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INTRODUCERE 

 

ASOC IAŢ IA  AUTOMOTIVEST este coordonată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi a 

fost constituită în luna iunie 2007 cu misiunea facilitării creşterii competitivităţii de piaţă a 

membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru industria auto.  

MEMBRI I  CLU STERUL UI  AUTOMOTI VEST sunt întreprinderi din industria construcţiilor de 

maşini şi subsectorul automotive precum Continental Automotive Romania , Interpart 

Production SRL, Centrul de Prelucrări Mecanice Bocşa srl, Inteliform SRL, Yazaki Component 

Technology,  instituţii publice, universităţi şi camere de comerţ. 

OBIECT IVELE  Asociaţiei AutomotiVEST pentru anul 2012 au fost:  

 creşterea numărului de furnizori regionali   

 operaţionalizarea pachetului de cluster 

 dezvoltarea serviciului de suport pentru furnizori. 

SERVICI ILE  pe care Asociaţia AutomotiVEST le oferă sunt: 

 SERVICI UL  DE  PROMOV AR E ,  COMU NI CARE Ş I  I NTER N AŢIO NALI Z ARE  - se referă la creşterea 

vizibilităţii întreprinderilor din Regiunea Vest în cadrul sectorului automotive şi facilitarea 

de cooperări de afaceri cu parteneri internaţionali. 

 SERVICI UL  DE  TRAI NI NG  ajută la creşterea competenţelor personalului angajat în cadrul 

sectorului automotive prin intermediul unor sesiuni de instruire. 

 SERVICI UL  DE  DEZVOLT A RE A FURNIZORILOR  - se referă la creşterea competenţelor 

firmelor din Regiunea Vest în vederea furnizării companiilor din lanţul automotive.  
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REZULTATELE  OBŢINUTE  ÎN  ANUL  2012 

 

A.  ATRAGEREA DE  NOI  ME MB RI   

În urma Adunarii Generale a  Asociatiei din data de 27 

August 2012, o serie de firme si organizatii care si-au 

exprimat interesul, au devenit membrii Asociaţiei 

AutomotiVEST : 

 

1.  CONTI NE NTAL  AUTOMOT I VE  ROMANI A  

2.  YAZ AKI  CO MPONE NT TECH NOLOGY   

3.  ASOC IAT IA  TEHIMP ULS  

4.  FU ND ATI A ROM ANO -GER MANA DE  PREG ATIRE  S I  

PERFECTIO NARE PRO FE SI ONAL A I N DO MEN IUL  

CONSTRU CTI ILOR T I MI SO ARA  

5.  INSTITUT UL  NAŢIO NAL  DE  CERCET ARE -

DEZVOLTARE PE NTRU  ELE CTROCHIM IE  Ş I  MATERIE  

CONDE NSATĂ  

 

CONTI NE NTAL  AUTOMOTI VE  ROMANI A ,  ca parte a Grupului Continental AG este unul dintre cei 

mai importanti furnizori de echipamente electronice pentru industria auto acoperind domeniile 

sistemelor de siguranta la franare, afisajelor de bord respectiv de componente ale sasiului 

vehiculelor (asistenta electronica la parcare). 

Activitatea majora este cea de cercetare-dezvoltare in domeniul industriei auto, avand ca 

obiective strategice reducerea poluarii vehiculelor, cresterea sigurantei in exploatare a acestora, 

scaderea consumurilor de combustibil si cresterea interactivitatii dintre vehicule si mediul 

inconjurator. 

Continental Automotive Romania are 4 locatii in Romania – un centru de cercetare dezvoltare la 

Timisoara, o fabrica de componente electronice auto la Timisoara, un centru de cercetare-

dezvoltare la Iasi, si o fabrica de componente electromecanice (pompe de combustibil) la 

Brasov. 
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GRUPUL  YAZAKI  oferă o gamă diversă de produse în sectoarele globale, automobile și de mediu 

Systems. Am început de curând să se extindă într-un sector de afaceri al treilea, în principal în 

domeniile de asistenta medicală, servicii legate de mediu și de afaceri. 

