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Polul de competitivitate POL AUTO MUNTENIA a fost înființat în anul 2012, la inițiativa AUTOMOBILE
DACIA și RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE, ca urmare a identificării oportunităților de dezvoltare în
domeniul auto, beneficiind de sprijinul financiar propus în cadrul Programului Operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013” Operațiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor
de sprijin al afacerilor de interes național și internațional”
Obiectivul Polului Auto Muntenia constă în asocierea și dezvoltarea de resurse şi competențe din
regiunea Sud Muntenia, în vederea creşterii competitivităţii în domeniul industriei auto pe plan naţional şi
internaţional, prin creşterea productivităţii companiilor din cadrul Polului Auto Muntenia, prin stimularea
inovaţiei în domeniul auto şi prin stimularea şi dezvoltarea de noi structuri de afaceri şi investiţii la nivel
regional şi naţional, cu scopul de a produce autovehicule şi componente auto cu o valoare adăugată cât
mai mare, competitive atât pe piaţa naţională, cât mai ales pe cea internaţională, până în anul 2020.
Importanța sectorului auto în România (date ACAROM la sfârșitul lui 2014):
 Industria auto = 12% din PIB
 Exporturile auto = 22,5% din total exporturi
 Cifra de afaceri la nivelul Polului = 14.2 Miliarde Lei
 Cifra de afaceri realizata la export la nivelul Polului = 10.2 Miliarde Lei

Membrii POLULUI AUTO MUNTENIA
POLUL AUTO MUNTENIA are în componență 30 de membri grupați astfel:
 Fondatori: AUTOMOBILE DACIA SA, RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL,
PROCONSULT SRL, AQUA FINANCIAL CONSULTING SRL, ICPE ACTEL SA,
UNIVERSITATEA DIN PITESTI SI UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE

 Entitatea de reprezentare a Polului : PROCONSULT SRL
 Catalizatori: Consiliul Județean Argeș, Consiliul Județean Dâmbovița, Agenția pentru
Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA

 Universități – organisme de cercetare: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN

BUCUREȘTI, UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE, UNIVERSITATEA DIN
PITEȘTI

 Societăți comerciale: ICPE ACTEL SA, DELTA INVEST SRL, GIC NOSAG METAL SRL,
RONERA RUBBER SA, MUSA - PITESTI ’96 SRL, ADIDAN NICKEL SRL, AUTOMATISME
INDUSTRIALE SRL, POLYMONT SRL, TEMSIX SRL, COMEFIN SA, GIC & GJM
AUTOMOTIVE HARNESSES SRL, LOCATII INDUSTRIALE SA, ROMCAT GIC METAL SA,
SUBANSAMBLE AUTO SA, INFINEON TECHNOLOGIES ROMANIA & CO. SCS,
MICROELECTRONICA SA, IMAGE QUALITY CONTROL DIVISION SRL, STATIC COLOR
LOGISTIC SRL, AMIRAS C&L IMPEX SRL, ELIPSA SRL, ELITECOM SRL.

Proiectele POLULUI AUTO MUNTENIA
Proiecte realizate în comun, cu finanțare europeană: 6 , din care:
 2 proiecte de investiții (Valoare totala cumulata -153.9 Milioane Lei, AFN cumulat - 55.8 Milioane Lei)
 1 proiect de CDI (Valoare totala - 5.6 Milioane Lei, AFN - 3.0 Milioane Lei)
 3 proiecte de tip soft (Valoare totala cumulata - 2.9 Milioane Lei, AFN cumulat - 2.5 Milioane Lei)
 Perioada de implementare a proiectelor : 24/02/2014 – 24/12/2015
VALOARE TOTALA A PROIECTELOR: 162.4 Milioane Lei; Total AFN = 61.3 Milioane Lei
Rezultate în urma implementării proiectelor
 2 hale construite dotate cu echipamente destinate testărilor de motoare si testărilor de autovehicule
(Centrul Tehnic Titu)
 Echipamente pentru producția de componente auto pentru autovehicule si adaptarea infrastructurii
pentru instalarea acestora (Uzinele Dacia de la Mioveni si Pitești)
 3 brevete pentru sisteme inovative
 5 cereri de brevete rezultate din proiect
 5 publicații științifice rezultate din proiect
 Strategia de dezvoltare a Polului implementata în conformitate cu cerințele Programului
 Programe de instruire a managerilor din cadrul Polului
 Creșterea cifrei de afaceri la nivelul Polului = 17%
 Creșterea cifrei de afaceri realizata la export la nivelul Polului = 21%

PROIECT DE INVESTITII NR. 1
BENEFICIAR: AUTOMOBILE DACIA SA + 1 partener
TITLUL PROIECTULUI: “Creşterea capacităţii AUTOMOBILE DACIA de a răspunde noilor cerinţe ale pieţei prin produse
inovative”
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 64.4 Milioane Lei
VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 25.4 Milioane Lei
SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI: achizitionarea unei linii de realizare semifabricate din tabla (Linie PAL) şi a unor
echipamente de ultima generatie destinate îmbunătăţirii tehnologiei de turnare a ştanţelor şi matriţelor. Spatiile productive au
fost adaptate pentru instalarea si punerea in functiune a activelor achizionate.
REZULTATELE PROIECTULUI:
•
1 Linie automata pentru realizare semifabricate din tabla (Linie PAL)
•
1 Freza de finiție
•
2 Scanere
•
1 Soft industrial
•
2 infrastructuri de afaceri modernizate
(Uzinele Dacia din Mioveni si Pitesti)
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PROIECT DE INVESTITII NR. 2

