
În judeþul Giurgiu cel mai important
proiect aflat în derulare urmãreºte realizarea
unui sistem de management integrat al
d e º e u r i l o r . D o m n u l V a s i l e M u s t ã þ e a ,
preºedintele CJ Giurgiu, ne-a declarat cã
proiectul are o valoare totalã de 99,5 milioane
lei ºi este finanþat prin Programul Operaþional
Sectorial Mediu.

Proiectul prevede în principal construcþia unui
depozit ecologic cu staþie de compostare (ca-
pacitate de 11.000 tone pe an) ºi staþie de
sortare (capacitate de 10.000 tone pe an),
respectiv realizarea primei celule a depozitului
(pentru o capacitate operaþionalã de 7 ani) în
localitatea Frãþeºti; construirea a trei centre de
colectare pentru deºeuri, precum ºi a punctelor
de colectare; reabilitarea ºi închiderea a douã
depozite urbane neconforme existente în
judeþul Giurgiu.

Finalizarea proiectului este prevãzutã pentru
luna mai 2013.

Construcþia centrului de management
integrat ai deºeurilor, a staþiei de sortare ºi a
celei de compostare este efectuatã de asocierea
Iridex Group – Hidroconstrucþia. Reabilitarea ºi
închiderea depozitelor urbane neconforme a
revenit companiilor Marcor Ebro - Copisa
Constructora Pirenaica - Interdevelopment.
Construcþia celor trei centre de colectare,

precum ºi a punctelor de colectare este realizatã
de Consig.

Un alt proiect important al CJ Giurgiu
presupune reabilitarea ºi modernizarea DJ 411:
limitã judeþ Cãlãraºi - Hotarele - Isvoarele -
Teiuºu - Mironeºti - Comana - Budeni -
Brãniºtari - Cãlugãreni - Crânguri - Singureni -
Iepureºti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani
(DN 61).

Lucrãrile au început în septembrie 2011 ºi
urmeazã sã fie finalizate în septembrie 2013.
Antreprenorul general al lucrãrii este asocierea
Romstrade – Construct Plus.

De asemenea, CJ Giurgiu are spre finalizare
lucrãrile de reabilitare a infrastructurii de acces
pentru dezvoltarea cooperãrii transfrontaliere
în regiunea Giurgiu-Ruse. Realizat cu fonduri
europene în parteneriat cu autoritãþi publice lo-
cale din Bulgaria, proiectul beneficiazã de o
finanþare nerambursabilã de 6,38 milioane
euro. În cadrul proiectului vor fi reabilitaþi ºi
modernizaþi 18,58 km de drum judeþean în
judeþul Giurgiu (DJ 503: Giurgiu - Bãlanu - DJ
503A ºi Dj 503A: DJ 503 - Onceºti - Radu Vodã -
Izvoarele - Chiriacu - Rãsuceni). Finalizarea
intervenþiilor este prevãzutã pentru sfârºitul
anului curent. Lucrãrile sunt executate de
Tehnologica Radion.

Investiþii în drumuri ºi sistem
de management al deºeurilor

CJ Timiº s-a axat pe proiecte cu
finanþare europeanã

Cel mai mare proiect aflat în derulare la
nivelul Consiliului Judeþean Timiº vizeazã
realizarea sistemului integrat de management
al deºeurilor. Proiectul are o valoare totalã de
220 milioane lei. Lucrãrile includ construirea
unui depozit de deºeuri la Ghizela (depozitare,
sortare, compostare, tratare mecano-biologicã),
staþii de transfer, centre de colectare, închidere
depozite orãºeneºti existente. La începutul lunii
octombrie proiectul era implementat în
proporþie de 65%, depozitul de la Ghizela fiind
integral realizat. De asemenea, era în curs o
procedurã de licitaþie pentru staþiile de transfer,
centrele de colectare ºi închiderea depozitelor
vechi. Proiectul urmeazã sã fie finalizat în anul
2014, potr iv i t preºedintelu i Consi l iu lu i
Judetean Timis, Titus Bojin.