YAZAKI furnizează un spectru larg de produse care susţin electronica auto, cu un accent pe  

sisteme de cablaje, instrumente și subansambluri electronice. 

Incepand ca o companie de producţie în 1929, YAZAKI a acumulat peste 75 de ani de experienţă, 

realizând îmbunătăţiri continue în multe domenii, cum ar fi consultanţa, dezvoltarea și 

gestionarea ciclului de viaţă, bazate pe ample experienţe. Ca o întreprindere globală de succes, 

YAZAKI se mândrește cu utilizarea celor mai noi si moderne procese, echipamente și 

instrumente stabilind cele mai recente tendinţe și criterii de referinţă în ceea ce priveşte 

calitatea. 

YAZAKI are locaţii în 38 de ţări din întreaga lume. 

 

ASOC IAT IA TEHI MPUL S -  Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic este o organizaţie 

care a rezultat din Strategia Regională de Inovare 2004-2006, fiind creat în septembrie 2006. 

Tehimpuls are ca obiectiv creşterea economică a Regiunii Vest prin intermediul inovării şi 

dezvoltării tehnologice.  

Membri:  

• Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

• Universitatea de Vest din Timişoara 

• Universitatea Politehnica din Timişoara 

• Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad 

• Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

• Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest 

• Asociaţia Inginerilor din România – Filiala Timişoara  

• SC Obrist Eastern Europe SRL 

• SC Azur SA 

• Centrul de Afaceri Resita 

Servicii:  

 Comercializarea rezultatelor cercetării şi intermedierea de transferuri tehnologice 

 Consultanţă pentru implementarea de soluţii tehnologice în întreprinderi 

 Consultanţă pentru elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană 

 Training 
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FU ND ATI A RO MANO -GE RMANA DE  PREG ATIRE  S I  PERFE CTIONARE  PROFE SIO NAL A IN  

DOME NIUL  CO NSTR UCTI I L OR T IMI SO AR A  

Înfiinţare 

20 aprilie 1992, urmare a semnarii protocolului la nivel interguvernamental romano-german; 

25 mai 1993, inaugurarea Centrului de Pregatire si    Perfectionare Profesionala. 

Obiective 

 promovarea si dezvoltarea meseriilor in Romania 

 cu accent pe domeniul constructiilor si sprijinirea  

 reintegrarii emigrantilor romani reantorsi in tara. 

Grupuri ţintă 

 someri intre 18-45 ani;  

 intreprinzatori mici si mijlocii; 

 repatriati; 

 tineri absolventi de scoala generala si liceu 

Bază materială 

Activitatea Fundatiei Romano-Germane din Timisoara se desfasoara intr-o cladire complet 

renovata si adaptata al cerintele procesului de invatamant, situata pe str. Calea Aradului nr.56 si 

dispune de urmatoarele facilitati: 

 Organizare: Fundatie - ONG  

 28 angajati permanenti, 10 colaboratori externi(din  care: 16 cadre didactice, specialisti 

cu multiple perfectionari in Germania si Austria); 

 sistem de formare profesionala: dual (33% teorie, 67% practica; model german); 

 cursuri de formare profesionala cu durata intre 2,5 - 28 luni; 

 curs de perfectionare profesionala cu durata de 2-5 saptamani; 

  

INSTITUT UL  NAŢ IONAL  D E  CERCETARE -DEZVOLT AR E PENTRU ELECTROCHI MI E  Ş I  MATERIE  

CONDE NSATĂ  

INCEMC Timişoara a fost înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr.1315 / 25.11.1996, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 338 din 11 decembrie 1996 în urma reorganizării şi 

fuzionării următoarelor unităţi teritoriale: 

- Institutul de Electrochimie din Timişoara 

- Institutul de Cercetare a Materiei Condensate din Timişoara 
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- Laboratorul de Electrochimie din cadrul ICECHIM Bucureşti.  

