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Clusterul - catalizator al dezvoltării economice 

 

 

În dezvoltarea economică a unei ţări, de un număr bun de ani, promovarea politicii de 

clustere s-a dovedit a avea un impact benefic. Clusterul este, în general, considerat ca fiind o 

aglomerare de firme ce-şi desfăşoară activitatea economică în acelaşi domeniu. La acestea se 

adaugă autorităţi publice locale sau centrale, organisme guvernamentale/neguvernamentale, 

precum şi instituţii de cercetare din sau din afara mediului academic. Din definiţia prezentată 

mai sus, definiţie ce este în concordanţă cu modelul de cluster promovat de Prof. Michael 

Porter spre sfârşitul secolului trecut, model ce are drept structură funcţională aglomerarea din 

Silicon Valley, California, se poate identifica prezenţa într-un cluster a trei actori importanţi: 

industria, autoritatea publică şi cercetarea. De fapt, succesul unui cluster, forţa sa economică, 

nu poate avea loc fără o implicare sinergică a celor trei. 

Din dorinţa susţinerii inovării în domeniul electronicii, nu cu mult timp în urmă, a fost 

oficializat clusterul ELINCLUS (Electronic INnovation CLUSter), un cluster a cărei 

componentă industrială este reprezentată de firmele mici şi mijlocii implicate în dezvoltarea 

de produse electronice destinate unor varii domenii, cum ar fi: telecomunicaţii, sisteme 

inteligente, automatizări, monitorizare şi control, măsurători de înaltă precizie etc.  

Prezentul document doreşte să identifice si sa evidenţieze specificul firmelor 

clusterului ELINCLUS, precum şi zona de cercetare integrată clusterului. El oferă o foarte 

bună informare privind competenţele existente în cadrul clusterului şi reprezintă o foarte bună 

bază de informare pentru posibile colaborări viitoare ale membrilor clusterului precum şi 

parteneriate ale membrilor clusterului cu membrii ai altor clustere naţionale sau 

internaţionale. 

 

 

 
 Prof. Dr.h.c.mult. Dr. ing. Paul SVASTA 

Preşedinte ELINCLUS 
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Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice are în prezent 88 de membri. 

APTE a fost înfiinţată în anul 2002, de către Centrul pentru Electronică Tehnologică și 

Tehnici de Interconectare, UPB-CETTI, și membrii extrem de respectați ai industriei 

electronice, pentru a susține educaţia în domeniul packaging-ului electronic, într-un climat de 

încredere, etică și responsabilitate socială. 

În plus față de domeniile științelor inginereşti, microelectronică și packaging, 

activităţile de formare includ şi zonele de afaceri şi economice. 

APTE oferă anual un set de cursuri de scurtă durată în domeniul packaging-ului 

electronic, standarde și certificare, management, organizare industrială, destinate să servească 

nevoilor industriei electronice. APTE organizează și sponsorizează anual Simpozionul 

Internațional pentru Proiectare si Tehnologia pachete electronice și TIE Elevi Concursul 

profesional 

 

APTE este Entitatea de Management (EMC) a cluster-ului ELINCLUS, în această 

calitate primind distincția Bronze Label din partea ESCA (Secretariatul European pentru 

Evaluarea Clusterelor – “The European Secretariat for Cluster Analysis1”). 

 

 

 

 
 

 

Date de contact 
Site web: http://apte.org.ro/ 

E-Mail: office@elinclus.ro  

                                                            
1 Lista cluster-elor Europene a căror activitate a fost analizată este prezentă la adresa: http://www.cluster-
analysis.org/benchmarked-clusters  

mailto:office@elinclus.ro
mailto:office@elinclus.ro
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters
http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters
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AlfaTrust 

Certification S.A  
 

 

 

 
 

Domenii de activitate:   
 

AlfaTrust Certification S.A. a fost înființată pentru a răspunde nevoilor pieței din domeniul securității IT, 

începând de la certificate AlfaTrust Certification™ pentru orice tip de utilizator, până la soluții complexe de securitate 

PKI (Public Key Infrastructure – Infrastructura de chei publice), folosind o echipă de specialiști cu o experiență de 

peste 7 ani în arhitectura aplicațiilor, securitate IT, managementul proiectelor și criptografie. AlfaTrust Certification 

S.A. furnizează servicii de certificare calificată, începând cu data de 30 Noiembrie 2010, conform deciziei Ministrului 

Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 1860. 

AlfaTrust Certification S.A. este în lista Furnizorilor de Servicii de Certificare (FSC), care 

emite,administrează, revocă şi reînnoieşte certificate digitale calificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Certificatele AlfaTrust Certification™ pot fi utilizate pentru autentificare, criptare, autentificare servere Web, 

semnare de cod, pentru gateway-uri VPN, toate împreună sau separat (în funcţie de serviciul ales de beneficiar) ca 

dovadă a identităţii în orice tip de tranzacţii electronice. 

Compania AlfaTrust Certification S.A. este operator de date cu caracter personal în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date, modificată și completată, notificarea sa fiind înscrisă în registrul de evidență a 

prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 18195. 

AlfaTrust Certification S.A. este certificată în conformitate cu standardul Sistemului de Management al 

Calității EN ISO 9001, cu standardul Sistemului de Management al Calității EN ISO 14001, cu standardul Sistemului 

de Management al Securității Informației OHSAS 18001, cu standardul Sistemului de Management al Securității 

Informației EN ISO 27001, certificări conferite de CERTIND S.A. 

 

Principalele produse si servicii: 
- Certificate Digitale Calificate; 

- Certificate Server SSL; 

- Secure Site Pro cu EV; 

- Secure Site Pro; 

- Serviciul de marcă temporală (time-stamping); 

- Software de semnare și/sau marcare temporală; 

- Soluții complete de Enterprise PKI; 

- Soluția de Facturare Electronică cu valoare legală; 

 

Date de contact 
Site web: http://www.alfatrust.ro/ 

Adresa: ALFATRUST CERTIFICATION S.A, Calea Victoriei nr.155, bl D1, tr. 8, et 7, 010073, Sector 1, 

Bucuresti, Romania 

E-Mail: office@alfasign.ro 

Sales: +40 (0) 374 109 855 

Support: +40 (0) 374 109 859 

 
 

mailto:office@alfasign.ro
mailto:office@alfasign.ro
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ANTRICE SA 

 

 

 

 
 

Domenii de activitate:   
➢ Producția de bunuri industriale în domeniul telecomunicațiilor şi electronicii profesionale sau al electronicii de 

consum,  

➢ Activităţi de cercetare, dezvoltare, proiectare, producție, instalare, punere în funcțiune şi service în domeniul 

echipamentelor şi rețelelor de telecomunicații,  

➢ Servicii de engineering, consulting, expertiză, pregătire de personal, asistenţă tehnică şi de service,  

➢ Operațiuni de import/export, de intermediere şi/sau reprezentanţă şi alte operațiuni comerciale inclusiv 

marketing şi vânzare de produse şi servicii rezultând din propria activitate sau de la furnizori indigeni sau 

străini. 

 

Produse: 

Redresorul SMR50RH - 48V/50A  
 
 

SMR50RH-48V/50A este un redresor în comutaţie 

conceput pentru a oferi până la 58A de curent de ieșire 

pentru un sistem cu tensiunea nominală de 48V. Acest 

redresor a fost proiectat pentru ca, împreună cu o baterie, să 

formeze un sistem de alimentare de curent continuu 

neîntrerupt. Zgomotul redus şi fiabilitatea ridicată îl fac 

ideal pentru aplicații de telecomunicații. Între 1 şi 225 

redresoare pot fi configurate ca un singur sistem folosind o 

unitate de control și supraveghere (MiniCSU). Sistemul 

poate fi monitorizate şi controlat de la distanță cu ajutorul 

software-ului WINCSU şi al mijloacelor de comunicaţie 

moderne. 

Redresorul SMR40H-48V/40A  
 
SMR40H-48V / 37A este un redresor în comutaţie 

conceput pentru a oferi până la 40A curent de ieșire 

într-un sistem cu tensiunea nominală de 48V. Acest 

redresor a fost proiectat pentru ca, împreună cu o  

baterie, să formeze un sistem de alimentare în curent 

continuu neîntrerupt. Zgomotul redus şi fiabilitatea 

ridicată îl fac ideal pentru aplicații de telecomunicații. 

Între 1 şi 225 redresoare pot fi configurate ca un singur 

sistem folosind o unitate de control și supraveghere 

(MiniCSU). Sistemul poate fi monitorizate şi controlat 

de la distanță cu ajutorul software-ului WINCSU şi al 

mijloacelor de comunicaţie moderne. 
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Convertorul ACE CONV 110/24VCC/25A  
  

Convertorul este un modul în comutație proiectat pentru a oferi până la 

25A curent de ieșire într-un sistem cu tensiunea nominală de 24V. Acesta 

este utilizat fără un ventilator de răcire. Este compatibil cu toate sistemele 

de depozitare existente. Face parte dintr-o serie de convertoare care permit 

modernizarea locaţiilor existente în vederea obţinerii unei puteri mai mari 

fără cheltuieli ridicate, prin conectarea următorului model dintr-o serie 

într-un sistem existent. 

Acest redresor a fost proiectat pentru ca, împreună cu o baterie, să formeze 

un sistem de alimentare în curent continuu neîntrerupt.. Zgomotul redus şi 

fiabilitatea ridicată îl fac ideal pentru aplicații de telecomunicații.. 

Convertorul are un contact releu pentru monitorizare. Convertorul a fost 

conceput având la baza filozofia "plug-and-play". 

 

Convertorul SMC 24 / 48VCC/15A  

SMC 24-48.15 este un convertor în comutație proiectat pentru a oferi până la 15A de curent de ieșire într-un 

sistem cu tensiunea nominală de 48V CC de la un sistem cu 24V CC. Unitățile pot fi puse în funcțiune în 

paralel pentru a obţine o putere de ieșire mai mare. 
  

Module echipate cu componente  µBGA  

   

 

Date de contact 
Site web: http://antrice.ro/ 
Adresa: Avram Iancu, nr. 22-26F, Otopeni, Cod poștal: 075100 România 

Email: antrice@antrice.ro  

Telefon: 021.310.68.50 
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BEIA Consult International 

 
 
 
 

Domeniu de activitate 

BEIA CONSULT INTERNAŢIONAL este unul dintre principalii furnizori de echipamente de telecomunicaţii din 

România, având o experienţă de 23 de ani în mai bine de 10.000 de proiecte pentru centrale telefonice, reţele de 

centrale telefonice, reţele de comunicaţii voce-date, soluţii de comunicaţii avansate. Începând cu anul 1991, specialiştii 

noștri au fost şcolarizaţi periodic de către diviziile ALCATEL BUSINESS SYSTEM și SIEMENS pentru a realiza 

lucrări de consultanţă, proiectare, instalare, asistenţă tehnică şi service pentru echipamente de comunicaţii la standarde 

europene de calitate. Produsele pe care le oferim sunt adaptate perfect necesităților de comunicație din mediul business, 

independent de ordinul de mărime, acoperind totodată şi sectorul comunicaţiilor pentru locuinţe. Toate echipamentele 

(centrale telefonice, telefoane) sunt fabricate în Comunitatea Europeană, având avize ISO 9001 şi se află în permanenţă 

într-un stoc suficient pentru a putea răspunde cu maximă promptitudine solicitărilor clienților noștri. 

 

✓   Centrale telefonice  

- Centrale telefonice de mică şi mare capacitate  

- Sisteme complexe - rețele de centrale telefonice (Hipath 4000, A 4400)  

- Console operator pentru centrală telefonică 

- Aplicații software pentru centrale telefonice (Call-Center, VoIP, Voice-Mail, IVR, AA)  

✓ Echipamente telefonice  

- Instalații de secretariat (mini centrală telefonică) 

- Telefoane analogice fixe sau fără fir DECT   

- Telefoane digitale pentru centrale telefonice  

- Căşti operator telefonie pentru centrală telefonicş   

✓  Echipamente de date 

- Elemente de rețea date-voce  

- Cablare structurata 

- Sisteme PCM (de tip PAIR GAIN) şi xDSL   

✓ Echipamente ISDN 

- Cartele Eicon client / server 

- Software ISDN 

- Telefoane şi centrale telefonice ISDN   

✓ Cercetare şi dezvoltare 

- Raport autoevaluare 

- Telemetrie ADCON 

- Call-center outsourcing 

- Servicii consultanţă şi proiectare 
 

 
 
 
 

Produse: 
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PBX Alcatel 2750 (HEIMO) 

 

Acest echipament a fost conceput pentru a rezolva toate 

nevoile de comunicare ale companiilor mici şi dinamice, dar poate fi 

folosit şi ca un subsistem într-o companie mare (la nivelul  conducerii 

executive), fiind flexibil şi adaptabil la necesităţile utilizatorului. 

ALCATEL 2750 permite conectarea la rețelele private sau publice cu 

o gamă largă de servicii, crearea unui sistem de telecomunicații unitar 

în condiții de siguranță (practic fără erori), la o viteză mare şi cu o 

reducere substanțială a costurilor. Sistemul a fost proiectat folosind 

cele mai noi tehnologii 

ALCATEL 4200 D / E 

 

Sistemul de centrală telefonică integrată ALCATEL 

4200 este una din creațiile concernului Alcatel în 

domeniul comunicațiilor private (centrale telefonice 

de instituție), fiind lansat pe piață la începutul anului 

1995 în varianta specifică sistemului național de 

telecomunicații al României. Acest echipament a fost 

proiectat să rezolve toate necesităţile de comunicații 

ale firmelor mici şi foarte dinamice, dar poate fi 

utilizat şi ca un subsistem de comunicație în cadrul 

unei mari companii (la nivelul conducerii executive), 

fiind flexibil şi adaptabil la orice necesități ale 

utilizatorului (servicii de director/secretara, colective 

independente, linii private, grupuri de utilizatori care 

se pot substitui, etc.).  

Centrala telefonică ALCATEL 4200 permite conectarea în rețele private şi publice cu o mare gamă de 

servicii, creând astfel un sistem unitar de telecomunicații digitale sigure (virtual fără erori), rapide, de înaltă 

viteză şi cu o substanțială reducere a costurilor de exploatare. Sistemul este proiectat cu cele mai recente 

tehnologii din domeniu - multiplexoare cu divizare de timp (TDM), modulare codată în impulsuri (PCM), 

program de control memorat (SPC), care sunt aplicate pe un suport hardware optimizat la fiecare 6 luni şi 

dispune de un software performant, cu versiuni îmbunătăţite la fiecare 3 luni. 
 

 

 

TELEGREEN – Monitorizarea la distanţă a 

surselor de energie verzi: hidro, solar, vânt  

(“Telemonitoring System equipment, 

installations and facilities for the production of 

clean energy / TELE GREEN”) 
 

Scopul proiectului:  

Monitorizarea surselor primare de energie: 

apă, soare, vânt  

Monitorizarea instalaţiilor: output, eficienţă, 

starea bateriilor şi consumabilelor, Securitate  
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Sistem telemetric – monitorizarea 

nivelului apei şi a temperaturii pe Dunărea şi 

afluenţii săi  

 

Staţie de monitorizarea a vântului pe un 

heliport din Bucureşti  

 
 

 

Date de contact 
Site web: http://www.beia.ro/ 

Adresa: Str. Poiana Narciselor , Nr. 12 Sect. 1 Bucureşti  România 

E-mail: office@beia.ro 

Telefon: +40 21 3155796, +4021 3120334 

Fax: +40 21 3121075, +40 21 3120333 
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S.C. BETA MARK ACTUAL SRL 
 
 

Domeniu de activitate: 
 

 BETA MARK ACTUAL SRL proiectează, execută şi comercializează o serie de produse destinate 

industriilor extractivă a petrolului, energetică şi constructoare de mașini, în conformitate cu normele 

europene şi certificării ISO 9001.   

  

Produse: 
 

✓ Produse destinate industriei extractive a petrolului 

✓ Soluții polimerice pe bază de copolimeri poliacrilar-oligozaharida –  

o se utilizează în industria extractivă ca agenți de despersare şi reducere a filtrării cu efect 

sinergic pentru fluidele de foraj;  

o nu sunt inflamabile, toxice şi corozive;  

✓ Lubrifiant pentru fluidele de foraj pe bază de apa;  

✓ Stabilizator/inhibitor de hidratare a argilei pentru fluidele de foraj pe bază de apă;  

✓ Spumanți şi antispumanți pentru fluidele de foraj pe bază de apă.       

 

✓ Produse destinate domeniului energetic  

✓ Soluții polimerice antiscalante  

o acționează asupra mecanismului de formare a crustelor de săruri în instalațiile termice,  

o se utilizează cu același scop în industria petrolieră pentru tratarea apelor de zăcământ,  

o nu sunt inflamabile, toxice sau corozive     

 

✓ Produse destinate industriei constructoare de mașini 

✓   Soluții sintetice aditivate  

o se utilizează ca agenți de: spălare, răcire şi lubrifiere;  

o conservanți şi degresanți pentru operații specifice industriei constructoare de mașini şi pentru 

tratamentul termic al pieselor din oţeluri aliate şi înalt aliate;  

o au efect de protecție anticorozivă temporară a materialelor prelucrare şi a utilajelor;  

o nu sunt inflamabile, toxice sau corozive.       