Un alt proiect de investiþii aflat în derulare se
referã la reabilitarea termicã a clãdirii Spitalului

Clinic Judeþean de urgenþã Timiºoara. Proiectul
are o valoare de aproape 6 milioane lei. Lucrãrile
au fost câºtigate de asocierea Tehnocer – Saman
Construction, însã procedura de atribuire a fost
contestatã în instanþã. Finalizarea proiectului
este prevãzutã pentru anul 2013.

CJ Timiº mai avea în derulare douã proceduri de
atribuire pentru obiective de investiþii majore.
Unul dintre ele vizeazã construirea unui centru
judeþean multifuncþional pentru susþinerea
afacerilor la Timiºoara. Acesta va fi realizat prin
Programul Operaþional Regional. Valoarea
proiectului este de 76,3 milioane lei, iar finalizarea
lucrãrilor este prevãzutã pentru anul 2014.

Al doilea proiect aflat în procedurã de
atr ibuire în luna septembrie presupune
restaurarea ºi refuncþionalizarea Castelului
Huniade al Muzeului Banatului, care a obþinut,
de asemenea, finanþare europeanã prin POR.
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Investiþii

Primãria Municipiului Timiºoara are
multe proiecte de investiþii în derulare
cu fonduri europene ºi urmãreºte
obþinerea finanþãrii pentru noi proiecte.
Pr imarul municipiului Timiºoara,
Nicolae Robu, ne-a declarat: „La nivelul
Timiºoarei prioritatea noastrã absolutã
este creºterea ratei de absorbþie a
fondurilor europene”.

Astfel, municipalitatea intenþioneazã
sã reînceapã lucrãrile la trei ºcoli vechi
ale oraºului, ale cãror clãdiri (cu statut
d e m o n u m e n t i s t o r i c ) n e c e s i t ã
intervenþii de restaurare. Este vorba
despre liceele Nikolaus Lenau, J.L.
Calderon ºi C.D.Loga. Finanþarea de
aproximativ 35 milioane de lei provine
din trei surse: Programul Operaþional
Regional, un credit oferit Timiºoarei de
statul german pentru reabilitarea
clãdirilor istorice ºi bugetul local.

Cu finanþare europeanã va demara
c o n s t r u c þ i a u n u i c e n t r u p e n t r u
infrastructurã regionalã de afaceri ºi
inovare în sectorul IT&C, cu o valoare de
peste 19 milioane lei.

Tot cu fonduri europene urmeazã sã
înceapã reabilitarea liniilor de tramvai
în cartierele mãrginaºe. Primul tronson
(ªtefan cel Mare) va costa 24 de

milioane de lei, iar urmãtorul, în zona
Polonã, va avea o valoare de 92 de
milioane de lei. De asemenea, Primãria
intenþioneazã sã extindã liniile de
tramvai spre douã comune limitrofe:
Albina ºi Moºniþa (72 de milioane de lei)
ºi liniile de troleibuz tot spre douã
localitãþi suburbane: Dumbrãviþa ºi
Ghiroda (38 milioane de lei), acestea
fiind parteneri cu municipalitatea în
cadrul Polului de creºtere Timiºoara.

În perspectivã, Primãria Timiºoara mai
are în vedere o serie de proiecte de
investiþii: reabilitarea centrului istoric
“Corso” (peste 47 milioane lei), sistem de
m a n a g e m e n t a l t r a f i c u l u i º i
supraveghere video (43,7 milioane lei);
pasaj subteran pe sub liniile de cale
feratã în zona Solventul; douã noi poduri
peste Bega, unul în zona Solventul,
celãlalt în zona Bobâlna; un nou stadion;
o nouã salã polivalentã; un bazin de înot
olimpic; un sistem de spectacol de jocuri
de apã, muzicã ºi luminã pe Bega,
respectiv cinci mari parcãri subterane, a
adãugat domnul Robu.

