnizori din 
Regiunea Vest, cat şi  serviciile clusterului automotive. 

 
Astfel că AsociaŃia Automotivest a organizat în data de 23 octombrie 2009, o vizită de 
grup la  firma „Continental Automotive Products Srl”, Aleea Imbroane Avram, Nr. 9, 
Timişoara. La vizită au participat D-ra Raluca Cibu-Buzac, Director Politici Regionale şi  
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Interantionalizare, ADR Vest, Preşedinte AsociaŃia Automotivest, Dl. Cristian Bleotu, 
Manager proiect, AsociaŃia Automotivest, Dl. Adrian But, Consultant Tehnic, AsociaŃia 
Automotivest, D-ra Mihaila Monica, Asistent Manager, AsociaŃia Automotivest, Dl. Ionel 
Cristin Cistelecan, Şef Birou InvestiŃii, ADR Vest , Dna Văduva Valentina, Manager, Sc 
Plastomet ReşiŃa, Dl. Boldan Adrian, Manager, Inteliform Srl, Dl. MerŃ Daniel, Director 
Marketing, ICSH SA, Dl. Tischer Cătălin, General Manager, Mahle Componente de Motor 
România, Dl. Nadin Octavian, Director Tehnic, Arsat JND, Dl. Gilea Viorel, Director 
General, Scule Arad, Dl. HărdăuŃ Cornel, Director Tehnic, Scule Arad, Dl. Lengyel 
Adrian, Adjunct Şef, Saltex Maşini F&J, Dl. Colibar Dorin, Administrator, Sc Marom Real 
Srl, Dl. Butuza Daniel, Departament Comercial, Chimica Orăştie, Dna Savescu Mihaela, 
Analist Aprovizionare, Sc Continental AP, Dl. Băcilă IonuŃ, Analist Aprovizionare, Sc 
Continental AP, Dna Kuczapski Laura, Analist Aprovizionare, Sc Continental AP, Dna 
Zeveleanu Veronica, Tech Lead, Sc Continental AP, Dna Andronic Iuliana, Manager 
Aprovizionare, Sc Continental AP, Dl. Breitmeyer Oliver, Director Financiar, Sc 
Continental Ap. 

 
Ordinea de zi a vizitei a fost următoarea: 
1) Prezentarea firmei  “Continental Automotive Products Srl” 
2) Prezentarea AsociaŃiei Automotivest   
3) Prezentarea firmelor membre ale AsociaŃiei Automotivest şi a altor 
        potenŃiali furnizori din Regiunea Vest, România 
4)     Vizitarea locaŃiei Continental AP 
5)     Păreri şi propuneri  

 
 
Dna Iuliana Andronic, Manager Aprovizionare în cadrul firmei Continental 
Automotive Products Srl a precizat următoarele: 

• Compania Continental AP are două ramuri principale şi anume : 
- ramura pentru servicii, contracte, buna funcŃionare a fabricii şi  
- ramura care se ocupă cu depozitarea de piese de schimb 

• Deoarece fabrica Continental AP se va extinde, va avea nevoi de furnizori 
regionali. Domeniile pe care Continental le caută momentan sunt: 

- confecŃii metalice 
- servicii de instalare 

   
Dl. Oliver Breitmeyer, Director Financiar, Continental AP, a precizat următoarele: 

• Continental AP a avut probleme cu găsirea de furnizori locali 
• IniŃiativa AsociaŃiei Automotivest este foarte bună pentru a pune în legătură 

cumpărători cu furnizori 
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• Colaborarea cu AsociaŃia Automotivest a durat mult şi a fost necesar de 
foarte mult timp pentru a ajunge la organizarea acestei vizite 

 
• În vederea elaborării unei posibile colaborări cu potenŃiali furnizori din 

Regiunea Vest, trebuie găsite soluŃii benefice pentru ambele părŃi, atât a 
cumpărătorului cat şi a furnizorului. În acest scop, trebuie început cu 
proiecte de dimensiuni mici,  iar pe viitor, dacă lucrurile decurg bine, se 
vor lua în vedere şi proiecte de o complexitate mai mare 

 
D-ra Raluca Cibu Buzac, Director Politici Regionale şi Internationalizare, ADR Vest 
şi Preşedinte al AsociaŃiei Automotivest, a prezentat clusterul regional 
Automotivest şi anume: 

• Obiectivele AsociaŃiei 
• Membrii fondatori şi membri asociaŃi ai AsociaŃiei Automotivest 
• Serviciile pe care clusterul le oferă întreprinderilor: 
 

ParticipanŃii au susŃinut o scurtă prezentare a firmei pe care o reprezintă astfel 
încât firma Continental să poată selecta potenŃiali colaboratori. 
 
În urma prezentărilor susŃinute de potenŃiali furnizori,  Dna Iuliana Andronic a 
constatat că: 
• Fiecare firmă prezentă la vizita organizată de către AsociaŃia Automotivest 
      reprezintă un potenŃial furnizor pentru Continental AP, deschizându-se noi 
      căi de  colaborare între Continental AP şi firmele din Regiunea Vest.  
• Continental AP urmează să facă un proiect pentru o mică automatizare iar 
     un potenŃial colaborator ar putea fi reprezentat de  firma Scule Arad prezentă 
     la 
       
D-ra Raluca Cibu Buzac a mulŃumit firmelor prezente pentru prezentările făcute şi 
pentru eforturile depuse în vederea realizării acestei vizite.  
 
DelegaŃia Automotivest a fost însoŃită de Dna Zeveleanu Veronica, Tech Lead, Sc 
Continental AP, în vederea vizitării fabricii.  
 
În urma vizitei la firma Continental Automotive Products România, Dna Raluca 
Cibu Buzac a invitat reprezentanŃii firmelor prezente să îşi exprime părerile şi 
propunerile faŃă de vizita realizată. 
 
Astfel că, în urma discuŃiilor purtate în încheierea vizitei, s-a ajuns la următoarele 
concluzii: 
• Se vor organiza întâlniri cu multinaŃionale, unde vor participa potenŃiali 
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furnizori, la sediul ADR Vest, pentru a putea discuta în termeni tehnici 
solicitarea propusă de multinaŃională înainte de organizarea licitaŃiei. Astfel, 
furnizorii vor putea cere specificaŃii exacte în vederea realizării unei oferte .   

• Deoarece la vizită, din partea firmei Continental AP au participat doar 
     persoane care provin din domeniul de aprovizionare, s-a concluzionat că,  
     la următoarele vizite să participe şi o persoană care provine din domeniul 
     tehnic, ca de exemplu un manager tehnic sau şeful de serie sau un inginer de 
     proiect. Acea persoană va fi în măsură să îşi dea seama dacă o firmă este un 
     potenŃial furnizor sau nu.  
 
Ca şi urmare a vizitei, AsociaŃia Automotivest: 
• Va încheia un contract de colaborare cu firma Continental Automotive Products 

în vederea pregătirii de furnizori 
 

 
� EXPRESII DE INTERES 

  
În urma aderării companiilor “Mahle Componente de Motor SRL” şi „Centrul de 

Prelucrări Mecanice Bocşa SRL” la reŃeaua de cluster, numărul de membrii a crescut cu 
25%. 

Companiile „SC Scule Arad SRL”, SC Plastomet SA,  SC Chimica SA, Seg-Inox SRL şi SC 
Saltex Maşini SRL, au completat expresia de interes pentru a adera la reŃeaua de 
cluster, urmând ca în anul 2010 să fie supuse spre aprobare la ŞedinŃa Adunării 
Generale a AsociaŃiei Automotivest. 

 

� STRUCTURĂ PAGINĂ WEB : www.automotivest.ro 

Pagina de internet a AsociaŃiei Automotivest a fost finalizată în luna noiembrie 2009  
şi are  rolul de a ajuta la o mai bună comunicare şi informare între întreprinderile din 
sectorul automotive. Pe site se găsesc date despre AsociaŃie, membrii, activităŃi, 
obiective, servicii, evenimente cat şi date despre firmele din baza de date a AsociaŃiei. 
Pe lângă acestea, pagina internet este un instrument pentru relaŃionarea iniŃiativei de 
cluster cu alte iniŃiative similare pe plan internaŃional cum ar fi de exemplu clustere 
transfrontaliere din Uniunea Europeană precum PANAC, Clusterland, etc.  
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� MATERIALE DE PROMOVARE 
 
În anul 2009 au fost elaborate următoarele materiale de promovare care au fost 

concepute pentru a oferi o descriere a obiectivelor, activităŃilor şi serviciilor pe care 
AsociaŃia le pune la dispoziŃie întreprinderilor: 

o Broşură Automotivest 
o Banner 
o Flyer 
o Mapă  

 
 

� CONFERINłE 
 
ConferinŃă de Promovare în Serbia 
 
În data de 27 februarie 2009 a avut loc conferinta de lansare a proiectului 

“Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin  
consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster 
pentru industria construcŃiilor de maşini şi în mod special, pentru subsectorul  
automotive” începând cu ora 11.00, la Hotel Vojvodina, str. Trg Slobode 3-5, Zrenjanin, 
Serbia. 