- Secţia de Electrochimie ICECHIM din Timişoara 

INCEMC Timişoara este coordonat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România (MEdC) prin 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS).  

Domenii de activitate: 

Coduri CAEN conform Ordinului INS nr.  337 / 20.04.2007 

Activitatea principală: CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

Activitatea de cercetare fundamentală şi aplicativă este orientată spre următoarele direcţii de 

cercetare: 

1. Protecţia mediului prin metode electrochimice: abordarea unor metode moderne de 

monitorizare, de prevenire şi de eliminare a poluării mediului; 

2. Aspecte energetice ale sistemelor electrochimice: dezvoltarea unui compartiment care să se 

specializeze în domeniul energetic al electrochimiei, cu accent pe reducerea consumurilor 

energetice şi rentabilizarea proceselor electrochimice; 

3. Tehnologii electrochimice moderne: teoria reactoarelor electrochimice, care reuneşte 

discipline ştiinţifice şi inginereşti cum ar fi electrochimia, chimia-fizică, ingineria fenomenelor de 

transport de masă şi căldură, modelarea matematică şi optimizarea, cinetică chimică. 
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B.  DEZVOLTAREA FUR NIZOR I LOR  

Nevoile de servicii, echipamente şi instruire/formare pe care firmele le  

semnalează în regiune sunt permanent monitorizate de cluster. Acestea  

sunt evidenţiate mai jos: 

DOMENI I/ ACTIV IT ĂŢI :  

 Prototipuri mase plastice; 

 Testare:  

o Mecanică; 

o Termică; 

o Electrică. 

 Măsurare 3D; 

 Teste chimice materii prime; 

 Simulări soft mase plastice; 

 Pneumatică şi hidraulică. 

TRAI NI NG/  FOR MARE :  

 Securitatea muncii; 

 Curs polimeri/mase plastice; 

 Curs pneumatică; 

 Curs automatizări;  

 Curs CAD-CAM; 

 Curs prelucrări prin aşchiere; 

 Curs Six Sigma, AIAG, Lean etc. 
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C.  ELABOR AREA Ş I  I MPLEME NTARE A DE  PRO IECTE   

1.  CENTRU  REG IONAL  DE  CO MPETENŢE  Î N  SECTOR UL  AUTOMOTIVE  –  CERC 

 

Experţii Asociaţiei AutomotiVEST au contribuit la finalizarea cererii de finanţare pentru proiectul 

Centru Regional de Competenţe în Sectorul Automotive – CERC, proiect aparţinând Primăriei 

Timişoara.  

 

                           
 

 

Reprezentanţii Primăriei Timişoara şi cei ai ADR Vest au semnat un contract de finanţare din 

fonduri europene care va permite construirea Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a 

Furnizorilor în sectorul Automotive. Proiectul în valoare de 12,6 milioane de lei va permite 

construcţia unui centru şcoală pentru cei care doresc să lucreze în domeniul automotive.  

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 12,63 milioane lei iar cea a finanţării 

nerambursabile este de 4,9 milioane lei. 

În acest sens, proiectul, care se va implementa pe parcursul a 18 luni, prevede realizarea unei 

construcţii cu suprafaţă de 1600 mp care va adăposti spaţii administrative, săli de curs, recepţie, 

punct de informare, un laborator de măsurare / testare, un atelier de injecţie mase plastice şi un 

atelier de prelucrare dotat cu maşini cu comandă numerică. Dotările şi echipamentele de 

specialitate aferente Centrului sunt destinate utilizării în colaborare de către întreprinderile 

beneficiare ale Centrului, dar şi desfăşurării unor activităţi de instruire şi formare, respectiv 

consultanţă şi asistenţă. 
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2.  POS  CCE;  AXA PRIORIT ARĂ 1;  “UN S ISTE M DE  PR ODUCŢI E  INOV ATIV  Ş I  E CO -EFI C IE NT”;  

