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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 

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 urban
domeniul: Poli de creștere. 

Astfel, Serviciul Public de Administrare a CERC este serviciu public de interes local, cu pe
juridică, gestiune proprie, ștampilă și cont propriu deschis la Trezoreria Timișoara, aflat în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Timi
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ștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urban

Astfel, Serviciul Public de Administrare a CERC este serviciu public de interes local, cu pe
și cont propriu deschis la Trezoreria Timișoara, aflat în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

Organigrama Serviciului Public de Administrare a CERC 

Total posturi                                                  5
din care
                funcții de conducere                     1
                funcții de execuție                         4
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ștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-

Astfel, Serviciul Public de Administrare a CERC este serviciu public de interes local, cu personalitate 
și cont propriu deschis la Trezoreria Timișoara, aflat în subordinea 
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Componența Serviciului Public de Administrare a CERC: 

 

Număr de angajați - 5 

Director - Claudiu Dragomir 
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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. 
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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; 
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 
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echipamentele centrului) precum și instruiri tehnice (combină partea teoretica cu sesiuni practice pe 
echipamentele centrului). În 2017, specializarea personalului și alte instruiri sunt principalele activități 
oferite de Serviciului Public de Admnistrare al CERC,  firmelor cu servicii sau produse din gama 
componentelor pentru automobile, fără a fi însă restrictive la acestea. 

 

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 21 de contracte (Anexa 1 - 
Awarded_Direct_Acquisitions (2017)) de achiziții publice. 

A fost implementat și derulat programul de urmărire a comportării în exploatare, intervenții în timp și 
postutilizarea construcției, program prin care au fost consemnate 74 evenimente și/sau intervenții. 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. 

Au fost asigurate raportările și documentațiile necesare în relația cu ANAF, Trezoreria Timișoara, 
Primăria Municipiului Timișoara, 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 - sait propriu (www.cerctm.ro), rețeaua socială facebook (fb/cerctm.ro), 
poștă electronică personalizată (departament@cerctm.ro).  

În perioada raportată, au avut loc 62 de întâlniri (Anexa 4 - Registru Minute) de promovare și identificare 
a posibilităților de colaborare.  

 

Data Activitate 

25 ianuarie 2017 Întâlnire reprezentant HZS Projects, prezentarea centrului, dezvoltarea unor 
colaborări în zona de formare 

08 februarie 2017 A fost semnat protocolul de colaborare cu Allmetech Tools&Machines în 
privința lăsării în custodia CERC a 2 utilaje educaționale de generație noua- 
ianuarie 2017 (mașină de frezat educațională EMCO CONCEPT MILL 55 cu o 
valoare pachet mașină + accesorii: 32.448,36 euro și Strung educațional EMCO 
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CONCEPT TURN 60, valoare pachet mașină + accesorii: 24.825,21euro), și 7 
PC-uri cu programe educaționale specifice 
 

10 februarie 2017 

  

Au fost instalate utilajele educaționale și computerele  

17 februarie 2017 Întâlnire cu reprezentanții UPT pentru prezentarea și stabilirea termenilor de 
colaborare - draft protocol de colaborare în zona de formare 

22 februarie 2017 Invitația de a face parte din Consorțiul Regional de Inovare, alături de instituții 
de învățământ superior, structuri de cercetare-dezvoltare, institute de cercetare-
dezvoltare, entități de transefer tehnologic, care operează în regiunea Vest 

7 martie 2017 

 

Participare la Adunarea Generală a Asociației Automotivest, prezentarea 
activităților și serviciilor oferite de CERC 
- prezentarea și vizitarea Universității de Vest din Timișoara 
- prezentarea oportunităţilor pentru sectorul automotive, în cadrul proiectului 
„Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs – 
RO-Boost SMEs” 
- prezentarea activităților și serviciilor CERC 

10 martie 2017 Nominalizarea Cerc ca membru al Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii 
Vest 
 

14 martie 2017  Întâlnire cu reprezentantul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Sudură și Încercări de Materiale Timișoara, au fost prezentate entitățile, s-au 
discutat strategii comune pentru sprijinirea mediului de afaceri regional, 
posibilități de colaborare și de transfer tehnologic 
 