    
Evenimentul a decurs pe mai multe etape si anume:  
 
1. Deschiderea conferinŃei de câtre Mirjian Paunov, Director ADR Banat 
2. Prezentarea proiectului de către Eremic Zoran, coordonator proiect Serbia 
3. Prezentarea AsociaŃiei Automotivest de către Raluca Cibu Buzac, Preşedinte 

            AsociaŃie 
4. Masa Rotunda – discuŃii si întrebări 
  
ParticipanŃii au fost informaŃi cu privire la următoarele subiecte: 
� Date tehnice si informaŃii detaliate despre activitatea ADR Banat 
� InformaŃii despre proiectul  proiectului “Promovarea creşterii economice în 

zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o 
direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria 
construcŃiilor de maşini şi în mod special, pentru subsectorul automotive” 

� ActivităŃi ale  AsociaŃiei Automotivest şi informaŃii despre iniŃiativa de cluster; 
�  InformaŃii despre Regiunea Vest din România  
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Evenimentul a avut rolul de a crea o perspectiva mai clară asupra Regiunii Vest din 
România si asupra poziŃiei sectorului automotive in cadrul acesteia Igor Vijatov, 
manager al clusterului auto din Serbia, a explicat principalele obiectivele pe care 
clusterul le  urmăreşte si anume, extinderea conexiunilor active dintre Serbia si Europa 
din industria automotive, oferirea de suport pentru membrii existenŃi, atingerea unei 
poziŃii profitabile in lanŃul de furnizori internaŃionali din industria auto, etc.  

 
Clusterul auto din Serbia a fost înfiinŃat in anul 2005 si are momentan 29 de 

membrii, 25 sunt firme iar 4 sunt unităŃi de formare profesionala.AcŃionează pe patru 
categorii majore si anume: Calificare ( seminarii, traininguri, etc), Informare si 
Comunicare ( schimb de informaŃii in reŃea si intre membrii), Marketing ( construirea 
unei imagini ), Cooperare ( cooperare in proiecte ). 

 
Preşedintele AsociaŃiei Automotivest, Raluca Cibu Buzac a susŃinut o prezentare 

despre AsociaŃie si despre Regiunea Vest din România in care a descris obiectivele 
companiilor din sectorul automotive din Regiune cat si exemple a unor pofile de 
companii.  
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Rolul evenimentului de lansare a proiectului pe partea sârba din proiect a fost sa 

familiarizeze publicul din zona eligibilă cu acest proiect, să trezească interesul unor 
potenŃiali participanŃi la activităŃile ulterioare (sesiunile de formare etc.) şi să creeze 
un cadru şi o atmosferă favorabilă pentru implementarea cu succes a activităŃilor 
proiectului. 

 
 
ConferinaŃa Finală  
 
În data de 12 noiembrie 2009 a avut loc ConferinŃa finală a proiectului “Promovarea 
creşterii economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi 
extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru 
industria construcŃiilor de maşini şi în mod special, pentru subsectorul automotive” 
începând cu ora 14:00, la  Sala de Consiliu ADR Vest, Timişoara , Str. ProclamaŃia de 
la Timişoara nr.5, et. 1. 
 
ConferinŃa finală a cuprins următoarele prezentări:  

1. Prezentarea proiectului “Promovarea creşterii economice în zona de  graniŃă 
dintre România şi Serbia prin consolidarea extinderea într-o direcŃie 
transfrontalieră  a structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de  

 
2. maşini şi în mod special, pentru subsectorul  automotive” ,finanŃat prin 

programul de vecinătate România – Serbia 2006, susŃinută de D-ra Raluca CIBU 
BUZAC, Preşedinte AsociaŃia Automotivest 

 
      2.   Prezentarea AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Banat, Serbia şi rolului în 
            proiectul transfrontalier ,finanŃat prin programul de vecinătate România  
            Serbia 2006, susŃinută de Dl. Eremic ZORAN, Şef birou afaceri, AgenŃia pentru 
            Dezvoltare Socio- Economică Banat, Serbia   
    
ParticipanŃii au fost informaŃi cu privire la următoarele subiecte: 

• Clusterul automotivest 
• Obiectivele şi serviciile AsociaŃiei Automotivest 
• Proiectul transfrontalier: 
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Dl. Eremic Zoran, coordonator de proiect din Serbia, a prezentat AgenŃia pentru 
Dezvoltare Regională Banat din Serbia şi rolul acesteia în proiectul transfrontalier, 
evenimentele organizate de acesta în Serbia, şi anume ConferinŃa de promovare a  
proiectului, o vizită de studiu, o vizită de schimb de experienŃă şi o vizită de 
internaŃionalizare, cat şi o sesiune de formare pentru organizaŃii de suport.  

 
La ConferinŃa finală a proiectului au participat reprezentanŃi ai RDA Banat, ADR Vest şi 
AsociaŃia Automotivest din Regiunea Vest .  

 
 

ConferinŃa InternaŃională  

În data de 13 noiembrie 2009 a avut loc ConferinŃa internaŃională a proiectului 
“Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin 
consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster 
pentru industria construcŃiilor de maşini şi în mod special, pentru subsectorul 
automotive” începând cu ora 10:00, la Sala Mică a Senatului, Universitatea Politehnica 
din Timişoara, P-Ńa Victoriei nr.2, Etaj 1. 

 
ConferinŃa InternaŃională a cuprins următoarele prezentări:  
 

1.  Prezentarea proiectului “Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă 
     dintre România şi Serbia prin consolidarea extinderea într-o direcŃie 
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     transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor  

          de maşini şi în mod special,pentru subsectoru automotive” ,finanŃat prin 
           programul de vecinătate România – Serbia 2006, susŃinută de D-ra Raluca CIBU 
           BUZAC,Preşedinte AsociaŃia Automotivest 
      2.  Prezentarea „Studiului transfrontalier a întreprinderilor din industria 

      construcŃiilor de maşini / automotive  din Regiunea Vest România şi 
           Regiunea Banat, Serbia” – Adrian MARICIUC, Şef Birou Politici Regionale 
           ADR Vest 
      3.  Prezentarea firmei “ Inteliform Srl” , membru fondator al AsociaŃiei 
           Automtoivest – Dl. Miomir VLASCICI, Administrator         
      4.  Prezentarea Centrului Tehnologic pentru programarea şi operarea  
           pe Maşini Unelte cu Comandă Numerică – Dl. Lector Dr. Ing. Adrian BUT  
      5.  Serviciul de suport pentru furnizori - Dl. Cristian BLEOTU, Manager de proiect 
      6.  Prezentarea AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Banat, Serbia şi a 
           rolului în proiectul transfrontalier ,finanŃat prin programul de vecinătate 
           România – Serbia 2006, susŃinută de Dl. Eremic ZORAN, Şef birou afaceri, 
           AgenŃia pentru Dezvoltare Socio- Economică Banat, Serbia   

7. Prezentarea „Incubatorului de Afaceri, Zrenjanin”, Dl. Bojan Ljutic 
 

            
 
 

La ConferinŃa internaŃională a proiectului “Promovarea creşterii economice în zona de 
graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcŃie  



 

 15 

ASOCIAłIA AUTOMOTIVEST 

IniŃiativa de cluster în industria auto  
a Regiunii Vest România 

 
ProclamaŃia de la Timişoara 5,  
tel/fax 0256 491981; 0256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro  

 
 
 
 
 
transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de maşini şi 
în mod special, pentru subsectorul automotive” au participat reprezentanŃi ai ADR 
Vest, AsociaŃia Automotivest şi  RDA Banat, firme din industria construcŃiilor de maşini 
şi sectorul automotive din Regiunea Vest România şi Regiunea Banat, Serbia, 
reprezentanŃi ai UniversităŃilor din Regiunea Vest şi reprezentanŃi ai Incubatorului de 
Afaceri Software Timişoara şi Incubatorul de Afaceri Zrenjanin, Serbia. 

 

� EVENIMENTE DE PROMOVARE 
 
Participarea AsociaŃiei Automotivest la evenimentul „Creşterea performanŃelor 

proceselor de fabricaŃie utilizând sistemele RENISHAW” , găzduit de Universitatea 
Politehnica din Timişoara 

 
Seminarul Renishaw a avut loc în data de 11 martie 2009 şi a fost găzduit de 
Universitatea Politehnica din Timişoara. Tematica seminarului a constat în prezentarea 
de soluŃii privind eficientizarea, îmbunătăŃirea proceselor de fabricaŃie, minimizarea  
costurilor prin eliminarea instabilităŃii procesului şi eliminarea rebuturilor, creşterea 
competitivităŃii prin reducerea timpilor de prelucrarea a celor auxiliari. 

 
Prin organizarea seminarului, firma Renishaw a găsit mediul propice pentru a prezenta 
posibilităŃile şi eficienŃa produselor pe care le reprezintă şi, nu în ultimul rând, pentru 
a realiza transferul tehnologic către mediul universitare şi către firmele industriale din 
România, respectiv din vestul Ńării. 

 
D-şoara Raluca Cibu Buzac, Preşedintele AsociaŃiei Automotivest, a prezentat clusterul 
automotive şi a subliniat necesitatea implementării sistemelor de calitate în sectorul 
automotive. 

