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 PROIECT INTERNAŢIONAL (AAL): “Platformă Digitală pentru Persoanele în Vârstă 

pentru Transferul Cunoștințelor Spre Mediul Industrial” 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Memorandumului Nr. 

28, anunţă că, începând cu data de 01.05.2021, se derulează în cadrul Centrului de 

Cercetare pentru Simulare şi Testare Roboţi (CESTER) proiectul „A SENIORS DIGITAL 

PLATFORM FOR KNOWLEDGE TRANSFER TOWARDS INDUSTRIAL COMPANIES  - WisdomOfAge 

(Platformă Digitală pentru Persoanele în Vârstă pentru Transferul Cunoștințelor Spre 

Mediul Industrial)”, în baza contractului de finanțare Nr. 234 din 01.05.2021, cod de 

depunere: AAL-2020-7-83-CP, încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în cadrul 

programului ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL). 

Proiectul este implementat de un consorţiu internaţional care include alături de Centrul 

CESTER atât companii: Digital Twin SRL – Romania, arx iT SA şi Yumytech – Elveţia 

precum şi ONG-uri (End-user): Institute for Ageing Research – Elveţia şi HappyAgeing 

In4Care – Belgia, în vederea dezvoltării unei platforme digitale pentru susţinerea 

persoanelor de vârsta a III-a în vederea menţinerii unui stil de viaţă activ şi sănătos. 

WisdomOfAge are ca scop principal dezvoltarea unei platforme digitale unice la nivel 

mondial, modernă, inovativă şi flexibilă, prin intermediul căreia seniorii cu experienţă în 

domeniul tehnic devin mentorii unor generaţii mai tinere de ingineri în formare, asigurând 

servicii de consultanţă on-line, la cerere, în funcţie de specificul activităţii industriale în 

desfăşurare, asigurând astfel un parteneriat digital – un pod de legătură între generaţii.   

Prin intermediul WisdomOfAge, inginerii seniori vor avea ocazia de a-şi împărtăşi nu doar 

cunoştinţele ci şi vasta experienţă acumulată de-a lungul a zeci de ani de carieră, 

aducându-le astfel şi o serie importantă de beneficii: integrare socială şi re-integrare 

profesională, stil de viaţă activ, sentimentul de utilitate socială, posibilităţi de 

comunicare stimulative şi nu în ultimul rând beneficii de ordin financiar.  
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