Sistemul de termoficare este
în curs de retehnologizare
La începutul lunii octombrie, Primãria

Timiºoara derula lucrãri de modernizare
a i n f r a s t r u c t u r i i , c u f i n a n þ a r e
europeanã. Cel mai mare proiect
presupune retehnologizarea sistemului
de termoficare din municipiu, care se
deruleazã pânã în decembrie 2013.
Valoarea totalã depãºeºte 255 milioane
de lei. Lucrãrile sunt executate de
firmele Energomontaj, Romenergo,
Andritz AG ºi Romelectro.

Un alt proiect de anvergurã are în
vedere modernizarea ºi extinderea
sistemului de alimentare cu apã, de
canalizare ºi epurare a apelor uzate în
municipiu ºi în alte localitãþi. Valoarea sa
este de 116,5 milioane lei pentru
Timiºoara. Pânã în luna septembrie
fuseserã deja demarate procedurile de
licitaþie. Termenul de finalizare este 2013.

În luna octombrie erau în procedurã
de licitaþie lucrãrile de amenajare a

complexului rutier Michelangelo, ce
includ realizarea unui pasaj rutier
subteran. Valoarea proiectului este de
aproximativ 69 milioane lei. Termenul
de finalizare este prevãzut pentru 2014.

Pentru reabilitarea infrastructurii ur-
bane a malurilor canalului Bega, proiect
cu o valoare de 51,65 milioane lei, a fost
semnat contractul de finanþare ºi
urmeazã sã fie pornite procedurile de
licitaþie. Lucrãrile vor fi încheiate în 2015.

O altã investiþie importantã are în
vedere reabilitarea spaþiilor publice din
centrul istoric al Timiºoarei, în valoare
de aproape 65,6 milioane. Lucrãrile vor
dura pânã în 2015.

În 2013 vor începe lucrãrile la Centrul re-
gional de competenþe ºi dezvoltarea
furnizorilor în sectorul automotive, pentru
care a fost semnat contractul de finanþare.
Investiþia va fi finalizatã în 2014.

Proiectele mari de infrastructurã
transformã faþa Timiºoarei

Valoarea proiectului este de aproape 52,5 milioane lei.
Data de finalizare este prevãzutã tot pentru anul 2014.

Parc tehnologic la Timiºoara
A fost aprobatã finanþarea prin POR pentru realizarea unui
parc tehnologic pentru energie alternativã la Timiºoara.
Valoarea proiectului este de aproape 50 milioane de lei, iar
implementarea se întinde pe 33 de luni.

În cadrul Programului Operaþional de Cooperare
Transfrontalierã România-Serbia a fost aprobat spre
finanþare proiectul privin realizarea unei piste de
cicloturism pe malul râului Bega, în aval de Timiºoara,
pânã la graniþa cu Serbia, cu o lungime de 37 km.
Proiectul are o valoare totalã de aproximativ 10,5
milioane lei. Durata de implementare este de 18 luni.

CJ Timiº în parteneriat cu CJ Caraº-Severin aveau
aprobat pe lista de rezervã a Programului Operaþional
Regional un amplu proiect vizând reabilitarea
drumului judeþean DJ 572, KM 34+940 – 128+519,
între localitãþile Berzovia (judeþul Caraº-Severin) –
Buziaº (judeþul Timiº) – Lipova (judeþul Arad).
Valoarea proiectului este de 132,9 milioane lei.

În parteneriat cu CFR, Primãria Timiºoara ºi Aeroportul
Traian Vuia, CJ Timiº, avea în curs de promovare prin
Programul Operaþional Sectorial Transport 2007-2013
un proiect vizând realizarea unui centru intermodal re-
gional de transport mãrfuri la Timiºoara. Acesta are o
valoare estimatã la 112,2 milioane lei.

De asemenea, Consiliul Judeþean Timiº a elaborat
studiul de prefezabilitate pentru realizarea unei cãi
majore rutiere în perspectiva descãrcãrii circulaþiei de pe
autostradã din nodul rutier km 40-41 spre municipiul
Timiºoara prin DN 59. Valoarea proiectului este de
aproximativ 280,6 milioane lei. Proiectul ar urma sã fie
propus spre finanþare prin POS Transport în urmãtoarea
perioadã de programare, respectiv 2014-2020.