DMI  1.3  -  OPERAŢIU NEA 1.3.1  , ,DEZVOLTAREA STR UCTUR I LOR DE  SPRI J I N AL  

AFACERILOR DE  I NTERE S  NAŢIO NAL  Ş I  I NTERN AŢIO NAL  –  POLI  DE  COMPETIT IV IT A T E”  

 

În cadrul Adunării Generale a Asociaţiei AutomotiVEST din data de 14 Martie 2012 a fost 

prezentată Operaţiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi 

internaţional - Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 

"Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", al POS CCE şi propunerea unui concept de proiect 

având ca beneficiar Asociaţia AutomotiVEST. 

Proiectul CERC, urmează a fi continuat de o finanţare preconizată pe operaţiunea "Dezvoltarea 

structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional" - Poli de Competitivitate" 

din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al 

POS CCE. Mai jos puteţi găsi o mică descriere acestei măsuri. 

Pol de competitivitate - o asociere, într-un spaţiu geografic definit, între întreprinderi, 

organisme de cercetare, universităţi, autorităţi publice locale şi catalizatori care au la bază o 

strategie comună de dezvoltare cu scopul de a genera sinergii în jurul unor proiecte inovative 

orientate spre una sau mai multe pieţe.  

Calitatea de pol de competitivitate este dovedită de trei elemente:  

 componenţa (minim două  tipuri de entităţi, respectiv întreprinderi şi organisme/ organizaţii 

de cercetare/universităţi)  

 asocierea (o persoană juridică fie o entitate care funcţionează pe baza unui acord formal de 

asociere semnat de membrii polului) şi  

 strategia de dezvoltare a polului - însuşita formal  de toţi membrii.  

Bugetul disponibil 60 milioane euro – 252 milioane lei. 

Un pachet integrat contine:  

 strategia de dezvoltare a polului de competitivitate, documentele de constituire a polului, 

fişele proiectelor componente (solicitate la Etapa I de depunere),  

 minim 4 cereri de finanţare (solicitate la Etape II de depunere), din care: 

 Minim 1 proiect de investiţii în infrastructura de afaceri; 

 Minim 1 proiect de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI); 

 Minim 2 proiecte „soft”, din care cel puţin 1 proiect aferent managementului polului şi 

monitorizării implementării strategiei 
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TIPURI DE PROIECTE 

 Proiecte de investiţii în infrastructura de afaceri definite ca investiţii comune pentru 

cercetare dezvoltare, producţie, desfacerea produselor, activităţi auxiliare, realizate de către 

un grup de membri ai polului de competitivitate şi care vor fi utilizate în comun de către toţi 

partenerii respectivei entităţi.  

 Proiecte „soft” care prevăd activităţi precum:  

– Diseminare şi informare; schimb de bune practici; mentoring şi/sau coaching; 

transfer de know-how; instruire; participarea IMM-urilor la târguri, studii 

tehnice de fezabilitate, proprietate industrială pentru IMM-uri, închirierea de 

personal cu înaltă calificare; 

– Programe privind managementul polului - activitatea administrativă a entităţii 

de reprezentare a polului de competitivitate, monitorizare a implementării 

pachetului integrat de proiecte si a strategiei de dezvoltare a polului, etc. 

 Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI)  

Nu sunt eligibile proiectele individuale în cadrul pachetului de proiecte. Prin proiect 

individual se înţelege un proiect al cărui solicitant este un singur membru al polului şi care 

nu propune activităţi de interes comun membrilor polului. 

 

Entităţile participante la apelul de propuneri 

DEPONENTUL = Entitate juridică distinctă, care reprezintă polul de competitivitate şi care 

înregistrează şi transmite spre evaluare în cadrul apelului un pachet integrat de solicitări de 

finanţare.  

Deponentul nu solicită în mod obligatoriu finanţare în nume propriu şi nu semnează un contract 

de finanţare în cadrul operaţiunii.  

