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Asociaţia Automotivest, organism neguvernamental, nonprofit, apolitic, cu personali-
tate juridică, a fost constituită în luna iunie 2007, având misiunea facilitării creşterii 
competitivităţii de piaţă a membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru 
industria automotive.

Cine suntem
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Membrii fondatori ai Asociaţiei Automotivest sunt Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest, Interpart Production srl, Inteliform srl, Neferprod srl, Camera de Comerţ şi 
Agricultură Timişoara, Camera de Comerţ şi Agricultură Arad, Municipiul Timişoara, 
Municipiul Arad, Universitatea Politehnica Timişoara şi Universitatea Aurel Vlaicu Arad.

Membrii asociaţi ai Asociaţiei Automotivest sunt: 
MAHLE Componente de Motor srl şi Centrul de Prelucrări Mecanice Bocşa.

Cum puteţi deveni membru

Organizaţiile interesate să devină membre ale Asociaţiei „Automotivest” pot completa o expre-
sie de interes disponibilă pe pagina web www.automotivest.ro.  

Membrii asociaţi plătesc o cotizaţie anuală, iar statutul de membru le dă dreptul la o reducere 
de 25% aplicată tuturor serviciilor Automotivest de care beneficiază. Mai mult decât atât, 
aceştia au dreptul de a participa la proiectele derulate de Automotivest şi de a fi promovaţi prin 
intermediul brand-ului acestui cluster.

Membri
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Serviciile pe care Asociaţia Automotivest 
le pune la dispoziţia întreprinderilor sunt:

Serviciul de promovare, comunicare şi internaţionalizare 
• Organizarea de vizite pentru potenţiali furnizori la firme cumpărătoare
• Atragerea de noi membri în cluster
• Promovarea membrilor şi a sectorului automotive regional 
prin intermediul portalului www.automotivest.ro. 

Servicii
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Serviciul de training pe temele: 
• Implementarea standardelor de calitate 
• Instruiri standarde calitate (ISO 9001, ISO TS 16949)
• Instruiri PPAP, VDA 6
• Instruiri standard de mediu (ISO 14001)
• Instruiri auditori interni calitate
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• CNC Machining, 
• Advanced CAD/CAM software
• Instruire pentru inspecţie şi măsurare cu RENISHAW
• Bazele pneumaticii
• Procesul de prelucrare prin aşchiere

• Productivitate, îmbunătăţiri şi cultura organizaţională:
• Lean. Introducere şi prezentare elemente
• Proiectarea fluxului de producţie 
• Tehnici de îmbunătăţire a procesului de producţie
• Ingineria pierderilor zero
• Creşterea eficienţei echipamentelor (OEE)
• SixSigma Champion 
• SixSigma Green Belt (Centura Verde)    

Instruiri tehnice
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Serviciul de suport pentru potenţiali furnizori:
Serviciul de suport pentru potenţiali furnizori se adresează celor două domenii 
identificate – componente dedicate producţiei şi servicii:

• Asistenţă pentru găsirea de furnizori
• Consultanţă pentru proiecte de îmbunătăţire a calităţii sau costurilor (echilibrare   
posturi de lucru, creşterea eficienţei, reducerea timpului de livrare) care constă în:
Reducerea ratei de defecte / Reducerea costurilor cu piesele de schimb / Reducerea 
timpului de pregătire la centrul de prelucrare 
• Creşterea eficienţei
• Creşterea satisfacţiei clientului
• Creşterea nivelului de satisfacţie a angajaţilor
• Consultanţă pentru implementarea sistemului de îmbunătăţire continuă care constă în: 
• Tehnici de îmbunătăţire continuă
• Sistem de sugestii
• Consultanţă pentru implementarea sistemului de productivitate care are ca elemente: 
 Managementul vizual / Standardizarea / Managementul echipamentelor

www.automotivest.ro
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DATE DE CONTACT:
Asociaţia Automotivest

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5, Timişoara – 300054, RO
Tel/fax: +40 256 491923, +40 256 491981

E-mail: office@adrvest.ro, Web: www.automotivest.ro
www.regiuneavest.ro


