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ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT POC - Axa G
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ INOE 2000, cu sediul în
localitatea Măgurele, Bucuresti-Ilfov, str. Atomiştilor, C.P. 077125, nr. 409, judeţul Ilfov, România,
telefon 0214574522, fax 0314056397, derulează, începând cu data de 25.06.2018, proiectul “ELABORAREA
DE TEHNOLOGII EFICIENTE ENERGETIC ÎN APLICAŢIILE DE NIŞĂ ALE FABRICAŢIEI SUBANSAMBLELOR
MECANOHIDRAULICE LA CERERE ŞI MENTENANŢEI ECHIPAMENTELOR HIDRAULICE MOBILE“, cod
P_40_415, cod SMIS 2014+ 119809, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanţare nr. 6/25.06.2018, încheiat între MCI în calitate de Organism Intermediar (OI)
pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene
(MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC)
și INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ INOE 2000.
Valoarea totală a proiectului este de 8.301.282 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de
6.348.984 lei.
Proiectul se implementează de către beneficiarul INOE 2000 prin filiala Institutul de Cercetări pentru
Hidraulică și Pneumatică (INOE 2000 Filiala IHP).
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea interacţiunii INOE 2000 cu IMM-urile
specializate în producţia şi mentenanţa de echipamente hidraulice pentru transferul de cunoştinţe în
subdomeniul aplicaţiilor de nişă privind tehnologiile destinate producţiei de subansamble
mecanohidraulice şi sisteme pentru utilaje complexe la cerere, şi al mentenanţei echipamentelor şi
instalaţiilor hidraulice (întreţinere, reparaţii, verificări şi control).
Beneficiar proiect: INOE 2000
Potenţiali beneficiari ai rezultatelor proiectului sunt firmele producătoare de subansambluri mecanohidraulice la cerere (netipizate sau cu destinații speciale), firmele producătoare sau care se ocupă cu
repararea de aparatură, echipamente și instalații hidraulice, firme care se ocupă de vânzarea, montarea,
întreţinerea şi exploatarea unor astfel de produse.
Durata contractului: 54 de luni de la semnarea contractului între INOE 2000 şi Autoritatea Contractantă.
Rezultate prevăzute: cursuri de instruire, acces la facilităţile institutului, studii de soluţii, proiecte,
realizare de modele experimentale şi prototipuri pentru diverse echipamente /instalaţii, metodologii de
testare şi tehnologii de mentenanţă, brevete, articole, simpozioane etc.
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