 

✓ Produse destinate construcțiilor 

✓   Soluții sintetice concentrate 

o agent de curatare pentru asfalt și beton; 

o agent de curățare ciment, var, calcar și rugină;  

o au efect de protecție anticorozivă temporară a materialelor prelucrare şi a utilajelor;  

o reducerea absorbției de apă din beton.       
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✓ Activităţi în domeniul tehnologiilor cu microunde: 

✓ Cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic pentru:  

o uscări industriale (lemn, hârtie, ceramică, produse farmaceutice etc.),  

o produse chimice (vulcanizare cauciuc, producere polimeri etc.),  

o protecția mediului (decontaminare soluri, tratare deșeuri medicale şi radioactive),  

o conservarea patrimoniului (documente din arhive, biblioteci, monumente istorice);  

✓ Realizare studii de fezabilitate pentru potențiali utilizatori de tehnologii cu microunde;  

✓ Elaborare studii de expertiză privind performanţele instalațiilor tehnologice cu microunde.       

 

 

✓ Realizări in domeniul microundelor  

✓ Instalații tehnologice pentru producerea polimerilor;  

✓ Instalații cu microunde pentru impregnarea cablurilor telefonice; 

✓ Generatoare de microunde cu putere de ieșire variabilă; 

✓ Dispozitive componente pentru instalații tehnologice industriale cu microunde pentru procese de 

uscare, sintetizare, sterilizare etc. –  

o detecție putere directă şi reflectată în microunde pe trasee de generare, adaptoare de 

impedanță, ghiduri de undă (lansatoare de microunde, coturi E, coturi H, ghiduri radiante), 

incinte de procesare termică de tip etuvă, cuptor tunel, stand experimental pentru tehnologii cu 

microunde.  

✓ Consultanţă specifică domeniului microundelor;  

✓ Studii privind utilizarea energiei microundelor în procese de sterilizare şi incinerare a deșeurilor 

menajere şi medicale.  
 

 

 

 

Date de contact 
Site web: http://www.betamark.ro/main/index.htm 

Adresa: Calea 13 Septembrie, Nr. 222, Bl. V52, Sc.1, Et.1, Ap.3, Sector 5, Bucureşti  România 

E-mail: office@betamark.ro 

Telefon/Fax: 0 21 411 4117 

Mobil: 0722 919 062 
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Concept Electronics 

 
 
 

Domeniu de activitate: 
 

 

Înființată în 1990, Concept Electronics este după 25 ani unul dintre integratorii de sistem respectați în 

industria IT&C din România. 

   

  Competenţele firmei includ proiectarea, furnizarea şi implementarea de infrastructuri critice, soluții 

complexe de securitate a datelor şi dezvoltarea de aplicații software la cerere. 

Firma a creat şi exploatează în prezent un sistem inovativ de educație la distanţă, bazat pe tehnologii de 

teleprezență şi aplicații interactive de comunicare între lector şi elevi/studenți. Cu puncte de prezenţă în 30 

şcoli din 6 județe, sistemul este un instrument modern de educație şi îşi propune să fie adoptat pe scara largă 

în învăţământul românesc. 

 

  De asemenea firma preconizează crearea unui incubator de afaceri din domeniul IT&C, în care un 

număr de 5-10 firme sa poată folosi timp de 12 luni o infrastructură completă (dotări tehnice, servicii 

administrative/logistice complete necesare funcționării oricărei firme), creat în colaborare cu UPB sau altă 

instituție de învăţământ tehnic superior. Accesul în incubator urmează a se face pe baza de concursuri de idei, 

organizate cu precădere în rândul studenților din instituția de învăţământ parteneră. 

 

 

 

 

Concept Electronics. 

Calitate fără compromisuri. Punct. 
 
 
 
 
 
 

Date de contact 
Site web: http://www.c-e.ro/ 

Adresa: Strada Londra, nr. 13A, Sector 1 Bucureşti, România Cod Poştal: 010073 

E-mail: sales@c-e.ro 

Telefon: +40 (0) 21 230 3967/ 68/ 69 

Fax: +40 (0) 21 230 3970 
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CSC Trans Metal S.R.L. 

 
 

Domeniu de activitate: 

 

  CSC TRANS METAL S.R.L oferă cele mai variate şi avansate servicii în confecții metalice de 

precizie, stanțare şi matrițe. Capacităţile tehnice extraordinare ale CSC TRANS METAL permit, la 

cerere, preluarea sarcinilor de proiectare, producție şi asamblare a pieselor mecanice şi electronice.  

 O parte din sectoarele unde activitatea noastră este complementară: aeronautică, electromedicină, 

apărare, telecomunicaţii, electricitate, echipamente urbane şi feroviare. 

. 

✓ Hala de producţie: 1400mp  

✓ Hala de vopsitorie: 1300mp  

✓ Birouri: 900mp  

 

Produse/Servicii: 

 
CSC TRANS METAL S.R.L. tratează proiectele clienților ca şi cum ar fi proprii, colaborând pe toate 

planurile, începând cu proiectarea şi până la finalizarea procesului de producție. 

Produsele sunt fabricate la cererea clienților. O parte dintre acestea sunt: șasiuri, panouri, rackuri, console, 

centrale telefonice, carcase calculator, monitoare, distribuitoare de bilete, dulapuri, turnichete şi bariere de 

acces. 
 
 

Produse 

  

Turnichete şi bariere de acces Distribuitoare de bilete 

  

Telefon cu carcasă vandal proof Dulapuri 
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Servicii 
 

 

 

Proiectare 3D  Presare centrifugă 

 

 

Debitare laser şi ştanţare Sudură şi finisare 

 

 

Formare prin îndoire Vopsitorie în câmp electrostatic şi lichidă 

Date de contact 
Site web:  http://www.transmetal.ro/ 

Adresa:  Str Macului, Nr. 19, Rudeni, Chitila, Ilfov, România 

E-mail:  office@transmetal.ro    

Telefon:  +4.021.206.33.80 

Fax:  +40730.094.441 
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ECAS ELECTRO 

 

 

 

Domeniu de activitate 

 

Comercializarea de componente electronice, electromecanice, dispozitive, module, subansamble și materiale 

diverse utilizate în producție, întreținere și service.  

   

Produse: 
 

Semiconductoare  

• Tranzistoare  

• Diode, punți redresoare, tiristoare, triace  

• Optoelectronice spectru vizibil  

• Optoelectronice IR/UV  

• Circuite Integrate digitale  

• CI semnal mixat/analog  

• CI analogice  

Aparate & Dispozitive  

• Surse cu comutare (SMPS), convertoare, invertoare, încărcătoare, module UPS  

• Sisteme de măsurare, programatoare, dispozitive de comunicație wireless, sisteme miniatură de imprimare 

OEM  

• Literatură tehnică & Cataloage  

• Motoare & Controlere, controlere programabile  

• Iluminare cu LED  

• Electro-chimice  

• Baterii, baterii reîncărcabile, accesorii, încărcătoare  

• Echipamente de lipire, realizare prototipuri PCB, unelte de mână  

 Componente pasive, electromecanice 

• Rezistoare, trimere, potențiometre, condensatoare  

• Bobine, transformatoare, cristale cuarț, rezonatoare  

• Siguranțe, comutatoare, relee  

• Sonde de test, pini de contact, conectori, blocuri terminale  

• Cabluri, plăci de circuit imprimat, carcase, materiale de montare, radiatoare  

• Electroacustice, indicatoare luminoase  

Date de contact 
Site web:  http://www.ecas.ro/ro/p/Home/2.aspx 

Adresa:  Bucureşti, sector 2, Bd. D.Pompei nr.8, Feper parter, CP 020337 

E-mail:  birou.vanzari@ecas.ro / office@ecas.ro  

Telefon:  0212048100 

Fax:  0212048130 
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Domeniu de activitate: 
  

ELECTRO OPTIC COMPONENTS este specializată în dezvoltarea şi fabricarea sistemelor optoelectronice 

pentru aplicaţii diverse. Printre realizările firmei se numără:  

✓ sisteme de avertizare la iluminare laser şi radar; 

✓ senzori optoelectronici şi interfeţe pentru integrarea acestora în sisteme complexe; 

✓ module de telemetre cu laser cu λ = 1.06 μm şi λ = 1.54 μm; 

✓ subansambluri de telemetre laser pentru integrarea pe alte produse (binoclu, aparate optice de vizare);  

✓ pointere şi pointere inteligente pentru ochire echipate cu diode laser în spectrul vizibil şi infrarosu; 

✓ computere tip PC rigidizate având plăci de captură şi analiză de imagine pentru prelucrarea imaginilor preluate 

de la camere de vedere pe timp de zi şi pe timp de noapte, care pot fi integrate în sisteme complexe de supraveghere; 

✓ convertoare DC/DC şi AC/DC; 

✓ diverse tipuri de plăci pentru automatizări cu microcontroler; 

✓ dezvoltare de software pentru microcontrolere şi pentru PC. 

Produse: 

Dozimetru individual DIAC-M 

 

 Dozimetrul individual cu afişaj digital modernizat este 

destinat măsurării dozei de iradiere primită de utilizator, 

pentru radiaţii X şi γ, precum şi a debitului acesteia. Asigură 

avertizarea vizuală, sonoră şi prin vibraţii la depăşirea unor 

praguri stabilite de debit al dozei şi a dozei de iradiere. 

 

Telemetru laser TL-1,54 μm 

 

Telemetrul laser 1,54 μm cu ieşire video este destinat pentru 

determinarea distanţelor până la obiectele din câmpul tactic. El 

funcţionează integrat într-un sistem de observare şi ochire. 

Comunicaţia cu sistemul de observare şi ochire se face prin legătură 

serială RS422. Vizualizarea obiectelor din câmpul tactic se face prin 

intermediul camerei video încorporată în produs. Afişarea se face pe 

un display extern. Alimentarea electrică a produsului se face prin 

intermediul sistemului în care este integrat.  
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Sistem SSRAT 

 

Sistemul SSRAT este destinat să echipeze vehicule terestre, nave cu destinaţie specială, precum şi puncte 

fixe de observare.  

 
Sistemul SSRAT asigură:  

✓ identificarea ţintelor din câmpul de observare pe timp de zi şi de noapte; 

✓ stocarea imaginilor ţintelor; 

✓ măsurarea distanţei până la ţintele observate; 

✓ determinarea coordonatelor ţintelor observate; 

✓ poziţionarea ţintelor pe o hartă digitală; 

✓ compactarea datelor prelucrate în format digital pentru transmiterea la distanţă 

 
Alcătuirea sistemului 
Sistemul SSRAT are în compunere următoarele subansambluri:  

✓ Platforma mobilă PAN & TILT stabilizată tip SPG 00-1179-9028; 

✓ Bloc de stabilizare; 

✓ Bloc de senzori BS-001; 

✓ Telemetru laser TL-1,54 μm; 

✓ Bloc de acţionare ţi comandă BAC-001; 

✓ Sistem de prelucrarea datelor şi imaginilor SPDI-001. 

 
 

 

Stație de control de la distanța a armamentului TYPHON 

 

Sistemul Typhon este conceput pentru a dota vehiculele 

blindate cu destinație specială implicate în identificarea și 

distrugerea țintelor terestre și / sau aeriene. Întregul sistem 

este controlat de o unitate de comandă și control electronic 

performantă. Controlul manual este a doua opțiune a Typhon, 

care include un design special a vehiculului. 

 

Sistem TYPHON permite: 
 

 
✓ Identificarea și recunoașterea de obiecte pe timp de zi și noapte; 

✓ Calculul traiectoriei de tragere și de control automat sau manual al 

tragerii. 

✓ Sistemul echipat cu BAC 002 și BS 002 prevede urmărirea 

automată a țintei și afișarea pe un display operatorului. 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.electro-optic.ro/ 

Adresa:  Str. Atomiştilor nr. 171A, Măgurele 077125 

E-mail:  office@electro-optic.ro  

Telefon/Fax +4 021.457.45.92 
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ELINKTRON Technology 

 
 

 

Domeniu de activitate: 
 
 

Elinktron Tehnologia este specializată în proiectarea de backplane active, care combină FPGA on- 

board și alte circuite active cu standardele industriale, cum ar fi PICMG® și VITA®. Pentru aceste aplicații 

personalizate Elinktron dezvoltă conceptul și oferă proiectul complet la nivel de schemă și layout. 

 

Produse: 

Proiectarea cablajelor pentru backplane-uri 

 

Proiectare de PCB 

  

Date de contact 
Site web:  http://www.elinktron.com/ 

Adresa:  44 Coltei St., 2nd Floor 030247 Bucureşti, România  

E-mail:  sales@elinktron.com  

Telefon: +40 21 310 1951 | +40 31 104 3698 

Fax: +40 31 104 3468 
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ELREF 

 
 
 

Domeniu de activitate: 
 

 

Înfiinţată în 1991, Elref este după 24 ani una dintre firmele care asigură servicii şi livrează 

echipamente pentru industria IT&C din România care an de an a reuşit să mulţumească pe deplin clienţii, 

având anual un bilanţ pozitiv. 

  Competenţele firmei includ proiectarea, furnizarea şi implementarea de infrastructuri IT, soluţii de 

mentenanţă a echipamentelor periferice cu costuri reduse şi dezvoltarea de aplicaţii software la cerere. 

Elref asigură întreţinerea reţelelor PC şi echipamentelor de birotică  pe bază de abonament sau la 

comandă. 

Elref a dezvoltat aplicaţii specializate pentru societăţi comerciale din industria cimentului din 

România. 

Elref este dispusă să colaboreze  cu firme de profil sau din alte domenii ale industriei pentru  

realizarea unei infrastructuri de funcţionare complete (dotări tehnice, servicii administrative/logistice 

complete necesare funcționării oricărei firme), prin incubarea de noi firme în colaborare cu UPB sau altă 

instituție de învăţământ tehnic superior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de contact 
Site web: http://www.elref.ro  

Adresa: Aleea Dealul Măcinului  nr. 8, Sector 6, Bucureşti, România  

CUI : 436426 

Contact:  office@elref.ro 

Telefon: +40 (0) 722405860 

Fax: +40 (0) 21 7774394 

 

 

  

http://www.elref.roş/
http://www.elref.roş/
mailto:office@elref.ro
mailto:office@elref.ro
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ELSIX SRL 

 
 

Domeniul de activitate  
 Dedicat în special pieței EDA, ELSIX oferă o gamă largă de soluții software de analiză și 

simulare, proiectare și fabricație pentru industria electronică. Dintre acestea amintim OrCAD, PSpice și 

Allegro de la Cadence Design Systems, EMA CAD Library de la EMA Design Automation, VisualCAM 

și GerbTool de la Wise Software Solutions, Compliance de la Quantic EMC, XFDTD, Wireles InSite, 

VariPose și XGTD de la Remcom, AutoVue de la Cimmetry Systems și Reflection de la WRQ.  

 

Realizări/Produse: 

 

 
Date de contact 

Site web:  http://www.elsix.ro/ 

E-mail:  info@elsix.ro  

Telefon: 0723 001 377/ 0722 738 882 

Fax: 021 745 5887   
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EURO STANDARD PRESS 2000 
 

 

Domeniu de activitate:  

Concentrată exclusiv pe domeniile tehnice de vârf electronică/packaging industrial/automatică), Euro 

Standard Press 2000 este o editură care se respectă; aici găsiți interviuri, prezentări de firma, articole tehnice, 

știri, totul la o calitate maximă.   
 

Publicaţii: 

 

"Electronica Azi” – este o revistă de 

electronică destinată specialiștilor care lucrează în 

domeniul proiectării şi producției circuitelor şi 

echipamentelor electronice şi dispozitivelor 

electronice destinate bunurilor de larg consum.  

Revista conține articole tehnice, știri din 

lumea electronicii, prezentări de produse, concursuri 

etc. 

 "EP&Dee” - Electronics Products & Design 

- Eastern Europe) este o revistă destinată 

specialiștilor din domeniul electronicii (SMT - PCB 

- Sisteme Embedded).  

Revista este publicată în limba engleză şi 

este distribuită în format digital în toată Europa. 

 Revista prezintă știri, reportaje, articole de 

analiză, prezentări de produse, concursuri şi 

interviuri cu reprezentanții celor mai importante 

firme din lume.. 
 

 “SMT” - (Design, Manufacturing & Test) 

este o revistă destinată specialiştilor din 

domeniul electronicii (SMT - PCB – Embedded 

Systems). 

