
 
 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea participării Județului Dolj, în calitate de membru fondator, 

la constituirea Asociaţiei „Cluster Aerospațial Oltenia” 
 

 

Consiliul Judetean Dolj, întrunit în ședința ordinară, 

 

având în vedere  referatul de aprobare nr. 15419 din 17.06.2022 al  Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională 

privind aprobarea participării Județului Dolj, în calitate de membru fondator, la 

constituirea Asociaţiei „Cluster Aerospațial Oltenia”, raportul Serviciului juridic nr. 

15929/23.06.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

ținând cont de dovada disponibilității denumirii cu numărul 198604 din 

08.06.2022 eliberată de către Ministerul Justiției-Serviciul Relații cu Publicul, de 

scrisorile de intenție privind aderarea ca membru la Asociația „Cluster Aerospațial 

Oltenia” ale tuturor membrilor,  

în baza art. 1, art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, a art. 35 alin. (6) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare și a art. 3 – 6, art. 45 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 954/B/C din 26 

aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului 

asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al 

persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. a), art.182 și art.196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                         
 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. (1) Se aprobă participarea Județului Dolj, în calitate de membru 

fondator, la constituirea  Asociaţiei „Cluster Aerospațial Oltenia”. 

 

 
 



(2) Se aprobă actul constitutiv şi statutul Asociaţiei „Cluster

Aerospațial   Oltenia”, conform  anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta  hotărâre.

Art. 2. Se mandatează președintele Consiliului Județean Dolj, să semneze în

numele și pentru Județul Dolj, actul constitutiv şi statutul Asociaţiei „Cluster

Aerospațial Oltenia”, precum și orice alte documente necesare dobândirii

personalității juridice a asociației.

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei reprezentând constituirea

patrimoniului iniţial al Asociaţiei „Cluster Aerospațial Oltenia”.

Art. 4. Se mandatează doamna Elena Bonescu, cetățean român, angajat în

cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, posesor al C.I., seria

  , nr.       , eliberată de                                     , să reprezinte

Județul Dolj în Adunarea generală a asociației și în Consiliul Director.

Art. 5. Se mandatează doamna Larisa-Simona Bărăgan, cetățean român,

angajat în cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, posesor al

C.I., seria   , nr.       , eliberată de                                     ,

pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege privind dobândirea personalității

juridice a Asociației “ Cluster Aerospațial Oltenia”.

Art. 6. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Președintele

consiliului județean vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări.

Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica Președintelui consiliului județean,

doamnei Bonescu Elena, respectiv doamnei Bărăgan Larisa-Simona și  Direcției

economice.

Nr. 181                                                  Adoptată la data de 30.06.2022

PREŞEDINTE                                           CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

AL JUDEȚULUI

DORIN-COSMIN VASILE                     CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un

număr de 28 voturi “PENTRU”



 

                                                                        Anexa nr. 1  

         la Hotărârea nr. 181/2022 

 

 

ACT CONSTITUTIV 

ASOCIAȚIA „CLUSTER AEROSPAȚIAL OLTENIA” 

 

I. NATURA JURIDICĂ, DENUMIRE, MEMBRII FONDATORI ȘI SEDIU 

(FILIALE / SUCURSALE) 

Art. 1 – NATURA JURIDICĂ 

(1) ASOCIAŢIA “ Cluster Aerospaţial Oltenia” denumită în continuare ASOCIAŢIE, 

s-a constituit în mod voluntar de către membrii fondatori şi se înregistrează ca persoană 

juridică română de drept privat fără scop patrimonial şi care îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu dispoziţiile OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările 

și completările ulterioare, potrivit legislaţiei române. 

(2) ASOCIAŢIA este neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi independentă, 

nesubordonată vreunei alte persoane juridice. 

 

Art. 2 - MEMBRII FONDATORI: 
1. Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, 

Calea Unirii, Nr. 19, cod de identificare fiscal, 4417150, reprezentată legal de dl. Dorin-

Cosmin Vasile în calitate de preşedinte al Consiliului Județean Dolj, cetățean român cu 

domiciliul în _____________, județul Dolj, posesor al CI seria...... nr. ..............., 

CNP________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj 

nr.________ din ________. 

