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Comunicat	  de	  	  presă	  

 
Sectorul automotive din Regiunea Vest se dezvoltă prin  

Regio – Programul Operaţional Regional 
 
 
Astăzi, 22 august 2012, a avut loc în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara semnarea 
contractului de finanţare pentru proiectului „Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a 
Furnizorilor în sectorul Automotive”. Proiectul aparţine Municipiului Timişoara şi va primi finanţare 
prin Regio – Programul Operaţional Regional în cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”/ Subdomeniul „Poli de creștere”.  
 
Semnarea contractului de finanţare a avut loc în prezenţa domnului Nicolae ROBU – Primar al 
Municipiului Timişoara şi beneficiar al proiectului şi a domnului Sorin MAXIM – Director general al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional. 
 

*** 
 
Prin proiectul „Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul 
Automotive” Primăria Municipiului Timişoara, în calitate de solicitant al finanţării, urmăreşte crearea 
unui cadru propice creşterii performanţei sectorului automotive prin îmbunătăţirea competenţelor 
furnizorilor regionali din domeniul construcţiilor de maşini. Valoarea totală a proiectului este de 
aproximativ 12,63 milioane lei iar cea a finanţării nerambursabile este de aproximativ 4,9 milioane lei.  
În acest sens, proiectul, care se va implementa pe parcursul a 18 luni, prevede realizarea unei 
construcţii cu suprafaţă de 1600 mp care va adăposti spaţii administrative, săli de curs, recepţie, 
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punct de informare, un laborator de măsurare / testare, un atelier de injecţie mase plastice şi un 
atelier de prelucrare dotat cu maşini cu comandă numerică. Dotările şi echipamentele de specialitate 
aferente Centrului sunt destinate utilizării în colaborare de către întreprinderile beneficiare ale 
Centrului, dar şi desfăşurării unor activităţi de instruire şi formare, respectiv consultanţă şi asistenţă.  
 
Conceput să funcţioneze ca o firmă-şcoală, Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a 
Furnizorilor din Sectorul Automotive va oferi servicii cum ar fi: activităţi de formare / specializare 
teoretică şi cursuri de instruire tehnică şi practică, cursuri pe teme de îmbunătăţire a proceselor de 
producţie; realizarea de prototipuri şi de componente auto în serie mică (volum mic / complexitate 
mare) pentru firmele interesate de utilizarea facilităţilor şi echipamentelor acestuia; servicii de 
testare, măsurare şi certificare de produse; servicii de marketing şi organizare de evenimente, în 
special în vederea extinderii de clustere în industria auto a Regiunii Vest. 
 

*** 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi: Oana Minescu – Specialist Relaţii Publice şi 
Comunicare în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, tel./fax 0256 – 491981/491923, e-
mail oana.minescu@adrvest.ro. 
	  