Revista conţine articole referitoare la 

echipamente SMT, repair and rework, echipamente 

de test (AOI, X-Ray), proiectarea şi producerea de 

PCB-uri, consumabile şi accesorii SMT. 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.esp2000.ro/ 

E-mail:  gneagu@esp2000.ro  

Telefon: +40 31 805 9887 
Fax: +40 31 805 9955 

 



SMARTI - PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0042/10CLS/2018 
R1 - Raport privind analiza surselor și oportunităților de inovare 
la nivelul cluster-ului ELINCLUS 

 
 
 
 

19 
 

 

 

Giga Electronic International LLC 
 

 

Domeniu de activitate:  
 

Giga  Electronic  Internaţional  oferă următoarele servicii:  realizări de instalații electrice, montaj aer 

condiționat şi service, sisteme de alarmă şi supraveghere. 
 
 

Produse/Servicii: 
 
Sistem telemetric pentru echipamente de vânzare automată  
 

 

 
 
 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.gigaelectronic.ro/ 

Adresa:  Str. Opanez, Nr. 6 , Sector 2, Bucureşti, România  

E-mail:  contact@gigaelectronic.ro  

Telefon: +4.021.242.00.81| +4.0745.183.167 
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 IDEAMA Consult SRL 
 
 
 
 

Domeniu de activitate 

 
 

Promovează: asamblarea cu tehnologii de bondare (bonding)   

▪ Adezivi industriali: LOCTITE /HENKEL, 3M,  CYBERBOND, WEICON, PERMACOL,   ARALDITE, 

THERMOGUSS, KISLING,  H.B. FULLER, AEC POLYMERS etc. 

▪ Benzi adezive: 3M, CMC, TESA, STERA 

▪ Materiale de etanşare: SOUDAL, WEICON, TEROSON, ACC 

▪ Lubrifiant: MEGAPOWER, LOXEAL etc. 

▪ Sisteme de distribuţie şi dozare: CYBERBOND,  WERNER WIRTH, HOMEEASE, COX, FD.   

 

Echipamente, material şi produse pentru electronică 

▪ Materiale ESD (tricouri, halate, încălțăminte, brăţări, unelte etc.) de la: CIFrance, ELMI, BOKAR 

▪ Echipamente de măsură şi control: ELMI, BOKAR 

▪ Echipamente SMT şi THT: BOKAR, ELMI 

▪ Conformal coatings: ELANTAS /BECTRON, 

▪ Produse electro-conductive şi destinate managementului termic: PERMACOL, ELECTROLUBE, LOCTITE 

▪ Benzi adezive (kapton, PES, Cu): CMC, 3M. 

▪ Dozator: CMC, WERNER WIRTH. 

 

Produse de nişă pentru: 

▪ OVERMOLDING 

▪ Echipamente de la: WERNER WIRTH 

▪ Consumabile de la: BOSTIK, HENKEL 

▪ FOTO-POLIMERIZARE / UV 

▪ Echipamente de la: CYBERBOND, IDEAMA 

▪ Consumabile de la: CYBERBOND, LOCTITE  

▪ Folii ELECTROLUMINESCENTE  

▪ Materiale THERMOCHROMATICE  

 

Sectoare industriale deservite:   

▪ Industria automobilelor: RENAULT/ DACIA, FORD, FAURECIA, METAPLAST, NICPREM, PIRELLI 

▪ Electronică: FLEXTRONICS, HELLA, BENCHMARK, PSI CONTROL, CETTI, ELECTROMAGNETICA, 

ARMTECH 

▪ Publicitate: PLASTY PROD, ELTRIX 

▪ Metal Construction: RUUKKI, DINAMIC STEEL 

▪ Construcţii de maşini: GEN TURBO, COMOTI 

 

Produse: 
 

 

▪ Smart TWEEZERS 
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▪ Lampă LED cu UV  

 

 

 

 

▪ PU bumpers 

 

▪ ESD Soldering 

 

 

Date de contact 
E-mail:  ideama.consult@gmail.com 

Telefon/Fax: 021 6300613 
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IDS ARCHITECTURE 
 

 
 

Domeniu de activitate:   
 

iDS Architecture oferă soluții integrate de design şi consultanţă în arhitectură, 

management de proiect şi asistenţă în procesul de dezvoltare a firmelor care doresc să se lanseze 

pe piaţă. Punem la dispoziție o echipa profesionistă de arhitecți şi manageri de proiect specializați 

atât în servicii de proiectare cât şi în consultanţă de specialitate. 

 
 
 

Servicii: 
 

 

✓ Evaluarea proiectelor 

✓ Concept design 

✓ Planificare 

✓ Proiectare asistată de calculator 

✓ Simulări 3-D  

✓ Documente pentru construcţie 

✓ Estimarea costurilor 

✓ Management de proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.idsarchitecture.com/ 

Adresa:  Blvd. Cantemir Nr.1, 040231, Sector 4 Bucureşti, România  

E-mail:  office@idsarchitecture.com 

Telefon: 0755 151 227 
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INVEL 

 
 
 

Domeniu de activitate: 
 
 

Vă ajutăm să cunoaşteţi și să utilizaţi drepturile de proprietate intelectuală: 

  Printre drepturile unui deținător de titlu de protecţie (cum ar fi brevetul de invenție, certificatul de înregistrare 

pentru mărci, certificatul de înregistrare pentru design sau model industrial) se numără: 

A. Dreptul exclusiv de a fi în vigoare în România. 

B. Dreptul de a interzice următoarele acțiuni ale părţilor terțe care nu au autorizația titularului: reproducere, 

fabricarea, comercializarea sau recomercializarea, folosirea, importul, oferta de vânzare. 

 

 În funcţie de cerere, putem: 
• Elabora documente recunoscute oficial de cesiune sau licență necesare pentru asumarea și/sau cedarea 

drepturilor de autor. 
• Oferi sfaturi cu privire la protecția, procurarea, utilizarea, transferul  moștenirii și succesiunii de proprietate 

intelectuală. 
• Media vânzarea și dobândirea de brevete de invenție, mărci şi drepturi de autor. 
• Face recomandări abonaților referitor  la problemele de proprietate intelectuală și oferi asistenţă, chiar și în faţa 

Curţii de Justiție. 
• Evalua şi transfera titluri de proprietate industrială ale abonaților. 

 

Servicii: 

 
 Referitor la brevete de invenție, putem: 

• Elabora integral documentele necesare pentru obținerea unui brevet de invenție în România sau în străinătate. 

• Întreprinde cercetare documentare, studii, modele experimentale, modele si prototipuri. 

• Reprezentare și promovarea la saloane de invenții inclusiv cele de la Geneva și Bruxelles. 

Referitor la mărci, putem: 
• Elabora documentelor necesare pentru a proteja firma / serviciile sau produsele dumneavoastră în România sau 

în străinătate prin intermediul mărcilor comerciale naționale, comunitare sau internaționale. 

• Asigura protecție în conformitate cu clasificarea internațională NISA.  

• Asigura protecție în conformitate cu clasificarea internațională NISA. 

• Activităţi de documentare. 

• Elaborarea de mărci cu design original realizat de desenatori de renume. 

• Elaborarea documentelor necesare pentru a proteja designul (nou aspect estetic exterior), în România sau în 

străinătate. 

Referitor la design şi modele industriale, asigurăm: 

• Elaborarea documentelor necesare pentru a proteja designul (nou aspect estetic exterior), în România sau în 

străinătate  

• Cercetare documentară. 

• Conceperea sau realizarea designului sau ambalajului de către desenatori de renume. 

• Evaluarea și transferul design-ului și a modelelor industriale. 

 

Date de contact 
Adresa:  3 Strada Ghica Ion, ap. 32, Bucureşti, România  

E-mail:  office@elinclus.ro 

Telefon: +40723.20.50.48 / +40788.88.53.52 
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Domeniu de activitate: 
 
 

Key IT Solutions este o companie româneasca de software specializată în dezvoltarea de produse 

şi aplicaţii online medii şi complexe. În prezent, Key IT Solutions dezvoltă aplicații web, personalizate în 

funcție de cerințele clienților în diverse domenii de activitate precum retail, turism, finanțe, bănci, 

comerţ electronic, medicină, utilizând cele mai noi tehnologii. 

 

Produse: 
Platforma software “NFC Solutions” menită să ușureze şi să optimizeze activitățile specifice 

desfășurate în cadrul unei spălătorii/vulcanizări/service auto. 

 

Servicii: 
• proiectare şi dezvoltare de aplicații software web-based şi mobile 

• consultanţă pentru proiecte de dezvoltare şi implementare software 

• reproiectare a aplicațiilor existente 

• audit tehnic şi de securitate pe proiecte dezvoltate de third-parties 

• personalizare şi integrare de aplicații software 

• întreținere şi testare de sisteme software 

Tehnologii: 
• Limbaje/Scripturi de programare: J2EE, .NET Framework, ASP .NET WebForms, C#, JSF, JSP, 

JavaScript, PHP, AJAX 

• Baze de date: Oracle Database, Mysql, PostgreSQL, SQL Server, DB2 

• Business Intelligence: Oracle Business Intelligence, Pentaho, Jasper Reports, MS Reporting Services 

• Framework-uri web based: JQuery, ExtJs, DOJO, Yahoo User Interface (YUI), Angular.js, 

PrimeFaces, Google Web Toolkit (GWT), GXT 

• Mobile: iOS, Android, Windows Mobile, Xamarin 

• Versionare: Team Foundation Server, Source Versioning 

• Servere de aplicații: IIS, Oracle Weblogic, JBoss, IBM Websphere, Apache Tomcat; 

• Unelte de dezvoltare: Eclipse IDE, MyEclipse IDE, JDeveloper 

• Altele: Struts, Spring MVC, Hibernate, JPA, SWT si JFace, XML, Quartz Scheduler, CSS, HTML 

Eclipse 

Date de contact 
Site web http://www.keyit.ro/ 

Adresa:  Bucuresti, str Foisorului nr 122-124, sc A,Bucureşti, România  

E-mail:  office@keyit.ro 

Telefon: +40724389080 

 

http://www.keyit.ro/contact.php
http://www.keyit.ro/contact.php
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L & G ADVICE SERV 
 

 

 
 

Domeniu de activitate: 
 

L&G ADVICE SERV SRL Membru și Distribuitor Autorizat de Materiale IPC oferă servicii 

complete de educare, instruire și certificare IPC - Association Connecting Electronics Industries - pentru 

personalul care lucrează în industria electronică din România. În programele de instruire sunt prezentate 

condiții de acceptabilitate pentru plăci cu circuite imprimate neplantate, cerințe de realizare și cele de 

acceptabilitate pentru echipare plăci electronice pentru cele două tehnologii de asamblare: lipire componente 

cu terminale pe suprafață, Surface Mount Techology (SMT) și în găuri pe PCB, Through Hole Technology 

(THT). De asemenea, unul dintre programe este dedicat învățării aplicării corecte a procedurilor de scoatere 

și replantare de componente electronice, modificări ale aplicațiilor electronice, reparații de plăci cu circuite 

imprimate (substrat PCB, trasee, găuri metalizate, paduri, soldermask, lăcuire, etc). Scopul învățării acestor 

proceduri este ca toate aceste activități, necesare și de multe ori inevitabile să nu conducă la introducerea de 

defecte suplimentare. 

 

Programe de instruire:  

 
✓ Programe de Instruiri pentru Asamblarea și 

Inspecția Aplicațiilor Electronice  

 

 
- IPC-A-610 Certification  

- IPC J-STD-001 Certification  

- IPC-7711/7721 Certification  

- IPC/WHMA-A-620 Certification 

 

 
 

 
✓ Programe de Instruiri pentru Fabricația de 

Plăci cu Circuite Imprimate  

 
- IPC-A-600 Certification  

- Certified Interconnect Designer  

 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.lg-advice.ro/ 

Adresa:  Petre Antonescu 13, Sector 2 023592,Bucureşti, România  

E-mail:  office@lg-advice.ro 

Telefon: (+4)0745085227 
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Domeniul de activitate: 
  

 LUCA Electric SRL, având statut de reprezentanţă tehnică şi comercială, distribuie în România 

produsele firmei germane Lenze Antriebstechnik G.m.b.H. (LENZE S.E.) şi ale partenerilor.       

 

Produse: 
✓ Lenze Antriebstechnik G.m.b.H. (LENZE A.G.) 

✓ INTORQ - cuplaje şi frâne electromagnetice, 

✓ MAGNETA - cuplaje cu pulberi magnetice 

✓ WEG - motoare electrice 

✓ KTR - cuplaje elastice 

✓ VOGEL Antriebstechnik - reductoare speciale 

✓ GATES - curele de transmisie 

✓ BAUMER-THALHEIM - traductoare de rotație (encodere, tahogeneratoare, etc.) 

✓ Montrona - echipamente electronice de afișare şi comandă, sincrocontrollere, convertoare de semnal 

✓ BUBENZER - frâne electrohidraulice 
 

De asemenea LUCA Electric s.r.l. este importator direct pentru produsele:  

• ESTUN-Servo: servo motoare si servo acționari de înaltă performanţă; 

• Victor Pumps: pompe autoamorsante, pompe cu angrenej interior pentru lichide vâscoase,motopompe; 

• Hydronix: senzori de umiditate de precizie (cu microunde);  

• Tecnifan: ventilatoare centrifugale cu aspiratie simpla sau dubla, ranforsate, multiple, etc.  

Firma produce echipamente de acționare electrică şi automatizare pe baza proiectelor proprii sau ale beneficiarului, în 

următoarele domenii principale:  

• Acționari şi automatizări pentru electropompe si grupuri de pompare apa potabila, apa industriala, apa de răcire 

• Acționari şi automatizări pentru pompe dozatoare  

• Acționari şi automatizări pentru mașini de plase sudate şi plase împletite, bobinatoare, etc. 

• Acționari electrice pentru poduri rulante, macarale şi alte echipamente de ridicare 

• Acționari şi automatizări pentru stații de produs asfalt şi betoane 

• Controllere industriale  

• Proiectare şi producție de tablouri electrice de acționare şi automatizare pentru diverse aplicații industriale 

Date de contact 
Site web:  http://luca-electric.ro/ 

Adresa:  Str. Av. Andrei Popovici nr. 12, Bl. 

7A, Ap. 34, Sector 1, Bucureşti, România  

E-mail:  lucaelectric@yahoo.com 

Telefon: (+4)0745085227 
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 MAGNUM CCC 
 
 

Domeniul de activitate: 
 

Magnum CCC este un birou on-line de proiectare, cercetare-dezvoltare, instruire şi consultanţă în 

domeniul electronicii tehnologice. De asemenea, Magnum CCC comercializează produse electronice pentru 

prototyping, metodologii/proceduri în domeniul electronicii şi pachete de proiectare CAD.  

   

Produse: 
✓ proiectare profesională şi consultanţă în domeniul circuitelor imprimate (PCB) monostrat, dublustrat şi multistrat;  

 

 
 

✓ activităţi de cercetare & dezvoltare în științe aplicative şi inginerie; 

 

 
 

✓ proiectare profesională şi consultanţă în domeniul modulelor şi produse electronice inteligente;  
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✓ dezvoltare de prototipuri şi produse electronice "low-cost", tehnologie SMT;  

 

 

✓ management de seminarii științifice şi tehnice; 

✓ cursuri şi tutoriale de proiectare asistată de calculator (Cadence Orcad & Allegro, PSpice, Layout, Specctra, CAM) şi 

standardizare în electronică; 

✓ electronică tehnologică. 

Date de contact 
Site web:  http://www.magnumccc.ro/ 

E-mail:  info@magnumccc.ro 

  Telefon: 0721 212 038/ 0722 380 986 
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 MarcTel S.I.T. S.R.L. 
 

Domeniul de activitate: 
 

MarcTel S.I.T. este o firmă românească medie cu capital privat, înfiinţată în anul 1998, ce furnizează 

servicii integrate de telecomunicaţii în domeniul reţelelor militare şi civile de telecomunicaţii şi tehnologia 

informaţiei. 

În laboratorul CETTI – ITA au fost asamblate plăcile pentru prototipul de comunicaţie ETMCI 5.1. 

 

Modul FPGA 

 

 

Modul EUROCOM/PCM  
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Modul EIR  

 

 

Modul cu procesor ARM  

 

Date de contact 
Site web:  http://www.marctel.ro/ 

Adresa:  Str. Dr. Louis Pasteur nr. 8, Etajele 1 si 2 Sector 5, 050535, Bucureşti, România 

E-mail:  marctel@marctel.ro  

Telefon: +40 21 4109540 

Fax: +40 21 4109510  
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MIBATRON 

 
 

Domeniu de activitate: 
 

  Mibatron Electronics este furnizor de servicii complete de asamblare, plantare componente electronice pe 

circuite imprimate, proiectare, dezvoltarea produsului şi testare. 

Produse: 
Compania este specializată în: 

✓ Ansamble cu montare pe suprafaţă. 

✓ Ansamble convenţionale cu inserţie manuală, cu lipire în val şi manuală a componentelor. 

