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Anexa 1 – Fișa propunere de proiect pentru avizare Consiliu de Administrație 
 

FIȘA PROPUNERE DE PROIECT 
 

Nr. 
crt.   

0 1  
1.  Beneficiar ANTARES ROMANIA S.R.L 

2.  Parteneri UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU, UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI 
DESIGN CLUJ-NAPOCA 

3.  Manager/Responsabil proiect Prof. univ. dr. ing. Aurel Mihail ȚÎȚU 
4.  Denumire proiect MyTesla 2.0 - gamă de scaune inteligente 
5.  Axa prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 

competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor 
6.  Obiectiv tematic -  
7.  Prioritate de investiții PI1b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între 

întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în 
special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii 
publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
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prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, liniilor- pilot, acțiunilor de validare precoce a 
produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special 
în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 
general 

8.  Obiectiv specific 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI 
9.  Justificarea proiectului (corelarea cu 

obiectivele strategice ale ULBS) – max 
200 de cuvinte 

Corelarea proiectului cu obiectivele strategice ale ULBS stabilite prin  
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ULBS 2020 - Sustenabilitate și excelență 
pentru comunitate: 

1. Crearea de cunoștințe, respectiv obținerea unor rezultate științifice și 
tehnologice de vârf, competitive la nivel național și internațional, având 
ca scop creșterea vizibilității internaționale și transferul rezultatelor în 
economie și societate. Proiectul concură la atingerea acestui obiectiv prin 
valorificarea capacității de cercetare, prin inovare cu impact la nivelul 
agenților economici și transferul cunoștințelor în practica economică, în 
speță transferul de cunoștințe căre solicitantul finanțării, Antares România. 

2. Îmbunătățirea valorificării cercetării prin inovare. Proiectul propus 
vizează obținerea unor rezultate concrete prin dezvoltarea de produse 
inovative cu aplicabilitate directă. Deasemenea se crează premisele unei 
colaborări de durată între institute de cercetare și agenți economici.  

3. Creșterea calității sociale prin dezvoltarea de soluții, inclusiv tehnologice, 
care să genereze beneficii directe la nivelul societății. Proiectul adresează 
o problemă generală a utilizatorilor de scaune de birou, respectiv 
sedentarismul și își propune dezvoltarea de produse care să răspundă 
problemei. 

10.  Activitățile și termenele de 
implementare previzionate 

Activități de dezvoltare experimentală prin colaborare efectivă 
Termen implementare: ianuarie-decembrie 2023 
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11.  Grup țintă și indicatori de rezultat Grupul tinta al proiectului insumeaza urmatoarele categorii de beneficiari directi 
si indirecti:  
BENEFICIARI DIRECTI care vor beneficia de pe urma proiectului cuprind:  
• Cercetatorii angajati in proiect, care isi vor putea extinde activitatea stiintifica 
ca urmare a obtinerii finantarii. 
• Studenții Facultății de inginerie, prin posibilitatea de implicare directă a acestora 
în diferite activități de CD. 
• Personalul solicitantului, prin intarirea capacitatii de CD. 
• Prestatorii de servicii care sunt prevazute in bugetul proiectului.  
 
BENEFICIARII INDIRECTI fac parte din urmatoarele categorii:  
• Furnizorii de materiale si materii prime de care va fi nevoie in activitatile de 
dezvoltare prevazute in proiect.  
• Mediul economic regional, care va avea un exemplu de bune practici prin 
colaborarea mediului academic cu cel economic în vederea obținerii de rezultate 
cu adresabilitate directă către piața globală.  
•Mediul de cercetare regional, care beneficia de dezvoltare şi vizibilitate prin 
diseminarea rezultatelor de CD  care nu conduc la obținerea de DPI. 
 

 
Întocmit,            Data, 01.07.2022 
 
Manager/responsabil proiect 
 
Prof. univ. dr. ing. Aurel Mihail ȚÎȚU 
 


