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INCEPERE PROIECT 
”CERT ENTTRUST – Solutii si tehnologii inovative bazate pe servicii SaaS(Software as a Service) 

pentru Intreprindere Digitala” - cod SMIS 2014+: 120269 
 

Centrul de Calcul Târgu Jiu (Beneficiar) in partenariat cu Universitatea din Craiova – Facultatea de 
Automatica, Calculatoare si Electronica (Partener 1), a început în data de 21.10.2021 implementarea 
proiectului cu titlul ”CERT ENTTRUST – Solutii si tehnologii inovative bazate pe servicii SaaS(Software 
as a Service) pentru Intreprindere Digitala” - cod SMIS 2014+: 120269. Contractul de finantare 
396/390072/20.10.2021 a fost incheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. 
       
Obiectivul general al proiectului este stimularea inovarii in Centrul de Calcul S.A. si în cadrul 
consortiului prin dezvoltarea de tehnologii si modele inovative pentru CERTIFICAREA (ORIGINII SI 
INTEGRITATII) CONTINUTULUI PUBLICAT IN MEDIUL ONLINE si a SEMNATURII DIGITALE ÎN CLOUD în vederea 
implementarii acestora intr-un nou produs INTREPRINDERE DIGITALA in contextul Industry 4.0, oferind 
astfel posibilitatea mentinerii competitivitatii tehnologice si comerciale. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. O.S.1. Stimularea capacitatii de cercetare a Centrului de Calcul S.A si a Universitatii din Craiova prin 
sustinerea finantarii activitatilor de cercetare industriala în vederea dezvoltarii de tehnologii si modele 
noi pentru ”certificarea formei si continutului unui articol publicat in mediu online” si ”a semnaturii 
digitale în cloud” si testarea acestora. Prototipurile vor fi realizate ca aplicatii software independente. 
2. O.S.2. Dezvoltarea parteneriatului între întreprindere (Centrul de Calcul SA) si Universitatea din 
Craiova in domeniul dezvoltarii experimentale prin integrarea rezultatelor cercetarii industriale într-un 
nou produs – Întreprindere digitala si testarea acestuia. 
3. O.S.3. Cresterea competitivitatii Centrului de Calcul pe piata prin introducerea în productie a 
rezultatelor relevante ale cercetarii. Astfel, se are in vedere achizitia unor sisteme dedicate care sa 
permita rularea aplicatiilor si sa permita customizarea acestora în functie de necesitatile specifice ale 
beneficiarilor. 
4. O.S.4. Intarirea echipei de cercetare-dezvoltare prin stimularea dezvoltarii capabilitatilor 
specialistilor existenti si atragerea a 2 specialisti si prin schimbul de experienta în domeniul cercetarii, 
cu mediul academic. 
5. O.S.5. Valorificarea rezultatele de cercetare – dezvoltare prin productia si comercializarea acestora, 
astfel incat pana in 2023 sa fie atins un volum de vânzari de minim 700.000 EUR. 
 
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 15.471.728,43 Lei, din care 11.382.376,89 Lei reprezinta 
finantare nerambursabila din FEDR, prin Programul Operational Competitivitate(POC) 2014-2020, se va 
implementa in perioada 21.10.2021 – 31.12.2023 
 
 
DATE DE CONTACT: 
Centrul de Calcul SA, cu sediul in Mun.Targu Jiu, str.T.Vladimirescu, nr.17, judetul Gorj 
Telefon: 0253-214.767, Fax: 0253-213.409, E-mail: sediu@centruldecalcul.ro , www.centruldecalcul.ro 
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