Titlu: Modernizarea si creşterea capacităţii de cercetare si dezvoltare la societatea Electromureş
Beneficiar : SC ELECTROMURES SA - Tg. Mures
Proiect POS CCE AXA 2
Operatiunea : O2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de
muncă pentru C-D"
Perioada de derulare proiect 10.05.2011 – 09.05.2013
ID contract-302
Valoare proiect FEDR = 948.001,51 lei
Valoare buget national = 194.168,99 lei
Cofinantare eligibila = 1.142.170,50 lei
Valoare totala eligibila proiect = 2.284.341 lei
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general
Modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii de cercetare dezvoltare
a S.C.
ELECTROMUREŞ S.A.
Obiectivul specific
 Creşterea nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a societăţii prin achiziţia de active
corporale (Maşină de lipit în undă, Imprimantă - screen printer, Maşină de implantat
componente, Cutii de alimentare, Sistem automat de gestionare a componentelor, Sistem
automat de gestionare a componentelor, Cuptor cu 4 zone de încălzire, Tester - inspecţie optică,
Sursa de alimentare, Sursa de alimentare, Multimetru digital, Analizor de spectru, Multimetru
digital, Osciloscop 2 canale, Sonde de tip K, Analizor funcţii power meter, Camera
termoviziune, Tester, Sursă de putere de c. alternativ, Analizor armonic, Analizor spectru,
Puncte de măsurare, Încărcător electronic programabil, Incinta pentru şocuri termice, Maşină de
executat modele 3D(prototipuri), conform proiect, Maşină de măsurat, Multimetru, Termometru
digital, Transformator variabil, Light meter, calculator + monitor ) şi active fixe necorporale
(Program proiectare PCB 1, Program proiectare PCB 2, Pachet fabricare PCB)
 Crearea a două locuri noi de muncă în activitatea de cercetare dezvoltare
Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor competiţiei se referă la:
Dezvoltarea capacităţii de cercetare şi crearea de noi locuri de muncă pentru activitatea de cercetare în
cadrul întreprinderii ELECTROMUREŞ S.A.

Indicatori de proiect

Indicatori de realizare
Laboratoare CD modernizate ca urmare a
proiectului (număr)
Laboratoare CD nou create prin proiect (număr)

Valoare stabilita in
contract pentru sfârşitul
perioadei de
implementare

Valoarea la
data de
25.02.2013

1

0

0

0

Echipamente CD în valoare de peste 100.000
euro achiziţionate pe proiect (număr)
Total echipamente CD achiziţionate pe proiect
(număr)
Indicatori de rezultat
Locuri de muncă create datorită proiectului
(număr)
Locuri de muncă create în CD datorită
proiectului (număr)
Contribuţia privată a solicitantului la proiect
(Lei)
Proiecte internaţionale în care va fi implicată
infrastructura (număr)
Poze relevante in proiect:
IMPRIMANTA SCREEN PRINTER

SISTEM AUTOMAT
DE GESTIONARE A
COMPONENTELOR

0

0

26

20

Valoarea stabilita in
contract pentru sfârşitul
perioadei de durabilitate

Valoarea la
data de
25.02.2013

2

2

2

2

1.160.032,50 lei

347.961,38 lei

0

0

MASINA DE LIPIT IN UNDA si
MASINA DE PLANTAT COMPONENTE SMD

CUPTOR CU 4 ZONE DE INCALZIRE