✓ Tehnologie mixtă, SMT şi THT pe două feţe. 

✓ Ansamble fără plumb. 

✓ Prototipuri, cantităţi mici şi mijlocii. 

✓ Răspuns rapid şi eficient la cerinţe. 

✓ Cumpărare de componente la preţuri competitive. 

✓ Verificarea calităţii 100%. 

✓ Asamblare mecanică. 

✓ Execuţie cabluri. 
 
 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.mibatron.ro/ 

Adresa:  Str. Heliade Între Vii, nr. 8, cod 023383, Bucureşti, România 

E-mail:  office@mibatron.ro 

Telefon: +40 314 056 623 

Fax: +40 314 056 622 
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Domeniu de activitate: 
 
 

PARROT INVENT dezvoltă şi comercializează cabluri de măsură de test, sonde, clipuri pentru 

Multimetre, Osciloscoape, Voltmetre, DMM, Ohmmetre, Analizatori de spectru, etc. sonde de testare, cabluri 

de testare, cabluri de testare SMD pe baza invenției Parrot Clip care oferă calitate ridicată, fiabilitatea ridicată 

a contactelor şi conexiuni pentru echipamente de măsurare electrice. 
 

  PARROT INVENT dezvoltă şi comercializează de asemenea următoarele produse brevetate pe baza 
activităţilor de C & D desfăşurate: 

✓ temporizatoare și TEMPORIZATOARE programabile pentru reţelele de iluminat clădiri 220 V. 

✓ Lumini flash MULTI-test - bazate pe un patent Parrot  dispozitivul combină funcția unui dispozitiv 

MULTI-TEST simplu (indicator de tensiune reţea, indicator continuitate, indicator tensiune auto pentru 

12V sau 24 V), cu funcția unei Lumini Flash. 

✓ capac din plastic UNIVERSAL pentru cutii de joncțiune; 

✓ dispozitiv SPARK TEST 
Produse: 
 

 

MULTIMETER Probe test:  

 

Proba Test SMD 

 

Sonde Test KELVIN GRIPPER: 
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Kit-uri sonde de test de tip aligator, mini-aligator 

 

 

Sonde de osciloscop cu Clipsul de masa patentat Parrot 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.parrot-invent.ro/ 

Adresa:  Piața Cantacuzino Gh. nr. 3, sector 2, București, cod 020025, România 

E-mail:  electricfon@gmail.com 

Telefon: (021) 211 07 39 

Fax: 0311015680 
 
 

mailto:electricfon@gmail.com
mailto:electricfon@gmail.com
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Domeniu de activitate 

 
 

PRO OPTICA este o societate privată pe acţiuni, lider pe piața românească de sisteme electro-optice. 

Principiul aflat la baza PRO OPTICA este de a crea o organizație profesională, care va funcționa la standarde 

tehnice internaționale, dar cu costuri competitive la nivel național. Compania se bazează pe un concept de 

organizare care conduce la o dezvoltare solidă, prin combinarea capacitățile departamentului de cercetare și 

dezvoltare și departamentul de producție, integrate într-o politică de management coerentă. 

 
Produse: 
 

 

: lentile, prisme, pene optice wedges, lentile cilindrice, oglinzi, filtre, ansambluri 

de lentile cimentate și prisme, componente optice de polarizare, din sticlă optică, dioxid de siliciu topit și 

cristale optice. 

 
 

: acoperiri antireflex optice, filtre lungimi de undă lungă, filtre lungimi de undă 

scurtă, Separatori fază, Separatori fază selectivi, oglinzi metalice, software (STRAT v 6.2 - software pentru 

acoperiri optice modele). 

  Binoclu viziune de noapte 4x și 6x  

  Luneta cu vedere infrarosu cu zoom 4x și 6x 

  Ochelari viziune de noapte  

  Vedere zi cu camera senzor CCD  

  Sistem de observare și ochire modular, multifunctional pe timp de noapte WOLF 

  Dispozitiv de ochire cu laser 

  Pointer laser  

  Dispozitiv pentru vedere de noapte îmbunătățiti pentru tancul Romanesc TR-85M1, AONP-1 

  Sistem de observare și ochire cu laser TLTV 1,54 

  Camera termică portabilă - COYOTE  

  Unități de control operator  

 

http://www.prooptica.ro/products3_3.htm
http://www.prooptica.ro/products3_3.htm
http://www.prooptica.ro/products3_3.htm
http://www.prooptica.ro/products3_3.htm
http://www.prooptica.ro/products3_9.htm
http://www.prooptica.ro/products3_9.htm
http://www.prooptica.ro/products3_15.htm
http://www.prooptica.ro/products3_15.htm
http://www.prooptica.ro/products_wolf.htm
http://www.prooptica.ro/products_wolf.htm
http://www.prooptica.ro/products3_7.htm
http://www.prooptica.ro/products3_7.htm
http://www.prooptica.ro/products3_8.htm
http://www.prooptica.ro/products3_8.htm
http://www.prooptica.ro/products3_6.htm
http://www.prooptica.ro/products3_6.htm
http://www.prooptica.ro/products_tltv.htm
http://www.prooptica.ro/products_tltv.htm
http://www.prooptica.ro/PRODUCTS/coyote.pdf
http://www.prooptica.ro/PRODUCTS/coyote.pdf
http://www.prooptica.ro/PRODUCTS/ocu.pdf
http://www.prooptica.ro/PRODUCTS/ocu.pdf
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Sistem de supraveghere, ochire și control al tragerii - ARGUS FO3 

System autonom comandant SODAT 

SAM 

ARTEMIS 

Sisteme multi senzor 

RCWS-RO 

 

 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.prooptica.ro/contact.htm 

Adresa:  67, Gh. Petrascu St., RO-745081,, București, România 

E-mail:  office@prooptica.ro 

Telefon: + 40 31 805 87 90/ + 40 31 805 87 91 

Fax: + 40 31 805 87 93 

 

 

http://www.prooptica.ro/SYSTEMS/argus_fo3.pdf
http://www.prooptica.ro/SYSTEMS/sam.pdf
http://www.prooptica.ro/SYSTEMS/sam.pdf
http://www.prooptica.ro/SYSTEMS/artemis.pdf
http://www.prooptica.ro/SYSTEMS/artemis.pdf
http://www.prooptica.ro/SYSTEMS/rcws-ro.pdf
http://www.prooptica.ro/SYSTEMS/rcws-ro.pdf
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  CONSULT SRL 
 

Domeniu de activitate: 

 

  Radio Consult SRL este o companie privată mică, înfiinţată în 1998. Încă de la început suntem 

reprezentantul exclusiv al WiNRADiO Communications în România. Pe lângă acestea, oferim servicii de 

consultanţă în domeniul telecomunicaţiilor, mai ales pentru activităţi de monitorizare a spectrului radio şi 

asociate acestora. 

 

Produse: 
Produse software  

➢ Înregistrator audio multicanal -  este o aplicaţie ce transformă un calculator personal într-un echipament 

performant de achiziţie şi stocare de semnale audio, numărul de canale fiind limitat numai de numărul de 

dispozitive de eşantionare instalate. Cerinţele minime impuse calculatorului sunt modeste, depinzând în foarte 

mare măsura de numărul de canale configurate. 

➢ FIR Designer - Program pentru proiectare filtrelor FIR 

Servicii hardware şi software  
➢ Produse şi asistenţă pentru proiecte de monitorizare radio 

➢ Produse şi asistenţă în domeniul prelucrării numerice de semnale audio 

➢ Produse şi asistenţă în domeniul prelucrării numerice de semnale radio 

➢ Proiectare hardware şi software de sisteme cu procesoare (controlere, ADSP-21xx) 

 
Date de contact 

Site web:  http://www.radioconsult.ro/ 

Adresa:  31-33 Emil Racoviţă Str Complex Azur, vila J15 Voluntari, Judeţ Ilfov, Romania, 077190 

Telefon/Fax: +40-21-380 2020 
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 Electronics SRL 
 

 
 

Domeniu de activitate: 

ROEL electronics este angajată în principal în cercetarea, dezvoltarea, designul, producția, distribuția 

şi integrarea sistemelor şi serviciilor de securitate de orice complexitate, destinate companiilor şi instituțiilor 

guvernamentale, precum şi a reședințelor. 

 

Produse: 

CERBER- echipamente pentru detectare furt şi avertizare  

 
CARDAX- echipamente pentru control acces şi pontaj  
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PCB PC staţie centrală de monitorizare  

 

 

 

 

 

 

Desktop - staţie serială centrală de 

monitorizare  

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme alarmă auto  

Receptor universal (pentru recepţionarea semnalelor de la telecomenzi cu cod de rulare setat pe frecvenţa 

de 433.92 MHz) 
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Echipament de inspecţie cu raze X (X8011) şi Inspecţie Optică Automată (S3088) Viscom  
  

  

 
 

Date de contact 
Site web:  http://www.roel.ro/ 

Adresa:  Str. Calimachi nr. 27-29, Sector 2, 023496,, București, România 

E-mail:  sales@roel.ro/ marketing@roel.ro/ suport-tehnic@roel.ro 

Telefon: +40 (21) 204.47.00 

Fax: +40 (21) 242.20.30 
 



SMARTI - PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0042/10CLS/2018 
R1 - Raport privind analiza surselor și oportunităților de inovare 
la nivelul cluster-ului ELINCLUS 

 
 
 
 

40 
 

 

SC ROND ELECTRIC SRL 
 

 
 

Domeniu de activitate: 

 

  ROND ELECTRIC este unul din principalii furnizori de pe piața internă pentru sisteme de 

electroalimentare şi electronică de putere: generatoare, UPS-uri, acumulatori, redresoare, invertoare, 

stabilizatoare, acționari electrice, motoare electrice, panouri de automatizare, sisteme de remote management 

în conformitate cu cerințele clienților din diverse domenii cum ar fi construcții, telecomunicații, spitale, centre, 

birouri, hale industriale,rezidente. 

Produse: 
sisteme de electroalimentare si electronica de putere: generatoare, UPS-uri, acumulatori, 

redresoare, invertoare, stabilizatoare, acționari electrice, motoare electrice, panouri de automatizare 
 

Seturi sau generatoare  
 
 
 
 

 
UPS Invertoare 

 

 

 

 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.rondelectric.ro/ 

Adresa:  Bd Timisoara, nr 39, București, România 

E-mail:  office@rondelectric.ro 

Telefon: 021.413.15.10, 021.413.37.05 

Fax: 021.413.37.05 
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SAMWAY Electronic S.R.L 

 
 

Domeniu de activitate: 
 

  SAMWAY furnizează soluții şi produse avansate pentru monitorizarea  şi controlul de la distanţă a 

calculatoarelor militare, industriale, fabricate conform standardelor CPCI, AdvancedTCA, MicroTCA, VPX. 

Monitorizarea calculatoarelor industriale presupune identificarea componentelor ce compun calculatorul, 

măsurarea parametrilor de funcționare şi trimiterea unor alarme în caz de eroare. 

Samway este membru în organizația internațională PICMG, implicat activ în dezvoltarea noilor 

tehnologii şi a viitoarelor arhitecturi folosite la fabricarea calculatoarelor industriale. 

  

 

Servicii şi produse: 
 
 MCH (MicroTCA Carrier Hub) -  Destinat calculatoarelor tip MicroTCA. Pe lângă funcția de monitorizare şi 

control, acesta are şi rolul de a transfera pachete de date între diversele cartele instalate în calculator. MCH-ul dezvoltat 

de firma Samway conține un swith de 1Gb Ethernet şi un switch de PCI Express generația 3 ce permite transferul la 

viteze de 8GT/s pe un singur link.  
 

 

 

 

 

Power Distribution Module (PDM): Power Distribution Module (PDM) este conceput pentru a alimenta sisteme 

MicroTCA(uTCA/MTCA) folosind surse standard de 12V. 
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AMC Load Board for MicroTCA: Un instrument indispensabil pentru integratorii de sistem. Utilizat pentru a 

verifica puterea, răcirea şi funcţionalitatea unui sistem MicroTCA(uTCA/MTCA) sau pentru a verifica comunicaţia  

IPMI. 
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Pe lângă produse hardware, Samway oferă şi servicii de proiectare module electronice, conform specificației clientului. 

Aceasta include: proiectare schemă electronică, proiectare PCB, fabricare prototip, dezvoltare software pentru 

microcontrolere sau FPGA, testare. 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.samwayelectronic.com/index.php?l=ro 

Adresa:  Str. Maltopol 16 011048 București, România 

E-mail:  contact@samway.ro 
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 SELETRON Software and Automation 
 
 
 
 
 

Domeniu de activitate: 

  SELETRON a fost înființata în mai 2003, având drept obiect principal de activitate proiectarea, 

execuția, întreținerea şi repararea echipamentelor electronice de automatizări industriale. Executăm la 

comandă prototipuri si produse de serie mică, de echipamente electronice, automatizări, sisteme de afișare, 

echipamente de monitorizare a presiunii şi temperaturii, etc. SELETRON Software and Automation 

deţine echipamentele necesare pentru a putea asambla diferite tipuri de module electronice şi convertoare de 

date pentru module cu afişaj cu LED-uri sau LCD, senzori de diferite tipuri, amplificatoare de semnal, 

circuite de limitare şi circuite de protecţie.    

  Companie specializată în: cercetare-dezvoltare şi producție de echipament electronic bazat pe 

microcontrolere, surse de alimentare în comutaţie de mare putere (29V / 1200 A), proiectare şi execuţie de 

automatizări industriale şi sisteme SCADA. 

 

Produse /Servicii: 
 

Servicii:  

✓ consultanţă în proiectarea de echipamente electronice cu microcontrolere 

✓ producție embedded software pentru microcontrolere ARM si AVR 

✓ proiectare şi realizare de sisteme SCADA pentru stații de epurare ape uzate 

✓ proiectare şi execuție dulapuri de automatizare 

 Proiecte:  

✓ automatizare pentru sistem de recuperare a căldurii de la autoclavele utilizate în industria de 

componente pentru aviație 

✓ elemente pentru lanțuri de geofoni şi hidrofoni digitali de înaltă performanţă 

✓ surse de alimentare de curent continuu pentru pornirea elicopterelor 

✓ automatizare şi sisteme SCADA, stațiile de epurare ape uzate: Alexandria, Segarcea, Tarnaveni, 

Predeal 

Produse: 

Modulul G24 ADC-8  
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Modulul G24 CORTEX R3  
 

 
 

Modulul G24 ADC  
 

 
 
 

Modulul CRANE V.1  
 

 

 

Date de contact 
E-mail:  office@elinclus.ro 
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SC SBS - Standard Business Solutions 

SRL 
 

 
 

Domeniu de activitate:  

Dezvoltarea de soluții hardware şi software care asigură flexibilitate, mobilitate, calitate pornind 

întotdeauna de la cerințele specifice ale utilizatorilor acestora. Competenţele în domeniul consultanţei şi 

serviciilor IT&C fac din Standard Business Solution un partener de încredere în dezvoltarea şi integrarea 

soluțiilor şi serviciilor IT&C care să genereze responsabilizare, control ridicat, optimizare a timpului şi 

resurselor utilizatorilor acestora. Standard Business Solution oferă de asemenea soluții interactive pentru 

educație şi perfecționarea abilităților profesionale. Platformele de e-learning, cât şi soluțiile colaborative, 

adecvate oricărei nevoi stau la baza întregului proces educațional, de perfecționare profesională. 

 

Produse/servicii 

PRODUSE    

✓ Soluții de tip portal (știri, email, calendar, manager documente) 

✓ Soluții VPN de interconectare  

✓ Soluții wireless şi mobilitate  

✓ Supraveghere şi telefonie IP  

✓ Comunicații unificate  

✓ Configurare rețele  

✓ Virtualizare şi centre de date  

✓ soluţii integrate de eLearning 

 

SERVICII 

✓ Dezvoltare, personalizare și integrare a aplicației IT în Intranet-ul deja existent al companiei. 

✓ Monitorizarea și managementul de rețea 

✓ Unified Communications (voce / video / date) proiectare și implementare de rețea. 

✓ Audituri de securitate. 

✓ Servicii de backup și recuperare a datelor. 

 

Date de contact 
Site web:  http://www.sbsolution.ro/ 

Adresa:  Str Ion Campineanu nr. 31, Bl. 4, Sc. 2, Et. 1, Ap. 18, Sector 1București, România 

E-mail:  office@sbsolution.ro 

Telefon: +4021 316 3387 

 Fax: +4021 316 3387
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SunCommunication SRL 

 

Domeniu de activitate: 
 

SunCommunication S.R.L. îşi desfăşoară activitatea pe piaţa românească în domeniul sistemelor profesionale 

de comunicații radio în miniatură, având ca partener extern liderul mondial pe acest segment de produse, Phonak 

Communications A.G. din Elveția. 

Domeniul de activitate al companiei noastre este dedicat echipamentelor profesionale de comunicație radio 

menite să fie utilizate în medii poluate electromagnetic şi fonic.  