 
 

Participarea AsociaŃiei Automotivest la Târgul „Transport AR” găzduit de Camera de 
ComerŃ, Industrie şi Agricultură Arad 

 
Târgul Transport AR, din data de 11 iunie 2009, a fost găzduit de către Camera de 

ComerŃ, Industrie şi Agricultură Arad, la Centrul de Afaceri Arad. La târg au participat 
firme din sectorul automotive  si UniversităŃi din Ungaria. 

 
La seminar a fost prezentată situaŃia transporturilor din Ńările vecine, măsuri care să 
conducă la ameliorarea situaŃiei firmelor de transport în situaŃie de criză şi noi cerinŃe 
alea Uniunii Europene privind securitatea şi impactul asupra operaŃiunilor de tranzit.  
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AsociaŃia Automotivest a avut posibilitatea să susŃină o prezentare a clusterului 
cuprinzând obiectivele, activităŃile şi serviciile pe care asociaŃia le oferă pentru 
întreprinderi din industria construcŃiilor de maşini şi, în special din sectorul 
automotive, în Regiunea Vest. 

 
 

Participarea AsociaŃiei Automotivest la Atelierul HTECH – OPEN HOUSE – Timişoara 
găzduit de Universitatea Politehnica 

 
Atelierul HTEC – Open House – Timişoara a avut loc în data de 18 noiembrie 2009, 
între orele 10-16,  în amfiteatrul 150 al UniversităŃii “Politehnica” din  Timişoara,  
Facultatea de Mecanică, Departamentul Ingineria Materialelor şi FabricaŃiei, 
Bulevardul Mihai Viteazul nr. 1.  

 
La eveniment au fost susŃinute următoarele prezentări: 
 

• HTEC – concepte fundamentale - Dl. Peter HALL, Director - HAAS 
AUTOMATION EUROPE şi Dl. Vlado VUCOJA, Preşedinte – TEXIMP 

• HTEC – Implementare în România, rezultate   -  Dr.Ing. Adrian BUT, 
Facultatea de Mecanica, Uiversitatea “Politehnica” din Timisoara,  Haas 
Technological Education Center 

• Dezvoltarea unui cluster automotive în Regiunea Vest: rolul cooperării între 
mediul universitar şi cel de afaceri în domeniul tehnologiilor CNC - D-ra.  
Raluca CIBU-BUZAC- Director , DirecŃia Politici Regionale şi 
InternaŃionalizare – ADR Vest & Preşedinte – AsociaŃia AUTOMOTIVEST 

• Sisteme de control, calibrări - Dl. Nick PENFOLD - Sales MANAGER 
• Scule aşchietoare  - Dr. Dmitry ANDREEV, Managing Director, WALTER 

Hungary & WALTER Romania 
• InovaŃii recente în soluŃiile de prindere / fixare  
• Minimizarea costrurilor de instalare - Dl. Peter Mueller, Export Manager, Dl. 

Rainer Buerkle, Area Export Manager Hainbuch "Spannende Technik" GmbH-
GERMANY 

• APLICAłII – tehnologii, sisteme de control, sisteme de prindere / fixare, 
aplicaŃii CAM 

• Sistemul der răcire într-un system dinamic - Dl. PANTIRU S., Dl. PENFOLD 
N., Dl. FOTONIU V., Dl. STANCIU M. 
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La eveniment au participat reprezentanŃi din partea companiilor multinaŃionale din 
industria construcŃiilor de maşini şi subsectorul automotive din Regiunea Vest, 
furnizori regionali din sectorul automotive, profesori şi studenŃi. 
 
 
 
Participarea AsociaŃiei Automotivest la AUTOMOTIVE  PARTY 
                               
În data de 9 decembrie 2009, AsociaŃia Automotivest a participat la Automotivest 

Party, ajunsă la ce de-a şasea ediŃie, începând cu ora 19.00 la Clubul The Note din 
Timişoara. 

 
Evenimentul a reprezentat un mijloc de interacŃiune a managerilor din industria 
automotivă, prelucrătoare de subansamble pentru industria auto şi tehnică, de a stabili 
noi conexiuni şi de a descoperi noi oportunităŃi de afaceri. Începând cu prima ediŃie, au 
fost prezenŃi peste o sută de manageri ai industriei automotiv, invitaŃi ai unor companii 
corespondente din Europa, reprezentanŃi ai instituŃiilor financiar – bancare, numeroase 
autorităŃi locale şi membrii ai comunităŃii de afaceri locale. 
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În cadrul evenimentului au fost susŃinute prezentări din partea Domnului Florentin 
Banu, Director General al firmei SC Interpart SRL – situaŃia economică a industriei auto 
cu accent pe zona de Vest, din partea D-ra Raluca Cibu Buzac, Preşedinte AsociaŃia 
Automotivest şi Dl. Cistelecan Cristin, Şef Birou InvestiŃii, ADR Vest. 

 
 
� SCHIMB DE EXPERIENłĂ :  
 

Vizită de studiu la Timişoara 
 
În data de 18 şi 19 februarie 2009 a avut loc vizita de studiu la Timişoara in cadrul 

proiectului începând cu ora 16.00, la sediul AsociaŃiei Automotivest, str. ProclamaŃia de 
la Timişoara nr. 5, Timişoara. 

 
Vizita de studiu a decurs pe mai multe etape:  
� In data de 18.02.2009 la ora 16.00 a avut loc o întâlnire cu participanŃii la 

            vizita pentru a stabili planul de activitate pe ziua următoare; 
� Vizita de studiu la firma INTERPART PRODUCTION din Timişoara 
� Vizita de studiu la Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de 

             Mecanica, Laboratorul TCM ; 
� Vizita de studiu la sediul AsociaŃiei Automotivest  
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ParticipanŃii au fost informaŃi cu privire la următoarele subiecte: 
 
� Date tehnice si informaŃii detaliate despre activitatea firmei Interpart 

          Production 
� InformaŃii despre activitatea Facultatii de Mecanica din cadrul Universitarii 

          Politehnica Timişoara 
� Activitatile  AsociaŃiei Automotivest şi informaŃii despre iniŃiativa de cluster; 
� InformaŃii despre Fondurile Structurale din România si a Programului 

           OperaŃional Regional pe perioada 2007-2013; 
�  InformaŃii despre activitatea de Dezvoltare Regionala a Regiunii Vest din 

           România pe parcursul a 10 ani de activitate 
�  Evenimentul a avut rolul de a crea o perspectiva mai clara asupra Regiunii Vest 

           din România si asupra poziŃiei sectorului automotive in cadrul a 
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Vizită de studiu la Zrenjanin, Serbia 

În data de 9 şi 10 aprilie 2009 a avut loc vizita de studiu la Zrenjanin in cadrul 
proiectului începând cu ora 15.00, la Zrenjanin, Serbia. 

 
Programul vizitei de studiu a fost următorul:  
� Întâlnire cu participanŃii la vizită pentru a stabili planul de activitate pe ziua 

          următoare; 
� Vizita de studiu la firma BOMEX SHIPYARD situată la 20 km de Zrenjanin 
� Vizita de studiu la firma EDOS Zrenjanin 
� Vizita de studiu la ADRSE BANAT  
� Vizita de studiu la CAMERA DE COMERł din Zrenjanin 
 

Vizita la firme a început prin primirea participanŃilor de la ora 15:00. A urmat apoi 
deplasarea spre BOMEX SHIPYARD unde participanŃii vizitei au făcut un tur  prin 
unitatea de lucru, urmând ca în următoarea zi să viziteze firma EDOS şi Camera de 
ComerŃ din Zrenjanin. 
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ParticipanŃii au fost informaŃi cu privire la următoarele subiecte: 
 
� Date tehnice si informaŃii detaliate despre activitatea firmei BOMEX şi firma 

         EDOS 
� InformaŃii despre activitatea celor două firme  
� InformaŃii despre activităŃile  Camerei de ComerŃ din Zrenjanin cat şi a AgenŃiei 

          pentru Dezvoltare Regională Banat - InformaŃii despre proiectele actuale şi 
         viitoare ale AgenŃiei 

� Scurt istoric al Camerei de ComerŃ Zrenjanin cat şi serviciile pe care aceasta le 
          oferă firmelor mici şi mijlocii 

� Evenimentul a avut rolul de a crea o perspectiva mai calară asupra zonei de 
          graniŃă dintre România şi Serbia si asupra poziŃiei şi potenŃialului sectorului 
          automotive in cadrul acesteia. 

 

Vizită de schimb de experienŃă la Timişoara 

 
În data de 5 octombrie 2009 a avut loc vizita de schimb de experienŃă la Timişoara 
in cadrul proiectului “Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă dintre 
România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a 
structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de maşini şi în mod 
special, pentru subsectorul automotive” începând cu ora 09:45, la sediul AsociaŃiei 
Automotivest, str. ProclamaŃia de la Timişoara nr. 5, Timişoara. 
 