Parteneriat public - privat pentru
proiect energetic
CJ Timiº îºi propune sã demareze ºi proiecte în
parteneriat public-privat. În acest sens a fost încheiat
un acord cadru de asociere între CJ Timiº º i
Transelectrica. Obiectul acordului îl constituie
realizarea unui proiect comun de producere a energiei
electrice prin conversia energiei solare în energie
electricã. Proiectul de investiþie se va promova în
comun prin parteneriat public-privat. CJ Timiº pune la
dispoziþie un teren de 40 - 45 ha.

Transelectrica s-a angajat sã asigure elaborarea unui
studiu de prefezabilitate pentru investiþia ce urmeazã
sã fie promovatã, ca bazã pentru lansarea procedurilor
legale de constituire PPP.

Elaborarea studiului de prefezabilitate era în curs în
luna octombrie, iar condiþiile parteneriatului urmau sã
fie negociate dupã finalizarea studiului, în baza
indicatorilor tehnico-economici rezultaþi. De altfel, CJ

T i m i º , a l ã t u r i d e A g e n þ i a d e D e z v o l t a r e
E c o n o m i c o - S o c i a l ã T i m i º ( A D E T I M ) , a s i g u r ã
diseminarea de informaþii privind oportunitãþile de
investiþii public – private.

„Fãrã a avea o politicã în adevãratul sens al
cuvântului adoptatã pentru atragerea de investiþii pri-
vate în domeniul public, existã o totalã deschidere
pentru dezvoltarea PPP-urilor în domeniile de interes
comun, în raport cu interesele investiþ ionale
semnalate sau constatate în sectorul privat”, a declarat
preºedintele CJ Timiº.

În ceea ce priveºte investitorii privaþi interesaþi sã-ºi
localizeze investiþiile în judeþul Timiº, Consiliul
Judeþean acþioneazã direct ºi prin ADETIM în direcþia
asigurãrii informaþiilor necesare pentru facilitarea
deciziilor investiþionale (servicii de tip „one stop
shop”), realizarea unor activitãþi de marketing ºi
promovare a judeþului Timiº ºi acordãrii de servicii de
consiliere pentru identificarea ºi analiza locaþiilor,
corelate cu nevoile investiþionale specifice ale
agenþilor economici. Nu în ultimul rând, începând din
2013 judeþul Timiº va lua în considerare posibilitatea
lansãrii unei scheme de ajutor de stat de tip minimis
pentru spijinirea sectorului de afaceri pe direcþiile
prioritare ale economiei judeþului, având ca obiectiv ºi
stimularea noilor investiþii.



100 de blocuri aºteaptã fonduri
pentru reabilitare
Finanþarea europeanã pentru reabilitarea
termicã a locuinþelor ar putea aduce un nou
imbold programului local. Aceasta cu atât mai
mult cu cât s-a oprit finanþarea la 16 blocuri
dupã efectuarea licitaþiilor aferente. La acestea
se adaugã 82 de blocuri cu documentaþiile
pregãtite ºi peste 600 de solicitãri de la asociaþii
de proprietari din Timiºoara. „Am primit cu op-
timism anunþul cã se vor putea finanþa prin
fonduri europene aceste lucrãri. Abia aºteptãm
sã se deblocheze finanþarea pentru acest
domeniu”, a afirmat domnul primar.

Locuinþe în parteneriat
public-privat
Municipalitatea pregãteºte un parteneriat pub-
lic-privat pentru relansarea construcþiei de
locuinþe. La Primãrie existã 6.000 de cereri de
locuinþe, iar fondul locativ este limitat. „Consider
cã resursele bugetare nu sunt suficiente pentru
toate proiectele pe care le avem ºi de aceea este
oportunã varianta parteneriatului public-privat
pentru soluþ ionarea unor probleme ale

comunitãþii”, a declarat Nicolae Robu.
Primãria Timiºoara a iniþiat un proiect în

parteneriat cu mediul privat în vederea
valorificãrii energetice a deºeurilor. Astfel,
municipalitatea deþine 31% din acþiunile
societãþii International Recycling Energy, alãturi
de Raroma Service A.G. Elveþia cu 49% din
acþiuni ºi Colterm (societate de termoficare a
consiliului local) cu 20% din acþiuni. Proiectul
era la începutul acestei toamne într-un stadiu
incipient, a menþionat domnul Robu.

