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Platforme Industriale pentru Viitor 
 

Stimați Parteneri, 
 
În perioada 10-12 aprilie 2019, la Centrul Multifuncțional din Craiova, vă așteptăm la expoziția CAD 
Works – 360 Experience. 1200 de metri pătrați vor găzdui acest eveniment unic, unde aveți oportunitatea 
să participați ca expozanți sau vizitatori, să vă testați forțele la un concurs de proiecte dar și să audiați 
conferințe utile pentru dezvoltarea abilităților manageriale. 
 
CAD Works – 360 Experience urmărește crearea unei comunități funcționale, care să permită schimbul 
de experiențe și stabilirea unor parteneriate de dezvoltare solide, pe termen lung. 
În acest sens, expozanții sunt încurajați să aibă un stand sau un birou de prezentare, în funcție de 
disponibilitate. Alături de ei, la eveniment vor participa parteneri furnizori de tehnologii complementare 
cum ar fi: HP Inc., Hewlett-Packard Enterprise, Microsoft, furnizori de mașini CNC, furnizori de roboți 
industriali și alte echipamente de ultimă generație.  
Numeroase conferințe, ținute de experți în domeniu, vă vor ajuta să descoperiți soluții de management 
industrial, de finanțare UE, de inchiriere software și echipamente  sau finanțare în leasing de la Grenke 
Leasing și Hewlett-Packard Enterprise Financial Services. 
Nu în ultimul rând, CAD WORKS investește în ideile de valoare. Tocmai de aceea, utilizatorii sunt invitați 
să participe la un concurs de proiecte, jurizat de specialiști. Cele mai bune idei vor fi premiate. 
 
CAD WORKS oferă soluții din 1996, pentru peste 450 de companii din România, mici sau mari, dar și 
pentru mediile academice sau centrele de cercetare-inovare. Serviciile CAD WORKS vizează 
implementarea parțială sau completă de software și echipamente industriale (imprimante / scanere .3D).  
 
Termenul limită de înscriere pentru expozanți este 15 martie 2019, iar pentru participanții la conferințe și 
concursul de proiecte termenul este 22 martie 2019. Conferințele sunt adresate, cu precădere, 
managerilor și managerilor IT. 
 
Vă așteptăm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cadworks.ro/
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Agendă 
 
Miercuri, 10 aprilie 2019 

10.00 – 13.00 – Înscriere la eveniment 
14.00 – 14.30 – Bun venit! – CAD Works (Claudiu Bîrlogeanu, Tudor Potop) 
14.30 – 15.30 – Prezentare ‘Dassault Systemes SolidWorks’ (Marco Gazzetto) 
15.30 – 16.00 – Pauză de cafea 
16.00 – 17.00 – Implementări de succes în industria românească 
19.00              -- Cină oferită de Hewlett-Packard Enterprise 
 
 

Joi, 11 aprilie 2019 

  9.00 – 10.00 – Networking: Prezentarea comunității CAD Works 
10.00 – 10.30 – Soluții de virtualizare CAD (Hewlett Packard Enterprise) 
10.30 – 11.00 – Implementări de success în industria românească 
11.00 – 12.00 – 360 Experience – Soluția completă CAD WORKS software 3D/scan 3D/print 3D 
12.00 – 12.30 – Stații grafice și echipamente necesare lucrului în 3D HP Inc. 
12.30 – 13.30 – Prânz oferit de HP Inc. 
14.00 – 14.30 – SolidCAM iMachining: reducerea timpilor de frezare cu până la 70%. Prelucrare live.  
14.30 – 15.00 – Soluții software Microsoft  
15.00 – 15.30 – Pauză de cafea 
15.30 – 16.00 – Celulă robotizată pentru controlul calității (MetraSCAN-R) 
16.00 – 16.30 – Soluții de Additive Manufacturing 
16.30 – 17.00 – Implementări de success în industria românească 
19.00              – Cină oferită de Microsoft 
 
Vineri, 12 aprilie 2019 

  9.00 – 10.00 – Implementări de succes în industria românească 
10.00 – 11.00 – Concurs de proiecte: prezentări și decernarea premiilor 
11.00 – 11.30 – Încheierea conferinței 
 
Conferințe pentru manageri 
Joi, 11 aprilie 2019 

10.00 – 10.30 – Soluții de închiriere software și echipamante Grenke Leasing 
12.00 – 12.30 – Soluții de leasing software și echipamente HPE Financing 
12.00 – 12.30 – Direcții de finanțare cu fonduri UE 
12.00 – 12.30 – SolidWorks pentru manageri: SW Manage, Manufacturing ERP – DelmiaWorks 
 
Joi 14.30 - 16.00 și Vineri 09.00 - 11.00 
Vizită la INCESA, Craiova - Implementare solutie DMP 320 (imprimantă metal)   

 
 
Termenul limită de înscriere pentru expozanți este 15 martie 2019, iar pentru participanții la conferințe 
termenul este 22 martie 2019. Locurile sunt limitate. Nu ratați 360 Experience.  

http://www.cadworks.ro/