15 martie 2017 Întâlnire cu reprezentantul Tehnic Media, prezentare și dezvoltarea unei 
colaborări, expozițiile Demo Metal Vest și Demo Plast  
 

21 martie 2017 Vizită de lucru / schimb de experiență la Școala de Afaceri și Meserii, 
prezentarea entităților, dezvoltarea unor colaborări, necesități, oportunități în 
zona de formare 
 

22 martie 2017 Întâlnire cu reprezentantul Effective Flux, prezentarea entităților și dezvoltarea 
unei colaborări pe zona de formare profesională 
 

27 martie 2017 Întâlnire cu reprezentantul Vector Quality Group, prezentarea entităților și 
dezvoltarea unei colaborări pe zona de echipamente de testare, know-how 

30 martie 2017 Participare la evenimentul "Tradiție și performanță în tehnologia construcțiilor 
de mașini", organizat de Facultatea de Mecanică din cadrul Universității 
Politehnica Timișoara 
 

31 martie 2017 Participare la "Zilele Carierei", eveniment organizat de Universitatea 
Politehnica Timișoara, contactarea companiilor participante, 
prezentarea/promovarea centrului și  a serviciilor oferite, completare baze de 
date 
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03 aprilie 2017 Întâlnire reprezentant HZS Projects, prezentarea și stabilirea termenilor de 
colaborare - draft protocol de colaborare în zona de formare, calendar curs 
 

4 aprilie 2017 

 

Prima reuniune a Consorțiului Regional de Inovare al Regiunii Vest 
- componența și atribuțiile Consorțiului Regional de Inovare 
- Axa prioritară 1 Programul Operațional Regional 2014-2020 
- Documentul Cadru Regional – Documentul cadru pentru strategia de cercetare   
și inovare regională pentru specializare inteligentă - Regiunea Vest; prezentare, 
discuții, aprobare,  
- Scrisori de intenție – prezentare mecanism, prezentare criterii de prioritizare,  
- Prezentări ale scrisorilor de intenție primite la nivel regional 
- Prezentarea proiectului MonitoRIS 

07 aprilie 2017 Participare la "Bursa Locurilor de Muncă", organizată de AJOFM Timiș, 
contactarea companiilor participante, prezentarea/promovarea centrului și  a 
serviciilor oferite, completare baze de date 
 

10-14 aprilie 2017 

 

Curs "Operator la mașini unelte cu comandă numerică" 
 
- capacitatea de scriere de programe integrând informațiile geometrice, 
tehnologice și de programare CNC - programarea echipamentului Heidenhain 
TDC 426 - pregătire teoretică 
- capacitatea de a realiza reglajele necesare în vederea executării programelor 
CNC în condiții optime - Emco 55 Mill cu echipament Heidenhain TDC 426 - 
instruire practică 

13 aprilie 2017 Vizită de lucru la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, 
prezentarea entităților, dezvoltarea unor colaborări, necesități, oportunități în 
zona de formare, posibiliatea de a dezvolta proiecte comune, direcții de interes 
comun sau complementar 
 

18 aprilie 2017 Vizită de lucru la Inteliform, prezentarea entităților, turul întreprinderii, 
prezentarea facilităților și serviciilor  CERC, dezvoltarea unor colaborări, 
necesități, oportunități în zona de formare, de producție și de inovare 
 

21 aprilie 2017 

 

  

Schimb de experiență,  delegație ADR Vest împreună cu o delegație din Europa 
- Portugalia, Spania, Polonia, Slovacia 
 
Prezentarea proiectului, detalierea pe servicii și facilități, vizitarea 
infrastructurii, dificultăți, oportunități, beneficii 
 
Vizita face parte din proiectul "Monitoris 3 Interreg Europe" 

22 aprilie 2017 Participare la evenimentul "Hella Driving Technology Day", organizat de Hella 
România 
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27 aprilie 2017 

 

Schimb de experiență,  delegație ADR Vest împreună cu o delegație din 
Republica Moldova 
 
Prezentarea proiectului, detalierea pe servicii și facilități, vizitarea 
infrastructurii, dificultăți, oportunități, beneficii 
Vizita face parte din proiectul "Monitoris 3 Interreg Europe" 

