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Anunț începere implementare proiect POR/2020/1/1.1.C./2  - Cod SMIS 150887 

 

 

S.C. ASPERITAS SOLUTIONS S.A., în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului 

“ Asperitas IPTV” pentru care a fost semnat contractul de finanțare nr. 7052/17.08.2021, proiect 

cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-

2020 – Relansare 2020, Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 

– Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de 

cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de 

produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii 

publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea 

inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor 

de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în 

domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Operațiunea C – Investiții 

pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării. Programul Operațional 

Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, 

organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. 

Obiectivul general al proiectului este de a crește gradul de inovare în cadrul Asperitas Solutions prin 

dezvoltarea și comercializarea unei noi soluții de IPTV, semnificativ îmbunătățită pentru piața de media și 

divertisment din Europa Centrala și de Est, în urma aplicarii unor soluții inovative/transfer de know how în 

domeniul de specializare inteligentă: Tehnologii informaționale și de comunicații, spatiu și securitate, 

subdomeniul de specializare inteligentă: Sectorul TIC și industriile creative. 
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Asigurarea condițiilor pentru transferul tehnologic, precum și execuția contractului de finanțare al 

proiectului și încheierea contractului legat de transferul de know how între furnizor și Asperitas 

Solutions;  

2.  Asigurarea serviciilor și echipamentelor necesare pentru realizarea transferului tehnologic în cadrul 

firmei Asperitas Solutions prin încheierea cu succes a achizițiilor; 

3. Asigurarea succesului transferului tehnologic prin implementarea transferului de know how in cadrul 

activitatii de dezvoltare experimentala intre furnizor si Asperitas; 

4. Pregatirea pentru comercializare a solutiei de IPTV, rezultata prin transfer tehnologic; 

5. Promovarea solutiei de IPTV si semnarea contractelor si parteneriatelor necesare. 
 
Valoarea totală a proiectului - 1.076.137,48 lei  

Valoare asistență financiară nerambursabilă - 813.885,48 lei  

Dată de începere proiect: 18.11.2021 

Dată finalizare proiect: 31.10.2023 

Date de contact: Gansca Sebastian Gheorghe - Manager de proiect / E-mail: 

sebastian.gansca@asperitas-solutions.com / Telefon: 0726.329.199 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Investim in viitorul tau! Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 
prin Programul Operational Regional 2014-2020 
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