Entități de Cercetare – Dezvoltare si Formare 

2. Universitatea din Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, 

nr. 13, cod de inregistrare fiscal RO13905729, reprezentată legal de dl. Spînu Cezar – 

Ionuț, în calitate de rector, cetățean român cu domiciliul în___________________, județul 

_______________, posesor al CI seria_____nr. ________, CNP__________________; 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 

3. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” INCAS, 

cu sediul în Municipiul București, Blvd. Iuliu Maniu, nr. 220, cod de identificare fiscal 

____________________, reprezentată legal de dl.___________________, în calitate de 

director, cetățean român cu domiciliul în___________________, județul 

_______________, posesor al CI seria_____nr. ________, CNP__________________; 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 



4. Liceul “Traian Vuia” Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Rovinari, nr. 1 A , 

cod de identificare fiscal 5077692, reprezentată legal de dna. Oprea Carmen, în calitate de 

director, cetățean român cu domiciliul în___________________, județul 

_______________, posesor al CI seria_____nr. ________, CNP__________________; 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 

Firme 

5. R.A. Aeroportul Internaţional Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea 

București, nr. 325 A, cod unic de înregistrare 10300854, reprezentată legal de dl. Manda 

Sorin în calitate de director general, cetățean român cu domiciliul 

în___________________, județul _______________, posesor al CI seria_____nr. 

________, CNP__________________; legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 

6. SC Dedalus Tech SRL,   cu sediul în  Municipiul București, Bd. Primăverii, nr. 41 , 

et.1,ap. 2, cod unic de identificare fiscală 27971790, reprezentată legal de dl. Karagiannis 

Leonidas, în calitate de asociat unic, cetățean grec, cu domiciliul în , județul 

_______________, posesor al CI seria_____nr. ________, CNP__________________; 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 

7. SC INAS SA, cu sediul în Municipiul Craiova, b-dul. Nicolae Romanescu, nr. 37 C, cod 

unic de înregistrare 2319694, reprezentată legal de dl.__________ în calitate de 

____________, cetățean român cu domiciliul în___________________, județul 

_______________, posesor al CI seria_____nr. ________, CNP__________________; 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 

8.  SC CAELINX Europe SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, str.Păltiniș, nr. 13E , cod 

de identificare fiscal 24507281, reprezentată legal de dl. Ștefan Cristian-Castravete, în 

calitate de ____________, cetățean român cu domiciliul în___________________, 

județul _______________, posesor al CI seria_____nr. ________, 

CNP__________________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia 

nr.________ din _____________. 

9. SC Start Air SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 13 , cod unic de 

înregistrare RO35264315, reprezentată legal de dl.__________ în calitate de 

____________, cetățean român cu domiciliul în___________________, județul 

_______________, posesor al CI seria_____nr. ________, CNP__________________; 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 

10. SC Fluid Struct SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, B-dul Știrbei Vodă, nr. 19A , cod 

unic de înregistrare 34390455, reprezentată legal de dna. Liliana Castravete, în calitate de 

____________, cetățean român cu domiciliul în___________________, județul 

_______________, posesor al CI seria_____nr. ________, CNP__________________; 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 

11. SC CS Group-România SA, cu sediul în Municipiul Craiova , str. Păcii, nr. 29, cod unic 

de înregistrare nr. 2316981, reprezentată legal de dl.__________ în calitate de 



____________, cetățean român cu domiciliul în___________________, județul 

_______________, posesor al CI seria_____nr. ________, CNP__________________; 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 

12. SC Simart 3D SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Dezrobirii, nr. 117, bl.A29, sc.1, 

et. 1, ap. 3, cod unic de înregistrare nr. 37997355, reprezentată legal de dl.__________ în 

calitate de ____________, cetățean român cu domiciliul în___________________, 

județul _______________, posesor al CI seria_____nr. ________, 

CNP__________________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia 

nr.________ din _____________. 

13. SC Coridor Consulting SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 21, bl. 21 

ABC, cod unic de înregistrare nr. 36115869, reprezentată legal de dl.__________ în 

calitate de ____________, cetățean român cu domiciliul în___________________, 

județul _______________, posesor al CI seria_____nr. ________, 

CNP__________________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia 

nr.________ din _____________. 

