
 

INVITAȚIE  

- Parteneriat pentru contracte subsidiare tip D -  

 
 
Stimată Doamnă Manager/Director, 
Stimate Domnule Manager/Director, 
 
 
Vă adresăm  invitația de a deveni partenerii noștri în cadrul proiectului cu titlul < Cercetări și transfer 
de cunoștințe în domeniul tehnologiilor și instrumentelor software pentru informatizarea 
proceselor industriale (TISIPRO)>, nr. 61/05.09.2016, cod SMIS2014+: 105736, aflat în 
implementare la Facultatea de  Automatică, Calculatoare și Electronică, Universitatea din Craiova. 
 
Proiectul TISIPRO se încadrează în domeniul 2. Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și 
securitate, subdomeniul 2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații: 2.1.3 Tehnologii, instrumente 
și metode pentru dezvoltarea de software, prin dezvoltarea de tehnologii şi instrumente software 
aplicative. Proiectul este interdisciplinar prin domeniile de activitate ale întreprinderilor vizate, care se 
încadrează în domenii şi subdomenii conexe de specializare inteligentă, şi anume Bioeconomie 
(biotehnologii agro-alimentare şi de mediu), Energie, Echipamente de transport. 
 
Obiectivul general al proiectului este creșterea interacțiunii Universității din Craiova cu mediul 
industrial, bazată pe facilitarea accesului întreprinderilor la expertiza științifică și infrastructura de 
cercetare a Universității din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, în scopul 
transferării rezultatelor de cercetare către întreprinderile industriale. Atingerea acestui obiectiv se va 
concretiza prin obținerea unor instrumente software aplicabile direct în mediul industrial specific 
întreprinderilor din regiune, dar și din țară.  

 

Proiectul TISIPRO, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (Axa 1: Cercetare, 
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, 
Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe), vizează în principal dezvoltarea de soluții 
software pentru informatizarea unor procese desfășurate în cadrul unor întreprinderi din mediul 
industrial, parteneri tradiționali ai Universității din Craiova, dar și în cadrul unor noi întreprinderi 
partenere. Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, 05.09.2016 – 04.09.2021. 

 
În măsura în care acceptați invitația, vă rugăm să ne contactați pentru a stabili modul de colaborare 
între universitate și compania dumneavoastră, în activitățile de tip D – cercetare industrială în 
colaborare efectivă cu o întreprindere.  
 

Cu deosebită considerație, 

Prof. dr. ing. Dan POPESCU 
Director de proiect  
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Universitatea din Craiova 
Mobil: +40 744343466; Fax: +40 251438198 
E-mail: dpopescu@automation.ucv.ro  
Adresă: Blvd. Decebal 107, 200440, Craiova, România 

  

 

 