Vizita de schimb de experienŃă a constat în vizitarea firmei INTELIFORM, membru 
fondator al AsociaŃiei Automotivest, unde au fost prezentate: 
Piesele şi produsele prototip:  

o Compania Inteliform este unul din principalii furnizori de piese de uzură 
pentru liniile de fabricaŃie, pentru firmele mulltinaŃionale 

o Compania s-a specializat în maşinarea pe utilaje cu comenzi numerice a 
conectorilor de test pentru cablaje în automotive 

o A executat produse prototip în diferite domenii 
o Inteliform livrează o gamă largă de dispozitive industriei regionale 
o A realizat matriŃe utilizate la producŃia de larg consum, automotive  
o Proiectează scule pentru o gamă largă de produse  

 
Tehnologii: 

o Aşchiere clasică 
o Aşchiere CNC 
o Asamblare 
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o Electroeroziune 
o Control de calitate 
o Sudură şi prelucrarea tablei 
o Finisarea prin lustruire 
o Tratament termic 

 
 

 
 
In cadrul vizitei de schimb de experienŃă la Timişoara au participat  reprezentanŃi 
ai AgenŃiei pentru Dezvolatere Regionala Banat din Zrenjanin Serbia,  
reprezentanŃi ai AgenŃiei pentru Dezvolatre Regionala Vest din Timişoara si  
reprezentanŃi ai AsociaŃiei Automotivest.  

 

Vizită de schimb de experienŃă în Serbia 
 
În data de 28 septembrie 2009 a avut loc vizita de schimb de experienŃă în Serbia, 
in cadrul proiectului “Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă dintre 
România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a 
structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de maşini şi în mod 
special, pentru subsectorul automotive” . 
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Vizita s-a desfăşurat pe parcursul a două zile şi a cuprins vizitarea a două companii 
din industria construcŃiilor de maşini din Zrenjanin şi vizitarea fabricii de maşini 
„Zastava” , din Kraquievac. 
 
Pe parcursul primei zi de vizită, delegaŃia Automotivest împreună cu partenerul 
transfrontalier, a vizitat compania ”Stamenković d.o.o.” şi compania “MIP 
Zrenjanin a.d”  din Zrenjanin. 
 
Deoarece obiectivul proiectului este dezvoltarea într-o direcŃie transfrontalieră, 
prin implicarea de parteneri din zona de graniŃă din Serbia, a cadrului instituŃional 
de susŃinere a industriei construcŃiilor de maşini şi, în mod special, a subsectorului 
automotive iniŃiat în jurul iniŃiativei de creare a unui cluster de profil în Regiunea 
Vest, vizita la fabrica de maşini “Zastava” din Kragujevac a reprezentat crearea 
unei posibile colaborări cu furnizorii din Regiunea Vest România. Se poate spune că 
această vizită a reprezentat un prim pas în ceea ce priveşte dezvoltarea în direcŃia 
transfrontalieră a sectorului automotive. 
                   

                        
 
 
In cadrul vizitei de schimb de experienŃă au participat  reprezentanŃi ai AgenŃiei 
pentru Dezvolatere Regionala Banat din Zrenjanin, Serbia,  reprezentanŃi ai 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regionala Vest din Timişoara şi reprezentanŃi ai 
AsociaŃiei Automotivest, reprezentanŃi ai Camerei de ComerŃ Kraquievac. 
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� „Catalogul întreprinderilor din sectoarele construcŃii de maşini şi automotive 

din zona de graniŃă dintre România şi Serbia” 
 
Catalogul a fost realizat pentru a avea un instrument facil care poate fi folosit 
pentru promovarea firmelor din zona de graniŃă România – Serbia. 
 
Catalogul cuprinde: 
• o introducere a clusterului Automotivest,  
• o introducere a AgenŃiei pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat din Serbia, 

care a fost partener transfrontalier în proiect,  
• o descriere a proiectului Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă 

dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcŃie 
transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de 
maşini şi în mod special, pentru subsectorul automotive” 

• un director cu companii din industria construcŃiilor de maşini / automotive, din 
Regiunea Vest România şi Regiunea Banat, Serbia. 

 
Catalogul a fost publicat în  limbile engleză, romană şi sârbă. 
 

 
� „Studiul transfrontalier a întreprinderilor din industria construcŃiilor de maşini 

/ automotive  din Regiunea Vest România şi Regiunea Banat, Serbia” 
 
AsociaŃia Automotivest, împreună cu AgenŃia pentru Dezvoltare Socio - Economică 
Banat si AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest, au elaborat un studiu 
transfrontalier a întreprinderilor din industria construcŃiilor de maşini şi 
automotive din Regiunea Vest România şi Regiunea Banat, Serbia, în cadrul 
proiectului transfrontalier. 
 
 Studiul  cuprinde: 

• analiza industriei automotive la nivel European 
• analiza industriei automotive din România  
• analiza industriei automotive din Serbia 
• Regiunea Vest şi industria automotive 
• Regiunea Banat, Serbia şi industria automotive 
• Analiza SWOT a sectorului automotive în Regiunea Vest România şi Regiunea 

Banat, Serbia 
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Studiul s-a folosit de rezultatele unor analize anterioare realizate prin proiecte 

precedente, ca WeSteer şi CLOE, şi adânceşte analiza sectorului prin luarea în 
considerare a aspectelor specifice pentru parteneriatele economice în zonele de graniŃă. 
O parte substanŃială a acestei analize este dedicată chestiunilor care privesc 
managementul clusterelor la nivel transfrontalier, prin comparaŃia bunelor practici la 
nivel european identificându-se şi recomandări specifice pentru situaŃia existentă în zona 
de graniŃă România – Serbia. 

 
În consecinŃă acest studiu este folosit şi ca un instrument în vederea perfecŃionării 

competenŃelor personalului implicat în activităŃile de management a clusterului la nivel 
transfrontalier.  
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                    2 ) Serviciul de Training 
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Serviciul de training pentru anul 2009 pe care AsociaŃia Automotivest l-a oferit 

întreprinderilor din industria construcŃiilor de maşini şi subsectorul automotive, se 
extinde pe trei teme specifice şi anume:  

 
� Implementarea standardelor de calitate care conŃine:   

o Instruiri standarde calitate ( ISO 9001, ISO TS 16949) 
o Instruiri PPAP, VDA 6 
o Instruiri standard mediu ( ISO 14001 ) 
o Instruiri auditori interni calitate 

� Instruiri tehnice care conŃin: 
o CNC Machining 
o Advanced CAD/CAM software 
o Bazele pneumaticii  
o Procesul de prelucrare prin aşchiere  

� Productivitate, îmbunătăŃiri şi cultura organizaŃională care conŃine: 
o Lean. Introducere şi prezentare elemente.  
o Proiectarea fluxului de producŃie 
o Tehnici de îmbunătăŃire ale calităŃii  
o Ingineria pierderilor zero  
o Creşterea eficienŃei echipamentelor (OEE)  
o SixSigma Champion  
o SixSigma Green Belt ( Centura Verde )    

 
Prin intermediul Serviciului de Formare Profesională, AsociaŃia Automotivest şi-a propus 
să vină în sprijinul companiilor din sectorul automotive şi din industria construcŃiilor de 
maşini, pentru a le oferi o gamă de sesiuni de formare pentru a îşi îmbunătăŃi 
standardele de calitate a produselor, a modului de lucru şi pentru a îşi îmbunătăŃi  
procedura de lucru prin angajaŃi calificaŃi. 

 
Pe perioada Mai – Septembrie 2009, AsociaŃia Automotivest a susŃinut cinci sesiuni de 
formare şi anume:  

 
� Sesiune de formare privind Maşinile cu Comandă Numerică 
� Sesiune de formare pentru Grupuri Şcolare şi Licee Profesionale 
� Sesiune de formare privind Standarele de Calitate în Industria ConstrucŃiilor 

           de Maşini – Six Sigma 
� Sesiune de formare privind inspecŃia vizuală la sudare 
� Sesiune de formare pentru organizaŃii de suport 
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Sesiune de Formare privind Maşinile cu Comandă Numerică 
 
În data de 7 Mai 2009 a avut loc Sesiunea de Formare privind Maşinile cu Comandă 

Numerică în cadrul proiectului “Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă 
dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră 
a structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de maşini şi în mod special, 
pentru subsectorul automotive” începând cu ora 09.00, la Universitatea Politehnica din 
Timişoara, Facultatea de Mecanică, Catedra TCM, Laboratorul HTEC, B-dul  Mihai 
Viteazul nr. 1, Timişoara. 

 

                   
 
Sesiunea de formare s-a desfăşurat pe treui etape:  
 
� Prezentarea clusterului susŃinută de Preşedintele AsociaŃiei Automotivest; Raluca 

         Cibu Buzac 
� AplicaŃie CAD/CAM- strung CNC susŃinută de Dl. Prof. Ing. Adrian But şi Marius 

          Cioran, student 
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� Transferul de date , Operarea maşinilor cu comandă numerică  susŃinută de Dl. 

          Prof. Ing. Adrian But şi Marius Cioran şi Ovidiu Balaban, studenŃi  
 
Sesiunea de Formare privind Maşinile cu Comandă Numerică s-a adresat angajaŃilor 

firmelor mici şi mijlocii active în industria construcŃiilor de maşini şi subsectorul 
automotive. Sesiunea a fost susŃinută de către un lector local, Dl. Prof. Ing. Adrian But 
împreună cu studenŃii de la Facultatea de Mecanică. 

