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 Înființare. Repere. 
 

 2008 

Prin Hotărârea nr. 998 din 27 august 2008 emisă de Guvernul României,  Municipiul Timişoara, a 
fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din 
programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri 
de muncă. Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa 
prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional 
Regional (POR). 

Obiectivul general al Axei prioritare 1 îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de 
muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, 
precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.  

 2009 

La iniţiativa Asociaţiei Automotivest, în urma întâlnirilor cu membrii Automotivest şi firmele 
colaboratoare, a fost realizat conceptul proiectului - Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a 
Furnizorilor din Sectorul Automotive – CERC. 

 2010 

Prin Hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin 
Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 
7/17.05.2010, a fost aprobată Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de 
Creştere Timişoara,  proiectul „Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul 
automotive” găsindu-se pe poziţia 5. 

 2011 

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea 235/28.06.2011, aprobă proiectul, 
documentația tehnico-economica și analiza cost-beneficiu cu principalii indicatori tehnico-economici. 

 2012 

Prin Contractul de finanțare nr. 3349/22.08.2012 a început implementarea proiectului "Centrul 
Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375. 

 2016 - 2019 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 188/10.05.2016, a fost înființat 
Serviciul Public de Administrare a CERC, iar în cursul lunii iunie 2016 a avut loc inaugurarea „Centrului 
Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC”, finantat în cadrul 
Regio – Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
Sub-domeniul: Poli de creștere. 
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Astfel, Serviciul Public de Administrare a CERC este serviciu public de interes local, cu 
personalitate juridică, gestiune proprie, ștampilă și cont propriu deschis la Trezoreria Timișoara, aflat în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

Prin HCL nr.247/23.04.2019, a fost supus spre modificare Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al Serviciului Public de administrare în vederea aprobării Metodologiei de închiriere a spațiilor 
din cadrul infrastructurii CERC, cât și a nivelului de tarifare pentru aceste spații. Totodată, conform 
dispoziției nr. 973/26.08.2019 a fost încadrată doamna Adina Ramona Grosariu în funcția de Director al 
Serviciului Public de Adminstrare CERC. 

Spre finalul anului 2019, conform HCL nr. 601/10.12.2019 a fost modificată și aprobată 
Organigrama, Statutul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, în vederea înființării unui 
nou departament, care să aibă ca principală atribuție operarea utilajelor din dotare. 

 

Organigrama Serviciului Public de Administrare a CERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total posturi: 6 

Posturi de conducere: 1 

Posturi de execuție: 5 
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 Componența Serviciului Public de Administrare a CERC: 
 

Număr de angajați - 5 

Director - Adina Ramona Grosariu  
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 OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare a CERC îl constituie administrarea şi 

gestionarea proprietăţii nerezidenţiale a Municipiului Timişoara, intitulată: “Centrului Regional de 

Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive“, cu dotările tehnico – edilitare 

aferente. 

Obiectivele “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul 
Automotive“ sunt: 
 
a) Obiectivul strategic al CERC îl reprezintă obţinerea statutului de reper naţional şi în cadrul 
euroregiunii DKMT în domeniul inovării şi transferului de know-how pentru sectorul 
automotive. 
 
b) Obiectivul pe termen mediu al CERC este reprezentat de atragerea şi menţinerea unui număr 
cât mai mare de utilizatori ai structurii de sprijinire a afacerilor pentru atingerea sustenabilităţii 
sale financiare. 
 
c) Obiectivul pe termen scurt este crearea unui centru functional de competenţe şi dezvoltare a 
furnizorilor cu 3 componente integrate: academie de training în sectorul automotive, portofoliu 
de consultanţă pentru furnizorii din sector şi laborator pentru utilizarea colaborativă de 
echipamente specializate. 
 
 

 SINTEZA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI 
 

Activităţile propriu-zise de gestiune, exploatare şi funcţionare desfăşurate/prestate în cadrul 
Serviciului de administrare  constituie activităţi relevante şi sunt supuse reglementărilor în vigoare privind 
achiziţiile publice. O parte importantă din activitate se desfăşoară în domeniul organizării şi desfăşurării 
procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare și de servicii. Procesul de 
achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de 
utilizare a acestuia, serviciul, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică. 

