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Comunicat de  presă 

S-au semnat două contracte de finanțare din portofoliul de proiecte al  
Polului de Creștere Timișoara 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest anunţă semnarea a două contracte  
de finanţare în cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – 
poli urbani de creștere”, domeniului major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere” al Regio – Programul 
Operațional Regional. 
 
Cele două proiecte pentru care s-au semnat contractele de finanțare sunt: 

•  proiectul „Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C”  
•  proiectul „Sistem de informare și comunicare facil pentru cetățeni-panouri 

informative”. 
Proiectele aparțin Primăriei Municipiului Timişoara și se vor implementa pe parcursul a 
24, respectiv 12 luni. 

*** 
Proiectul „Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C” are o 
valoare totală de aproximativ 19,16 milioane lei (4,65 milioane euro) şi o valoare 
aproximativă a finanţării nerambursabile de 7,22 milioane lei (1,75 milioane euro). 
 
Proiectul vine în sprijinul antreprenorilor locali și regionali ce desfășoară activități în 
domeniul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (IT&C), un domeniu cu o pondere 
importantă în regiunea vest. Astfel, în cadrul proiectului se va construi un imobil – pe 
strada Circumvalațiunii din Timișoara, în imediata vecinătate a pasajului Jiul - ce va 
găzdui o structură de sprijinire a afacerilor în domeniul IT&C, microintreprinderi 
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aflate în faza demarării și/sau consolidării afacerilor, și se vor asigura dotările și 
serviciile de suport necesare acestor companii.  
 
Imobilul ce va fi construit în cadrul proiectului mai sus menționat va avea o suprafață 
de 5.489 mp și va găzdui pentru un număr maxim de 66 de companii ce activează în 
domeniul IT&C. Clădirea va avea spații pentru birouri, spații de recepție, săli de 
conferință, săli de ședință, o sală expozițională, săli de seminar, spații pentru servicii 
specializate – consultanță în afaceri sau contabilitate -, precum și spații informale. 
Realizarea acestei structuri de afaceri va determina apariția de noi locuri de muncă. 
Numărul locurilor de muncă nou apărute va crește treptat, proiectul vizând crearea a 
cel puțin 495 de locuri de muncă începând cu anul cinci de funcționare.  

*** 
Proiectul „Sistem de informare și comunicare facil pentru cetățeni-panouri 
informative” are o valoare totală de aproximativ 4,52 milioane lei (1,10 milioane 
euro) și o valoare a finanțării nerambursabile de 3,56 milioane lei (0,86 milioane 
euro). 
 
Proiectul vizează realizarea unui sistem de informare şi comunicare pentru accesul 
larg și constant al  cetăţenilor la informaţii de interes public. Acest sistem presupune 
amplasarea a 29 de panouri cu afişaj electronic în principalele puncte strategice ale 
municipiului Timişoara. Panourile vor beneficia de un sistem de protecție cu 
monitorizare video. 

*** 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi – persoană de 
contact: doamna Miruna VITCU, Director al Direcţiei Resurse Umane şi Comunicare, e-
mail miruna.vitcu@adrvest.ro sau la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.  
 
Informaţii despre POR 2007 - 2013 pot fi accesate la adresele www.adrvest.ro, 
www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 


