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Comunicat de presă 

 
Timișoara, 19 noiembrie 2019 

 
Centru multifuncțional modern pentru copii și părinți, construit cu 

finanțare europeană, în cartierul Ronaț din Timișoara 
 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest și Primăria Municipiului Timișoara 
au semnat astăzi, 19 noiembrie 2019, un nou contract de finanțare în cadrul Regio - 
Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, pentru proiectul 
„Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul 
Ronaț Timișoara – Construire centru multifuncțional”. 
 
Investiția vine în sprijinul comunităţii marginalizate din cartierul Ronaţ al municipiului 
Timişoara. Proiectul prevede construirea în acest cartier, pe strada Calea Bogdăneștilor, 
a unui centru multifuncțional care să ofere trei tipuri de servicii sociale.  
Va fi un spațiu public unde se vor putea derula activități educative, culturale și recreative, 
socio-culturale, de tip centru de zi. 
Astfel, centrul multifuncțional din cartierul Ronț va cuprinde un centru de zi pentru copiii 
aflați în situație de risc de separare de părinți și un centru de zi pentru consilierea 
și sprijinul părinților. Totodată, în acest centru vor fi oferite servicii de asistență 
comunitară. 
Centrul multifuncțional va avea o suprafață utilă de 752,50 metri pătrați (regim de înălțime 
P+E) și va fi utilat cu toate dotările și echipamentele necesare, iar proiectul prevede 
inclusiv amenajarea de spații verzi, a unui loc de joacă și a unui teren de sport, în 
suprafață de 2.350 metri pătrați. 

 
Semnatarii contractului au fost domnul Nicolae ROBU, primarul municipiului Timișoara, 
și domnul Sorin MAXIM, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest 
- Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest.  
Investiția este rezultatul unui parteneriat format din Unitatea Administrativ-Teritorială 
Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 
 

 
*** 



	

                                                                                           
 

 
 
 
 

www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro                                       
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Str. Gheorghe Lazăr 14, 300080 Timișoara, România     tel: +40 256 491 923     +40 256 491 981      office@adrvest.ro       www.adrvest.ro 

	

	 	

	

 
Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - 
Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale. 
 
Valoarea totală a investiției este de 5.729.005,05 lei, valoarea finanțării nerambursabile 
fiind de 5.578.879,38 lei. Perioada de implementare este de 38 de luni. 
 

*** 
 
La nivelul Regiunii Vest, în cadrul Regio-POR 2014-2020, au fost contractate până în 
prezent 521 de proiecte, în valoare totală de 965,73 milioane euro, cu o valoare a 
finanțării nerambursabile de 780,65 milioane euro. 

 
*** 

 
Pentru informaţii suplimentare, nu ezitați să ne contactaţi – telefon/fax: 0256 – 491.981 / 
0256 – 491.923; e-mail: office@adrvest.ro. 