28 aprilie 2017 Participarea la simpozionul "Ziua internațională pentru securitate și sănătate în 
muncă", organizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș 

03 mai 2017 Vizită de lucru la Barum Automotive, prezentarea entităților, turul 
întreprinderii, prezentarea facilităților și serviciilor  CERC, dezvoltarea unor 
colaborări, necesități, oportunități în zona de formare și de producție 
 

05 mai 2017 Întâlnire cu reprezentanții Elba, analiza serviciilor și a capacităților Centrului 
raportat la necesitățile Elba, un prim cadru de negociere 

08 mai 2017 Întâlnire reprezentant HZS Projects, decalare calendar curs, nu a fost întrunit un 
număr minim de persoane 

11 mai 2017 

 

Participare alături de delegația Universității Politehnica Timișoara la "Mach-
Tech and Industry Day - Budapesta, contactarea companiilor participante, 
prezentarea/promovarea centrului și  a serviciilor oferite 

11 mai 2017 

 

Vizită de lucru alături de delegația Universității Politehnica Timișoara la 
Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta, Departamentul de 
Inginerie a Polimerilor - BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, Polimertechnika Tanszék, 
prezentarea Universității, prezentarea detaliată a Departamentului, laboratoare, 
utilaje, aparatură, oportunități și inovații în tehnologia de prelucrare a maselor 
plastice 

13 mai 2017 Întâlnire cu reprezentantul Sysmec, prezentarea CERC, servicii, facilități, 
identificare posibilități de colaborare în zona de prototipare/serie mică, 
programat vizită tehnică detaliată 
 

16 mai 2017 Întâlnire cu reprezentantul Herrmann Ultraschalltechnik, prezentarea entităților, 
servicii, facilități, concepte de colaborare în zona de formare și promovare 

16 mai 2017 Întâlnire cu delegația tehnică a Sysmec, prezentare detaliată a utilajelor și 
facilităților CERC 
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18 mai 2017 Vizită de lucru la Contitech România, prezentarea companiei, necesități pe 
termen scurt și mediu, acord de principiu privind colaborarea 

22 mai 2017 Întâlnire cu reprezentanții Neferprod, prezentarea centrului, servicii, facilități, 
concepte de colaborare în zona de formare și producție serie mică/prototipare 

24-27 mai 2017 

 

 

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. 
 

30 mai 2017 Vizită de lucru la FLEX, prezentarea entităților, prezentarea facilităților și 
serviciilor  CERC, dezvoltarea unor colaborări, necesități, oportunități  

30 mai 2017 Întâlnire cu reprezentanții Inteliform, detalierea facilităților și prezentarea 
detaliată a utilajelor, intenția de a colabora în domeniul injecției mase plastice 

31 mai 2017 Întâlnire cu reprezentanții Kathrein, prezentarea centrului, detalierea serviciilor 
și prezentarea detaliată a utilajelor, posibilități de colaborare  

12 iunie 2017 Întâlnire cu reprezentanții Smart ID, prezentarea entităților, servicii, facilități, 
necesități, concepte de colaborare 

12 - 15 iunie 2017 

 

Sesiunea de training "Auditor intern VDA 6.3" 
 
- cunoștințe în instrumentele calității - cerințe VDA 6.3 - pregătire teoretică 
- experiență în automotive - tehnici de auditare, efectuarea evaluării auditului - 
pregătire teoretică 

21-24 iunie 2017 Participare cu stand propriu, 4 zile, Arad, la primul eveniment din România care 
se adresează specialiștilor din industria de prelucrare a maselor plastice - Demo 
Plast Vest, organizat de Tehnic Media alături de Asociația Constructorilor de 
Automobile din România, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, 
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Camera Franceză de Comerț și Industrie în România şi Camera de Comerț, 
Industrie şi Agricultură Arad. Participare la cele 3 evenimente: 
Forumul „Industria de mase plastice din zona de vest - Atragere de noi clienți, 
furnizori, parteneri și specialiști” 
Conferința „Industria Auto – client important pentru industria prelucrării 
maselor plastice - Direcții de dezvoltare” 
Conferința „Noi tehnologii și Inovații – Noi echipamente pentru industria 
prelucrării maselor plastice” 
Distribuție materiale de promovare, contacte, invitații, prezentarea centrului, 
inițierea unor legături cu expozanții și vizitatorii, completare baze de date 
 