În funcție de mediul în care se dorește a se desfășura activitatea, sistemele Phonak de comunicație se împart în 

două mari categorii: sisteme de comunicație radio sub acoperire şi sisteme de protecție auditivă şi comunicație. 

SunCommunication deține certificat ISO 9001:2008, cu următorul domeniu de aplicabilitate: « Comercializare, 

personalizare şi service pentru sisteme de comunicații date voce şi de protecție auditivă » .Scopul SunCommunication 

este de a satisface așteptările clienților, oferindu-le produse, dar şi servicii conforme cu prevederile reglementărilor în 

vigoare, de o înaltă calitate şi performanţă. Totodată, toate produsele noastre sunt aprobate şi certificate din punct de 

vedere medical. 

Segmentul de comunicație radio sub acoperire oferă soluții, la cel mai înalt nivel, pentru activităţi specifice 

unde sunt necesare discreția totală, comunicarea clară, fără interferenţe sau întreruperi, dar şi libertate mare de mișcare. 

Aplicabilitatea produselor din domeniul comunicațiilor radio sub acoperire se adresează atât sectorului de stat (poliţie, 

armata, forţe speciale, servicii de pază şi protecţie, filaj, echipe de salvare sau de intervenție în situații de urgenta etc.) 

cât şi celui privat (firme de pază şi protecție, gărzi de corp, escorte V.I.P., etc.)  

Sistemele de protecție auditivă şi comunicații (la vedere, vizibile, dar miniaturizate) asigură o comunicare 

perfectă între membrii echipei, fără întreruperi sau zgomote de fond şi, în același timp, protejează auzul utilizatorului 

de zgomotele puternice de impact produse de exerciții militare în poligon, de explozii, dar şi de zgomote puternice de 

fond, cum ar fi motoare de avion, nave, tanc, etc. 

Gama de produse pentru ambele segmente cuprinde toate componentele ce formează un sistem complet de 

comunicații în miniatură (emiţător, receptor, microfon, bobină, PTT etc.), cât şi din accesoriile acestora. Calitatea 

acestor produse se reflectă atât în eficienţa de utilizare cât şi în condițiile speciale de lucru. 

 

La nivel internațional, cei mai reprezentativi clienți ai sistemelor de comunicație marca Phonak 

Communications sunt: Ministère de la Défense şi Ministère de l'Intérieur (Franţa),  US Navy Seals, US 

Departement of Justice, US Customs, US Federal Bureau of Prisons, DEA, US Marine Corps, US Air Force, FBI, 

CIA, etc. 

 

 

 

 

http://www.defense.gouv.fr/english/portail-defense
http://www.defense.gouv.fr/english/portail-defense
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Produse/servicii 

PRODUSE    

Produsele companiei noastre sunt utilizate cu succes în: 

• Servicii de informații 

• Structuri de securitate 

• Structuri militare 

• Structuri de justiție 

• Aeroporturi 

• Paza şi supravegherea frontierelor 

• Echipaje mobile 

• Zona porturilor 

• Bordul navelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact 

Site web:  http://www.suncommunication.ro/ 

Adresa:  Str. Dionisie Lupu, nr. 61, Sector 1București, România 

E-mail:  office@suncommunication.ro 

Telefon: +40-(0)21.311.0460; +40-(0)722.303.817 

Fax: +40-(0)21.311.0442 

  

The World’s First Full-Featured Oscilloscope 

Family with 4 Isolated Channels and Battery 

Operation 
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Domeniu de activitate: 
 

TENSOR este o companie înființată în 1996, integral privată, Channel Partner autorizat în România 

pentru ANSYS software (CFD, FEA, ANSOFT). Avem o participare activă în tot ceea ce presupune 

modelare și simulare numerica inginerească (specializarea noastră fiind Computational Fluid Dynamics), atât 

în mediul academic cât și în cel comercial.  

Pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați site-ul nostru, www.tensor.ro, office@tensor.ro 
 

Produse: 

 

 

 

 

  

Date de contact 
Site web:  http://www.tensor.ro/ 

Adresa:  Bdul. Timişoara nr 73, Bl C12, Ap 90, 061323, Bucureşti, sector 6, România 

E-mail:  office@tensor.ro 

Telefon: 021 444 23 78

http://www.tensor.ro/
http://www.tensor.ro/
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SC TOP GEOCART SRL 

 

Domeniu de activitate: 
 

Firma TOP GEOCART este de 16 ani Distribuitor Autorizat in Romania al firmei elvețiene Leica 

Geosystems, producător de tradiție în domeniul aparaturii topografice destinată lucrărilor de geodezie, 

cadastru,  topografie, construcții, arhitectura, GIS, etc. 

Începând cu anul 2009 TOP GEOCART este unic distribuitor in Romania al companiei americane 

ERDAS, producător de programe destinate fotogrammetriei şi teledecţiei. 

 

Produse /Servicii: 
 

PRODUSE 

Compania noastră este un partener pe termen lung care oferă soluții complete pentru: 

■ Echipamente Topografie de la cele mai simple nivelurile de construcție până la echipamente 

electronice cu calculator încorporat, cum ar fi sistemele GPS sau sistemele de scanare cu laser. 

■ Instruire gratuită și suport tehnic în timpul utilizării echipamentului. 

■ Service în timpul perioadei de garanție, precum și post-garanție 

■ Tehnici de calcul și software de prelucrare a datelor. Cu experiența și calificarea personalului nostru 

putem oferi: 

■ Proiectare, Setarea / Instalarea și configurarea sistemelor de măsurare; 

■ Instrucțiuni pentru personalul beneficiarului; 

■ Service şi întreținere; 

■ Consultanţă şi lucrări speciale (rețele GNSS, căi ferate, poduri, scanări 3D, etc.) 
 
SERVICII  

În cadrul firmei s-a dezvoltat departamentul de service care în timp, odată cu noile cerințe, s-a 

perfecționat şi ţine pasul în permanenţă cu specificațiile tehnice şi de calitate de ultim moment. Laboratorul 

are o Bază de măsurare proprie pe care o folosește pentru măsurarea distanţelor şi un Banc de măsură identic 

cu cele de la fabrică sau din lume. Are scule şi dispozitive calibrate periodic de Biroul Român de Metrologie 

Legală sau de laboratoarele firmei Leica-Geosystems.  

Date de contact 
Site web:  http://www.topgeocart.ro/ 

Adresa:  Str. prof. Ion Maiorescu 67, Sector 2, Bucureşti, România 

E-mail:   office@topgeocart.ro 

Telefon: (+4) 021 253 05 30 

Fax: (+4) 021 252 12 15 

mailto:%20office@topgeocart.ro
mailto:%20office@topgeocart.ro
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Centrul de cercetări pentru 

optoelectronică UPB-CCO 
 

Domeniu de activitate: 
Centrul de Cercetare în Optoelectronică desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, de pregătire, informare, 

documentare, expertizare şi consultanţă în domeniul micro şi nanostructurilor fotonice, prelucrarea optică a informaţiei 

şi a comunicațiilor pe fibră optică.  

UPB-CCO promovează cooperarea pe plan naţional şi internaţional, sprijinind activităţile de promovare şi 

diseminare a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice prin conferinţe, seminarii, publicaţii ştiinţifice, afilieri la asociaţii 

profesionale şi schimb de specialişti.  

Centrul îşi propune să realizeze următoarele :  

✓ Să asigure transferul tehnologic a celor mai valoroase rezultate ale cercetării din universități și întreprinderi către 

industria românească; 
✓  Să participe la dezvoltarea și integrarea europeană a învățământului ingineresc din România; 

Să consolideze relația dintre universități şi întreprinderi; 
✓ Să participe  la efortul global de activitățile de cercetare-dezvoltare, orientat spre concepția și fabricarea produselor 

românești. 
✓ Să organizeze programe educaţionale la nivel universitar şi post-universitar, master, doctorat  
✓ Să desfăşoare proiecte de cercetare multi-disciplinare în domeniul micro şi nanotehnologiilor  

 

Produse: 
1. Multiple SAW (Surface Acoustic Wave) Sensors 

2. Optical Method for Constructive Measurements of Inter-digital  Transducers 

3. Light Power Measurements in a Large Spectral Range (700 -1800 nm) 

4. Laser Diodes for Fiber Optic Communication (1310nm and 1550nm) 

5. High sensitivity and high speed silicon photo detectors 

6. High accuracy 3D positioners 
   

 
Date de contact 

E-mail:   office@elinclus.ro 
 

mailto:office@elinclus.ro
mailto:office@elinclus.ro
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Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-

Metalurgice – UPB ECOMET 
 
 
 
 

Domeniu de activitate: 
 
  Cercetările multidisciplinare, formarea continua a resurselor umane, realizarea de expertize în domeniul 

protecţiei mediului şi a materialelor metalice. Prin centru se derulează proiecte din cadrul Programelor Naţionale de 

Cercetare, contracte internaţionale, precum şi contracte directe cu agenţi economici. Prin Departamentul de Educaţie 

Continuă şi Învăţământ la Distanţă (DECIDE) al Universităţii, ECOMET asigura specializări postuniversitare în 

domeniul ecoindustrial. Competenţele dobândite pe baza acestor forme de învăţământ sunt certificate prin diplome 

emise de Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice (ECOMET) 

organizează cursuri de formare profesionala pentru studenţi şi tineri absolvenţi. Aceste cursuri au rolul de a-i 

familiariza cu cerinţele necesare ocupării unui loc de munca într-o instituţie sau societate comercială.  

Servicii  

 
Expertize mecano-metalurgice: : 
✓ examinări, verificări şi investigații în vederea evaluării stării tehnice a echipamentelor industriale (supuse prescripţiilor 

tehnice ISCIR)  

✓ evaluarea duratei de funcționare remanente a echipamentelor industriale  

✓ diagnoze şi expertize tehnice  

✓ analize tehnice post-avarie  

✓ investigarea şi expertizarea structurală a materialelor metalice prin microscopie optică, microscopie electronică de 

baleiaj (SEM) şi microanaliză de raze X (EDAX)  

✓ analize chimice pe materiale metalice feroase şi neferoase prin spectrometrie de emisie optica şi spectrometrie de raze X  

✓ analize calitative şi cantitative de faze prin difracţie de raze X  

✓ încercări mecanice  

✓ analize structurale nedistructive cu replici metalografice conform ISO 3057 pe produse industriale în stare nesudată şi 

sudată supusă inspecţiilor şi expertizărilor 

✓ măsurători de tensiuni interne reziduale prin difracţie de raze X  

✓ măsurători de împrăştiere de raze X la unghiuri mici pe nanopulberi (SAXS).    

 

Încercări mecanice  
✓  Expertize de mediu   

✓ Analize:  

o Analize ape potabile, uzate, de suprafață 

o Levigate din deşeuri 

o Soluri, nămoluri 

o Deşeuri  

✓ Modelarea dispersiei poluanților atmosferici  

✓ Evaluarea, validarea şi prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră 
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Laboratoare / Servicii: 

 
 

 
Date de contact 

Site web:  http://www.ecomet.pub.ro 

Adresa:  Splaiul Independentei 313, corp J, sala JF 002, sector 6, cod 060042,Bucureşti, România 

E-mail:   ecomet@ecomet.pub.ro 

    Tel: (004) 021.402.95.92 
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Centrul de Electronică Tehnologică şi Tehnici de 

Interconectare – UPB CETTI 

 
 

 
Domeniu de activitate: 

Centrul de Electronică Tehnologică şi Tehnologii de Interconectare din cadrul Universităţii “Politehnica” din 

Bucureşti (UPB-CETTI) a fost înfiinţat în 1995 ca centru de cercetare şi instruire, în conformitate cu noua legislaţie 

română din domeniul educaţiei şi cercetării. Asemenea altor centre din domeniul packaging-ului electronic din lume, 

principalele obiective ale CETTI sunt să ofere sprijin substanţial pentru activităţi din domeniul packaging-ului 

electronic IMM-urilor inovatoare şi să susţină activităţi didactice şi de instruire pentru educaţia continuă a resursei 

umane implicată în industria electronică. Activităţile centrului s-au concentrat iniţial asupra instruirii CAD a studenţilor 

şi inginerilor. În acelaşi timp CETTI a participat la mai multe programe de finanţare naţionale şi internaţionale (Phare, 

INCO Copernicus, Leonardo da Vinci) devenind un centru de packaging electronic cunoscut şi având cooperări cu 

universităţi şi organizaţii din Europa şi America. UPB-CETTI reprezintă un mediu de instruire şi cercetare în 

packaging electronic în cadrul Universităţii “Politehnica” din Bucureşti cea mai veche universitate tehnică din 

România. Centrul a implementat sistemul de calitate a managementului ISO-9001 în 2004 şi este membru al IPC din 

1997.  
 

 
 

Servicii / Produse: 
 
 

Echipament de reparare SMD 

(BGA, QFN, QFP, FP) 

Inspecţie optică. Cameră climatică 

 

 

 

Solder 

deposition in 

SMT 
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Echipamente Pick&Place SMD 

manual/automate 
 

Cuptor SMT  
 

 

Laborator CAD/CAE/CAM  Echipament pentru realizarea de PCI  

 
 

 

 

Echipament pentru analiză și management termic 
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Echipament pentru lipire în stare de 
vapori  

IBL – SLC 309 

Split Vision SMT High Accuracy 
placement System 

Echipament de tiparire a circuitelor 
electronice pe substrat flexibil organic 
PIXDRO LP50 
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Următoarele produse au fost realizate în colaborare cu membrii 

clusterului. 
 

Help Line Phone -  Vandal 04 Soft-Start-Stop 

  

Echipamente de măsură pentru măsurători 
electrice și ne-electrice de mare precizie, 

inclusiv pentru aplicații din domeniul 
nanotehnologiei. 
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Doctor TECH – Branț medical care are ca efect ameliorarea celor mai multe tulburări de coloană 
și de echilibru  

 

 
 

 

 

ELOP Sursa SR3 DC-DC 24S9V 3A  
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Centrul Internațional de Biodinamică – Modul BGA   LUXTEN  - Modul de monitorizare a 
puterii   

 

Aditec Association – Senzor de umiditate și temperatură fără fir  
 

 
Date de contact 

Site web:  http://www.cetti.ro/v2/ 

Adresa:  Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3 Complex LEU, Corp B, cam. 301, Bucureşti, România 

E-mail:   cetti@cetti.ro 

    Tel: +40 21 3169633, 

    Fax: +40 21 3169634 
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Centrul de Cercetare şi Expertizare Materiale 

Speciale UPB CEMS 
 

 

 

Domeniu de activitate: 
  Cercetări fundamentale şi aplicative ale proceselor şi tehnologiilor de elaborare a materialelor, 

cercetări privind eficientizarea proceselor din sectoarele metalurgice de elaborare şi rafinare a materialelor 

metalice feroase, neferoase si ale materialelor speciale, prin automatizare şi informatizare;cercetări 

fundamentale şi aplicative asupra proceselor şi tehnologiilor de procesare a materialelor metalice şi 

ceramice prin turnare, laminare, forjare, matriţare;cercetări privind ecologizarea tehnologiilor metalurgice, a 

reciclării subproduselor obţinute din emisii poluante;cercetări fundamentale şi aplicative asupra structurii 

fine a materialelor; Analiza şi investigarea structurii şi proprietăţilor materialelor. 

 

Laboratoare: 
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Date de contact 
Adresa:  Splaiul Independentei nr.313, corp J, sala JI 110, sector 6, 060042 București 

E-mail:   cems@sim.pub.ro 

    Tel: 021.410.23.97, 
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Institutul de Cercetări pentru 

Hidraulică şi Pneumatică (IHP) 

 

 
 

Domeniu de activitate: 

 

  INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ (INOE 2000 – IHP) din Bucureşti ROMÂNIA 

este o instituţie cu profil de cercetare-dezvoltare şi engineering în domeniul hidraulicii şi pneumaticii – filială a 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000. 

Direcțiile prioritare: 

• Echipamente şi sisteme hidraulice şi pneumatice 

• Energii verzi 

• Hidrotronica, mecatronica şi tribologia 

• Transfer tehnologic  

 
Laborator de Mecatronică şi Robotică: 
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LABORATOR de echipament de control pentru electro-hidraulică: 

 
LABORATOR de echipamente electronice: 

 
Date de contact 

Site web:  http://ihp.ro// 

Adresa:  Str. Cuțitul de Argint nr.14, sector 4, București – ROMANIA 

E-mail:   fluidas@fluidas.ro 

Tel: +4021-336.39.91,     

Fax: +4021-337.30.40
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Institutul de Prognoză Economică - IPE 
 

 

 
 
 
 

Domeniu de activitate: 

Institutul este component al Institutului Naţional de Cercetări Economice, din cadrul Academiei 

Romane. Potenţialul de cercetare al institutului este susţinut de activitatea a 23 cercetători, dintre care 12 au 

titlul de doctori în ştiinţe economice şi matematice şi 4 sunt doctoranzi. Peste 26% dintre cercetători sunt 

antrenaţi şi în activităţi didactice, iar peste 17% au deţinut importante funcţii în administraţia publică 

(Ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, consilieri ai Primului Ministru). 

