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       Anexa la HCL nr. ………………….. 
           
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 
“Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C” - documentaţie tehnico economică elaborată 

de către S.C. ”ANDREESCU ŞI GAIVORONSCHI” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr. 
121/18.08.2010 

 
  
 

 
VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :   19.185.764,30 lei 
din care:  C + M (T.V.A. inclusă) :                                              15.027.458,20 lei 

 
SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):  
- Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat)    7.335.819,47 lei     
- Buget local (50%)              7.335.819,47 lei 

   
STRUCTURA DE COST 
Costuri eligibile        14.671.638,94 lei 
Costuri neeligibile                 831.244,38 lei 
TVA  din care:         3.682.880,98 lei 

TVA cheltuieli eligibile       3.521.193,35 lei 
TVA cheltuieli neeligibile         161.687,63 lei 

 
TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)     19.185.764,30 lei 
 

 
Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile):          8.167.063,85 lei (fără T.V.A.), 
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA:                 7.335.819,47 lei  
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA:                         831.244,38 lei 
 
Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată:                 7.335.819,47 lei  
 
Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 
8.167.063,85 lei + 3.682.880,98 lei (TVA aferentă proiectului) + 2.320.000 lei (avans execuţie)  = 14.169.944,83 lei 
 

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în 
condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. 
 
DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare 
 
OBIECTIVELE PRINCIPALE  ALE PROIECTULUI : 
- dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnic şi economic la nivel regional; 
- dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf în domeniul IT&C; 
- sprijinirea creării de noi firme în domeniul IT&C, în special prin crearea unui mediu de incubare şi dezvoltare de 

afaceri; 
- facilitarea transferului tehnologic al rezultatelor noi din domeniul IT&C către agenţii economici interesaţi în 

folosirea produselor/pachetelor de produse şi servicii cu valoare comercială şi valorificarea acestora pe piaţa internă 
şi externă; 
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- facilitarea implementării în sectorul industrial şi valorificarea pe piaţă a rezultatelor cercetării de vârf din domeniul 
IT&C, cu precădere a celei desfăşurate în universităţi şi institute de cercetare locale, şi în mod special cele de la 
UVT, UPT şi IeAT; 

- crearea unei alternative pe piaţa muncii în domeniul tehnologiilor avansate şi, implicit, susţinerea restructurării 
industriale; 

- integrarea studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior în mediul socio-economic; 
- stabilizarea specialiştilor cu performanţe profesionale ridicate din domeniul cercetării şi al învăţământului superior; 
- iniţierea şi dezvoltarea cooperării dintre mediile universitare şi de cercetare cu sectorul industrial; 
- atragerea de fonduri private în învăţământ şi cercetare; 
- atragerea companiilor străine pentru a investi în activităţi de cercetare, transfer tehnologic şi producţie; 
- crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate; 
- stimularea agenţilor economici în sensul participării active a sectorului privat la dezvoltarea şi valorificara cercetării  

şi inovării din domeniul IT&C; 
- stimularea potenţialului inovativ şi tehnico-ştiinţific al personalului angajat în producţia software, a universităţilor, al 

cercetătorilor şi al studenţilor. 
 

CAPACITĂŢI  
- spaţii de găzduire microîntreprinderi din domeniul IT&C: 30. 
- spaţii găzduire întreprinderi mici din domeniul IT&C: 24. 
- Spaţii servicii preincubare: 1. 
- Arie utilă: 5.489 mp 
- Arie utilă: pre-incubare: 28,64 mp. 
- Arie utilă – incubare: 942,23 mp; 
- Arie utilă – consolidare: 1.221,02 mp. 
 

 
 

 
 
DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DEZVOLTARE 
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