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Proiect:
Dezvoltare laborator C/D in domeniul modernizarii si constructiei de
locomotive electrice/ DMCL
Proiect derulat in perioada 01.09.2009-31.08.2011
Obiectivul general al proiectului
Creşterea accesului SC SOFTRONIC SRL la Cercetare Dezvoltare Inovare prin modernizarea şi
dezvoltarea propriei capacităţi şi a infrastructurii în vederea creşterii nivelului de inovare ,
competitivitate pe piaţă. Prin acest proiect s-a urmarit crearea de noi locuri de muncă în activitatea
de C-D.
Obiectivul specific
Dezvoltarea infrastructurii de C-D existente în vederea elaborării şi punerii în fabricaţie de noi tipuri
de componente pentru locomotivele electrice (LE). Cele mai importante dintre acestea sunt cerute de
considerente normative, tehnice, economice şi de piaţă:
 tracţiunea în curent alternativ prin înlocuirea tracţiunii în curent continuu,
 asigurarea interoperabilităţii pe căile ferate europene,
 reducerea consumului de energie electrică,
 mărirea fiabilităţii locomotivelor electrice,
 reducerea cheltuielilor de mentenaţă.
Proiectul a contribuit la realizarea obiectivelor competiţiei astfel:
S-a dezvoltat capacitatea de cercetare-devoltare a firmei prin amenajarea a 6 laboratoare (450 mp) in
care se desfăşoara activităţi de elaborare modele şi prototipuri şi pregătirea documentaţiei pentru
punerea în fabricaţie în atelierele proprii. Laboratoarele au fost echipate cu mai mult de 120 aparate
si echipamente de inalta performanta, calculatoare si software de ultima generatie necesare in

actiivtatea de proiectare-cercetare. Sectiile de productie s-au dotat cu 5 standuri pentru verificarea
parametrilor echipamentelor electrice şi electronice:
 stand pentru verificare transformatoare
 stand pentru verificare motoare
 stand pentru verificare bloc alimentare motoare (invertor)
 stand pentru verificare comenzi si servicii auxiliare
 simulator pentru alimentare cu tensiune variabila 17 – 27,5 KV
Amenajările şi dotările propuse prin prezentul proiect, au contribuit la:
dezvoltarea infrastructurii C-D a SC Softronic SRL şi implicit capacitatea de a elabora noi
produse care să fie introduse în fabricaţie în atelierele proprii şi integrate pe Locomotivele
Electrice .
creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de cercetare–dezvoltare prin efectuarea de teste
specifice ale componentelor LE;
cresterea performanţelor produselor introduse în fabricaţie în atelierele proprii rezultate prin
activităţi de cercetare aplicativă;
crearea de noi locuri de muncă în compartimentul de cercetare, atragerea tinerilor în
activitatea de cercetare-dezvoltare.
Pana la sfarsitul proiectului s-au creat 5 locuri noi de munca in actiivitatea de cercetare-dezvoltare ,
iar pana la sfarsitul anului 2014 vor fi create in total 11 noi locuri de munca .
Structurile existente în cadrul SC Softronic SRL Craiova vor permite continuarea şi dezvoltarea
activităţilor CD utilizând noua infrastructură creată prin implementarea proiectului. Firma dispune de
structura organizatorică, managementul, experienţa, resursele umane, materiale şi financiare necesare,
pentru continuarea activitatilor.
Structurile dezvoltate ca urmare a realizării proiectului vor consolida centrul de cercetare al SC
Softronic SRL astfel încât acesta va fi capabil să satisfacă desfăşurarea activităţilor necesare pentru
elaborare de noi produse, componente ale locomotivelor electrice, realizarea de reparaţii cu
modernizări la locomotive electrice şi rame electrice, relizarea de noi tipuri de locomotive.
Proiectul s-a realizat cu o contributia a fondurilor structurale in valoarea de 1.761.000 lei, valoarea
totala a proiectului fiind de aproximativ 4,2 milioane lei.
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