SOLICITANTUL = Entitatea juridică, formată printr-o asociere între membrii ai polului de 

competitivitate, care depune una dintre cele minim 4 cereri de finanţare ale pachetului integrat.  

După selecţia cererii de finanţare, Solicitantul va semna un contract de finanţare cu Autoritatea 

de Management. 

 

Ca urmare, Asociaţia Automotivest a demarat procedurile pentru a putea aplica ca şi beneficiar. 

În acest sens, a fost depus  un pachet integrat de proiecte pe POS CCE, axa prioritară 1, ”Un 

sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie D 1.3, „Dezvoltarea 

durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 

interes naţional şi internaţional”. 
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Valoarea totală a pachetului integrat este de 30.806.733 lei – reprezentând mai mult de 7 

milioane euro - iar 17.015.833 lei – reprezentând aproximativ 4 milioane euro – constituie 

valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin proiect. 

Printre cele mai importante rezultate estimate ale implementării acestui pachet integrat de 

proiecte este realizarea unui centru de competenţe pentru proiectare, testare, prototipare și 

simulări în domeniul construcţiilor de mașini și realizarea unei cercetări privind posibilitatea de 

conservare a energiei utilizând generatoarele termoelectrice în sectorul construcţiei de mașini.  

Pachetul depus conţine un număr de 6 proiecte și vizează creşterea competitivităţii sectorului 

construcţiilor de mașini din Regiunea Vest prin crearea de produse proprii, valoare adăugată şi 

prin inovare. Cele 6 proiecte din cadrul pachetului integrat sunt proiecte de investiţii, proiecte 

de cercetare sau proiecte ce vizează dezvoltarea resurselor umane ale Asociaţiei Automotivest și 

îmbunătăţirea funcţionării acesteia din perspectiva managementului și organizării 

administrative.  

Proiectele depuse în cadrul pachetului integrat sunt: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Tip 

proiect 

(investiţii 

/soft/CDI) 

Solicitant / Tip 

entitate juridică 

Parteneri / Tip 

membru al polului 

1 
Centru de Competenţe pentru, Proiectare, Testare, 

Prototipare şi Simulări 

Investiţii Polul de Competitivitate 

Asociaţia Automotivest/ 

ONG 

N / A 

2 
Conservarea energiei în domeniul “Maşinilor Verzi”  

utilizând generatoarele termoelectrice 

CDI SC Continental 

Automotive România SRL / 

întreprindere 

Universitatea 

Politehnica Timisoara  

3 

Dezvoltarea competenţelor inginereşti în domeniul 

EMC (testarea influenţelor undelor electromagnetice 

asupra echipamentelor electronice) şi Reliability 

testing (teste de fiabilitate a produselor) 

soft SC Continental 

Automotive România SRL / 

întreprindere 

Universitatea 

Politehnica din 

Timisoara / 

universitateAsociaţia 

Automotivest/ ONG 

4 
Managementul integrat al Polului de Competitivitate 

Automotivest 

soft Polul de Competitivitate 

Asociaţia Automotivest/ 

ONG 

N / A 

5 

Acţiuni de suport pentru consolidarea polului de 

competitivitate: formare, promovare şi 

internaţionalizare 

soft Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Vest 
Asociația 

Tehimpuls/ONG 

6 

Dezvoltarea polului de competitivitate Automotivest 

prin dezvoltarea resurselor umane, utilizând metode 

inovative 

soft Fundaţia Româno-

Germană 

Asociaţia 

Automotivest/ ONG 
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AUTOMOTIVE  BENCHMARKING  CLUB 

 

Instrumentul de benchmarking oferă firmelor implicate oportunitatea de a avea o imagine clară 

a situării lor pe piaţa locală dar şi în raport cu alte pieţe (unde acest instrument mai este 

implementat, de ex. Ungaria, Africa de Sud, etc. 

Instrumentul de benchmarking constă în colectarea şi analiza unor informaţii bazate pe 

indicatorii de mai jos (nu neapărat trebuiesc folosiţi toţi). 