Astfel în cadrul Serviciului se întocmeşte documentaţia necesară demarării şi desfăşurării 
procedurilor de achiziţii publice, respectiv se întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract 
atribuit sau acord încheiat.  

În cadrul Serviciului sunt îndeplinite atribuţii de achiziții publice, după cum urmează: 

a) se asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii 
publice; 

b) se asigură relaţionarea internă cu şefii ierarhici şi/sau cu celelalte compartimente din cadrul 
instituţiei şi relaționarea externă cu autorităţi şi instituţii publice, în domeniul de activitate; 

c) se asigură publicitatea procedurilor de achiziţii publice ; 
d) se asigură organizarea procedurilor şi publicitatea acestora în conformitate cu prevederile legale; 
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e) se transmit spre validare documentaţiile de atribuire, se redactează anunțurile/invitațiile 
de participare si lanseaza procedurile de achiziții publice in SEAP ( sistem electronic de achiziții 
publice); 

f) se asigură desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică (întocmeşte procesele verbale de 
deschidere, de negociere, intermediare de evaluare, rapoarte de atribuire/anulare, comunicarea 
rezultatelor procedurilor);  

g) se asigură gestionarea procedurilor de achiziție publică în SEAP. 
h) participă ca membrii în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice; 
i) se întocmeşte dosarul achiziţiei publice; 
j) colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; 

 

Partea administrativă a Serviciului cuprinde activități de întreținere, mentenanță și monitorizarea 
permanentă a clădirii și facilităților, în vederea funcționării și utilizării în condiții optime. De asemenea, se 
întocmesc documentele de recepție cantitativă și calitativă a produselor, serviciilor și evidența  
intervențiilor. 

Activitatea economică  a serviciului constă în asigurarea și gestionarea resurselor, efectuarea și 
urmărirea plăților, încadrarea în limitele prevăzute în buget şi rectificarea acestora potrivit Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, încadrarea sumelor pe categorii de cheltuieli bugetare, cu regăsire 
în destinaţia fondurilor publice, prin prisma fiecărui buget potrivit cu sursa destinaţiilor, pe surse de 
finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineat, după caz.  

Activitatea de marketing constă în promovarea serviciilor și facilităților în mediul online și offline, 
facilitarea de contacte cu potențiali clienți, reprezentarea sub egida centrului la târguri și expoziții, 
organizarea de evenimente, încurajarea dezvoltării proiectelor comune cu alte entități. 

Prin intermediul infrastructurii, Academia de training oferă în beneficiul companiilor regionale din 
sectorul automotive programe de formare/specializare teoretice (nu conţin sesiuni practice pe echipamentele 
centrului) precum și instruiri tehnice (combină partea teoretica cu sesiuni practice pe echipamentele 
centrului). 

 

Folosirea facilităţilor şi echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de prototipuri 
(infrastructura informatica împreună cu software licenţiat CAD şi maşinile cu comandă numerică pentru 
executarea de prototipuri) precum și folosirea echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de 
componente în serie mică (volum mic / complexitate mare) sunt obiectul de activitate al secției de 
prototipare și serie mică, alături de serviciile de testare și măsurare 
 

Pentru operaționalizarea infrastructurii au fost lansate și încheiate procedurile necesare contractelor 
de achiziții publice pentru asigurarea pazei, produse, găzduire site,  mentenanță, materiale de protecția 
muncii și PSI etc. În total, pentru buna funcționalitate, au fost încheiate 23 de contracte de achiziție publice, 
conform centralizatorului de achiziții pentru anul 2019 - http://cerctm.ro/ro/anunturi/achizitii. 

A fost implementat și derulat programul de urmărire a comportării în exploatare, intervenții în timp 
și postutilizarea construcției, program prin care au fost consemnate evenimentele negative apărute asupra 
infrastructurii. Au fost executate activități de întreținere a spațiului verde (3500 mp) și a pomilor din locație, 
au fost amplasate produse pentru deratizare atât în incinta clădirii cât și în exterior.  
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Au fost asigurate raportările și documentațiile necesare în relația cu ANAF, Trezoreria 
Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara, ADR Vest,  precum și cu celelalte instituții.  

