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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE 

"CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN 

SECTORUL AUTOMOTIVE - CERC" 

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,  
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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 urbană”, Sub-

domeniul: Poli de creștere. 

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. 

Organigrama Serviciului Public de Administrare a CERC 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

3    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total posturi                                                  5

din care

                funcții de conducere                     1

                funcții de execuție                         4
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C: 

Număr de angajați - 5 

Director - Claudiu Dragomir 

  

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. 
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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: 
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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. 
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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). În 2018, specializarea personalului și alte instruiri au fost 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 

 

Număr de contracte de achiziții publice:  29  

A fost implementat și derulat, programul de urmărire a comportării în exploatare, intervenții în timp și 

postutilizarea construcției. 

Număr de evenimente și/sau intervenții consemnate  prin programul de urmărire a comportării în exploatare, 

intervenții în timp și postutilizarea construcției :  24 

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. 
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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:  

50 de întâlniri de promovare și identificare a posibilităților de colaborare 

13 participări la conferințe, forumuri, simpozioane, seminarii, expoziții 

2 sesiuni de informare și networking  

4 zile de stand propriu la expoziții tematice 

10 contracte  

121 de persoane au beneficiat de pregătire profesională  

Data Activitate 

31 ian - 2 feb 2018 Program formare - problem  solving for trainers 

21 februarie 2018  

 

Conferința "Mobilitatea viitorului" 

Organizator: Camera Franceză de Comerț și Industrie în România 

Francois COSTE -  Președinte CCIFER 

Nicolae ROBU - Primarul Municipiului Timișoara 

Cosmin BRÂNZAN - Consul onorific al Franței în România 

 

Teme: 

Avantajele unei mobilităși cu emisii scăzute: vehicule, infrastructură & finanțări 

Alexandreu VESCU, Alina SURDUCAN, Carmen DAN, Livia STAN, Adrian 

FRĂȚEAN 

 

Un sistem de transport mai performant: soluții digitale 

Costin TABACU, Sorin COSTEA, Mihai ȘUIU 

 

Concluzii: 
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Dan BEDROS  - Președinte Centrul de Afaceri Franco-Român din Timișoara 

Ciprian NEGURĂ - KPMG 

 

23 februarie 2018 Întâlnire cu reprezentantul Kimball Electronics, au fost prezentate entitățile, s-

au discutat nevoi și necesități, posibilități de colaborare și de transfer 

tehnologic, posibilitatea găzduirii unor activități  

 

07 martie 2018  Vizita reprezentantului Akkord, prezentare noutăți în domeniul tehnologic 

industrial, prelucrare prin așchiere și măsurări  

 

08 martie 2018 

 

Întâlnire cu reprezentantul Robotware România,  au fost prezentate entitățile, s-

au discutat nevoi și necesități, posibilități de colaborare și de transfer 

tehnologic, posibilitatea găzduirii unor activități  

 

15 martie 2018 Întâlnire cu reprezentantul Continental Automotive,  au fost prezentate 

entitățile, s-au discutat nevoi și necesități, posibilități de colaborare și de 

transfer tehnologic, posibilitatea găzduirii unor activități, programare vizită 

delegație formată din mai multe departamente 

 

16 martie 2018 

 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş - Angajatori de Top, 

prezentare, baze de date, colectare date de contact 

20 martie 2018 Întâlnire cu reprezentanții Mitutoyo România,   dezvoltarea unui eveniment 

comun  

 

03 aprilie 2018  Întâlnire cu Asociația Automotivest pe tema dezvoltării de proiecte comune  

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

10    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

12 aprilie 2018 Întâlnire cu reprezentantul TehnicAs, au fost prezentate entitățile, s-au discutat 

nevoi și necesități, amplificarea legăturilor în vederea organizării de evenimente 

 

23 aprilie 2018 Adunarea Generală a Asociației Automotivest  -  Yazaki 

Primire noi membrii 

    Litens Automotive Eastern Europe 

    Hammerer Aluminium Industries Santana 

Oportunități Entreprise Europe Network 

Rapoarte, Plan de activitate, Documente financiare 

 