 
 
Sesiune de Formare pentru Grupuri Şcolare şi Licee Profesionale 
 
În data de 11 Iunie 2009 a avut loc Sesiunea de Formare pentru Şcoli şi alte UnităŃi 

care formează forŃa de muncă folosită în industria construcŃiilor de maşini şi în special 
pentru sectorul automotive în cadrul proiectului “Promovarea creşterii economice în 
zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcŃie 
transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de maşini şi 
în mod special, pentru subsectorul automotive” începând cu ora 10.00, la Universitatea 
Politehnica din Timişoara, Facultatea de Mecanică, Catedra TCM, Laboratorul HTEC, B-
dul  Mihai Viteazul nr. 1, Timişoara. 

 

               
 
 



 

 30 

ASOCIAłIA AUTOMOTIVEST 

IniŃiativa de cluster în industria auto  
a Regiunii Vest România 

 
ProclamaŃia de la Timişoara 5,  
tel/fax 0256 491981; 0256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro  

 
 
 
 
 
Sesiunea de formare  a cuprins:  
� Prezentarea AsociaŃiei Automotivest şi a proiectului “Promovarea creşterii 

          economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi 
          extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru 
          industria construcŃiilor de maşini şi în mod special, pentru subsectorul 
          automotive”, susŃinută Raluca CIBU BUZAC,   Preşedintele AsociaŃiei 
         Automotivest; 

� Prezentarea Laboratorului HTEC, făcută de Dl. Prof. Ing. Adrian BUT 
� Prezentarea ofertei de expertiză şi a programului de pregătire profesională ale 

          UniversităŃii Politehnica din Timişoara în domeniul operării şi programării 
          Maşinilor cu Comandă Numerică 

� Atelier pe tema “ Reconversie şi pregătire de specialitate a personalului tehnic”     
 
Sesiunea de Formare pentru Şcoli şi alte UnităŃi care formează forŃa de muncă 

folosită în industria construcŃiilor de maşini şi în special pentru sectorul automotive s-a 
adresat responsabililor din unităŃile de formare ( licee, şcoli profesionale şi universităŃi 
) care pregătesc forŃa de muncă din domeniul de interes din proiect. Seminarul a avut 
rolul de a familiariza participanŃi cu noile tendinŃe şi nevoi de forŃă de muncă care 
există la nivel european în industria construcŃiilor de maşini şi, în special, în sectorul 
automotive şi, astfel, de a determina o schimbare în programele de formare 
profesională care să fie convergentă cu tendinŃele pe plan internaŃional.  

 
 
Sesiune de Formare Six Sigma 
 
În data de 19 Iunie 2009 a avut loc Sesiunea de Formare privind Standardele de 

Calitate în Industria ConstrucŃiilor de Maşini în cadrul proiectului “Promovarea creşterii 
economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea 
într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria 
construcŃiilor de maşini şi în mod special, pentru subsectorul automotive” începând cu 
ora 9.00, la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest, Sala de Consiliu, Str. 
ProclamaŃia de la Timişoara, nr.5, Timişoara. 
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Sesiunea de formare a cuprins:  
 
� Prezentarea AsociaŃiei Automotivest şi a proiectului “Promovarea creşterii 

        economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi 
        extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru 
        industria construcŃiilor de maşini şi în mod special, pentru subsectorul 
        automotive”,   susŃinută de Raluca CIBU BUZAC,   Preşedintele AsociaŃiei 
        Automotivest; 
� Introducere în Six Sigma. Ce este Six Sigma. 
� DMAIC – noŃiuni despre : selectarea proiectelor, VOC, MSA. Implementare şi 

          Structură OrganizaŃională – infrastructură, roluri 
 

              
 
Sesiunea de Formare privind Standardele de Calitate în Industria ConstrucŃiilor de 

Maşini s-a adresat angajaŃilor firmelor mici şi mijlocii active în industria construcŃiilor 
de maşini şi subsectorul automotive din zona de graniŃă dintre România şi Serbia. 
Sesiunea a fost o activitate de formare intensivă, susŃinută de un trainer certificat Six 
Sigma. 

 
La Sesiunea de Formare privind Standardele de Calitate în Industria ConstrucŃiilor de 

Maşini în cadrul proiectului “Promovarea creşterii economice  
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în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o 

direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de 
maşini şi în mod special, pentru subsectorul automotive” au  

participat reprezentanŃi ai companiilor din sectorul automotive din Regiunea de Vest 
România.  

 
 
Sesiune de Formare privind inspecŃia vizuală la sudare  
 
În data de 14 şi 15  Iulie 2009 a avut loc Sesiunea de Formare privind Noile 

Tehnologii de Sudare folosite în Industria ConstrucŃiilor de Maşini în cadrul proiectului 
“Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin 
consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster 
pentru industria construcŃiilor de maşini şi în mod special, pentru subsectorul 
automotive” începând cu ora 9.00, la Institutul NaŃional pentru Cercetare - Dezvoltare 
în Sudură şi Încercări de Materiale, Bd-ul M. Viteazul, nr.30, Timişoara 

 
Sesiunea de formare  a cuprins:  
 
1.    Prezentarea AsociaŃiei Automotivest şi a proiectului “Promovarea creşterii 

            economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi 
            extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru 
            industria construcŃiilor de maşini şi în mod special, pentru subsectorul 

          automotive”, susŃinută de Raluca CIBU BUZAC, Preşedintele AsociaŃiei 
          Automotivest; 
   2.    CerinŃe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. 
          CerinŃe noi in domeniul activităŃilor de sudare, referitoare la certificarea 
          personalul şi a firmelor din domeniul automotive (SR EN 3834). 

3. InspecŃia calităŃii materialelor şi a îmbinărilor sudate înainte, pe timpul şi 
             ulterior sudării. 

4. Principalele tipuri de imperfecŃiuni (SR ISO 6520) 
5. Niveluri de acceptare a imperfecŃiunilor (SR EN ISO 5817). 
6. Prezentarea principalelor procedee de control nedistructiv şi a necesităŃilor de 

            certificare a personalului. 
7. Introducere în sarcinile şi responsabilităŃile personalului de coordonare a 

             sudării (SR EN ISO 14731) 
8. Evaluare si remediere defecte. Cauze , remediere si înregistrare. 
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9. InspecŃia vizuală a îmbinărilor sudate. CerinŃe şi recomandări referitoare la 

            personal şi la materiale.  
10. Prezentarea instrumentelor de examinare vizuală. 
11. Verificări metrologice şi de mentenanŃă a echipamentelor de sudare şi de 

             examinare nedistructivă.  
 
 
 

             
 
Sesiunea de Formare privind Noile Tehnologii de Sudare s-a adresat angajaŃilor 

firmelor mici şi mijlocii active în industria construcŃiilor de maşini şi subsectorul 
automotive din zona de graniŃă dintre România şi Serbia. Sesiunea a fost o activitate de 
formare intensivă, susŃinută de un trainer certificat. 

 
La sesiunea de formare au participat reprezentanŃi din Serbia şi reprezentanŃi ai 

unor firme din industria construcŃiilor de maşini şi subsectorul automotive din Regiunea 
Vest România. 
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Sesiune de Formare pentru OrganizaŃii de Suport 
 
În data de 28 septembrie 2009 a avut loc Sesiunea de Formare pentru organizaŃii de 

suport în cadrul proiectului “Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă dintre 
România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a 
structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de maşini şi în mod special, 
pentru subsectorul automotive” începând cu ora 13:00, la Zrenjanin, Serbia. 

 
Pe parcursul sesiunii de formare au fost susŃinute următoarele prezentări:  
 
o Prezentarea clusterului Automotivest  
o Prezentarea  proiectului transforntalier România – Serbia “Promovarea creşterii 

          economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi 
          extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru 
          industria construcŃiilor de maşini şi în mod special, pentru subsectorul 
          automotive” 

o Clustere automotive în Europa: stadiul şi tendinŃe actuale  
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Sesiunea de formare pentru organizaŃii de suport s-a adresat angajaŃilor 

organizaŃiilor de suport pentru afaceri şi firmele cu activitate în industria construcŃiilor 
de maşini şi subsectorul automotive din zona de graniŃă dintre România şi Serbia ca de 
exemplu asociaŃii profesionale, camere de comerŃ şi industrie şi  agenŃii de dezvoltare 
locale şi internaŃionale. 

 
Serviciile au fost descrise în detaliu şi discutate cu participanŃii seminarului pentru a 

explica procedura care este aplicată în furnizarea acestora.  
 
La Sesiunea de Formare au participat, reprezentanŃi ai camerei de comerŃ şi 

industrie, Zrenjanin şi AgenŃia pentru Dezvoltare Socio - Economică Banat din 
Zrenjanin. 
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         3) Serviciul de suport pentru furnizori 
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Având la bază un proiect pilot de construcŃie a unei baze de date cu furnizori 

demarat de AgenŃia pentru Dezvoltare regională Vest în anul 2007, acest serviciu a fost 
lansat la începutul anului 2009 de către AsociaŃia Automotivest. 

 
Destinat firmelor locale de dimensiuni mici si medii (IMM), serviciul de suport pentru 

furnizori are ca scop facilitarea cooperării dintre firmele mari cu activitate în industria 
auto şi firmele locale care provin din industria construcŃiilor de maşini. Totodată, acest 
serviciu are şi o dimensiune internaŃională datorită relaŃiilor internaŃionale pe care 
membrii fondatori ai AsociaŃiei Automotivest le au dezvoltate. 