În vederea atragerii/recrutării firmelor din sectorul automotive (sau conex automotive), 
efectuăm activități de promovare, vizite de lucru, întâlniri și prezentări ale infrastructurii și 
serviciilor oferite în cadrul acesteia, schimburi de experiență, participări la evenimente, crearea și 
actualizarea permanentă a bazei de date cu parteneri, participarea (cu sau fără stand propriu) la 
expoziții, participarea la târgurile de job-uri/cariere. 

Pe lângă prezența față în față, în vederea atragerii/recrutarii companiilor din sector, folosim 
instrumente electronice - site propriu (www.cerctm.ro), rețeaua socială facebook (fb/cerctm.ro), 
poștă electronică personalizată (departament@cerctm.ro).  

În perioada raportată, au avut loc mai multe întâlniri, atât la sediul Serviciului Public CERC , cât și 
la sediul anumitor companii/instituții. În cadrul acestor vizite s-a prezentat infrastructura CERC, facilitățile 
oferite, au fost discutate modalități de colaborare și valorificare a infrastructurii existente în funcție de 
necesitatatea companiilor.  

Aceste acțiuni sunt prezentate cronologic în tabelul de mai jos, după cum urmează: 

Data Activitate 

08 februarie 2019 Circular economy for the automotive and electronics sectors - 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș 

21 februarie 2019 

. 

Vizita delegației Republicii Croația, împreună cu doamna 
Magalena Nicoară la sediul CERC . A fost prezentată 
infrastructura și facilitățile oferite. 

25 februarie 2019 Vizita companiei G-Group la sediul CERC, având ca principală 
temă de discuție posibilitatea de formare profesională a 
angajațiilor în cadru Acadeiei de training. 

13 februarie 2019 

 

Delegația CERC s-a deplasat la sediul Asociației  Firmelor 
Timișene, unde a avut loc prezentarea Centrului Regional de 
Competenșe a Furnizorilor în Sectorul Automotive, ulterior s-a 
inițiat o invitație la sediul CERC. 
 

20 februarie 2019 Delegația CERC s-a deplasat la sediul companieI Continental 
Atomotive, unde a avut loc prezentarea infrastructurii CERC și au 
fost discutate diverse variante de colaborare.În cadrul acestei 
întâlniri a fost stabilită o vizită la sediul CERC pentru luna martie. 
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20 februarie 2019 Vizita companiei Mefin S.A. din localitatea Sinaia , având ca 
principală temă de discuție colaborarea privind formarea 
profesională a angajaților. 

26 februarie 2019 

 

Participare la seminarul Management Financiar Public - CRAFT 
Timișoara, având ca principale teme: 
- Controlul financiar preventim 
- Sistemul de control managerial intern 
- Sistemul național de raportare 
- Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget 
 

06 martie 2019 Compania Robotware în vizită la sediul CERC, vizită în care a 
fost prezentată infrastructura existentă . 

12 martie 2019 Întâlnire cu reprezentanți ai companiei Continental Automotive 
România, având ca principală temă de discuție posibilitatea 
valorificării potențialului academic din cadrul infrastructurii 
CERC. 
 

14 martie 2019 Participarea reprezentanțiilor CERC în cadrul evenimentului 
Angajatori de Top. În cadrul acestui eveniment s-au obținut noi 
contacte cu diverse companii din sectorul automotive. 

27 martie 2019 Compania Continental Automotive a onorat invitația 
reprezentanțiilor CERC la sediul infrastructurii. Pe parcursul 
acestei întâlniri reprezentanții Continental au venit cu o propunere 
de colaborare pentru un proiect de cercetare dezvoltare din cadrul 
companiei. 

27 martie 2019 

 

 

Participare la "Zilele Carierei", eveniment organizat de 
Universitatea Politehnica Timișoara, contactarea companiilor 
participante, prezentarea/promovarea centrului și  a serviciilor 
oferite, completare baze de date. 
 

29 martie 2019 Vizita companiei Laser Processing România la sediul CERC, 
moment în care a fost prezentată infrastructura și facilitățiile 
oferite. 
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09 aprilie 2019 

 

Participarea reprezentenților CERC la Adunarea Generală a 
Asociației Automotivest, având ca ordine de zi următoarele: 

 Prezentarea companiei Litens și Lineo, informare despre 
proiectele Factory 3D și Digital Innovation Hub. 