14. SC Applied Systems SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Dezrobirii, nr. 131, 

Bl.G24, sc.1, et.4, Ap.9, cod de identificare fiscal RO 4709472, reprezentată legal de 

dl.__________ în calitate de ____________, cetățean român cu domiciliul 

în___________________, județul _______________, posesor al CI seria_____nr. 

________, CNP__________________; legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 

Facilitatori 

15. Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Simion 

Bărnuțiu,  nr. 4, cod de identificare fiscal RO 4552423, reprezentată legal de dl. Gabriel 

Vlăduț, în calitate de Președinte, cetățean român cu domiciliul în___________________, 

județul _______________, posesor al CI seria_____nr. ________, 

CNP__________________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia 

nr.________ din _____________. 

16. Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,  cu sediul în Municipiul Craiova, 

str. Aleea Teatrului, nr. 1, cod de identificare fiscal 11642243, reprezentată legal de dl. 

Ștefan Cătălin Catană, în calitate de director general, cetățean român cu domiciliul 

în___________________, județul _______________, posesor al CI seria_____nr. 

________, CNP__________________; legal împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 

17. ARoTT – Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare, cu sediul în 

Municipiul Craiova, str. Ștefan cel Mare, nr. 12 , cod de identificare 

fiscal________________, reprezentată legal de dl.__________ în calitate de 

____________, cetățean român cu domiciliul în___________________, județul 

_______________, posesor al CI seria_____nr. ________, CNP__________________; 

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea/Decizia nr.________ din _____________. 



Art. 3 – DENUMIREA ASOCIAȚIEI 

Denumirea asociației este: ”Cluster Aerospaţial Oltenia”, conform dovezii 

disponibilității denumirii nr.________________din______________, eliberată de 

Serviciul Comunicare și Relații Publice, din cadrul Ministerului Justiției. 

Art. 4 –  Sediul ASOCIAŢIEI 

(1) La data constituirii se stabilește sediul juridic al asociației în municipiul Craiova, strada 

Calea Bucureşti, nr. 325 A, Terminal sosiri, Corp administrativ, etj. 1, camera 7, județul 

Dolj. 

(2) Asociația poate înființa filiale în localități din România și străinătate, prin hotărârea 

Adunării Generale, în condițiile legii. 

II. SCOP, OBIECTIVE ȘI DURATA ASOCIAȚIEI 

Art. 5 –  SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

(1)ASOCIAȚIA se constituie cu scopul de a asigura și integra domeniile de producție, 

inginerie, proiectare, cercetare, dezvoltare şi inovare, în vederea dezvoltării de noi produse 

și servicii în industria aerospațială, asigurând dezvoltarea durabilă a întregii regiuni, prin 

realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes regional şi prin furnizarea în 

comun a unor servicii de interes general și local. 

Scopul propus se asigura prin realizarea de programe integrate pentru dezvoltarea 

economiei locale și regionale, dezvoltarea cercetării-inovării ca generator de dezvoltare, 

cunoaştere şi competitivitate, dezvoltarea şi introducerea în fabricaţie a produselor 

innovative, protejarea mediului înconjurător, informarea publică, promovarea drepturilor 

omului, promovarea principiilor dezvoltării durabile și a egalității de șanse, îmbunătățirea 

accesului la educație și învățământ, dezvoltarea și consolidarea economiei sociale, precum 

și desfășurarea de activități caritabile, umanitare şi social-filantropice. 

Asociația”Cluster Aerospaţial Oltenia” își asumă conceptul de entitate 

inovatoare atât în ceea ce privește dezvoltarea integrată, cât și în ceea ce privește 

formarea capitalului uman adaptat la inovațiile și schimbările tehnologice care 

condiționează dezvoltarea durabilă a regiunii Oltenia. 

(2) ASOCIAŢIA va acţiona în vederea atingerii următoarelor obiective de dezvoltare a 

CLUSTERULUI AEROSPAȚIAL OLTENIA: 

1. Să asigure complementaritatea abilităților si expertizei necesare implementarii unor 

proiecte complexe. 