 
Activitatea acestui serviciu a pornit cu acŃiuni de dezvoltare a portofoliului de 

furnizori existent iar acum continuă prin acŃiuni de colectare a nevoilor firmelor 
multinaŃionale din Regiunea Vest. Astfel au fost vizitate trei firme multinaŃionale din 
regiune şi au fost lansate cereri de ofertă pentru una din ele, urmând ca în perioada 
imediat următoare să fie lansate şi pentru cea de-a doua. 

 
Pentru prima firmă multinaŃională au fost lansate de către AsociaŃia Automotivest 

cereri de ofertă către 8 firme locale şi au fost recepŃionate  oferte din partea a trei 
dintre ele. 

 
Metodologia folosită se bazează pe confidenŃialitate absolută până la prima întâlnire 

din mai multe motive: 
 
o Protejarea informaŃiei din baza de date din punct de vedere al drepturilor de 

          autor; 
o Protejarea informaŃiilor pentru evitarea contactului direct între furnizori şi 

          clienŃi; 
o Evitarea speculaŃiilor referitoare la cotaŃiile de preŃ; 
o Evitarea prejudecăŃilor faŃă de anumite firme client multinaŃionale; 
 
Astfel, procedura constă în lansarea unei cereri de ofertă către potenŃialii furnizori, 

bazate pe cerinŃele firmei client, iar cotaŃia de preŃ este apoi transmisă acesteia 
pentru validare. Cererea de ofertă este însoŃită de planşe desenate şi specificaŃii 
suplimentare dacă este cazul. Înainte de ofertare pot apărea activităŃi de negociere 
pentru derogări de materiale în cazul în care firma ofertantă consideră că nu poate 
elabora o ofertă competitivă datorită preŃului materialelor. În viitor vor fi lansate 
cereri de ofertă cu preŃul pe material prestabilit, datorită faptului ca el va fi 
achiziŃionat de la furnizori agreaŃi ai firmei client. 
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Variantele pot fi: acceptarea ofertei sau constatarea unui potenŃial de negociere a 

acesteia pentru a se ajunge la un nivel de preŃ convenabil. Apoi, daca firma client 
agreează oportunitatea unei întâlniri, AsociaŃia Automotivest prin unul din consultanŃii 
săi stabileşte data şi ora, iar apoi organizează întâlnirea la sediul acesteia. Identitatea 
celor două firme este dezvăluită înaintea întâlnirii. După prima întâlnire, care este 
monitorizată de un consultant al AsociaŃiei Automotivest, firmele sunt libere să 
negocieze mai departe posibilitatea semnării unui contract. 

 
Valoarea adăugată pe care acest serviciu o oferă ambelor părŃi (furnizorilor 

potenŃiali şi firmelor client) constă în: 
 
o Cercetarea primară de piaŃă care constă în identificarea firmelor şi colectarea 

de informaŃii necesare pentru promovarea firmelor furnizoare către clienŃi. Această 
activitate este consumatoare de resurse pentru firmele client datorită netransparenŃei 
pieŃei din România. 

o Posibilitatea accesării de noi clienŃi prin intermediul relaŃiilor prestabilite de 
AsociaŃia Automotivest, confidenŃialitatea procedurii acestui serviciu oferind garanŃia 
unei discuŃii corecte în cazul validării de către firma client. Posibilitatea accesării unor 
aşa-zise „porŃi de intrare” în firmele client multinaŃionale la nivel de „line 
management”, unde competenŃele de piaŃă şi decizie pot fi mult mai largi (achiziŃii 
pentru unităŃi de producŃie din mai multe Ńări, etc) 

 
În consecinŃă, activitatea acestui serviciu de suport pentru furnizori este mai mult 

decât o simplă intermediere, aducând valoare adăugată relaŃiei dintre furnizor şi client 
şi facilitând apropierea rapidă de posibilitatea semnării de contracte de colaborare. 

   Descrierea procedurii este prezentată în Anexa I. 
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4) ActivităŃi de coordonare şi secretariat ale 
AsociaŃiei Automotivest 
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Adunarea Generală a AsociaŃiei Automotivest din 6 martie 2009 
 

În data de 6 Martie 2009 a avut loc Adunarea Generală a AsociaŃiei Automotivest, 
susŃinută la Sala de Consiliu a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Timişoara.  

 

                   
 
 
 ParticipanŃii Adunării Generale au fost:  
 
Doamna Adriana Deaconu, Şef Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, 

Primăria Timişoara; Doamna Aurelia Junie, Director Executiv, Primăria Timişoara; 
Doamna Andrea Kranowszky Nagy, Organizator RelaŃii, Camera de ComerŃ, Industrie şi 
Agricultură Arad; Domnul Valentin Bicu, Coordonator, Fraunhofer Contact Office 
Timişoara;  Domnul Radu Negrilă, Şef Lucrări, Universitatea Aurel Vlaicu Arad;  Domnul 
Bogdan Purcherea, Director Comercial, Interpart Production; Domnul Miomir Vlascici, 
Director Comercial, Inteliform; Domnul Cristian Bleotu, Manager Proiect, AsociaŃia 
Automotivest; Domnul Sorin Maxim, Director General, ADR Vest; D-ra Raluca Cibu 
Buzac, Preşedinte, AsociaŃia Automotivest; Domnul Cristin Cistelecan, Şef Birou 
InvestiŃii, ADR Vest; Domnul Adrian But, Cadru Didactic, Universitatea Politehnica 
Timişoara; D-ra Liliana Birău, Consilier Juridic, ADR Vest; Doamna Corina Verzea, 
Consultant InvestiŃii, ADR Vest. 
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Ordinea de Zi a Adunării a cuprins:  
1. Aprobarea Planului de Activitate pe anul 2009 
2. Prezentarea proiectului CCSD ( Centrul de CompetenŃe pentru Dezvoltarea 

             Furnizorilor ) propus de Fraunhofer IPA Stuttgart 
3. Aprobarea bilanŃului AsociaŃiei Automotivest pe anul 2008 
4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009 
5. Diverse 
� Prezentarea costurilor de înfiinŃare ale AsociaŃiei Automotivest 
� Aprobarea propunerii de plată în tranşe a contribuŃiei membrilor 
        fondatori ai AsociaŃiei Automotivest 
� Aprobarea cuantumului contribuŃiei noilor membrii ai AsociaŃiei Automotivest 
� Alegerea Consiliului Director al AsociaŃiei Automotivest 
 
Întâlnirea a început prin prezentarea planului de Activitate al AsociaŃiei 

Automotivest pe anul 2009, susŃinută de către Preşedintele AsociaŃiei, Raluca Cibu 
Buzac, cu următoarele activităŃi:  

 
1. OperaŃionalizarea unităŃii de management al clusterului 
2. Elaborarea planului de afaceri al clusterului 
3. Derularea Serviciului de Promovare, comunicare şi internaŃionalizare pentru 

membrii clusterului 
4. Derularea Serviciului de Suport pentru potenŃiali furnizori 
5. Derularea Serviciului de Training 
6. Implementarea proiectului “Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă 

dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră 
a structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de maşini şi, în mod special, 
pentru subsectorul automotive” co-finanŃat prin programul Phare 2006 România - Serbia 

7. Atragerea de finanŃări prin intermediul proiectului 
Planul de activitate pe 2009 s-a votat şi aprobat în unanimitate. 
 
Apoi, Dl. Valentin Bicu, a realizat o prezentare a societăŃii Fraunhofer şi a 

proiectului CCSD. Beneficiile pe care Centrul de CompetenŃe l-ar aduce firmelor din 
regiune ar fi accesul la o infrastructură de servicii specializate pe necesităŃile acestui 
sector industrial; rezultate relevante ale unor activităŃi de cercetare aplicată, rezultate 
din interrelaŃionarea întreprinderilor şi UniversităŃilor, precum şi suport know-how 
pentru punerea în practică. Oferta de servicii a Centrului cuprinde Dezvoltare şi ofertă 
de servicii pentru industria automotive locală; SusŃinerea furnizorilor locali în domenii 
precum calitate, productivitate, logistică, flexibilitate şi management, printr-o ofertă 
de consultanŃă avizată; Pregătirea şi calificarea personalului; Proiecte de cercetare şi 
consultanŃă în domeniul automotive. 
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Pentru alegerea Consiliului Director s-au votat în unanimitate următoarea 

componenŃă: 
� Raluca Cibu Buzac, Preşedinte 
� Ioan Silea, Vicepreşedinte 
� Andrea Szilvia Kranowszky Nagy, Membru 
� Miomir Vlascici, Membru 
� Adriana Deaconu, Membru 
 
   Consiliul Director a fost votat în unanimitate. 
  
În ceea ce priveşte Aprobarea cuantumului contribuŃiei noilor membrii ai AsociaŃiei 

Automotivest, acesta va fi de 1000 de euro pe an cu o reducere de 25% pentru membrii 
noi. ContribuŃia anuală a membrilor fondatori va rămâne conform Hotărârii nr.1 din 
data de 7 Noiembrie 2008, şi anume 3000 de euro, plătibilă în tranşe de 750 de euro. 