 

Grupul ţintă va avea 6-10 firme, nu neapărat de dimensiuni similare, firme locale sau subsidiare 

ale unor multinaţionale. Informaţiile se colectează continuu şi sunt transmise către unitatea de 

procesare de două ori pe an (software special de baze de date).  

 

Această unitate de procesare (Automotivest), va semna cu fiecare membru al clubului un acord 

sub incidenţa unor clauze de confidenţialitate. Identitatea firmelor în raportul de analiză nu va fi 

făcută publică decăt cu acordul acestora (de ex. firma care a performat cel mai mult). 

Firmele vor primi un raport complet, pe format electronic, în română şi engleză.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmele membre in cluster precum si firmele colaboratoare din sectorul automotive au fost contactate in 

vederea implementarii acestui instrument. 
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PROIECTE  RELAŢIONATE;  IMPLEMENTATE  DE  ADR  VEST 

 

PROSESC  - Servicii Suport pentru Sustenabilitate şi Competitivitate în Europa 

www.prosesc.org  

Comitetul de Monitorizare al Programului INTERREG IVC a aprobat în data de 5 noiembrie 2009 

proiectul PROSESC - Producer Services for European Sustainability and Competitiveness 

(Servicii Suport pentru Sustenabilitate şi Competitivitate în Europa). Bugetul proiectului  

PROSESC este de 1 295 594,12 EUR (din care 1 002 311,2 EUR finanţare din partea Fondului 

European de Dezvoltare Regională).  Perioada de implementare a acestui proiect este noiembrie 

2009-octombrie 2012. 

  

Consorţiul acestui proiect este compus din Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Stuttgart (lider de 

proiect), Universitatea din Herdfordshire (Marea Britanie), Directoratul General pentru 

Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Ministerul pentru Inovare şi Industrie al Regiunii Galicia 

(Spania), Centrul Naţional pentru Energie Regenerabilă (Slovenia), Agenţia de Inovare Regională 

a Regiunii Vest Panonia (Ungaria), Provincia Torino (Italia), Consiliul Municipal Norfolk (Marea 

Britanie) şi ADR Vest (România). 

 

Obiectivul principal al proiectului este să îmbunătăţească politicile europene privind 

sustenabilitatea ecologică şi competitivitatea sectorului de transport rutier prin sprijinirea 

serviciilor de suport pentru acesta şi prin facilitarea schimburilor de experienţă şi de bune 

practici între regiunile participante, un accent important fiind pus pe transferul de expertiză 

avansată din partea unor instuţii academice cu profil relevant.  

 

Un rezultat important al proiectului va fi construirea unei reţele de comunicare şi de schimb de 

experienţe şi bune practici în care vor putea participa autorităţile locale din regiunile 

participante şi alţi factori interesaţi. De asemenea, proiectul va furniza regiunilor participante 

expertiză de calitate în vederea actualizărilor documentelor stratetice de planificare publică şi 

pentru susţinerea adaptării sectoarelor industriale la cerinţele unui sistem de transport 

sustenabil şi competitiv. 

 

 

 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.automotivest.ro/
http://www.prosesc.org/
http://wrs.region-stuttgart.de/
http://www.herts.ac.uk/
http://www.conselleriaiei.org/ga/dxidi/index.php
http://www.conselleriaiei.org/ga/dxidi/index.php
http://www.covevo.si/
http://www.pannonnovum.hu/
http://www.pannonnovum.hu/
http://www.provincia.torino.it/
http://www.norfolk.gov.uk/
http://www.adrvest.ro/
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Evenimente din cadrul proiectului în anul 2012 

 Participarea unui reprezentant al ADR Vest la întâlnirea de proiect care a avut loc la 

Torino (Italia) în perioada 28 – 30 martie 2012.  

 

 

Imagini de la întâlnirea de proiect din 28 - 30 martie 2012 

 

 Susţinerea procesului de elaborare a documentelor strategice din proiect (studiile 

tematice, etc.) prin facilitarea interacţiunii dintre experţii responsabili cu aceste studii şi 

experţii locali din Regiunea Vest. 