2. Sprijin acordat pentru transferul de inovare și tehnologie între instituțiile de 

cercetare și companii din industria aerospațială; 

3. Sprijin pentru identificarea oportunităților de finanțare, în vederea dezvoltării de noi 

produse și servicii și a infrastructurii aferente din regiunea Oltenia; 



4. Sprijin pentru identificarea oportunităților de finanțare, în vederea dezvoltării unei 

oferte interinstituțională, care dezvoltă competențe transversal; 

5. Identifică și dezvoltă programe de calificare, perfecționare și specializare a forței de 

muncă în domeniul aerospațial; 

6. Sprijin acordat pentru dezvoltarea parteneriatelor naționale și internaționale pentru 

identificarea și dezvoltarea de noi tehnologii aerospațiale; 

7. Întreprinde acțiuni de diseminare și promovare a produselor și serviciilor din 

domeniul aerospațial din regiunea Oltenia. 

Art. 6 –  DURATA 

S-a stabilit durata de funcţionare a ASOCIAŢIEI pe o perioadă nedeterminată. 

III. PATRIMONIUL INIȚIAL ȘI ORGANELE DE CONDUCERE 

Art. 7 –  PATRIMONIUL INIȚIAL 

Patrimoniul inițial al Asociației este de 5.000 lei, fiind vărsați prin contribuția Județului 

Dolj, membru fondator. 

 

Art. 8 –  ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL 

(1) Primul Consiliu Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 5 

persoane: 1 președinte și 4 membri ai Consiliului Director. 

(2) Prima componență nominală a Consiliul Director este următoarea: 

1.Preşedinte: reprezentant Județul Dolj - ______________________________ 

2.Membru: reprezentant Universitatea din Craiova - ______________________ 

3.Membru: reprezentant R.A. Aeroportul Internațional Craiova-________________ 

4.Membru: representant Camera de Comert Dolj-____________________________ 

5.Membru: reprezentant Agenția de dezvoltare Sud-Vest Oltenia-________________ 

(3) În primele 3 luni de la înființare se organizează Adunarea Generală unde se va alege un 

Consiliu Director compus din 7 persoane: 1 președinte, 6 membrii ai Consiliului Director, 

fiecare dintre aceștia reprezentând un membru fondator al ASOCIAȚIEI. 

(4) Nominalizarea şi alegerea componenţei Consiliului Director se va face în cadrul 

Adunării Generale. 

(5) Perioada pentru care se alege nominal componenţa Consiliul Director este de 2 ani. 

(6) Persoanele care compun Consiliul Director nu vor fi remunerate. 

(7) Consiliul Director trebuie sa fie format din minim 50%+1 membrii fondatori, cu 

excepția primului Consiliu Director. 



(8) Consiliul Director, este organul executiv de conducere al Asociației și este desemnat 

pe o perioadă de 2 ani. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine 

reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației. 

(9) Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director. 

(10) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate 

cu prevederile legislației în vigoare. 

(11) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și 

exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea 

Generală. 

(12) În exercitarea competențelor sale, Consiliul Director: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția 

bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și 

cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației; 

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; 

c) aprobă organigrama și politica de personal al asociației; 

c) colaborează cu autoritățile publice centrale naționale și internaționale pentru asigurarea 

finanțării unor obiective de interes comun; 

d) avizează Regulamentul intern al Asociației; 

e) adoptă decizii și face recomandări în probleme ce intră în competența sa; 

g) răspunde de integritatea patrimoniului Asociației; 

h) monitorizează constituirea și utilizarea în conformitate cu prevederile legale a fondurilor 

speciale; 

i) informează Adunarea Generală asupra problemelor ce apar în activitatea Asociației; 

j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

(13) Consiliul Director se întrunește în ședințe o dată la trei luni și ori de câte ori este 

necesar, la convocarea președintelui. 

(14) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența tuturor membrilor, cu votul favorabil 

a cel puțin jumătate dintre ei. 