 
 
 
Adunarea Generală a AsociaŃiei Automotivest din 15 iulie 2009 
 

În data de 15 iulie 2009 a avut loc Adunarea Generală a AsociaŃiei Automotivest, 
susŃinută la Sala de Consiliu a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Timişoara.  

 
ParticipanŃii Adunării Generale au fost:  
 

Doamna Mihaela  MaşniŃă – Consilier Municipiul Timişoara, Doamna Andrea 
Kranowszky Nagy – Director RelaŃii Externe, Camera de ComerŃ  Industrie şi 
Agricultură Arad, Domnul Octavia Culda – Director Centrul de informare 
tehnologică , Camera de ComerŃ  Industrie şi Agricultură Timişoara, Domnul Radu 
Negrilă – Şef lucrări, Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Domnul Sandu Gavra – 
Director Economic, Interpart Production, Domnul Miomir Vlascici – Administrator, 
Inteliform, Domnul Cristian Bleotu – Manager proiect, Automotivest , Domnul Sorin 
Maxim – Director general, ADR Vest, D-ra Raluca Cibu Buzac – Preşedinte, 
Automotivest, Domnul Cristin Cistelecan – Şef Birou InvestiŃii, ADR Vest, Domnul 
Adrian But – Responsabil tehnico –ştiinŃific, Automotivest, Domnul Ioan Silea – 
Director Departament Automatică, Universitatea Politehnica Timişoara, Domnul 
Viorel Pantiuc – Administrator, Centrul de Prelucrări Mecanice Bocşa , D-ra Liliana 
Birău – Consilier juridic, ADR Vest, D-ra Monica Mihăilă– Asistent Manager, 
Automotivest 
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Ordinea de zi a şedinŃei a fost următoarea: 

1. Prezentarea Raportului de Activitate al AsociaŃiei Automotivest pentru 
     perioada Ianuarie – Iunie 2009   
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statului  AsociaŃiei 
     Automotivest pentru schimbarea denumirilor „Primăria Timişoara” şi 
     „Primăria Arad” în „Municipiul Timişoara” şi „Municipiul Arad”.  
3. Aprobarea aderării noilor membrii, care au depus Expresii de Interes, în 
     AsociaŃia Automotivest 

� SC Mahle Componente de Motor SRL 
� Centrul de Prelucrări Mecanice Bocşa SRL 

4. Aprobarea onorariilor AsociaŃiei Automotivest pentru serviciile oferite: 
� Serviciul de Training 
� Serviciul de Suport pentru potenŃiali furnizori 

5. Prezentarea stadiului colectării contribuŃiilor membrilor fondatori ai 
AsociaŃiei Automotivest 

 

D-ra Raluca Cibu Buzac a prezentat raportul de activitate pentru perioada Ianuarie 
– Iunie 2009  care constă în următoarele activităŃi: 

1. ActivităŃi de coordonare şi secretariat ale AsociaŃiei Automotivest  
2. Serviciul de Promovare, Comunicare şi InternaŃionalizare al AsociaŃiei 

Automotivest  
3. Serviciul de Training 
4. Serviciul de suport pentru furnizori  
5. ActivităŃi specifice ale proiectului „Promovarea creşterii economice în zona 

de graniŃă dintre România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o 
direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru industria 
construcŃiilor de maşini şi, în mod special, pentru subsectorul automotive”, 
Phare CBC 2006 

6. Diverse  
 
Modificările Actului Constitutiv şi a Statului  AsociaŃiei Automotivest au fost votate 
în unanimitate. 
 
Aprobarea aderării firmelor „Mahle Componente de Motor’ şi „Centrul de 
Prelucrări Mecanice Bocşa” în AsociaŃia Automotivest  a fost votată în 
unanimitate. 
 
D-ra Raluca Cibu Buzac a prezentat şi a explicat costurile propuse pentru serviciul 
de training pe care AsociaŃia Automotivest îl oferă. 
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DL Cristian Bleotu a propus realizarea unei sume estimative pentru cursuri pentru 
un număr de 10 participanŃi luând în considerare toate costurile care intervin la un 
training 
 
D-ra Raluca Cibu Buzac, a concluzionat că onorariul pentru serviciul de training va 
fi exprimat astfel : 150 eur / zi / part., cost aplicabil pentru minimul de 10 
participanŃi, iar cheltuielile suplimentare ( echipamente sau cheltuieli legate de 
gradul de complexitate al trainingu-lui) vor fi bugetate în consecinŃă. 
 
DL Sorin Maxim a precizat că foloseşte multe resurse pentru a realiza 
intermedierea între cumpărător şi furnizor. Dacă AsociaŃia ar fi fost privată, nu ar 
fi făcut faŃă din punct de vedere financiar la astfel de servicii. De asemenea, Dl 
Maxim a precizat că, furnizorul nu va plăti suma dacă, contractul nu se realizează 
ci doar cumpărătorul. În consecinŃă, va trebui ca AsociaŃia Automotvest să 
formalizeze în detaliu etapele care vor fi parcurse în cadrul serviciului de suport 
pentru furnizori, în timp cât mai scurt .A propus acordarea unei  marje negociabilă 
de 25 %  pe tarifele propuse ( 2000  de euro pentru cumpărători şi 2% din valoarea 
contractului pentru furnizor ) 
 
Onorariile pentru Serviciul de Training şi Serviciul de Suport pentru potenŃiali 
Furnizori au fost votate în unanimitate.  

 
 
 
Ghidul Intern al AsociaŃiei Automotivest: 
 
Ghidul AsociaŃiei Automotivest, organism neguvernamental, nonprofit, apolitic, cu 

personalitate juridică, constituită în luna iunie 2007, se adresează reprezentanŃilor 
AsociaŃiei şi are ca scop crearea unei perspective concise asupra obiectivelor, 
activităŃilor şi derularea serviciilor pe care asociaŃia le întreprinde. 

 
Acest ghid a fost elaborat pentru anul 2009 şi se axează pe cele trei servicii pe care 

AsociaŃia Automotivest le oferă şi anume Serviciul de Promovare, comunicare şi 
internaŃionalizare, Serviciul de Training şi Serviciul de Suport pentru potenŃiali furnizori. 

 
Ghidul AsociaŃiei furnizează toate informaŃiile necesare pentru a putea îndeplini 

obiectivele AsociaŃiei şi buna desfăşurare a serviciilor oferite pe anul 2009 şi cuprinde: 
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� Ghid referitor la derularea serviciilor în cadrul AsociaŃiei Automotivest 
� Material de promovare al AsociaŃiei Automotivest 
� Ghid de realizare a vizitelor la firme: potenŃial membre 
� Model raport pentru vizite 
� Ghid intern pentru aderarea la reŃea 
� Model Expresie de interes pentru noi membrii 
� CondiŃii Generale ale membrilor AsociaŃiei Automotivest conform Statut 
� Oferta sesiunilor de formare pe anul 2009 oferită de AsociaŃia Automotivest 
� Ghid de suport pentru furnizori 
� Fişă de furnizori – supplier 
� Fişă de cumpărători – buyer 
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5) PROIECTE 
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1.  “Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin 
consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a structurilor de tip 
cluster pentru industria construcŃiilor de maşini şi, în mod special, pentru 
subsectorul automotive”, PHARE CBC Romania – Serbia 2006 

 

Perioada de implementare : 19 septembrie 2008 – 18 noiembrie 2009 

Obiectivul general : susŃinerea unei dezvoltării economico-sociale echilibrate şi 
integrate în zona de graniŃă dintre România şi Serbia prin activităŃi care vizează 
îmbunătăŃirea cadrului instituŃional de suport IMM-urile active în industria 
construcŃiilor de maşini şi în sub-sectorul automotive în zona de impact a 
proiectului. 

Obiective specifice ale proiectului sunt :   

� dezvoltarea într-o direcŃie tranfrontalieră, prin implicarea de parteneri din 
zona de graniŃă din Serbia, a cadrului instituŃional de susŃinere a industriei 
construcŃiilor de maşini şi, în mod special, a subsectorului automotive 
iniŃiat în jurul iniŃiativei de creare a unui cluster de profil în Regiunea Vest;  

�  consolidarea infrastructurii de susŃinere a reŃelei de suport pentru industria 
construcŃiilor de maşini la nivel transfrontalier prin dotarea 
corespunzătoare şi întărirea capacităŃii operaŃionale a unităŃii de 
management a clusterului;  

�  întărirea competitivităŃii IMM-urilor din România şi Serbia active în 
industria construcŃiilor de maşini şi în subsectorul automotive şi încurajarea 
integării acestora în reŃele parteneriale transfrontaliere;  

�  creşterea gradului de conştientizare din partea unităŃilor de fomare 
profesională de profil a noilor nevoi şi tendinŃe de pe piaŃa europeană a 
forŃei de muncă din industria construcŃiilor de maşini 

Partenerii implicaŃi în proiect: AsociaŃia „Automotivest” (organizaŃie aplicantă) şi 
AgenŃia de Dezvoltare Socio-Economică Banat (partener din Serbia). Deşi acest 
proiect este primul proiect de acest tip implementat de cele două organizaŃii, 
membrii ai organizaŃiilor care constituie „Automotivest” au avut contacte 
individuale cu angajaŃi ai ADRSE Banat şi cu alte organizaŃii active în zona de 
graniŃă Serbia-România (Voivodina Investment Fund).  
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ActivităŃi: 

A. ActivităŃi de Consolidare InstituŃională şi Integrare Transfrontalieră: 

o dezvoltarea capacităŃii operaŃionale a UnităŃii de Management a Clusterului 
prin dotarea adecvată a UnităŃii de Management a Clusterului şi 
restructurarea pachetului de servicii în vederea acŃiunii la nivel 
transfrontalier;  

o  crearea unui centru demonstrativ virtual pentru firmele automotive 
capabil să funcŃioneze la nivel transfrontalier  

o  studiu  

B. ActivităŃi de Formare Profesională: 

o 3 sesiuni de formare adresate IMM-urilor româneşti şi sârbe din industria 
construcŃiilor de maşini: (a) maşini cu comandă numerică, b) tehnologii de 
sudare c) standarde de calitate pentru IMM-urile de profil ii)  1 seminar de 
formare pentru organizaŃiile de suport a afacerilor, 1 seminar pentru şcoli 
şi unităŃi de formare.  