 

 

 

Proiecte: 
Institutul realizează proiecte de cercetare în următoarele domenii:  

• Cercetare fundamentală - modelare şi prognoză economică, econometrie, macroeconomie, modelare non-

lineară, cicluri reale ale afacerilor, cicluri endogene şi haos determinist, teoria consumului, modelarea 

economiei informale, Societatea Informaţională - Societatea Cunoaşterii (Noua economie)  

• Evaluarea politicilor - politici monetare şi politici fiscale, sustenabilitatea datoriei publice şi a deficitelor 

bugetare, politici de dezvoltare regională.  

• Studii empirice şi sondaje - determinanţii comportamentului gospodăriilor populaţiei, estimarea economiei 

subterane şi a componentelor sale, distribuţia veniturilor şi indicatorii sărăciei, tendinţe în structura consumului 

populaţiei  

•  Studii de impact in contextul extinderii Uniunii Europene - raportul dintre criteriile convergenţei în 

termeni reali şi criteriile nominale, armonizarea legislativă cu normele UE şi reforma instituţională în vederea 

reducerii evaziunii fiscale, implementarea politicilor de dezvoltare în profil regional  

• Prognoze pe termen lung şi prognoze pe termen scurt - estimarea evoluţiei viitoare a principalilor indicatori 

macroeconomici (PIB, inflaţie, şomaj, datorie publică, masa monetară, economiile populaţiei, producţia 

industrială, cursul de schimb, investiţii, balanţa de plăţi etc.), precum şi comparaţii internaţionale.   

Date de contact 
Site web:  http://www.ipe.ro/romain.html 

Adresa:  Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, 050711, Bucureşti - România 

E-mail ipe@ipe.ro 

Tel/Fax: 004021.318.81.48    
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 ADRBI 
 

 
 
 
 

Domeniu de activitate: 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) este o instituție neguvernamentala, non profit 

de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în baza Legii 315/2004.  

 

Principalele activităţi ale ADRBI 

• Elaborarea şi reactualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR), a planurilor şi programelor 

aferente la nivelul regiunii 

• Asigurarea managementului tehnic şi financiar al Fondului pentru dezvoltare regională,îin scopul 

realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională 

• Selectarea, contractarea, monitorizarea şi verificarea proiectelor finanțate prin intermediul agenţiei 

• Promovarea regiunii şi a activităților care decurg din politicile de dezvoltare regională 

• Alte activităţi conform atribuțiilor din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. 

  

Obiectivele ADRBI 

• Realizarea coeziunii teritoriale, economice şi sociale în conformitate cu politicile UE şi cu PNDR, 

prin dezvoltarea competenţelor la nivel regional, prin promovarea cooperării intra şi inter-regionale, 

precum şi transnaționale, prin atragerea unor investiții de impact în regiune - publice, private şi mixte, 

prin scheme de parteneriat public privat (PPP), pentru o gestionare eficientă şi responsabilă a 

programelor şi proiectelor aprobate 

• Promovarea principiilor unei dezvoltări durabile a regiunii, prin implementarea PDR, accelerând 

procesele de inovare şi transfer de know-how, atât la nivel regional şi național, cât şi internațional 

Principiile după care îşi desfăşoară activitatea ADRBI sunt cele care stau la baza politicii de dezvoltare 

regională în UE, respectiv subsidiaritatea, descentralizarea şi parteneriatul. ADRBI este organismul 

executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov - CDRBI, în a cărui coordonare se 

afla. 

Date de contact 
Site web: http://www.adrbi.ro/default.aspx 

Adresa:  Str. Mihai Eminescu, nr. 163, etaj 2, sector 2, 020076, Bucureşti 

Tel/Fax: +4021 315.96.59  



SMARTI - PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0042/10CLS/2018 
R1 - Raport privind analiza surselor și oportunităților de inovare 
la nivelul cluster-ului ELINCLUS 

 
 
 
 

66 
 

 
 Produse/Servicii realizate pentru piaţa internaţională. 

 

Microchip Technology Romania 
 

Microchip Technology Inc. este un furnizor important de microcontrolere şi dispozitive analogice 

semiconductoare, oferind mijloace care pot fi folosite pentru mii de aplicații ale clienților din întreaga lume 

pentru a dezvolta produse cu risc scăzut, un cost total de sistem mic şi obţinerea unui produs pregătit pentru 

introducerea pe piaţă. 

 

În colaborarea cu CETTI ITA, Microchip a dezvoltat diverse tipuri de plăci de evaluare şi validare dar 

şi alte module electronice. 

 

MCP1640 Convertor Boost Sincron Placa de Evaluare (0.65V Start-up Synchronous Boost 

Regulator with True Output Disconnect or Input/Output Bypass Option) 

  

  
 

 

16301 Modul convertor de randament crescut (300 mA D²PAK and 600 mA buck converter) 
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Agenţia Spaţială Română  

 

 

Agenția Spațială Română a fost înființată în 1991 și reorganizată prin Hotărâre a Guvernului în 1995 

ca instituție publică finanțată integral extrabugetar în sistemul Ministerului Cercetării și Tehnologiei (în 

prezent Ministerul Educației Naționale).  

Misiunea Agenției Spațiale Române cuprinde:  

➢ coordonarea programelor naționale de cercetare și aplicații spațiale 

➢ promovarea dezvoltării României în domeniul spațial 

➢ reprezentarea Guvernului României în programe de cooperare internațională  

➢ cercetarea orientată pe probleme spațiale 

În calitate de coordonator al programelor naționale de cercetare și aplicații spațiale, ROSA dezvoltă și 

coordonează implementarea Programului Spațial Național. În funcție de obiectivele acestuia, Agenția este 

autorizată să înființeze centre de cercetare și dezvoltare. 

 

 

Echiparea celulelor solare cu germaniu pentru nanosatelitul Goliat  
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GOLIAT – primul nanosatelit românesc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una dintre cele şase plăci în echipamentul de Lipire în Atmosferă de Vapori în timpul procesului de 

lipire prin retopire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primul nanosatelit românesc, GOLIAT, a fost lansat pe data de 14 februarie  

2012 dintr-o bază din Guyana Franceză  
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Soel Systems SRL 
 

Echipare pe suport de aluminiu a LED-urilor cu emisie în vizibil  

  
 

Echipare pe suport de aluminiu a LED-urilor cu emisie în IR 
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INFRASOFT SRL 

 

 

 Infrasoft este o companie românească cu capital privat 100%, lider în România în 

domeniul soluţiilor de stocare, de arhivare şi management (date şi documente), având 

mai mult de 10 de ani de experienţă pe piaţa românească. Aplicaţiile de management al 

documentelor acoperă necesităţile legate de întregul ciclu de viaţă al unui document - 

din momentul în care este generat, până la stocarea şi arhivarea acestuia incluzând: 

servicii de gestionare a producţiei, management, arhivare, Cloud şi Centru de Date, 

soluţii de infrastructură IT şi soluţii de business. 

Sector Privat 

 

Utilităţi        Apărare şi Siguranţa Publică 

Petrol, Gaze, Electricitate, Salubritate    Apărare, Servicii Secrete 

Servicii Financiare      Administraţie Publică 

Activitate Bancară, Asigurări     Primării, Consilii Judeţene 

Telecom        Bibliotecă şi Arhive 

Telecomunicaţii, ISP      Biblioteci Publice, Arhive 

Media şi Divertisment      Sănătate 

TV, Radio, Publicaţii, Publicitate    Spitale, Clinici 

Industrie        Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

Producţie, Vănzări, FMCG 

Guvern şi Servicii Publice 

Guvern 

Ministere, Agenţii Guvernamentale 
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Net Digital Service SRL 

 

 

 
 Societatea NET DIGITAL SERVICE este o societate cu 

răspundere limitată înfiinţată în anul 2007, activitatea sa principală fiind 

producţia de filme fotografice industriale de dimensiuni mari pentru 

industria de sticlă (parbrize auto) şi diferite aplicaţii în electronică, 

producţia de şabloane laser SMT şi proiectare CAD. 

 Firma, parte a grupului STV Italia, oferă de asemenea, servicii 

CAD si administrative şi de contabilitate primară firmelor din grupul 

STV: STV Italia, STV France, STV Hungary şi STV do Brasil. 

 Grupul dispune de tehnologia şi know-how-ul necesare pentru a 

produce aceste şabloane atât prin decupare laser, cât şi prin procedee de 

electroforming sau fotoinciziune chimică (stencil in trepte), fiind activ 

pe piaţa din Europa de Vest de mai mulţi ani. 

 La ora actuală tehnologia laser pentru fabricarea şabloanelor 

pentru procese SMT este cea mai utilizată la nivel mondial. 

 Competenţele noastre cu privire la prelucrarea CAD a desenelor 

primite de la client, precum şi calitatea echipamentului laser LPKF de 

ultimă generaţie de care dispunem, ne permit oferirea unor produse de 

înalta calitate. 

Putem oferi o mare varietate de tipuri de şabloane, pentru sisteme de 

rame autotensionante, şabloane lipite, in trepte (realizate în 

fotoinciziune), etc. 
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Suit Corp SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. SUIT CORP S.R.L. este o companie Romaneasca infintata in 

2007 si are ca principal domeniu de activitate cercetarea si dezvoltarea 

proiectelor pilot in domeniul IT si Software. Cu activitati in 

managementul de proiect, proiectare industriala si managemntul 

industriei filtrarii apei reuseste sa vina cu solutii promte si de calitate in 

sprijinul clientilor si pietei din Romania. Va garantam tratarea cu 

seriozitate a oricariei idei si a orcarui tip de proiect. 
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BEIA CERCETARE  

 

 

 
Consultanta si proiectare 

Consultanţă si implementare tehnică: Pentru orice problemă tehnică din domeniul tehnologiei informaţiei şi 

al comunicaţiilor (ITC), Beia este în măsură să ofere mai multe soluţii alternative. Punctele noastre forte sunt, 

în principal: 

·        Comunicaţiile pentru firme şi instituţii (integrare IT&C hard, soft, retea) 

 

·        Reţelele telefonice locale şi de date 

 

·        Comunicaţiile pentru birouri şi locuinţe (centrale telefonice, telefoane, etc) 

 

·        Centrele de apel/contact (Call/Contact Centers) 

 

·        Sistemele de transmisie PCM şi XDSL 

 

·        Telemonitorizarea prin radio-telemetrie (IP / Wireless SCADA) 

 

·        Cablarea structurata si alte elemente de construcţie a reţelelor 

Consultanţă si implementare aplicaţii: Soluţii pentru problemele de ITC în domenii ca: 

 

·        Administraţia locală şi centrală 

 

·        Industria şi agricultura 

 

·        Electroenergetica 

 

·        Protecţia mediului 

 

·        Sănătatea publică 

 

·        Cultura şi învăţământul 

 

·        Apărarea naţională şi serviciile de informaţii 

 Consultanţă în afaceri: Putem ajuta la fondarea unei afaceri precum şi la stabilirea de contacte între 

întreprinderi şi firme. Ii putem ajuta pe cei care au de rezolvat o problemă să îi găsească pe cei în măsură să 

rezolve problema, iar pe cei capabili să rezolve probleme să îi întâlnească pe cei care au probleme. 

 

·        În calitatea sa de furnizor de echipamente pentru instituţii/birouri/locuinţe, Beia are în prezent peste 

5.000 de clienţi în domenii şi zone ale pieţei dintre cele mai diverse. Cei mai mulţi dintre aceşti clienţi 

păstrează legătura cu noi şi ne consideră o sursă de informaţii şi consiliere în care au multă încredere.   

 

·        Geografic, Beia acoperă întreg teritoriul României, având însă legături şi în alte ţări, cum sunt 

Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria, Moldova şi Ucraina. 
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·        Beia este, de asemenea, unul din membrii Consiliului Director al Camerei de Comerţ şi Industrie 

Româno-Germană (AHK Deutsch-Rumaenische Industrie- und Handelskammer). 

Consultanţă pentru proiecte:  Putem ajuta la abordarea prin proiecte a surselor de finanţare 

 

·        Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare (2007-2013) 

 

·        Fonduri structurale 

 

·        Programul-cadru 7 al Uniunii Europene (FP 7) 

 

 Consultanţa oferită de Beia este caracterizată prin  

 

·        Prevedere şi viziune asupra viitorului    

 

·        Înţelegerea în profunzime a necesităţilor şi dorinţelor clienţilor 

 

·        Operativitate însoţită de claritate 

 

·        Utilizarea curentă a limbilor germană, engleză şi desigur română 
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SYSWIN SRL 

 

 

 

 

 

SYSWIN SOLUTIONS oferă soluții IoT și M2M de înaltă performanță pe o singură platformă care 

integrează diferite tehnologii, protocoale de comunicare și senzori pentru a răspunde cerințelor de 

conectivitate pe care companiile și sectorul public trebuie să le îndeplinească în domenii precum Mediu, 

Smart City, Smart Building, Contorizare, Control industrial, logistică, securitate, media și cazinou. 

 

În următorii câțiva ani, IoT va avea un impact enorm asupra dezvoltării de produse și servicii și va genera o 

explozie de date livrate de dispozitivele conectate. Avem capacitatea de a gestiona această explozie de 

informații datorită experienței noastre de stocare și analiză a unor cantități vaste de date mari. Securitatea și 

confidențialitatea datelor va deveni tot mai importantă, deoarece mai mulți dintre consumatorii noștri se 

angajează cu produse IoT. 

 

Peste 150 de companii din toată lumea au încredere în Syswin Solutions. 
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MARKETIZATOR SRL / OMNICONVERT 
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OPTOELECTRONICA SRL 

 

 

 S.C. OPTOELECTRONICA 2001 S.A este o societate pe acțiuni din România, fondată în anul 2000, 

ca urmare a reorganizării domeniului optoelectronic. Compania are sediul biroului și facilitățile de producție 

de pe Platforma pentru fizică atomică. 

 Principalele activități sunt în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice, inovației în fizică, 

electronice avansate și dispozitive optoelectronice pentru aplicații civile și speciale. 

 Principalele descoperiri ale cercetării noastre s-au concretizat în produse și servicii la nivel înalt 

tehnologic. 

 Suntem certificate în sistemul de management al calității ISO 9001/2008 și în sistemul de 

management de mediu ISO 14001/2005. 

 Și din 2008, compania este membră a producătorilor internaționali de holograme (IHMA). 
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COMPUTAS ROMANIA SRL 

 

 

 Prezență stabilită în: 2012 

 Locație: București 

 Obiective principale: client local și internațional 

 Domeniul de aplicare: acționează atât ca reprezentant local care livrează proiecte IT integrate pentru 

Piața românească și ca centru de outsourcing pentru proiecte din afara României. 

 Înființată inițial ca entitate unică Computas IT România 

 Începând cu 2015 Computas IT România s-a divizat în două entități care acoperă ansamblul 

strategia grupului 

 Centrul de dezvoltare a calculatoarelor - Acționând ca furnizor local de resurse pentru 

entități de grup 

  Computas IT România - Acoperirea activităților de dezvoltare și integrare pentru proiecte 

în toată România și UE 

Din 2012, biroul românesc de Computas acționează atât ca reprezentant local de livrare 

proiecte IT integrate pentru piața românească și ca centru de externalizare pentru proiecte din afara 

România. 

Ce ne definește: 

 Ani de cooperare între Computas Norvegia și Computas România; 

 Experiență în implementarea proiectelor IT la scară largă cu mulți componente, mulți furnizori, 

soluții complexe de afaceri și procese de integrare; 

 Experiență în proiecte integrate la cheie, cu abordare la prețuri fixe; 

 50 de parteneri ai soluției IT se află în prezent în portofoliul companiei Computas România; 

 Resurse specializate; 

 Competențe certificate; 

 Experiență internațională în externalizare; 

Computas IT România - Portofoliu de servicii 

COMPUTAS ROMANIA este specializată pe următoarele categorii de servicii: 

Servicii de consultanță: 

- Consultanță în afaceri, consultanță și audit IT, consultanță în securitate. 

Servicii de integrare a soluțiilor: 

- Planificare, proiectare, management de proiect, implementarea soluțiilor; 

Servicii de dezvoltare de aplicații software: 

- Dezvoltarea aplicațiilor software personalizate pe platformele Microsoft .Net și Java; 

Servicii de management de proiect 

- bazat pe metodologii majore și standarde de facto din zonă (ITIL, PRINCE2 și Agile); 

Servicii de pregătire a conținutului 

- Curățarea conținutului și structurarea datelor, Secvențiere documente, Arhitectură informațională 

servicii asemanatoare; 

EU. & Alte scheme de finanțare 

- Dezvoltarea cererilor de subvenții pentru clienții noștri pe E.U., E.E.A., HORIZON 2020 

scheme de finanțare 
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PROSOFT ++ 

 

Înfiinţată în 1994, Prosoft++ s-a impus ca lider în securizarea sistemelor informatice şi unul din cei mai 

importanţi producători şi furnizori de software pentru industrie şi administraţia publică. 