 

 Participarea unui reprezentant al ADR Vest la întâlnirea de proiect care a avut loc la Vigo 

(Spania) în perioada 13 – 14 iunie 2012.  

 

  
 

Imagini de la întâlnirea de proiect din 13 - 14 iunie 2012 
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 Participarea reprezentantilor ADR Vest la Conferinta finala de proiect care a avut loc la 

Stuttgart (Germania) în perioada 08-11 octombrie 2012.  

Prezentările şi dezbaterile conferinţei au adus o valoare adăugată pentru priorităţile 

strategiei de dezvoltare a clusterului automotive. 

 

Imagini de la Conferinta finala din 8-11 octombrie 2012 

 

Cele mai importante rezultate obţinute în cadrul proiectului PROSESC sunt: 

 Publicarea unui buletin de informare (trei numere până în prezent); 

 Identificarea unor bune practici relevante în domeniul transportului sustenabil şi a 

energiei verzi. Prezentările sunt dispobile pe site-ul proiectului www.prosesc.org ; 

 Realizarea unui profil regional privind situaţia sectorului automotive în Regiunea Vest. 
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EVENIMENTE  CU  PARTICIPAREA  AUTOMOTIVEST 

1. Întâlnire informală cu firmele din regiune – 17 Februarie 2012 

În data de 17 Februarie 2012, la sediul ADR Vest a avut loc o întâlnire informală cu firmele auto 

reprezentative din Regiunea Vest. La întâlnire au participat firme cum ar fi: Inteliform, Interpart 

Production, Continental Automotive Products, Yazaki Engineering, Continental Automotive Romania, Hella 

Romania şi Dura Automotive Romania. Subiectele principale ale întâlnirii au fost: 

 Proiectul CERC (Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul 

Automotive); 

 Participarea la târgul SEE Auto Compo Net 2012, Third International South East Europe 

Automotive Suppliers Industry Trade Fair, Kragujevac, 9–11 May 2012.  

 Programul de finanţare pentru Polii de Competitivitate; 

 

În contextul celor două finanţări, a fost rediscutată lista de nevoi stabilită în şedinţa AGA a clusterului 

Automotivest din luna Aprilie 2011 (modificările sunt evidenţiate cu galben): 

Domenii/activităţi: 

o Prototipuri mase plastice; 

o Testare: 

o Mecanică; 

o Termică; 

o Electrică. 

 Măsurare 3D şi măsurare rugozitate a suprafeţelor neplane; 

 Teste chimice materii prime; 

 Simulări soft mase plastice; 

 Pneumatică şi hidraulică. 

 

Training/formare: 

 Calitate (implementare de standarde mai ales pentru furnizori, formare pe tema standardelor de 

precizie, statistică etc.) 

 Curs polimeri/mase plastice; 

 Curs pneumatică; 

 Curs automatizări; 

 Curs CAD-CAM, specific pe programul KATIA; 

mailto:office@adrvest.ro
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 Curs prelucrări prin aşchiere; 

 Curs Six Sigma, AIAG, Lean, etc. 

 

2. Adunarea Generală a Asociaţiei AutomotiVEST – 14 Martie 2012 

În data de 14 martie 2012 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei AutomotiVEST. Cele mai importante 

puncte pe ordinea de zi au fost: 

 

 Prezentarea Operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi 

internaţional - Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 

"Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", al POS CCE şi propunerea unui concept de proiect 

având ca beneficiar Asociaţia AutomotiVEST. 

 

 Introducerea unui instrument denumit „Automotive Benchmarking Club”, dedicat firmelor 

membre si firmelor partenere ale clusterului. „Automotive Benchmarking Club” va fi 

implementat ca serviciu distinct al clusterului. Toate costurile de implementare vor fi suportate 

de ADR Vest in cadrul proiectului PROSESC. 