C. ActivităŃi de Promovare şi Comunicare:  3 conferinŃe de promovare, pagină de 
internet, 1 catalog al firmelor locale active în sectorul automotive, un pachet de 
promovare a clusterului automotive, alte materiale de promovare 

 D. ActivităŃi de InternaŃionalizare şi Diseminare: 4 vizite de schimb de experienŃe, 
1conferinŃă internaŃională   

E. ActivităŃi de Management 

Beneficiari: Firme mici şi mijlocii din sectorul automotive active în zona eligibilă, 
unităŃi de formare profesională relevante pentru industria constructoare de maşini 
şi sectorul automotive, industria construcŃiilor de maşini în ansamblul ei din zona 
eligibilă din România şi Serbia 

Rezultate: 

• Crearea unei reŃele transnaŃionale funcŃionale care a integrat clusterul 
incipient existent în sectorul automotive în Regiunea Vest cu firme şi 
organizaŃii de suport pentru afaceri din Serbia;  

• Capacitate operaŃională sporită la nivelul unităŃii de management a 
clusterului  

• creşterea competenŃelor reprezentanŃilor unităŃilor de formare participante 
la seminarul de profil organizat prin proiect,  
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• Promovarea clusterului la nivel european şi relaŃionarea cu reŃele şi 
clustere relevante din Europa, în special cu cele active la nivel 
tranfrontalier 

 

2.  WeSteer – AcŃiuni de suport pentru crearea unui cluster bazat pe cercetare în 
sectorul automotive al Regiunii Vest România" 

 

Proiectul "WeSteer" - "Support Actions for the Emergence of a Research-Driven 
Automotive Cluster in West Romania" - a fost elaborat de către ADR Vest în 
parteneriat cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, firma Interpart 
Production şi AsociaŃia "Tehimpuls". Proiectul îşi propune să faciliteze formarea 
unui cluster în sectorul industriei automotive printr-o serie de acŃiuni de 
consolidare instituŃională şi de încurajare a cooperării dintre mediul universitar şi 
cel de afaceri. 
 
ReŃeaua de parteneri care  susŃine acest proiect cuprinde pe lîngă AgenŃia pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest care acŃioneaza ca şi coordonator al acestei 
iniŃiative, Universitatea Politehnica din Timişoara, Compania Interpart Production 
SA şi AsociaŃia TehImpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic.  

 
Universitatea Politehnica Timişoara, una dintre cele mai mari si 

binecunoscute universităŃi tehnice din Europa Centrala şi de Est, participă în acest 
proiect în urma interesului său explicit de sincronizare a strategiilor şi politicilor 
academice proprii cu nevoile industriei locale.   
Rolul UPT în cadrul proiectului We Steer etse  acela de a coordona Pachetul de 
lucru AcŃiuni de susŃinere a cooperării dintre domeniul cercetarii şi IMM din 
sectorul auto.  

Compania Interpart Production SA a fost fondată în anul 2004 de către 
Banuinvest împreună cu Fondul de InvestiŃii SEAF - companie americană 
specializată în investiŃii pe pieŃe care au nevoie de capital. Interpart Production 
este specializată în tehnologia injecŃiei de mase plastice, vopsirea şi decorarea 
maselor plastice, precum şi montajul acestora în subansamble. 

Rolul Interpart în proiect este acela de a coordona pachetul de lucru vizând 
informarea şi comunicarea. În plus, Interpart va fi implicată activ în această  
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iniŃiativă în calitate de beneficiar direct al proiectului  pilot de cooperare de tip 
business-to-academia. Acest  proiect pilot vizează identificarea unei soluŃii de 
către specialiştii UPT pentru problema tehnicilor de generare automată a 
traiectoriilor complexe pentru maşinile cu comandă numerică, soluŃie care va fi 
ulterior implementată în sistemul de producŃiei al companiei Interpart.  

AsociaŃia TehImpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic 
este o instituŃie-proiect iniŃiată în cadrul Strategiei Regionale de Inovare a 
Regiunii Vest. AsociaŃia a fost constituită legal în Septembrie 2006 şi are ca 
misiune stimularea economiei regionale şi creşterea capacităŃii competitive a 
companiilor regionale prin promovarea inovării şi a dezvoltării tehnologice.  

PrezenŃa TehImpuls in proiectul We Steer decurge direct din obiectivul 
organizaŃiei de a promova iniŃiativele colaborative între întreprinderi şi instituŃii 
de cercetare, dezvoltare şi inovare. Rolul TehImpuls în proiectul We Steer este 
acela de a coordona pachetul de lucru referitor la Consolidarea Cognitivă şi 
Networking InternaŃional.   

 
Principalele activităŃi care vor fi incluse în proiect sunt integrate in şase pachete 
de lucru (WPs), fiecare cu sarcini specifice: 
 

• WP1: Suport instituŃional pentru clusterul auto bazat pe cunoaştere în 
Regiunea Vest  

o Actualizarea analizei sectoriale a industriei auto: 
o InfiinŃarea unităŃii de management a clusterului auto 
 

• WP2: AcŃiuni de suport pentru Cooperarea dintre actorii din domeniul 
cercetare-Dezvoltare şi IMM din sectorul automotive  

o Crearea unei infrastructuri pentru susŃinerea activităŃiilor 
cooperative 

o Crearea unor forumuri regionale de CD pe teme relevante pentru 
clusterul auto (tehnici de sudură, maşini CNC) 

o AcŃiuni de susŃinere a unui proiect pilot între UPT şi Interpart 
Production pe tema generării automate a traiectoriilor complexe 
pentru maşinile cu comandă numerică 

 
• WP3: Informare şi Comunicare 

o IniŃierea unei structure de comunicare între potenŃialii membrii ai 
clusterului prin intermediul unor evenimente regulate (mese rotunde, 
ateliere de lucru, vizite de studiu) 
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o Crearea unor instrumente eficiente de comunicare (pagina web, 
newsletter) 

 
• WP4: Consolidare Cognitivă şi Networking InternaŃional  

o Networking şi Diseminare a cunoaşterii pe tema maşinilor cu comandă 
numerică 

o Vizite de studiu 
 

• WP5: Evaluare şi Diseminare  
o Elaborarea unei strategii de marketing şi internaŃionalizare şi a unor 

materiale relevante 
o Planuri multianuale de acŃiune pentru managementul clusterului 
o Schimb de informaŃii şi mentoring cu clustere automotive funcŃionale 

din Europa  
• WP6: Managementul Proiectului  

o Facilitarea cooperării între parteneri 
o Evaluarea rezultatelor livrate în cadrul proiectului 
o Pregătirea rapoartelor de parcurs regulate  
o Organizarea întâlnirilor de coordonare 
o Probleme legale şi financiare  

 
Cele mai importante activităŃi ale proiectului vizează:  
 

• crearea unităŃii de management pentru clusterul auto din Regiunea Vest,  
• susŃinerea cooperării între actorii domeniului cercetare-dezvoltare şi IMM 

din sectorul auto (inclusiv iniŃierea unui proiect pilot colaborativ între 
Universitatea Politehnica din Timişoara şi compania Interpart Production pe 
tema maşinilor cu comandă numerică),  

• crearea unor instrumente de comunicare şi networking pentru potenŃiali 
membri ai clusterului auto, inclusiv oportunităŃi de învăŃare din bunele 
practici existente la nivel european, 

• elaborarea unui plan de acŃiune multianual pentru managementul 
clusterului 

• elaborarea strategiei de marketing şi internaŃionalizare a clusterului    
 
Proiectul îşi propune să obŃină următoarele rezultate:  
 

• un raport actualizat despre sectorul automotive din Regiunea Vest,  
• o bază de date cu instituŃii de cercetare-dezvoltare 
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• o bază de date cu firme din sectorul auto 
• o strategie pentru intensificarea cooperării dintre actorii CDI şi companiile 

din sectorul auto, 
• un proiect pilot de cooperare între mediul academic şi industria auto, 
• o platformă web 
• un newsletter,  
• o serie de ateliere de lucru pe tema maşinilor cu comandă numerică şi 

tehnicilor de sudură,  
• un plan multianual de acŃiune pentru administrarea clusterului auto  
• o strategie de marketing şi materiale de promovare 
• o strategie de internaŃionalizare.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      