 

04 iulie 2017 

 

Vizita delegației Rexroth Bosch, prezentarea entităților, servicii, facilități, 
coordonatele unei colaborări în domeniul formării profesionale și promovării 
 
 

07 iulie 2017 Întâlnire cu reprezentatul TehnicalAs MS, , prezentarea entităților, servicii, 
facilități, prezentarea unei colaborări în domeniul promovării și evenimentelor 
de marketing 
 

07 iulie 2017 Întâlnire cu reprezentanții Allmetech în vederea pregătirii și prezentării unui 
soft nou  pentru centrul de prelucrare MaxxMill 500 

27 iulie 2017 Prezentare actualizare strategie și programe europene regionale la ADR Vest 

09 august 2017 

 

Vizita reprezentantului Inteliform, inițializare colaborare, testare practică a 
mașinii de măsurat în coordonate pe piese de complexitate crescută 

17 august 2017 Reuniunea la sediul ADR Vest a Consorțiului Regional de Inovare Regiunea 
Vest, transfer tehnologic în POR 2014-2020 

08 septembrie 2017 Vizita reprezentantului Draxlmaier Group Germania, împreună cu doamna 
Luminița Filip, din partea Colegiului Tehnic Energetic Timișoara, prezentarea 
facilității, identificarea nevoilor ce pot fi satisfăcute de infrastructura CERC 
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11 septembrie 2017 Vizită de lucru la Continental Automotive Products - A. Imbroane, prezentare 
CERC, servicii, facilități 

22 septembrie 2017 Vizită de lucru la Continental Automotive Products - Departamentul R&D - 
Siemens, prezentare CERC, servicii, facilități, coordonatele unei colaborări 

28 septembrie 2017 Vizita dl. Iustin Ivlev din partea Exelo - Global Knowledge, prezentare proiect 
teaching, servicii, facilități, coordonatele unei colaborări în domeniul formării 
profesionale și promovării 

2-4 octombrie 2017 Curs Risk management 

5 octombrie 2017 

 

Participare la evenimentul Politehnica în era Revoluției 4.0: 
- Prof. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban - rectorul UPT 
- Dan Bedros - Președinte Comitet Director UPT 
- Academician Nicolae Zamfir - ELI-NP 
- Christian von Albrichsfeld - Continental 
- Ovidiu Șandor - Moda-Tim 
- Radenko Prnja - Flextronics 

07 octombrie 2017

 

Participare la Ziua Serviciilor Publice  

10 octombrie 2017 

 

Vizita reprezentantilor Incubatorului de Afaceri Incuboxx, prezentarea 
entităților, servicii, facilități, coordonatele unei colaborări în domeniul formării 
profesionale și promovării 

11 octombrie 2017 Participare eveniment de prezentare program INTERREG - IPA Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia, Consiliul Județean Timiș 
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11 octombrie 2017  Vizita delegației companiei PlastCompany, prezentarea entităților, servicii, 
facilități, necesități, concepte de colaborare 

12 octombrie 2017 

 

Vizita reprezentanților Continental - Commercial Vehicles and Aftermarket, 
prezentarea infrastructurii CERC, prezentarea serviciilor oferite 

13-14 octombrie 2017 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş - Angajatori de Top, 
prezentare, baze de date, colectare date de contact 

23-26 octombrie 2017  Curs Auditor intern lvl 2 VDA 6.3 

25 octombrie 2017 

 

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

3 noiembrie 2017 Vizită de lucru la Continental Automotive Products - A. Imbroane 

6 decembrie 2017 

 

Delegația Continental Automotive Products - detalii eveniment Truck Demo și 
cursuri 
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14 decembrie 2017  Vizita delegației companiei PlastCompany, prezentare proiect eveniment, 
detalii eveniment 

  

18 decembrie 2017 

 

Conferința ITI și GECT, organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  
- Polul de Creștere Timișoara: 
 - Marius Cristea - Expert Senior Banca Mondială 
 - Dan Diaconu - Viceprimarul Municipiului Timișoara 
 - Primăria Arad 
 - ADR Vest  
 - ADI ITI Delta Dunării 
 - ADI ZM Oradea 
  