BENEFICIAR: RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL + 2 parteneri
TITLUL PROIECTULUI: „Creşterea capacităţii RTR de a dezvolta vehicule noi inovative şi competitive”
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 89.4 Milioane Lei
VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 30.4 Milioane Lei
SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI: construirea a două hale, destinate testărilor de motoare, respectiv testarilor de
autovehicule în condiţii de siguranţă (eliminarea riscului de incendiu, explozii, accidente, etc.) şi fără impact negativ asupra
mediului sau a sănătăţii personalului operator. În aceste hale s-au montat echipamente şi dispozitive de ultimă generaţie,
care să asigure testările/ operaţiile, cerute de exigenţele actuale ale pieţei.
REZULTATELE PROIECTULUI:
•
2 infrastructuri de afaceri nou create (Centru Tehnic Titu)
•
4 Bancuri de testare motoare
•
1 Banc de control
•
1 Linie de pregătire a motoarelor
•
1 Banc de lucru echipat pentru mentenanța
•
1 Dispozitiv stocaj
•
1 Linie de asamblare pentru testare autovehicule cu sistem testare
fizico-chimica/fizico-mecanica, sistem de productie rapida si accesorii testare
•
1 Linie de asamblare pentru testare autovehicule cu accesorii testare

PROIECT DE INVESTITII NR. 2
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PROIECT DE CERCETARE-DEZVOLTARE
BENEFICIAR: RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL + 7 parteneri
TITLUL PROIECTULUI: “Cercetarea si dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice si tehnologii inovative
pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creșterea eficientei energetice a vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor
poluante si îmbunătățirii confortului termic pentru pasageri„
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 5.6 Milioane Lei
VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 3.0 Milioane Lei
SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI:
 Realizarea de cercetări privind dezvoltarea de sisteme inovative pentru îmbunătăţirea confortului termic din
habitaclu
 Cercetarea si dezvoltarea de sisteme inovative electrice si electronice auto
 Cercetarea si dezvoltarea de soluții inovative pentru îmbunătățirea alternativelor de mobilitate durabila aplicabile
tehnologiilor actuale si noilor tehnologii
 Sisteme inovative pentru cercetarea si dezvoltarea soluțiilor de verificare şi testare a anduranței motoarelor
electrice
REZULTATELE PROIECTULUI:
•
Prototipuri pentru sistem de incalzire suplimentara, sistem neconventional de conditionare, sistem de iluminat cu
LED, sistem de incarcare pentru solutii de electromobilitate, sistem de verificare si testare pentru motoare electrice
de tractiune
•
5 cereri de brevete rezultate din proiect si 3 brevete pentru sisteme inovative
•
5 publicații științifice rezultate din proiect
•
Procentul de IMM sprijinite din numărul total de IMM in cadrul Polului = 13,33%

PROIECTE TIP SOFT
NR. 1 :
DENUMIRE BENEFICIAR: PROCONSULT SRL
TITLUL PROIECTULUI: ”Coordonarea, monitorizarea și raportarea privind implementarea proiectelor și a strategiei de
dezvoltare a Polului Auto Muntenia”
SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI: se asigura implementarea coordonată si coerenta a proiectelor de investiții, a
proiectului de cercetare-dezvoltare, a proiectelor de tip “soft“ din cadrul pachetului integrat de proiecte, precum si a strategiei
de dezvoltare a polului
NR. 2 :
DENUMIRE BENEFICIAR: AUTOMOBILE DACIA SA + 1 partener
TITLUL PROIECTULUI: “„Pregătirea proiectelor - etapă esențială în obținerea fondurilor nerambursabile”
SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI: elaborarea studiilor de fezabilitate și planului de afaceri ce constituie anexe la
proiectele de investiții în infrastructura de afaceri și de cercetare-dezvoltare-inovare.
NR. 3 :
BENEFICIAR: RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL + 22 parteneri
TITLUL PROIECTULUI: „Management strategic pentru dezvoltarea și operaționalizarea Polului de competitivitate”
SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI: Proiectul consta in realizarea unor programe de instruire in domeniul managementului
strategic in scopul dezvoltării si consolidării competentelor de gestionare strategica a politicilor de dezvoltare a Polului, aspect
de interes comun pentru membrii Polului de competitivitate.
REZULTATELE PROIECTULUI:
•
Programe de instruire in domeniul antreprenoriatului și managementului strategic = 12 ;
•
Manageri din cadrul Polului instruiti in domeniul antreprenoriatului și
managementului strategic pentru dezvoltarea Polului de competitivitate = 144;
•
Întreprinderi beneficiare de servicii de consultanta (IMM) = 12
•
Procentul de IMM sprijinite din numărul total de IMM din cadrul polului = 80%
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POL AUTO MUNTENIA
Coordonator :
Cristian Nevzoreanu
Director Adjunct Afaceri Publice
Grup Renault România
Tel: 0742356208
Email: cristian.nevzoreanu@renault.com
Entitatea de reprezentare:
Petre Luigi Luican
Administrator
PROCONSULT
Tel: 0722258160
Email: luigi@info-structurale.ro