 Aprobarea raportului de activitate, planului de activități, 
bilanțului contabil și bugetului de venituri și cheltuieli. 

 Primirea în Asociație a unui nou membru. 

08 aprilie 2019 

 

Sesiune de informare Networking (AHK meeting) , organizat de 
Camera de Comerț Româno-Germană , având ca principală temă 
managementul digital și soluții de viitor. 

11 aprilie 2019 Vizita companiei Continental la sediu CERC în vederea stabilirii 
de ultime detalii cu privire la viitoarea colaborare pentru 
sprijinirea proiectului de cercetare dezvoltare din cadrul 
companiei.  

12 aprilie 2019 

 

Participarea la evenimentul "Bursa locurilor de muncă" organizat 
de AJOFM -Timiș. 
În cadul acestui eveniment s-a promovat infrastructura CERC și 
facilitățiile oferite și totodată au fost stabilite contacte cu 
participanții evenimentului. 
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19 aprilie 2019 Întâlnirea reprezentanțiilor ADR Vest, reprezentanții ai Primăriei 
Timișoara și reprezentanții CERC la sediul Primăriei, având ca 
principale teme de discuție: 

 Gradul de îndeplinire a indicatorilor asumați prin proiectul 
de finanțare. 

 Acțiuni în vederea realizării acestor indicatori - crearea 
unei Metodologii de închiriere a spațiilor, dar și a unui 
mod de tarifare. 

 Implicarea furnizorilor Automotivest în realizarea 
indicatorilor. 

 Implicarea universitățiilor în dezvoltarea CERC. 
 

15 mai 2019 

 

Participarea la evenimentul IT Congress 2019, organizat de 
Fundația ETA2U 
În cadrul evenimentului au fost prezentate cele mai noi soluții 
tehnologice IT, tendințe și oportunități. 

20 mai 2019 Întâlnire comună cu reprezentanți ai Primăriei Timișoara, ADR 
Vest și diverși agenți economici din sectorul automotive, în 
contextul în care colaborarea dintre autoritățiile publice și mediul 
economic reprezintă cheia succesului. 
Au fost prezentate facilitățiile oferite de infrastructura CERC , dar 
și Metodologia și modul de tarifare a spațiior destinate închirierii. 

14 mai 2019 Vizita domnului Ladașiu Călin în calitate de Formator  la sediul 
CERC, în vederea unei discuții cu privire la o posibilă colaborare 
cu Academia de Training. 
 

16 mai 2019 

 

 

Vizita companiei Continental Automotive la sediul CERC în 
vederea identificării mai multor direcții de colaborare. 

21 mai 2019 Vizita domnului Cornea Ovidiu la sediul CERC .  
În cadrul acestei vizite personalul CERC a prezentat infrastructura 
și a prezentat condițiile de închiriere a spațiilor de birou, 
principalul punct de interes al acestei vizite. 

24 mai 2019 

 

Prezentatea infrastructurii CERC reprezentanțiilor Interpart 
Production SRL și Sc Noventa SRL.  
Totodată au avut loc discuții cu privire la posibilitatea unei 
viitoare colaborări. 

23 mai 2019 Bussines accelerator Industry Day 2019, eveniment organizat în 
cadrul expoziței Demo Metal-Demo Plast Arad  
În cadrul acestui eveniment au avut loc întâlniri cu diverși 
reprezentanți ai companiilor din sectorul automotive, dar și cu 
reprezentanți ai universitățiilor cu profil tehnic. 

24 mai 2019 Vizita IFM Electronics SRL la sediul CERC  
Tema întâlnirii fiind  propunerea de colaborare și încheiere a unui 
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parteneriat de colaborare.  
 

27 mai 2019 Vizita de lucru la sediul companiei Nefer Prod Impex SRL, în 
vederea propunerii unei viitoare colaborări. 

22 -25 mai 2019 

 

Eveniment Demo Metal - Demo Plast Arad 
Participare cu stand propriu, 4 zile, Arad, la cel mai important 
eveniment din România care se adresează specialiștilor din 
industria prelucrării metalului - Demo Metal Vest, organizat de 
Tehnic Media alături de Asociația Constructorilor de Automobile 
din România, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, 
Camera Franceză de Comerț și Industrie în România şi Camera de 
Comerț, Industrie şi Agricultură Arad. 
Distribuție materiale de promovare, contacte, invitații, prezentarea 
centrului, inițierea unor legături cu expozanții și vizitatorii, 
completare baze de date. 
  

