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Araco Filiala Oltenia, Primaria si Universitatea din Craiova alaturi de alti parteneri sunt 

membri fondatori ai Polului de Competitivitate INOVTRANS. 

 

In luna august 2012 a fost elaborat si depus Pachetul Integrat de proiecte in cadrul 

Operatiunii 1.3.1 POS CCE „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes 

national si international - Poli de Competititivitate”.  

Pachetul integrat de proiecte contine Strategia de Dezvoltare a Polului de 

Competitivitate INOVTRANS, precum si fisele proiectelor componente. 

Pachetul Integrat a fost selectat, urmand ca pana la data de 22 martie 2013 sa fie 

intocmite si depuse toate cele 10 proiecte componente (3 proiecte de investitii, 4 

proiecte CDI si 3 proiecte de tip “soft”), a caror valoare solicitata din fonduri 

nerambursabile va fi de aproximativ 8 milioane euro. 

Activitatile ce vor fi dezvoltate in cadrul proiectelor aferente Pachetului Integrat pot fi 

asimilate codului CAEN 3020 “Fabricarea materialului rulant“. Rezultatul final al 

implementarii proiectelor, va fi acela de adaptare / modernizare a tramvaiului existent, in 

unul cu platforma coborata. 

Proiectele de investitii vizeaza realizarea unui Centru de cercetare si mentenanta 

avansata pentru industria mijloacelor de transport in comun actionate electric; 

modernizarea; reabilitarea si dotarea infrastructurii pentru realizarea boghiurilor purtator 

si motor si de asemenea, reabilitarea halelor RAT Craiova si dotarea acestora in 

vederea asamblarii finale a tramvaiului modernizat. 

In cadrul proiectelor de tip CDI (cercetare – dezvoltare – inovare) se va proiecta un nou 

sistem de actionare si conducere a vehiculelor electrice cu podea joasa; se va dezvolta 

partea de boghiuri cu inaltime variabila ce va fi folosita la modernizarea tramvaielor, si 

la Craiova va fi realizat prototipul de tramvai modernizat. 

Proiectele de tip “soft” vor contribui la promovarea si valorificarea pe piata nationala si 

internationala a tramvaiului modernizat. 

Prin asociere cu ONERA (Oficiul National de Cercetari Aerospatiale Franta) si alte 
institute de cercetare si universitati din Franta dorim sa transformam Craiova in cel mai 
important centru de CDI din Europa Centrala si de Est. 
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