De-a lungul timpului, Prosoft++ şi-a propus dezvoltarea următoarelor direcţii principale de activitate: 

dezvoltare şi comercializare software de securitate (control acces, protecţie la copiere, smart carduri, criptare 

etc.); 

dezvoltare de aplicaţii informatice de mare complexitate (sisteme integrate pentru întreprinderi producătoare 

sau firme de distribuţie, sisteme integrate pentru ministere, primării etc.); 

import şi distribuţie de echipamente şi software de bază (cititoare de smart carduri, smart carduri, medii de 

dezvoltare hard/soft, componente hardware); 

service harware şi software (instalări /configurări /mentenanţă pentru reţele /echipamente /aplicaţii). 

consultanţă şi training în informatică 

UN PLUS DE CALITATE! 

În anul 1999 Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti a acordat firmei noastre locul I pentru 

rezultatele obţinute şi calitatea deosebită a aplicaţiilor şi serviciilor oferite. 

În anul 2002 , Prosoft++ a primit certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform standardului SR 

EN ISO 9001:2000 iar în 2003 a devenit Partener Certificat Microsoft 

UN PLUS DE SIGURANŢĂ! 

Departamentul Securizarea Sistemelor Informatice are în componenţă o echipă dinamică de tineri cercetători 

şi personal cu experienţă în domeniu, din ale căror realizări putem aminti: 

KILL - primul antivirus românesc (1991) 

FORIND - program de formatare individuală a dischetelor (1993) 

MS-DOS securizat - sistem de fişiere criptate (1994) 

Sistem de operare securizat pentru terminale portabile AKYMAN - beneficiar din Australia (1998) 

Sistem de poştă electronică securizată pentru 22 instituţii ale Administraţiei Publice Centrale - ministere şi 

agenţii guvernamentale - proiectul ROGODEX (1998) 

 

Încă din anul 1999 Prosoft++ oferă pe piaţa românească, produsele din familia ProSecurity , un sistem 

complet de securitate bazat pe smart carduri, care asigură protecţia informaţiilor confidenţiale atât prin 

securizarea accesului la resursele calculatorului (windows logon) cât şi prin criptarea datelor şi a programelor 

executabile. 

 

ProSecurity E-Enterprise este ultimul produs din această familie, apărut în 2001, an în care, cu ocazia celei 

de-a IV-a ediţii a Expoziţiei Naţionale de Evaluare a Producţiei de Software "Binary 2001", a fost distins cu 

premiul de excelenţă de către Asociaţia Română a Industriei de Electronică şi Software - ARIES şi premiul 

Microsoft România pentru cel mai bun software de securizare a informaţiilor electronice. 

 

Pe lângă soluţiile proprii oferite, promovăm parteneriate unice cu lideri mondiali în securitatea reţelelor ( 

eEye - SUA), controlul la distanţă şi soluţii eLearning ( Danware - Danemarca), tehnologie smartcard ( BGS 

Smartcard Systems Austria, cel mai important producător austriac de soluţii pentru plăţi electronice offline, 

TOWITOKO AG Germania, lider european al producătorilor de cititoare de smartcarduri, NOVACARD 

Germania, cel mai mare producător german de carduri). 
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SMM INVEST CO SRL 

 

 

CONSULTANŢĂ ÎN TRANZACŢII IMOBILIARE 

Echipa noastră de agenţi imobiliari oferă soluţii complete privind vânzarea sau închirierea tuturor tipurilor de 

imobile (case, vile, apartamente, spaţii comerciale, spaţii de birouri, spaţii industriale, terenuri). Alocăm 

resurse adecvate pentru fiecare proprietate, în aşa fel încât tranzacţia să se desfăşoare cu succes. 

 

EVALUĂRI AUTORIZATE 

Realizăm evaluări de proprietăţi pentru diferite scopuri - împrumuturi bancare (finanţări, achiziţii, marketing 

şi contabilitate), situaţiile financiare pentru bilanţul anual, achiziţii, restructurări de portofolii, operaţiuni de 

leasing. Serviciile noastre de evaluare îndeplinesc cerinţele standardelor internaţionale de evaluare (IVSC, 

TEGoVA, ANEVAR). 

 

RAPOARTE DE PIAŢĂ/ANALIZĂ IMOBILIARĂ 

Credem că o investiţie profitabilă este rezultatul unei cercetări valide a pieţei imobiliare prezente dar şi 

viitoare. Din acest motiv, suntem într-o permanentă analiză a evenimentelor imobiliare, deţinem un 

portofoliu bogat de oferte şi dăm dovadă de expertiza necesară în estimarea corectă a valorii de piaţă a 

proprietăţilor imobiliare, respectiv, a tendinţelor de regres sau evoluţie a pieţei 

 

CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR 

Se adresează atât investitorilor autohtoni, cât şi celor din străinătate care vor să abordeze anumite sectoare ale 

pieţei imobiliare din România. Include activităţi precum: estimarea taxelor aferente tranzacţiilor, analizele de 

risc investiţional, planificarea strategică, asistenţa în negociere, identificarea de soluţii financiare, asistenţa 

post-investiţie. 

 

DUE DILIGENCE ECONOMIC, TEHNIC SI JURIDIC 

Pentru ca orice tranzacţie în domeniul imobiliar (vânzare/cumpărare sau închiriere) să fie rentabilă, este 

absolut necesară aplicarea unor soluţii juridice adecvate. De aceea, cunoscând legislaţia imobiliară în vigoare, 

întotdeauna gândim soluţii avantajoase pentru ca demersurile juridice, să păstreze un raport optim între 

timpul şi costurile de realizare. 

 

AUDITARE TERMICĂ ŞI ENERGETICĂ 

Înainte de a lua decizia finală în privinţa achiziţionării sau închirierii unei proprietăţi imobiliare, fie că este 

vorba despre un apartament sau o clădire, fiecare client este interesat de consumul real de energie necesară 

asigurării unui confort termic adecvat. Importanţa performanţei energetice a clădirilor este întărită prin legea 

372/2005 care impune existenta Certificatului Energetic al imobilului. Prin intermediul partenerilor noştri, 

puteţi beneficia de servicii de calitate în scopul obţinerii certificatelor energetice. 

 

PROPERTY MANAGEMENT 

Avem expertiza necesară pentru a administra apartamente, case/vile, clădiri de birouri, centre comerciale, 

clădiri rezidenţiale, depozite şi parcuri industriale. Serviciile noastre se adresează în primul rând 

proprietarilor, investitorilor şi chiriaşilor care vor să se bucure de timp şi spaţiu, fără să mai aibă grija 

facturilor şi a evenimentelor neprevăzute. 

 

PROIECTARE CIVILA SI INDUSTRIALA 

Proiectare, consultanta si evaluare pentru constructii si ansambluri de constructii civile, industriale si 
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agricole, cu acoperirea tuturor specialitatilor: arhitectura, rezistenta, instalatii si tehnologii 

Expertize tehnice si documentatii tehnice pentru consolidari, modernizari si reparatii ale constructiilor 

afectate de actiuni seismice, climatice sau agenti chimici 

ANTREPRENORIAT GENERAL PENTRU EXECUTIE CONSTRUCTII SI INSTALATII 

In calitatea de Antreprenor general ne asumam raspunderea fata de beneficiar pentru executarea de lucrari la 

cheie, avand grad de complexitate ridicat, in baza contractului de antrepriza convenit cu acesta, in termenele 

de executie agreate. 

In rolul de Antreprenor general, garantam beneficiarului cele mai bune rezultate tehnico-economice, prin 

coordonarea si controlul tuturor colaboratorilor, indiferent de specialitate. 

 

STUDII SPECIALE 

Elaborarea de studii speciale despre comportarea constructiilor in timp, ghiduri, analize de risc, matrice 

matematice a de analize a probabilitatilor, calculul fiabilitatii. 

 

FURNIZAREA DE SOLUTII IT 

Indiferent de specificul de activitate, companiile au nevoie de solutii scalabile si adaptate nevoilor de 

comunicare si de management a sistemelor detinute. Fiecare solutie oferita de echipa noastra este rezultatul 

unor verificari preliminare si a identificarii oportunitatilor de imbunatatire sau de exercitare a unui control 

specializat asupra resurselor. Noi oferim solutii pentru specifice nevoilor companiilor. 

 

SOLUTII ENERGIE VERDE 

Consultanta proiectare si executie solutii si sisteme complete in domeniul energiei solare, eoliene si pompe 

de caldura. Panouri solare fotovoltaice si termice, turbine eoliene, aplicatii energie solara si eoliana, sistem 

incalzire piscina, sistem pompe de caldura, sisteme de iluminat. 

 

SERVICII DE CONSULTANTA 

Servicii de management, business Intelligence, consultanta obtinere fonduri europene, consultanta obtinere 

fonduri rambursabile, consultanta solutii turnaround, consultanta optimizare de costuri. 
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EVENTLINK 360 Solutions 

 

Eventlink360 este un element indispensabil pentru orice tip de eveniment B2C sau B2B, care dorește să 

acorde o experiență inovatoare de rețea, interacțiune garantată cu organizatorii și vorbitorii, un spațiu 

personalizat, util și ușor de utilizat. 

 

Participanții se pot implica mai ușor în dezbateri și pot oferi feedback în timp real, fiind o parte activă a 

evenimentului. 

Organizatorii pot măsura parametrii evenimentelor și valoarea adăugată acordată sponsorilor și invitaților. 

 

O platformă sigură și sigură 

 

Perfect pentru organizații care doresc să fie digitalizate 

 

O mulțime de funcții, ușor de utilizat și personalizat 
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ECR Systems 

 

ECR Systems va pune la dispozitie solutii concrete pentru gestiune magazin, soft restaurant, soft hotel. 

 

Pentru gestiunea restaurantelor, cafenelelor, barurilor, fast-food, autoservire precum si restul afacerilor din 

domeniul HoReCa, va oferim aplicatia Freya Restaurant, un soft restaurant ce va permite marcarea foarte 

rapida a produselor, va ofera un sistem de stocuri exact, un sistem de fidelizare clienti si promotii "Happy 

Hours" precum si numeroase facilitati care vor usura munca utilizatorilor. Din punctul de vedere al 

administratorilor, softul de restaurant Freya ofera atat rapoarte financiar-contabile cat si rapoarte pentru 

analiza de marketing. 

 

Freya Hotel este aplicatia software pentru gestiunea hotelurilor, pensiunilor sau cabanelor, indiferent de 

numarul de camere. Acest soft hotelier se integreaza cu soft restaurant Freya, astfel exita posibilitatea de a 

comanda de la restaurant in contul camerei. 

 

Pentru gestiunea magazinelor mari sau mici va punem la dispozitie SmartCash RMS, o suita de programe 

specializate, care se adreseaza deopotriva magazinelor independente cat si lanturilor mari de magazine, 

permitand controlul afacerilor de retail in cele mai mici amanunte. 

 

13 ani de excelenta in dezvoltarea si implementarea de solutii la cheie pentru magazine, restaurante si 

industria hoteliera. 

 

Infiintata in 2004, ECR Systems a devenit curand unul din cei mai importanti furnizori de echipamente 

fiscale, dar si software din zona de sud a Romaniei, oferind clientilor sai solutii la cheie pentru automatizarea 

afacerii acestora. 
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ART GAMES SRL 

 

 

Fondată în 2013, sunt o agenție dedicată de web design și dezvoltare cu sediul în București, RO 

 

 

 

 

 

ANAGRAMA SRL 

 

 

Anagrama este o companie de cercetare și dezvoltare tehnologică viitoare, cu birouri în Stuttgard și 

București. 

Din 2006 oferă concepte de vârf, design grafic și tehnologie cu numeroase premii. 

Experiența principală este în infrastructură și mobilitate, activități bancare, automobile, cultură și societate. 

 

 

 

 
 

 

 Societatea YELLOWTICKETS SRL a fost înfiinţată în anul 2017, având ca obiect de activitate 

oferirea unei solutii avansate de ticketing pentru piata din Romania. 

Am reusit implementarea cu succes a sistemului open-source nopCommerce peste care am dezvoltat 

componente de scanning si control acces, venue mapping. 

Dezvoltarile au fost facute in ASP .NET cu baze de date MySQL si PostgreSQL, iar aplicatiile noastre sunt 

hostate in cloud, in datacenter-ul HostX. 

 

Intelligence Act SRL 

 

 

Intelligence este o echipă de top de profesioniști în software care proiectează, construiește și furnizează 

aplicații software digitale de cea mai bună calitate și instrumente de business intelligence pentru a ajuta 

companiile să alinieze tehnologia la obiectivele lor de afaceri. 

 

 

ABSOLUTE PITCH 

 

Absolute Pitch oferă 3 tipuri de servicii: 

1. Cabină foto 

2. Servicii multimedia 

3. Aplicații mobile 
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HOLOSEE AR 

 

 

Holosee este o soluție pentru crearea hologramelor realiste de înaltă definiție pentru AR / VR. În cinema, 

mintea umană recunoaște imaginea actorului ca o adevărată reflecție a persoanei. Când vine vorba de modele 

3D și imagini generate de calculator, mintea, la un nivel subconștient, recunoaște că imaginea nu este o 

adevărată reflecție a unei ființe umane, ci un model 3D al acesteia. Planificăm să rezolvăm acest lucru 

oferind un instrument care creează și transmite conținut holografic de înaltă definiție, folosind o abordare 

diferită de imaginile clasice generate de calculator. 

 

TERMENE JUST SRL 

 

 

Termene.ro este o platformă completă care oferă informații oficiale și actualizate în timp real despre datele 

financiare și juridice ale firmelor din România. 

 

DIAMOND CONSULTING SRL 

 

 

Suntem acea echipă de specialiști entuziaști, cu soluții eficiente și strategii pe care le implementăm clienților 

noștri, pentru rezultate  reale și vizibile. 

 

Echipa Diamond Consulting 2000 este formată din specialiști în digital marketing și servicii conexe. Oferim 

soluții full service transformate în strategii eficiente de promovare, dezvoltare brand și marketing digital 

pentru startup-uri, dar și pentru companii de top. Avem energia și creativitatea necesare pentru a ne reinventa 

odată cu fiecare dintre partenerii noștri. Credem în echipă și în parteneri fericiți! 

 

CONSULTANȚĂ                               100% 

PROGRAMARE CUSTOM              100% 

PPC                                                      100% 

WEB DESIGN                                   100% 

CONTENT WRITING                      100% 

 

 

MERLIN BUSINESS CONSULTING 

 

 

Merlin Business Consulting este o firmă de consultanță în domeniul tehnologiei informației și fonduri 

structurale. Datorită angajaților și colaboratorilor noștri, putem afirma că deținem experiența și capacitatea 

necesară pentru analiza nevoilor clientului. Firma se distinge prin modul în care se desfășoară procesul de 

consultanță, prin căutarea și oferirea de soluții particulare optime fiecărui client. Lucrăm alături de clienții 

noștri, de la analiza necesităților până la implementarea și post-implementarea soluției agreate de comun 

accord. 

 

Merlin Business Consulting lucrează cu colaboratori externi care își desfășoară activitatea pe bază de 

comenzi pe proiecte. Compania noastră oferă consultanță atât pentru execuția proiectelor sale cât și pentru 

fazele de inițiere, planificare precum și post-implementare prin înțelegerea cerințelor clienților și aplicarea 

standarelor și bunelor practici în proiecte. 
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Compania noastră se orientează și spre dezvoltarea un business în mediul rural, cu ținta către clienții privați și 

publici, medii și mici, al căror nivel de dezvoltare nu le permite angajarea unei persoane specizaliate care să 

facă activități de instalare și întreținere  a sistemelor informatice. 

 

 

NextGen Software SRL 

 

Nextgen Software este o companie europeană de tehnologie agilă care oferă soluții inovatoare de software de 

securitate cibernetică bazate pe mai mult de 15 ani de experiență la nivel mondial în implementări de succes 

atât cu sectoarele guvernamentale, cât și cu cele ale întreprinderilor. Soluțiile noastre asigură o vizibilitate 

deplină, respectarea standardelor și reglementărilor internaționale și analize puternice care îți mențin 

compania în siguranță și puternică. 

 

ADR Sud Muntenia 

 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR)  Sud Muntenia este o instituţie neguvernamentală, non profit, de 

utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale. Agenţia este 

principala organizaţie de nivel regional care are responsabilitatea şi autoritatea elaborării strategiei şi 

implementării politicilor de dezvoltare regionale.  Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează 

cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii, organisme, societăţi comerciale, institute 

de cercetare, universităţi şi alte persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate interesate în dezvoltarea 

economică, socială şi culturală a regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia. 