28 mai 2019 

 

Vizita companiei CRAFT 3D la sediul CERC împreună cu domnul 
Cristin Cistelican, reprezentantul ADR Vest, în vederea prezentării 
infrastructurii existente. 

30 mai 2019 

 

Vizită companiei Nefer Prod Imex SRL la sediul CERC, ca 
urmare a invitației făcute de către reprezentanții CERC la data de 
27.05.2019 și prezentarea infrastructurii și a utilajelor din dotare. 

29 mai 2019 Participarea la trainingul de robotică destinat industriei 
prelucrătoare prin injecție mase plastice - Noventa România. 
 

04 iunie 2019 

 

Vizita companiei Decardos SRL la sediul CERC. 
În cadrul vizitei a fost prezentată infrastructura, facilitățiile și au 
fost discutate diverse posibilități de colaborare. 

04 iunie 2019 

 

Vizita companiei MbvTim Consulting SRL la sediul CERC, avînd 
ca principal scop prezentarea facilitațiilor în vederea închirierii 
unui spațiu de lucru. 

04 iunie 2019 Vizita cmpaniei Caditec Automation la sediul CERC în vederea 
prezentării facilitățiilor oferite de către infrastructura CERC. 
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06 iunie 2019 Vizita companiei Nans Development la sediul CERC, care a 
generat discuții cu privire la o colaborare viitoare între cele două 
structuri. 

07 iunie 2019 

 

Întâlnire la sediul CERC cu domnul Roman Claudiu, cu privire la 
posibilitatea unei colaborări favorabile pentru ambele părți. 

07 iunie 2019 Vizita companiei Gava Activ la sediul CERC, în vederea 
prezentării infrastructurii CERC și facilităților existente. 

11 iunie 2019 Vizită de lucru la compania Elba Timișoara  
Tema principală a discuției au fost variantele de colaborare dintre 
cele două părți și modul de valorificare a infrastructurii CERC. 

11 iunie 2019 Vizită de lucru la Asociația Firmelor Timișene  
Principala temă de discuție a fost organizarea unei ședințe comune 
cu membrii Asociației în vederea prezentării proiectului "Centrul 
Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul 
Automotive - CERC " cât mai multor agenți economici din 
sectorul automotive. 

12 iunie 2019 Vizita reprezentanțiilor companiei Grimet Contruct la sediul 
CERC  
Pe parcursul discuțiilor reprezentanții CERC au prezentat 
facilitățiile, utilajele din dotare și serviciile oferite, au făcut 
cunoscută metodologia și modul de tarifare pentru închirierea 
spațiilor disponibile. 

19 iunie 2019 

 

Vizita de lucru a reprezentanțiilor CERC  cu reprezentanții Nefer 
Prod Impex SRL, respectiv reprezentanta Asociației Firmelor 
Timișene în vederea prezentării condițiilor de închiriere a spațiilor 
disponibile la sediul CERC. 

19 iunie 2019 Semnare contract de închiriere nr.2/19.06.2019 spațiu birou - 
ELECTRO-VIC PROD SRL. 

26 iunie 2019 

 

 

 
Beneficiile introducerii învățământului dual la nivel superior - 
Universitatea de Vest Timișoara 
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26 iunie 2019 

 

Primirea delegației Universității Aurel Vlaicu Arad la sediul 
CERC  

27 iunie 2019 

 

Întâlnirea reprezentanțiilor Asociației Firmelor Timișene la sediul 
CERC  

27 iunie 2019 

 

Delegația Tehnica Die-Casting SRL FPSA Group la sediul CERC, 
vizită ce e generat mai multe discuții cu privire la modalitățiile de 
colaborare dintre cele două părți. 

10 iulie 2019 Vizita companiei SC Victor Servicii Industriale SRL la sediul 
CERC, având ca principal scop cunoașterea infrastructurii și 
serviciilor oferite pentru a putea stabilii o formă de colaborare. 

15 iulie 2019 Vizita administratorului Incubox la sediul CERC   
În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat proiectul și au avut loc 
discuții cu privire la modul de desfășurare a activității în cadrul 
CERC. 