26 aprilie 2018 Întâlnire cu reprezentanții Centrului de Educație Permanentă din cadrul  

Universității Politehnica din Timișoara 

 

27 aprilie 2018 

 

Întâlnire cu reprezentantul DAST Systems, prezentarea entităților și dezvoltarea 

unei colaborări pe zona de trainig și educație permanentă 

28 aprilie 2018 Participare la simpozionul "Prevenirea Accidentelor de Muncă" - Universitatea 

de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al 

României” din Timişoara 

 

Pavel Kașai - Inspector Șef al InspectoratuluiTeritorial de Muncă Timiș 

Robert Kristof - Administrator Public al Municipiului Timișoara 

Cristian Frențescu - Subprefect 

Tiberiu Iancu - Prorector Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timişoara 

Adrian Negoiță - C.N.S.R.L. Frăția Filiala Timiș 
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03 mai 2018 Întâlnire cu reprezentanți Continental Automotive,  parte din vizitele 

departamentelor 

 

04 mai 2018 

 

Vizita delegație PMT și a reprezentanților Băncii Mondiale în România la 

CERC 

 

5 mai 2018 Vizită la Fundația Cultural Umanitară "Henri Coandă" filiala Timișoara 

prezentarea entităților și dezvoltarea unei colaborări pe zona de trainig și 

educație permanentă 

 

08 mai 2018 

 

Întâlnire cu Asociația Firmelor Timișene,  prezentarea entităților și dezvoltarea 

unor colaborări 

 

07 mai 2018 

 

Participarea la evenimentul tehnic: Zece ani de de la înființarea Centrului CNC-

HTEC- Timișoara 

 

Simon Vanmaekelbergh 

Nick Penfold 

Laszlo Joszay 

Nachum Lichtik 

 

09-12 mai 2018 

 

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, 
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inițierea unor legături cu expozanții și vizitatorii, completare baze de date. 

 

10 mai 2018 

 

Participare Workshop IoT/industrie 4.0, inovație în era interconectărilor 

inteligente 

 

15 mai 2018 

 

  

Întâlnire cu reprezentantul Top Metrology,  au fost prezentate entitățile, s-au 

discutat nevoi și necesități, posibilități de colaborare și de transfer tehnologic, 

posibilitatea găzduirii unor activități 

18 mai 2018 Întâlnire de lucru cu reprezentanților Asociației Firmelor Timișene și Asociația 

Firmelor Bihorene,  au fost prezentate entitățile, s-au discutat nevoi și 

necesități, posibilități de colaborare și de transfer tehnologic, posibilitatea 

găzduirii unor activități, semnarea contractului de colaborare  

 

22 mai 2018 

 

Vizita delegație Republicii Ucraina împreună cu PMT 

 

Excelența Sa Ambasador Oleksadr Bankov 

Hlebal Iura - Președinte Uniunea Ucrainenilor din România 

 

31 mai 2018 

 

Participare "Dezvoltarea IMM-urilor din România", al cărui operator de fond 

este Innovation Norway, organizat la ADR Vest  

22 mai 2018 Întâlnire cu reprezentantul MBV-Tim,  au fost prezentate entitățile, s-au 

discutat nevoi și necesități, posibilități de colaborare și de transfer tehnologic, 

posibilitatea găzduirii unor activități 
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07 mai 2018 Întâlnire cu lectori, un prim cadru de prezentare și negociere 

05 - 08 iunie 2018 Program formare - operator CNC basic 

08 iunie 2018  Întâlnire cu reprezentanții MBV-Tim,  au fost detaliate posibilități de colaborare 

și de transfer tehnologic, încheierea contractului de  găzduire a unor activități 

 

13 iunie 2018 

 

Sesiune de informare CERC - IMM - Start-Up: 7 companii participante 

 

 

21-23 iunie 2018 

 

Vizită de lucru la sediul Robotware Engeneering, au fost detaliate posibilități de 

colaborare și de transfer tehnologic, încheierea contractului de  găzduire a unor 

activități 

25 iunie 2018 

 