 

Domeniul de activitate al ADR Sud Muntenia:  

 

Organism Intermediar pentru REGIO - Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională; 

Organism Intermediar pentru POS CCE - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice 2007-2013, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională; 

Administrare portofoliu de programe si proiecte; 

Programare şi planificare regional; 

Asigurare secretariat pentru  Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia; 

Promovare Regiunea Sud Muntenia; 

Dezvoltare parteneriatelor locale; 

Serviciile oferite de ADR Sud Muntenia: 

 

Consultanţă şi sprijin pentru solicitarea de finanţări alocate din REGIO 

Sprijin şi consultanţă în managementul proiectelor finanţate de REGIO; 

Consultanţă şi sprijin pentru solicitarea de finanţări alocate din POS CEE; 

Sprijin şi consultanţă în managementul proiectelor finanţate de POS CCE; 

Sprijin şi consultanţă în managementul proiectelor PHARE şi de la bugetul de stat; 

Reprezentare regională şi punct de contact pentru donatori; 

Identificarea oportunităţilor de finanţare; 

Consiliere şi sprijin în investiţii; 

Servicii de asistenţă tehnică şi de formare profesională pentru adulţi. 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a început să funcţioneze din anul 1998 şi s-a constituit ca 
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urmare a apariţiei primei legi a dezvoltării regionale, Legea 151/1998. 

Ulterior aceasta a fost înlocuită cu Legea 315/2004, care, în prezent,  guvernează domeniul politicilor de 

dezvoltare regională. 

 

ADR Sud Muntenia are  îşi desfăşoară activitatea în toate cele şapte judeţe componente ale Regiunii ( Argeş, 

Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman). Sediul central al Agenţiei se află în 

Municipiul Călăraşi iar în celelalte şase judeţe Agenţia este reprezentantă de câte un birou judeţean unde îşi 

desfăşoară activitatea câte trei sau patru angajaţi. 
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Producător (inclusiv 
software)

X X X X X X X X

Clasificare tip 
predominant de 

afaceri
Vânzător cu amănuntul

X X X

Clasificare tip 
predominant de 

afaceri
Integrator

X X X X X X X

Clasificare tip 
predominant de 

afaceri
Media

X

Advanced 
Manufacturing

ADVANCED 
MANUFACTURING 
TECHNOLOGIES

3D Printing
X

Advanced 
Manufacturing

DESIGN AND 
ENGINEERING

Computer-aided design 
and engineering 

(CAD/CAE)

Advanced 
Manufacturing

DESIGN AND 
ENGINEERING

Computer-Aided 
Design/Manufacturing 

CAD/CAM
Advanced 

Manufacturing
DESIGN AND 

ENGINEERING
Digital representation of 

CAD output
Advanced 

Manufacturing
DESIGN AND 

ENGINEERING
Modeling or simulation 

Technologies

Agriculture
AREAS OF 
ACTIVITY

Forestry

Agriculture
AREAS OF 
ACTIVITY

Horticulture

Agriculture
AREAS OF 
ACTIVITY

Informatics & Digital 
Farms

Agriculture
AREAS OF 
ACTIVITY

Live Stock Production

Agriculture
AREAS OF 
ACTIVITY

Milk and Dairy Product

Agriculture
AREAS OF 
ACTIVITY

Packaging machinery

Agriculture
AREAS OF 
ACTIVITY

Seed, Seedling, Sapling

Agriculture
AREAS OF 
ACTIVITY

Water and Irrigation 
Systems

Agriculture FOCUS
Climate control and 

precision

Agriculture FOCUS
Controlled Environment 

Agriculture (CEA)
Agriculture FOCUS Digital Farm
Agriculture FOCUS Drone technologies
Agriculture FOCUS Food & Nutrition

Agriculture FOCUS Food safety & Traceability

Agriculture FOCUS Hydroponic
Agriculture FOCUS Precision Agriculture
Agriculture FOCUS Precision Weather
Agriculture FOCUS Robotics

Agriculture FOCUS
Sensor- & 

Visiontechnology
Agriculture FOCUS Software, IoT, Big Data X
Agriculture FOCUS Waste Reduction

Automotive
AUTOMOBILE IN 

GENERAL
Further peripheral 

requirements

Automotive
AUTOMOBILE IN 

GENERAL
Miscellaneous

Creative Industries, 
Music, Design

MEDIA Music

Creative Industries, 
Music, Design

MEDIA TV

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Advertising
X

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Architecture

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Art (writing, visual, 
performing)

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Computer games

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Consulting services

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Design (fashion, graphics, 
interior)

X

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Digital animation

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Media (Film, Audio, TV)
X

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Museums and heritage

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Music

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

New Electronic Media 
(Digital)

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Others

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Photography
X

Creative Industries, 
Music, Design

SECTORS OF 
ACTIVITY

Technology provider

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
Automation, Robotics 

Control Systems
Electronics & 

Mechanics
ELECTRONICS

Digital Systems, Digital 
Representation

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
Electronic circuits, 
components and 

equipment
Electronics & 

Mechanics
ELECTRONICS Electronic engineering

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
Embedded Systems and 

Real Time Systems

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
Environmental and 

Biometrics Sensors, 
Actuators

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
High Frequency 

Technology, Microwaves

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
Magnetic and 

superconductory 
materials/devices

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS Microengineering,

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS Micromachining

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
Nanotechnologies related 

to electronics & 
microelectronics

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
Optical Networks and 

Systems



Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
Peripherals Technologies 

(Mass Data Storage, 
Displays)

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
Printed circuits and 
integrated circuits

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS Quantum Informatics

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS Semiconductors

Electronics & 
Mechanics

ELECTRONICS
Smart cards and access 

systems
Electronics & 

Mechanics
VALUE CHAIN Business Development

Electronics & 
Mechanics

VALUE CHAIN Components / Materials

Electronics & 
Mechanics

VALUE CHAIN
Design / R&D / 

Engineering
Electronics & 

Mechanics
VALUE CHAIN Investment / Financing

Electronics & 
Mechanics

VALUE CHAIN Production

Electronics & 
Mechanics

VALUE CHAIN Sales & Distribution

Electronics & 
Mechanics

VALUE CHAIN
Service / Maintenance / 

Supply
Electronics & 

Mechanics
VALUE CHAIN Testing & Analysis

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 3D Design

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Additive manufacturing

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Advanced materials

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Artificial intelligence (AI)

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Big Data

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Cloud computing

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Cybersecurity

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Digital infrastructure

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Energy efficiency

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0

Hydraulic pneumatic 
devices

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Industrial automation

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Industrial Digital Network

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Instrumentation

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Internet of Things (IoT)

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Laser technology

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Non-destructive testing

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Predictive maintenance

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Prototyping

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0

Quality assurance and 
testing

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Robotics-cobotics

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Sensors

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Simulation

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Smart Logistics

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0

Virtual Reality / Advanced 
Reality

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
INDUSTRY 4.0 Virtualisation

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

3D printing
X

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Additive Manufacturing

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

AI & Machine Learning for 
Industrial Applications

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Assembly technology

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Automation & Robotics

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Autonomous production

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Big Data Analytics

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Control Systems

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Cyber Security and Cloud

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Drive technology & power 
electronics

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Electronics, Micro-
electronics & sensor 

technology
Industry, 

Automatisation & 
Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Horizontal and Vertical 
Integration

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Human-machine interface 
/ interaction

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

IoT - Internet of Things

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Material flow technology

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Mechatronic Systems

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Micro & Nano 
Technologies

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Optic & Vision

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Other

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Predictive Maintenance

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Process and production 
control equipment

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Rapid Prototyping

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Sensors, Measuring & 
Testing



Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Simulation

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

System Integration
X

Industry, 
Automatisation & 

Robotics

MECHATRONICS & 
AUTOMATION

Virtual/Augmented/Mixed 
Reality in Industry

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
VALUE CHAIN Business Development

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
VALUE CHAIN Components / Materials

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
VALUE CHAIN

Design / R&D / 
Engineering

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
VALUE CHAIN Investment / Financing

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
VALUE CHAIN Production

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
VALUE CHAIN Sales & Distribution

X

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
VALUE CHAIN

Service / Maintenance / 
Supply

X

Industry, 
Automatisation & 

Robotics
VALUE CHAIN Testing & Analysis

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Aeronautics & Space

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Agriculture

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Artificial Intelligence (AI)

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Automotive

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Biotechnology

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Building & construction

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Chemical

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Communication 
Technology

X X X X X X X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Consumer products & 
retail

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Creative industry
X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Cyber Security

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Ecology and environment

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Electronics
X X X X X X X X X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Energy
X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Equipment, Technologies, 
Instruments

X X X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Food & ingredients
X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Forestry & wood

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Green technology & 
Sustainability

X X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Health
X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

ICT & Telecom
X X X X X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Infrastructure
X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Life Sciences, Medicine & 
Pharmaceuticals

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Manufacturing
X

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Maritime & Ship building

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Mechanical engineering

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Mining & petrochemical 
industry

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Other

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Printing, Paper & 
Packaging

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Raw Materials

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Recycling

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Renewable Energy & 
Sustainability

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Security

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Smart Homes/Cities

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Textile

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Tourism

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Transport & logistics

Software, ICT & 
Digital Services

APPLICATION 
FOCUS

Waste Management

Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE Authentication Devices

Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE Data Reader

Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE Data Storage

Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE Embedded Systems

Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE
Energy Harvesting 

Devices
Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE
Gateways / 

Communication devices
Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE Human Interfaces

Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE Other Devices

Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE Sensors

Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE Server

Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE
Virtual/Augmented Reality 

devices VR, AR
Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE Wearables

Software, ICT & 
Digital Services

HARDWARE Wireless Modules

Software, ICT & 
Digital Services

ICT FUTURE 
TOPICS

AI

Software, ICT & 
Digital Services

ICT FUTURE 
TOPICS

AR & VR

Software, ICT & 
Digital Services

ICT FUTURE 
TOPICS

Blockchain

Software, ICT & 
Digital Services

ICT FUTURE 
TOPICS

Digital Health

Software, ICT & 
Digital Services

ICT FUTURE 
TOPICS

Drones

Software, ICT & 
Digital Services

ICT FUTURE 
TOPICS

Future Mobility

Software, ICT & 
Digital Services

ICT FUTURE 
TOPICS

Humanoid Robots

Software, ICT & 
Digital Services

ICT FUTURE 
TOPICS

Internet of Things

Software, ICT & 
Digital Services

ICT FUTURE 
TOPICS

Security

Software, ICT & 
Digital Services

ICT FUTURE 
TOPICS

Workspace 4.0

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Application Software

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Artificial Intelligence

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Big Data

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Data Analysis

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Image processing

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Machine Learnig

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Middleware

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Mobile Apps

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Operating Systems OS



Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Positioning, Navigation

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Security Software

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Software Agents

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE
Software as a Service 

SaaS
Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE
Software Development 

Kits SDK
Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE Speech recognition

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE User Interfaces UI

Software, ICT & 
Digital Services

SOFTWARE
Virtual/Augmented Reality 

software VR, AR
Software, ICT & 
Digital Services

VALUE CHAIN Business Development

Software, ICT & 
Digital Services

VALUE CHAIN Investment / Financing

Software, ICT & 
Digital Services

VALUE CHAIN
Research & Development 

(R&D)
Software, ICT & 
Digital Services

VALUE CHAIN Sales & Distribution

Software, ICT & 
Digital Services

VALUE CHAIN
Service / Maintenance / 

Supply
Software, ICT & 
Digital Services

VALUE CHAIN
Software & App 

Development
X X

Software, ICT & 
Digital Services

VALUE CHAIN Testing & Analysis



2596172 16447456 448412 14916270 17704515 24205178 436426 451566 3998003 8585300 38637907 4847670 16080960 16372302 30233679 28701654 32208779 17129957 14018547
ECAS 

ELECTRO SRL 
E.C.R. 

SYSTEMS SRL
ELAROM SRL ELECTRO 

OPTIC 
COMPONENTS 

SRL

ELECTROROM 
IMPEX S.R.L.

ELINKTRON 
TECHNOLOGY 

SRL

ELREF S.R.L. ELSIX S.R.L. EURO 
STANDARD 
PRESS 2000 

S.R.L.

GIGA 
ELECTRONIC 

INTERNATIONA
L SRL

HOLOSEE AR 
SRL

ICG 
INTEGRATED 
CONSULTING 
GROUP SRL

IDEAMA 
CONSULT 

S.R.L.

INFRASOFT 
S.R.L.

S.C. INERGY 
EFSIS S.R.L.

Intelligence Act 
SRL

KEY IT 
SOLUTIONS 

SRL 

L&G ADVICE 
SERV S.R.L.

LUCA 
ELECTRIC SRL

4652 4741 7219 2630 4321 5829 9511 4618 5814 4321 6201 7022 4619 6201 7022 6201 6202 8559 4669
2562 9511 2573 1399 6201 2620 2611 2344 6110 1729 7112 6202 4619
2611 3312 1624 6202 3312 2630 2651 5829 1811 5829
4531 4651 2222 6311 3320 2620 2740 5911 2221 6312

4652 4791 4520 2751 5912 7022 6209
4665 5913 4669 7820

6209 4651

X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X

X X X X X

X X X X

X X X X X X X

X X X X X X

X X X X

X

X

X

X

X

X X





X X

X

X X

X X X

X X X X X

X

X X

X

X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X

X

X

X

X

X X

X

X X X

X

X X

X

X X X



X X

X

X



14902950 4879264 25605695 22433129 14570575 34720987 13418839 31411197 31945 324813 10282685 34657820 4943057 33871671 17571940 15207617 32616298 19833958 30700138
MAGNUM CCC 

S.R.L.
MIBATRON 

S.R.L.
Merlin 

Business 
Consulting SRL

NET DIGITAL 
SERVICE SRL

NETSUN 
SOFTWARE 

S.R.L.

NextGen 
Software S.R.L.

OPTOELECTRO
NICA - 2001 SA

OMNICONVERT 
SRL

PARROT 
INVENT SRL

PRO OPTICA 
SA

RADIO 
CONSULT 

S.R.L.

ROEL DESIGN 
& 

MANUFACTURI
NG SRL 

ROND 
ELECTRIC 

S.R.L.

RESEARCH 
Technology 

SRL

SAMWAY 
ELECTRONIC 

S.R.L.

SBS - 
STANDARD 
BUSINESS 
SOLUTION 

S.R.L.

ART GAMES 
SRL

ASCENTA IT 
SERVICES SRL

EVENTLINK 360 
SOLUTIONS 

SRL

7112 2612 6202 7112 6201 5829 7219 6202 7219 7219 6202 2612 4321 6202 6201 6202 5829 6202 5829
240 2611 6201 1813 2620 4651 3313 2829 2540 1820 2611 2344 6209 1820 1723 1820 1082 112
2620 6203 2612 4799 5819 2630 2620 2611 2620 2630 6399 2344 2620 4741 1723
2630 7022 3299 5821 6209 2731 2612 2630 2651 7022 2620 2630 6202 1820

8299 7120 2740 7112 2630 2611
6311 7490 7219

2660 7220
7490

9511, 9512

X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X

X X X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X

X

X

X

X X X

X X X

X

X

X



X

X X

X X X

X

X

X

X

X



X X

X

X X

X

X X

X X



X X

X

X X X X X

X



5831590 37980299 17669850 15398517 17735929 16819215 22923864 18640924 30870108 8438872 33034700 10274542 20568243 35132063 4183199 15242401 -
PROSOFT++ 

SRL
Positive 

Productions 
SRL

C.S.C. TRANS 
METAL S.R.L.

SELETRON-
SOFTWARE SI 

AUTOMATIZARI 
SRL

SMM INVEST 
CO SRL

SOFTTEHNICA 
SRL

SUITCORP SRL SUNCOMMUNI
CATION SRL

SYSWIN 
SOLUTIONS 

SRL

TENSOR S.R.L. Termene Just 
SRL

TOP GEOCART 
SRL

VECTOR 
QUALITY 

GROUP SRL

Flow Concept 
(YellowTickets) 

SRL

Universitatea 
Politehnica din 

Bucuresti

Asociatia 
pentru 

promovarea 
tehnologiei 
electronice

Agentie de 
Dezvoltare 
Regionala - 

Bucuresti-Ilfov

6201 6201 2511 2611 7022 6201 7211 4652 4741 4618 6311 7112 7112 6201 - 6201 -
2620 6202 2433 2712 6202 1721 1820 2611 2620 4619 47xx 6202 6202
2630 5829 2561 2344 6201 1723 2611 2620 2630 4614 3312 5829 5829
4651 6203 2611 6209 1813 2612 2630 2640 4618 3320 6203 6203

6209 2630 7219 1814 2620 2670 2711 4643 7120 6209 6209
7219 2711 7120 2733 2823 7490 7219 7219

9511 2740 7112 2790 2824 8299

X
X X X X X X X X X X X

X X

X

X

X

X

X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X

X X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X



X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X



X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X X X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



X X

X X X

X X