 

   

 

3. Târgul de componente auto, AUTO COMPO NET 2012 – 9-11 Mai 2012 

Membrii Asociaţiei AutomotiVEST au participat în data de 9 mai la târgul de componente auto, AUTO 

COMPO NET 2012  care a avut loc la Kragujevac, Serbia. În cadrul târgului membrii asociaţiei au participat 

la întâlniri B2B cu firme, organizaţii, clustere. 
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4. Târgul internaţional TRANSPORT-AR şi SALONUL INTERNAŢIONAL AUTO ARAD (S.I.A.A), 

ediţia  a XIX-a – 7-10 Iunie 2012 

În perioada  7 - 10 iunie 2012, Expo Arad International a organizat cel mai mare eveniment de transporturi 

profesionale, rutiere, feroviare, servicii conexe, logistică, salon de siguranţă rutieră, târgul internaţional 

TRANSPORT-AR şi SALONUL INTERNAŢIONAL AUTO ARAD (S.I.A.A), ediţia  a XIX-a, dedicat 

transporturilor din România şi care aduce celor interesaţi ultimele noutăţi din acest domeniu. Camera de 

Comerţ Industrie şi Agricultură Arad, în calitate de membru al clusterului AutomotiVEST, a pus la 

dispoziţie un stand gratuit pentru reprezentarea membrilor Asociaţiei AutomotiVEST şi a firmelor cu care 

aceasta colaborează. În acest sens membrii şi colaboratorii Asociaţiei AutomotiVEST au primit invitaţia de 

a participa la târg sau de a trimite materiale de promovare. Reprezentanţii ADR Vest, în calitate de 

membru al Asociaţiei AutomotiVEST, au participat în data de 7 iunie 2012 în cadrul târgului cu un stand de 

promovare al Asociaţiei AutomotiVEST. Standul a fost disponibil pe toată durata târgului cu materiale de 

promovare: afişe, broşuri, pliante. 

                                     

 

5. Adunarea Generală a Asociaţiei Automotivest – 27 august 2012 

Adunarea Generala a Asociaţiei Automotivest a avut loc in data de 27 august 2012.  

                           

 In cadrul sedintei AGA, ca urmare a exprimarii interesului de a adera la cluster, Fundaţia 

Româno-Germană de Pregătire şi  Perfecţionare Profesională în Domeniul Construcţiilor 

Timişoara, Continental Automotive Romania, Asociaţia Tehimpuls, Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată si Yazaki Component 

Technology  au intrat in Asociatie. 

 Totodata  a fost prezentat pachetul integrat de proiecte având ca beneficiar Asociaţia 

Automotivest aferent Operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes 

naţional şi internaţional - Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 
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"Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", al POS CCE precum şi a Strategiei de Dezvoltare a 

Polului de Competitivitate – Asociaţia Automotivest.  

 De asemenea au fost aprobate si semnate de catre toti membri Strategia de Dezvoltare a Polului 

de Competitivitate – Asociaţia Automotivest si Acordul de Parteneriat privind pachetul integrat 

de proiecte. 

 

6. INNO-AUTO 2012, Ungaria 

 

Camera de Comerţ și Industrie a judeului Győr-Moson-Sopron County a organizat in data de 8 

noiembrie 2012 un eveniment de brokeraj, cu titlul "INNO-AUTO 2012" - Inovare in industria de 

automobile, în regiunea Europei Centrale și în Ungaria. 

Evenimentul a avut drept scop stabilirea unui forum unde companiile din sectorul automotive vor 

putea să găsească noi parteneri de afaceri în si inafara Europei Centrale. 

In acest sens, Asociatia Automotivest a primit o invitatie de a participa la eveniment, aceasta 

fiind transmisa catre membri si colaboratori. 

 

7. 13 Decembrie 2012 – Întâlnire comună a clusterelor TIC şi Automotivest precum şi a 

centrului Tehimpuls, Jazzissimo Lounge. 

 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.automotivest.ro/