26 iulie 2019 Semnare contract de închirire nr.4/26.07.2019 spațiu birou -
NEFER PROD IMPEX SRL. 
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07 august 2019 Semnare contract de închiriere nr.3/07.08.2019 spațiu birou -  
MBVTIM CONSULTING SRL. 

06-08 august 2019 

 

 

Demo Truck Architecture Training  
Evenimnet organizat pentru compania Continental Automotive în 
cadrul Academiei de Training. 

28 august 2019 Vizita de lucru a reprezentanțiilor CER C și a reprezentanțiilor 
Continental Automotive la Primăria Municipiului Timișoara . 
Tema pricipală a discuției a fost găsirea unui cadru legal pentru 
buna desfășurare a proiectului  în care este implicată compania 
Continental în colaborare  cu Centrul Regional de Competențe și 
Dezvoltare.  

 
16 septembrie 2019 Semnare contract de închiriere nr. 5/16.09.2019 spațiu birou - 

HCV TECHNOLOGY SRL. 

30 septembrie 2019 Vizita companiei DMG Mori la sediul CERC, având ca principal 
scop prezentarea infrastructurii CERC. 

02 octombrie 2019 Ședintă în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara cu privirea la 
organizarea Zilelor Serviciilor Publice. 
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11 octombrie 2019 Vizita DMG Mori la sediul CERC  cu privirea la posibilitatea 
închirierii unui spațiu de lucru. 

11 octombrie 2019 

 

Vizita companiilor Leman Industrie și Grimet Construct la sediul 
CERC, având ca principal scop organizarea de cursuri în cadrul 
Academiei de Trianing la sediul CERC. 

18 octombroe 2019 

 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş - Angajatori de 
Top, prezentare, baze de date, colectare date de contact. 

 
19 octombrie 2019 

 

Participare la Ziua Serviciilor Publice 

23 octombrie 2019 Vizita de lucru în cadrul companiei TDC Timișoara. 
Prinncipala temă de discuție care a stat la baza acestei întâlniri au 
fost cursurile de operare CNC pentru care reprezentanții TDC și-
au îndreptat interesul. 

24 octombrie 2019 Forumul internațional de Afaceri - CRAFT 
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30 octombrie 2019 Vizita reprezentantului companiei Minitec la sediul CERC. 
A fost identificată nevoia companiei de a închiria un spațiu de 
lucru la sediu CERC, au fost prezentate condițiile de închiriere și 
tarifele aferente. 

31 octombrie 2019 

 

UPT - Zilele carierei, prezentare, baze de date, colectare date de 
contact 

31 octombroe 2019 Vizita reprezentanțiilor companiei Scotish Civil and industrial 
Management la sediul CERC în vederea solicitării de infromații 
pentru închirierea unui spațiu de lucru.  

06 noiembrie 2019 Vizita de lucru la Colegiul Tehnic Ungureanu, Timișoara, având 
ca pricipal scop prezentarea proiectului CERC, găsirea unor soluții 
de colaborare. 
În urma discuțiilor s-a stabilit vizita reprezentanțiilor Colegiului la 
sediul CERC pentru data de 13.11.2019. 

07 noiembrie 2019 Vizita de lucru la compania Contitech  
Interesul companiei este îndreptat către cursurile CNC acreditate, 
motiv pentru care ulterior reprezentanții CERC au realizat un 
studiu de piață pentru a putea gasii cei mai buni colaboratori 
acreditați, care să susțină aceste examinări necesare pentru 
eliberarea unui certificat acreditat . Discuțiile cu privire la această 
colaborare se vor relua începând cu anul 2020. 

04-08 noiembrie 2019 Demo Metal - Demo Plast Brașov  
În cadrul evenimentului reprezentanții CERC au participat la: 

 Forumul - Tranziția către industry 4.0. 
 Întâlniri cu managerii companiilor de top din industria 

Românească. 
 Prezentare la stand a proiectului " Centrul Regional de 

Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul 
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Automotive - CERC ". 
 

 

12 noiembrie 2019 Vizita companiei Ascent Soft SRL la sediul CERC în vederea 
prezentării detaliate a condițiilor de închiriere a unui spațiu de 
birou la sediul CERC. 

