
 

 

 

Suceava 28.11.2022 

 

Comunicat de presă 

privind derularea activităților proiectului  

„Centru pentru transferul de cunoștințe către întreprinderi din 

domeniul ICT” – CENTRIC 
 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava implementează proiectul „Centru pentru transferul de 

cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT” – CENTRIC, în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, contract semnat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de 

Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Proiectul se 

derulează pentru o perioadă de 5 ani, între 2018 și 2023, iar valoarea totală a contractului este de 

15.403.125,00 lei, din care 13.498.125,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 

 

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui centru de transfer de cunoștințe între 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și companii activând în domeniul tehnologiilor 

informaționale și de comunicații (TIC) în Regiunea Nord - Est a României, cu prioritate acordată 

companiilor din județele Suceava, Botoșani și Neamț. 

 

În cadrul proiectului, în acest an, a fost realizate servicii de acces la facilitățile, instalațiile, 

echipamentele de cercetare ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru întreprinderi în 

cadrul a cinci contracte subsidiare încheiate cu trei firme care desfășoară activități specifice 

domeniului ICT în Regiunea de Nord-Est, respectiv în Iași, astfel: 

o Măsurarea perturbațiilor radiate, partener: S.C. Mechatronics Innovation Center SRL, valoarea 

totală a contractului: 1,999.20 lei.  

o Testarea platformei SMARTConvert privind schimbul de mesaje dintre dispozitivele aparținând 

aceluiași protocol de comunicație de tip Modbus, partener: S.C. FRAGAR TRADING SRL, valoarea 

totală a contractului: 9.734,20 lei. 

o Testarea platformei SMARTConvert privind timpii de actualizare a dispozitivelor de tip Modbus, 

partener: S.C. FRAGAR TRADING SRL, valoarea totală a contractului: 10.350,03 lei. 

o Testarea modulului de achiziție de date şi comandă de tip releu (MRI), partener: S.C. Building 

Technology Group R SRL, valoarea totală a contractului: 7.376,51 lei. 

o Testarea arhitecturii de dispozitive de achiziție de date pe o topologie de rețea de tip line, 

partener: S.C. Building Technology Group R SRL, valoarea totală a contractului: 13.110,83 lei. 

 

 

Proiectul CENTRIC este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin „Program 

Operațional Competitivitate 2014-2020” 



 

 

 
 
Informații suplimentare 
https://centric.usv.ro/,  https://mfe.gov.ro/  
 

Persoană de contact:  

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava  

Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean - Director de proiect  

https://centric.usv.ro/
https://mfe.gov.ro/