Întâlnire cu reprezentantul ColorMetal, prezentarea CERC, servicii, facilități, 

identificare posibilități de colaborare în zona de prototipare/serie mică, 

programat vizită tehnică detaliată 

 

02 - 06 iulie 2018 

 

Program formare - Lăcătușerie  I 

06 iulie 2018 Întâlnire cu reprezentantul Herrmann Ultraschalltechnik, prezentarea entităților, 

servicii, facilități, concepte de colaborare 

09 iulie 2018 Întâlnire cu reprezentantul Eurometric, prezentarea entităților, servicii, facilități, 

concepte de colaborare 
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09 iulie 2018 Vizită în cadrul procesului de monitorizare a ADR Vest și PMT 

17 - 19 iulie 2018 Program formare - Demo Truck  I 

06 - 10 august 2018 Program formare - Lăcătușerie  II 

06 - 10 august 2018 Program formare - Demo Truck  II 

29 august 2018  

 

Întâlnire cu delagațiile Tebis AG și MBV-Tim, parte a procesului de colaborare 

ce se dorește a fi pe zona de formare pentru programare 

 

17 septembrie 2018 

 

Vizită de lucru la Kuka Robotics 

18-20 septembrie 2018 

 

Participare la IEAS International Electric & Automation Show  

24 septembrie 2018 Întâlnire cu Sandwick, prezentarea entităților, servicii, facilități, concepte de 

colaborare pe zona de evenimente de prezentare, scule și tehnologie de 

prelucrare prin așchiere 

 

9 octombrie 2018 Vizită de lucru la Color-Metal  
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10 octombrie 2018 

 

Întâlnire cu Sandwick, detaliere concepte de colaborare pe zona de evenimente 

de prezentare, scule și tehnologie de prelucrare prin așchiere 

 

13 octombrie 2018 

 

Participare la Ziua Serviciilor Publice 

19 octombrie 2018 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş - Angajatori de Top, 

prezentare, baze de date, colectare date de contact  

19 octombrie 2018  

 

Casa Tineretului - Bursa locurilor de muncă, prezentare, baze de date, colectare 

date de contact 

01 noiembrie 2018 Vizită la AVX Electronics, prezentarea entităților, servicii, facilități, 

prezentarea unei colaborări în domeniul promovării și evenimentelor de 

marketing precum și academia de training 

 

08 noiembrie 2018 Sesiune de facilitare B2B între companii, identificare modalități de colaborare 

în zona de soft și evenimente de marketing (soft & hard), soluții tehnologice 

complete 

 

08 noiembrie 2018 Întâlnire ADI Pol de Creștere Timișoara 

13 noiembrie 2018 Întâlnire la UPT, CEP, CNDIPT - Ministerul Educației, ADIPCT idei și direcții 

dezvoltare proiect comun 

15 noiembrie 2018 Întâlnire la CERC, CEP, CNDIPT - Ministerul Educației, idei și direcții 
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dezvoltare proiect comun 

26-29 noiembrie 2018 

 

Forum SMART INDUSTRY - Brașov 

 

Adrian Sandu - Secretar general ACAROM 

Scurtă radiografie a sectorului auto național și provocările cu care se confruntă 

Sorin Poteraș - Director  Schaeffler România 

Provocări manageriale în transformarea digitală a producției 

Florin Coman - Purchasing Manager Continental Powertrain 

Supplier of Choise 2030 - Industry 4.0 

Alin Negrescu - Partener KPMG în România 

Principalele trenduri în sectorul automotive 

 

13 decembrie 2018 Participare la evenimentul INNOMATCH 2018 (Inovare pentru Performanță) 

19 decembrie 2018 Participare la Forumul Educațional al CEP UPT 

 

Obiective pentru anul 2019 

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 3 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 3 expost  

o Organizarea a 6 evenimente la sediul CERC 

o Participarea la evenimente, expoziții, seminarii sub egida CERC 

o Îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților CERC 

o Creșterea bazei de date cu actori din sectorul automotive 
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