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COMUNICAT DE PRESA 

 

Bucureşti – 12.12.2012 

S.C. ICPE INGINERIE-ELECTRICĂ S.R.L., cu sediul în Splaiul Unirii, nr. 313, Corp Clădire 

M, Etaj 1, D4, Cam. 31, sector 3, Bucureşti, 030138, derulează, începând cu data de 21.11.2012 

proiectul „TEHNOLOGIE DE FABRICAȚIE RESOLVERE/TEHRE”, co-finanţat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea 

Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi 

pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de 

Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice”(POS CCE), Axa Prioritara 2 - O.2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile 

inovative”. 

Valoarea totală a proiectului este de 872.960,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 

este de 704.000,00 RON (525.888,00  RON – FEDR şi 107.712,00 RON – bugetul naţional). 

Proiectul se implementează în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 313, corp C, C41, etaj 1, camera 11, 

030138, sector 3, Bucureşti, pe o durată de 15 luni. 

Obiectivele proiectului sunt: 

Obiectivul principal al proiectului consta in elaborarea unei tehnologii de fabricatie a resolverelor, 

obtinuta ca urmare a aplicarii unui brevet de inventie si introducerea in fabricatie a „seriei zero” a 

produselor obtinute prin aceasta tehnologie.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Elaborarea unei tehnologii de fabricatie a resolverelor bazata pe brevetul de inventie 

„Procedeu de consolidare a capetelor de bobina ale masinilor electrice”; 

2. Realizarea unui lant de fabricatie a resolverelor, in scopul cresterii eficientei si 

randamentului productiei, al alinierii productiei la normele UE, creandu-se astfel un mediu 

favorabil dezvoltatii durabile; 

3. Crearea de noi locuri de munca; 

4. Cresterea cifrei de afaceri actuale cu pana la 31%. 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: 

S.C. ICPE INGINERIE-ELECTRICĂ S.R.L. 

GHEORGHE GEORGESCU - Director de proiect 

Tel. 021 5893341, Fax: 021 5893434, e-mail: office_ie@icpe.ro  

 

 