 

 

 

Obiective pentru anul 2018 

o Identificarea și aplicarea soluțiilor pentru ameliorarea indicatorului "Număr de cursanți/an 
- 100" pentru anul 1 expost  

o Îndeplinirea indicatorului "Număr de cursanți/an - 100" pentru anul 2 expost  
o Îndeplinirea indicatorilor "Număr de firme găzduite în cadrul structurii de sprijin a 

afacerilor: 7" și "Locuri de muncă nou create în firme găzduite: 14", pentru anul 2 expost  
o Organizarea a minim 6 evenimente la sediul CERC 

o Participarea la evenimente, expoziții, seminarii sub egida CERC 
o Îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților CERC 
o Reducerea timpilor pentru derularea procedurilor de achiziții publice 
o Creșterea bazei de date cu actori din sectorul automotive 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 4 - Registru Minute întâlniri  
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Nr. 
Crt. 

Număr 
registru  

Data 
întâlnirii 

Firma, instituția, persoana 
Locație Observații 

1 3 25.01.2017 HZS Projects, Cluj Napoca CERC 

Identificarea 
colaborare,posibilitatea 
organizări cursuri, 

2 26 17.02.2017 U.P.Timișoara CERC Protocol de colaborare 

3 58 14.03.2017 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 
ÎN 
SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE 
MATERIALE 
ISIM TIMIŞOARA 

CERC 

Prezentare CERC,posibilitatea 
de colaborare,strategii comune 

4 59 15.03.2017 T&T ADR VEST 

Prezentare servicii 
Cerc,posibilități colaborare si 
despre evenimentul 
DEMOMETAL Arad 

5 62 17.03.2017 Dobra Adrian PFA CERC 

Sa prezentat dotările centrului 
,posibilități 
colaborare,tematici 

6 64 21.03.2017 
Fundația Școala de afaceri 
si meserii 

Fundația SAM 

Modalități de sprijinire a 
sesiunilor academiei 
CERC,posibilități 
colaborare,prezentarea 
centrului 

7 66 22.03.2017 Effective Flux CERC 

Prezentarea competențe firma 
Effective Flux,Modalități de 
colaborare in domeniul de 
formare profesională. 

8 70 27.03.2017 Vector Quality Group CERC 

Prezentarea centrului 
CERC,posibilitatea oferirii 
unor sisteme de testări 
complexe,colaborare 

9 91 30.03.2017 
Eveniment ,Facultatea de 
mecanică 

U.P.T. 

Tradiție si performanță in 
tehnologia construcților de 
mașini, 

10 78 31.03.2017 
Zilele Carierei, 
U.P.Timișoara 

U.P.T. 

Turul standurilor,prezentarea 
servicilor,activitătilor CERC, 
contacte cu principalele firme 
din sectorul Automotive, 

11 80 03.04.2017 HZS Projects CERC 
Încheierea unui protocol de 
colaborare, 

12 85 04.04.2017 Eveniment ADR VEST 
Reuniunea consorțiului 
Regional de inovare 

13 86 07.04.2017 
Bursa locurilor de muncă, 
AJOFM 

Casa Tineretului 
, 

Turul standurilor,prezentarea 
servicilor,activitătilor CERC, 
stabilire contacte. 
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14 89 13.04.2017 Întâlnire ,CCIATimișoara CCIATimișoara 

Sa prezentat accesul la 
servicile centrului CERC,și 
posibilitatea de colaborare 

15 111 22.04.2017 Eveniment, HELLA Club Senator 
Trenduri in domeniul 
Automotive 

16 110 24.04.2017 
Vizita delegatia ADR, și 
delegatia UE 

 CERC 
Prezentare centru , 

17 146 27.04.2017 Întâlnire,vizită-ADR  CERC 
Prezentare CERC,delegație 
Republica Moldova 

18 154 28.04.2017 
Intâlnire zilele securități în 
muncă 

Universitatea 
ștințe agricole 

Importanța acordată securități 
in muncă 

19 174 03.05.2017 Întălnire sediul BARUM BARUM Oportunități de colaborare, 

20 183 05.05.2017 Vizită ELBA CERC 
Prezentare servicii 
Cerc,posibilități colaborare  

