
 

 
 

 
 

Raport de activitate 
 

privind  serviciile prestate în data de 1 octombrie 2019, organizarea training-ului  

“Managementul inovării”,  

activitate prevăzută în cadrul proiectului  

SMARTI - PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0042/10CLS/2018 

 

Încheiat astăzi 4.10.2019, 

 

În baza contractului nr. 195/27.09.2019, încheiat între SC EXIGIA PROJECT SRL, în calitate de 

Prestator și Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice, în calitate de Beneficiar, Exigia 

Project și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contract, în conformitate cu obligațiile asumate și 

anume, prestarea de  servicii pentru organizarea training-ului “Managementul inovării” din data 

de 1 octombrie 2019, organizat conform <<Act.2.1. Organizarea unui training profesional privind 

managementul inovării adresat membrilor clusterului ELINCLUS și EMC-ului, activitate în cadrul 

proiectului SMARTI-PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0042/10CLS/2018>>. 

În conformitate cu clauzele prevăzute în contract, evenimentul „Training profesional privind 

managementul inovării”, a fost organizat în data 01.10.2019, cu o durată de 6 ore, în cadrul căruia 

au fost efectuate următoarele servicii: 

• training cu o durată de 6 ore, organizat conform cerintelor de training, cu prezentarea 

conținutului stabilit de comun acord cu Beneficiarul, adecvat temei “Managementul 

inovării” cât și discuții interactive pe această temă; 

• tipărire materiale specifice cursului, agendă, diplome participare, conform cerințelor 

• training-ul a fost organizat într-o sală de training închiriață, cu o capacitate de 15 – 20 

persoane, care a avut facilitățile de prezentare solicitate (video proiector, LCD, laptop, 

conexiune Internet); 

• evenimentul a avut două pauze de cafea și o pauză de prânz, organizate conform 

obligațiilor asumate prin contract. 

 

Prestator, 

Exigia Project 

 

 

 









 

 
 

 

 

Raport de activitate 

 

privind  serviciile prestate în data de 8 noiembrie 2019, organizarea training-ului  

“Scalarea afacerii și internaționalizarea produselor și serviciilor inovative”,  

activitate prevăzută în cadrul proiectului  

SMARTI - PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0042/10CLS/2018 

 

Încheiat astăzi 11.11.2019, 

 

În baza contractului nr. 195/27.09.2019, încheiat între SC EXIGIA PROJECT SRL, în calitate de 

Prestator și Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice, în calitate de Beneficiar, Exigia 

Project și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contract, în conformitate cu obligațiile asumate și 

anume, prestarea de  servicii pentru organizarea training-ului “Scalarea afacerii și 

internaționalizarea produselor și serviciilor inovative” din data de 8 noiembrie 2019, cu o durată 

de 8 ore, organizat conform <<Act.2.1. Organizarea unui training profesional privind 

managementul inovării adresat membrilor clusterului ELINCLUS și EMC-ului, activitate în cadrul 

proiectului SMARTI-PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0042/10CLS/2018>>. 

În conformitate cu clauzele prevăzute în contract, evenimentul „Training profesional privind 

scalarea afacerii și internaționalizarea produselor și serviciilor inovative”, a fost organizat în data 

de 8.11.2019,  în cadrul căruia au fost efectuate următoarele servicii: 

• training pe o durată de 8 ore, organizat conform cerințelor de training, cu prezentarea 

conținutului stabilit de comun acord cu Beneficiarul, adecvat temei “Scalarea afacerii și 

internaționalizarea produselor și serviciilor inovative” cât și discuții interactive pe această 

temă; 

• tipărire de materiale specifice cursului, agendă, diplome participare, conform cerințelor; 

• training-ul a fost organizat într-o sală de training închiriață, cu o capacitate de 15 – 20 

persoane, care a avut facilitățile de prezentare solicitate (video proiector, LCD, laptop, 

conexiune Internet); 

• evenimentul a avut două pauze de cafea și o pauză de prânz, organizate conform 

obligațiilor asumate prin contract. 

 

Prestator, 

Exigia Project 









CERTIFICAT DE PARTICIPARE 
PRIN ACEASTĂ DIPLOMĂ SE RECUNOAȘTE CĂ

Cristina LEPĂDATU
A participat la trainingul

MANAGEMENTUL INOVĂRII

Organizat de ELINCLUS în cadrul proiectului
”Structură Managerială pentru un Ambient Robust, Tehnologic și Inovativ - SMARTI” 

01 OCTOMBRIE 2019

Dr. Ing. Călin POENARU, 
EXIGIA Project



CERTIFICAT DE PARTICIPARE 
PRIN ACEASTĂ DIPLOMĂ SE RECUNOAȘTE CĂ

Bogdan MIHĂILESCU
A participat la trainingul

MANAGEMENTUL INOVĂRII

Organizat de ELINCLUS în cadrul proiectului
”Structură Managerială pentru un Ambient Robust, Tehnologic și Inovativ - SMARTI” 

01 OCTOMBRIE 2019

Dr. Ing. Călin POENARU, 
EXIGIA Project