În vederea atragerii investiþiilor private în
municipiul Timiºoara, Primãria a ridicat
barierele birocratice ºi a redus termenul de
primire a avizelor . De asemenea, vor f i
continuate investiþiile în infrastructurã, astfel
încât investitorii sã aibã la dispoziþie toate
uti l itãþi le necesare începeri i imediate a
activitãþii. Nu în ultimul rând, companiile au
posibilitatea sã îºi localizeze sediul în Parcul In-
dustrial Freidorf, deþinut de Primãrie.

Strategia investiþionalã a Consiliului
Judeþean Suceava abordeazã principalele
perimetre urbane ale judeþului. Astfel, pentru
municipiul Suceava conducerea judeþeanã are
în vedere dezvoltarea zonei aero-portuare prin
modernizarea aeroportului de la Dealul Floreni,
precum ºi dezvoltarea Universitãþii „ªtefan cel
Mare” Suceava.

În vederea dezvoltãrii zonei municipiului
Câmpulung Moldovenesc, CJ Suceava îºi
propune sã amenajeze un parc de agrement la
Pãltinoasa, pe un teren de 97 ha pe care îl are în
patrimoniu.

În paralel, autoritãþile vor sã stimuleze
d ezv ol tar ea zonei D or nel or , car e s e v a
concretiza prin amenajarea de trasee de schi de
turã în Masivul Cãlimani, modernizarea DN 17 B
pe valea Bistriþei (legãtura dintre Vatra Dornei ºi
Judeþul Neamþ), modernizarea DN 18 Iacobeni -
Pasul Prislop - Borºa, sprijinirea agriculturii ºi
zootehniei montane prin construcþia de silozuri
ºi în general dezvoltarea tuturor localitãþilor din
jurul municipiului Vatra Dornei: Dorna Arini,
Neagra ªarului, Roºu, Dorna Candreni, Poiana
Stampei ºi Dorniºoara.

În Fãlticeni, CJ Suceava intenþioneazã sã
amenajeze un parc de agrement nautic în
complexul „Nada Florilor” ºi sã finalizeze
Spitalul Municipal Fãlticeni.

În zona Rãdãuþi, CJ Suceava va promova o
nouã zonã industrialã pentru prelucrarea

cherestelei.
De asemenea, în zona Siret Consiliul Judeþean îºi

propune sã dezvolte un parc logistic pentru
facilitarea schimburilor comerciale între Est ºi Vest.

Pânã la sfârºitul anului curent, CJ Suceava are
în derulare 19 proiecte de investiþii pentru
alimentarea cu apã a zonei rurale, însumând o
valoare de peste 80 milioane lei.

Zonã industrialã de 110 milioane
euro la Suceava
CJ Suceava mai are în studiu o serie de proiecte
pentru atragerea investiþiilor private. Cel mai
important dintre acestea vizeazã înfiinþarea
Zonei Industriale Suceava pe un teren de peste
140 de hectare. Proiectul ar presupune o
investiþie de aproximativ 110 milioane de euro.

De asemenea, la Fãlticeni ar urma sã fie
realizat un parc industrial pe o suprafaþã de 11
ha. Investiþia a fost estimatã la 2,8 milioane
euro. În paralel ar putea fi realizatã o zonã
industrialã la Vama Siret, pe o suprafaþã de 28
ha. Investiþia ar fi de peste 2,3 milioane euro.

În Gura Humorului ar mai putea fi realizate o
fabricã de maºini pe un teren de 35 ha, printr-o
investiþie de 5 milioane euro ºi un parc acvatic
pe un teren de 5 ha, tot în jurul a douã milioane
de euro.

Investiþii în infrastructura turisticã
ºi de afaceri
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