21 184 05.05.2017 Întalnire cu Hajdu Zsolt CERC 
Reprogramare curs 09-
11.05.2017 

22 252 12.05.2017 SMART ID CERC vizita sediul ,prezentare 
23 211 15.05.2017 Mach-Tech BUDAPESTA Eveniment ,industry days  

24 212 15.05.2017 SYSMEC CERC Prezentare centru , 

25 214 15.05.2017 CONSTRUCTIM CERC identificare probleme cladire 

26 217 16.05.2017 SYSMEC CERC Prezentare ,dotari ,utilaje 

27 216 16.05.2017 CONSTRUCTIM CERC 
Rezolvare probleme 
,administrative 

28 223 17.05.2017 HERRMANN CERC Prezentare centru , 

29 227 18.05.2017 Contitech Contitech întalnire,incheIere protocol 

30 232 22.05.2017 Neferprod CERC întalnire,incheIere protocol 

31 242 30.05.2017 Inteliform CERC vizita sediul, prezentare 

32 243 31.05.2017 Allmetech, Kathrein CERC Prezentare servicii 

33 244 31.05.2017 Vizită FLEX FLEX Prezentare servici,intâlnire 

34 246 31.05.2017 DM-METAL ARAD 
Promovare, 
Întâlnire,prezentare CERC, 
Expoziție 

35 275 27.06.2017 DP-PLAST ARAD Promovare,Întâlnire,prezentare 
CERC,Expoziție 

36 288 04.07.2017 Vizită Rexroth Bosch CERC vizita sediul ,prezentare 

37 290 05.07.2017 Vizita monitorizare ADR CERC Inventarierea bunurilor 
centrului 

38 292 05.07.2017 CONSTRUCTIM CERC Rezolvare probleme 
,administrative 

39 298 07.07.2017 Vizită TehnicalAs CERC vizita sediul ,prezentare 
40 303 07.07.2017 Vizită Allmetech CERC pregătire prezentare soft nou 
41 317 17.07.2017 Vizita Bosch CERC intalnire,discutie eveniment 
42 340 28.07.2017 Vizita ADI-pol ADR VEST strategie,programe europene 
43 370 10.08.2017 Vizită inteliform CERC Colaborare,CMM 
44 374 17.08.2017 ADR-VEST ADR VEST Promovare strategie 
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45 422 11.09.2017 Continental prod Conti-sediu Promovare , serviciu 
46 420 11.09.2017 Vizita colegiul Tehnic CERC Prezentare,cerc 

47 
461 

25.09.2017 Vizită CONTINENTAL 
CONTINENTAL Prezentare,cerc 

48 495 28.09.2017 vizită EXELO CERC Colaborare,Prteneriat 
49 517 04.10.2017 Vizită Colterm CERC Scari pentru ISU 
50 522 05.10.2017 Eveniment .UPT UPT UPT...Era revoluției 4,0 
51 526 09.10.2017 Zilela serv Publice UNIRI Prezentare servicii,promo 
52 536 10.10.2017 Vizită Constructim CERC Mentenanță 
53 539 11.10.2017 Vizită Incuboxx CERC Prezentare ,servicii 
54 543 12.10.2017 Eveniment curs CJT CJT Curs instruire interreg-ipa 
55 544 12.10.2017 Vizită CONTINENTAL CERC Prezentare servicii 
56 545 12.10.2017 Vizită Plastcompany CERC Prezentare servicii 

57 
556 

16.10.2017 
Eveniment CCIAT ang 
TOP CERC Prezentare servicii 

58 567 19.10.2017 Sedinta PRIMARIE PMT Indicatori CERC 

59 
581 

26.10.2017 
Eveniment upT..zilele 
carierei CERC Prezentare servicii 

60 599 06.11.2017 Vizita continental CONTINENTAL Prezentare servicii 
61 660 07.12.2017 Vizită CONTINENTAL CERC Colaborare, parteneriat 
62 677 14.12.2017 Vizită Companyplast CERC Organizre eveniment 
63 691 19.12.2017 EVENIMENT UPT Dezvoltare ,fonduri europene 

 

 