(15) Prin excepție de la alin. (14), dacă Președintele consideră că lucrările Consiliului 

Director sunt îngreunate din motive nejustificate, poate supune aprobării Adunării 

Generale propunerile de hotărâri indiferent de votul favorabil sau nefavorabil al celorlalți 

membri. 



(16) Convocarea Consiliului Director se face cu cel puțin 5 (cinci) zile înaintea ședințelor 

iar în situații care reclamă urgență cu cel puțin 2 zile. Convocarea se face în scris, de către 

președintele Consiliului Director, precizându-se ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării 

ședinței. 

(17) Sedințele Consiliului Director sunt statutar constituite dacă sunt prezenți toți membrii 

săi. Ședințele sunt conduse de președinte. Dacă la prima convocare nu se întrunește acest 

cvorum, se procedează la o nouă convocare, la o dată ulterioară, dar nu mai mult de 15 zile 

de la data primei convocări. La a doua convocare, Consiliul Director este considerat statutar 

constituit indiferent de numărul membrilor prezenți. 

(18) Deciziile Consiliului Director se semnează de Președinte. Lucrările Consiliului 

Director sunt consemnate în procese-verbale și se semnează de către președinte, membri și 

secretar. Acestea sunt întocmite prin grija secretarului. 

(19) Președintele Consiliului Director îndeplinește următoarele atribuții: 

a)  conduce și convoacă lucrările Adunării Generale și sedințele Consiliului Director; 

b) soluționează problemele curente ale Asociației; 

c) reprezintă Asociația în raporturile cu autoritățile administrației publice centrale și locale, 

cu instituțiile publice, precum și cu celelalte persoane fizice sau juridice, cu care Asociația 

are relații, precum și cu mass-media; 

d) președintele angajează Asociația, prin semnătura sa, în relația acesteia cu terții; 

e) asigură transparența activității derulate în cadrul Asociației. 

Art. 19.-Controlul financiar al asociației 

(1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de cenzor numit de Adunarea 

Generală pentru o perioadă de 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii. 

(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat 

sau expert contabil, în condițiile legii. 

(3) Cenzorul are următoarele atribuții: 

a) Verifică, cel puțin o dată pe an modul în care este administrat patrimoniul Asociației; 

b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale; 

d) Poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot. 

e) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

Art. 9. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se 

împuterniceşte doamna Bărăgan Larisa-Simona, cetățean român, angajat în Aparatul de 



specialitate al Consiliului Județean Dolj, posesor al CI, seria DX, nr 983024, eliberată de 

SPCLEP Craiova la data de 23.01.2014. 

Art.10. Prezentul act constitutiv se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Redactat azi, ..............2022,  în 17 (șaptesprezece) exemplare originale. 

1.Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Dolj  

Reprezentant                                                                                         _________________________                             

2. Universitatea din Craiova  

Reprezentant                                                                                         _________________________                             

3. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli”, INCAS 

 Reprezentant                                                                                         _________________________                                                    

4.Liceul “Traian Vuia” Craiova,  

 Reprezentant                                                                                         _________________________                             

5. R.A. Aeroportul Internaţional Craiova  

 Reprezentant                                                                                         _________________________                                                     

6. SC Dedalus Tech SRL   

Reprezentant                                                                                         _________________________                             

7. SC INAS SA,  

 Reprezentant                                                                                         _________________________                             

8. SC CAELINX Europe SRL,  

Reprezentant                                                                                         _________________________                             

9. SC Start Air SRL,  

Reprezentant                                                                                         _________________________                             

10. SC Fluid Struct SRL,  

Reprezentant                                                                                         _________________________                                                    

11. Camera de Comerţ şi Industrie Dolj 

Reprezentant                                                                                         _________________________                             

12. Agenţia de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia   

Reprezentant                                                                                         _________________________                             



13.ARoTT – Asociația Romană pentru Transfer Tehnologic şi Inovare  

Reprezentant                                                                                         _________________________    

14. SC CS Group-România SA 

Reprezentant                                                                                         _________________________    

15. SC Simart 3D SRL 

Reprezentant                                                                                         _________________________    

16. SC Coridor Consulting SRL 

Reprezentant                                                                                         ________________________ 

17.SC Applied Systems SRL  

Reprezentant                                                                                         _________________________    






































