
 

Denumire proiect: Implementarea tehnologiilor aditive în fabricarea componentelor complexe şi 

suprasolicitate (DigiTech) 

Cordonator: INCDMTM 

Director proiect: Dr. Ing. Daniela CIOBOATĂ 

Proiect finantat prin PNIII, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, 

Subprogramul 1.2. Performanță instituțională, Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe 

realizate în consorţii CDI competiția 2017 

 

Minuta întâlnirii consorțiu DIGITECH 

 

În data de 04 martie 2021 a avut loc prin intermediul platformei ZOOM întâlnirea consorțiului 

proiectului DIGITECH pentru stabilirea planului de indeplinire a activităților etapei a IV-a și finalizarea 

proiectului. 

În cadrul întâlnirii au participat toate instituțiile partenere, după cum urmează: 

1. INCDMTM 

 Director proiect complex: Dr.Ing. Daniela Cioboata 

 Tânăr cercetător: Ing. Nichita Larisa Milodin 

 Tânăr cercetător: Drd. Ing. Nicoleta Mirela Popa 

 Tânăr cercetător: Ing. Mihai Tutoveanu 

 Responsabil minută întâlnire: Drd. Ing. Flavia Artimon 

2.  UTCN 

 Prof. Dr. Ing. Petru Berce 

 Drd. Ing. Cosmin Cosma 

3. Upit 

 Conf. Dr. Ing. Alin Daniel Rizea 

 Conf. Dr. Ing. Daniel Anghel 

 Conf. Dr. Ing. Monica Iordache 

4. COMOTI 

 Tânăr cercetător: Ing. Cristian Dobromirescu 

5. IMSAR 

 Dr. Ing. Isvoranu Florin 

Întâlnirea a început cu o mică prezentare a noului Director de proiect COMPLEX și a continuat cu o 

prezentare PPT a INCDMTM cu privire la activitățile țintă din această etapă. A fost menționat faptul că 

RST-ul va trebui primit în prima săptămână a lunii iunie 2021. De asemenea, s-a comunicat partenerilor 

că în momentul deschiderii finanțării vor trebui transmise cererile de avans și că trebuie să se țină cont 

de faptul că realocările între capitolele bugetare nu trebuie să depășească 15% pe întreg proiectul. 

În cele ce urmează, a fost dat cuvântul unui reprezentant de la fiecare instituție parteneră: 

 Petru Berce: Au pregătit o lucrare ISI și vor prezenta o parte din rezultate la conferința din Cluj. 

Activitatea științifică se va concentra pe reproiectare pentru fabricare AM, iar din punct de vedere 

logistic vor achiziționa un sistem complementar pentru AM. 

 Cristian Dobromirescu: Legat de diseminare, vor publica un articol cu rezultate in revista 

COMOTI (http://www.comoti.ro/ro/jurnalul_stiintific_turbo.htm) sau in revista INCDMTM 

(www.ijomam.com) Își vor concentra eforturile pentru a transfera in mediul industrial cercetarea 

realizată. 

http://www.ijomam.com/


 Alin Rizea: Pentru diseminare au un articol ISI în lucru. Au lansat invitații la conferința ECAI 

tutelată de Facultatea de Electronica și Comunicare: http://ecai.ro/ și la revista UPit: 

https://automotive.upit.ro/  

 Isvoranu Florin: Va continua cu procedeele de detensionare pe Titan și va încerca să realizeze 

procedee de detensionare pe CoCr. Au un articol BDI pregătit pentru publicare și un articol ISI în 

forma finala 

La capitolul Diverse, dl Isvoranu a menționat că a început conturarea unui nou proiect pe AM cu Titan 

împreună cu un spital, iar dl Berce a menționat nevoia de a face demersuri astfel încât să reușim să 

omologăm/acredităm produse cu aplicații medicale în AM. 

Pe parcursul discuțiilor s-a mai menționat că marți, 9 martie 2021, instituția coordonatoare va trimite un 

model pentru planul de diseminare și exploatare a rezultatelor în perioada de durabilitate pentru a fi 

completat de toți partenerii. 

 

Agendă: 

1. Prezentarea pe scurt a rezultatelor obținute până în prezent și a modului de realizare a obi-

ectivelor pe 2021 

2. Cerere de avans 

3. Finalizarea etapei:-  30 iunie 2021:  

- Validarea procesului de fabricare aditivă pentru domeniile medical, aerospațial și auto, cu subi-

ecte de interes:  criterii de fabricare, post-procesare, caracteristici dimensionale (fabricare) etc. 

- RST final 

- Diseminare rezultate care să demonstreze colaborarea partenerilor (rezultate comune) 

- Discutarea machetei pentru realizarea paginii web DIGICENTRU  

4. Planificarea acțiunilor pentru perioada de durabilitate: 

Plan de diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului în perioada de durabilitate (restant din 

Planul Comun CDI : „plan de diseminare și de exploatare care va include obiective măsurabile și re-

aliste, un calendar detaliat, precum și o planificare a resurselor pentru activitățile care urmează să fie 

întreprinse”) 

5. Diverse 

6.    Planificare întâlnire finală  

Persoane de contact: 

Nichita Milodin 0736366153 

Nicoleta Popa 076404297 

http://ecai.ro/
https://automotive.upit.ro/