12 noiembrie 2019 Truck Architecture Training  
Curs organizat pentru Continental Automotive la sediul CERC.  

13 noiembrie 2019 

 

Vizita delegației Colegiului Tehnic Ungureanu la sediul CERC în 
vederea prezentării infrastructurii, utilajelor și facilitățiilor oferite. 
S-au identificat următoarele direcții de colaborare: 

 Desfășurarea orelor de teorie, laborator, practică cu elevii 
din domeniul mecanic și electromecanic.  

 În vederea realizării acestui proiect este necesară 
identificarea unor surse de finanțare de la terțe entități, 
motiv penru care a fost stabilită o nouă întâlnire cu domnul 
Insp. Brâncu din cadrul Inspectoratului Școlar Timiș. 

 
18 noiembrie 2019 Întâlnire la sediul Colegiului Tehnic Ungureanu cu reprezentantul 

Inspectoratului Școlar Timiș, domnul Insp. Brâncu. 

24 noiembrie 2019 Vizita de lucru la compania Color Metal. 
 

19 noiembrie 2019 Presentaton of financial result of Vehicle Electronics Segment and 
strategy workshop for 2020 
Eveniment organizat la sediul CERC pentru compania Continental 
Automotive România. 

21 noiembrie 2019 Semnare contract de închiriere spațiu birou  nr. 6/21.11.2019 - Sc 
Scootish Civil and Industrial Management Srl . 

25 noiembrie 2019 

 

Ședință comună la sediul CERC cu reprezentanții liceelor cu profil 
tehnic din Timișoara, Inspectoratul Școlar Timiș și diferiți agenți 
economici, colaboratori ai liceelor. 
A fost efectuat un tur complet al centrului cu întreaga delegație, 
ulterior fiind identificate următoarele direcții de colaborare: 

 Decongestionarea firmelor și aducerea elevilor în stagii de 
practică într-un centru de tipul CERC. 

 Operatorii economici să își angajeze o persoană care să 
lucreze pe utilaje sau să fie angajată o persoană calificată 
în cadrul CERC. 

 Analiza centrelor de acest tip din Europa. 
 Posibilitatea ca operatorii economici să sponsorizeze 
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CERC în vederea realizării proiectului. 
 
 

04 decembrie 2019 Tech Day 2019 - eveniment organizat de către compania Ascent 
Soft SRL 

09 decembrie 2019 Vizita reprezentanțiilor Artem Group la sediul CERC, furnizori de 
echipamente pentru industria de mase plastice, având ca principal 
scop prezentarea infrastructurii CERC și a facilitățiilor oferite. 

11 decembrie 2019 

 

INNOMATCH -Ecosisteme de inovare conectate global - ADR 
Vest 
 

12 decembie 2019 

 

 

Brokerajul Internațional Elevate Co-Created - Vox Technology  
Au avut loc o serie de întâlniri cu diferiți operatori economici 
dintre care amintim: ETA2U, INOVITEC DESIGN. 
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 Obiective pentru anul 2020 
 

 Îndeplinirea indicatorului "Număr de cursanți/an - 100" . 
 Îndeplinirea indicatorilor "Număr de firme găzduite în cadrul structurii de sprijin a afacerilor: 

7" și "Locuri de muncă nou create în firme găzduite: 14". 
 Organizarea de evenimente la sediul CERC, expoziții, seminarii , cursuri, eveniment anual.  
 Participarea la evenimente, expoziții, seminarii sub egida CERC 
 Îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților CERC în special pe ramura tehnică, 

operare de utilaje din dotare. 
 Reducerea timpilor pentru derularea procedurilor de achiziții publice 
 Creșterea bazei de date cu actori din sectorul automotive 
 Suplimentarea numărului de personal CERC cu personal calificat, care să opereze utilajele din 

dotare 
 Suplimentarea numărului de utilaje prin atragerea unor furnizori, care să pună la dispoziția 

CERC anumite utilaje în baza unui contract de parteneriat de tip win-win 
 Obținerea de parteneriate cu diferiți lectori pentru a susține diverse cursuri în cadrul structurii de 

sprijin CERC 
 Urmărirea tendințelor industriei automotive și adaptarea la nevoile actuale. 
 Demararea unui proiect privind posibilitatea introducerii practicii destinate învățământului dual. 

 


