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Comunicat de presă 
 

„Centru T.E.A.M. (Tehnologie, evoluție, antreprenoriat, microintreprindere) – Zona Metropolitană Cluj – 

de sprijinire a afacerilor” 

SMIS 40800 

 

 Municipiul Cluj-Napoca, începând cu data de 03.04.2013, derulează activitățile aferente implementării 

proiectului „Centru T.E.A.M. (Tehnologie, evoluție, antreprenoriat, microintreprindere) – Zona 

Metropolitană Cluj – de sprijinire a afacerilor”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 1 „Sprijinirea durabilă a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. ”Planuri 

integrate e dezvoltare urbană”, sub-domeniul ,,Poli de creștere”, categoria de operațiuni ,,Dezvoltarea durabilă a 

mediului de afaceri”, program gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în 

calitate de Autoritate de Management prin Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest. 

Valoarea totală a proiectului este de 49.710.522,88 lei, din care valoarea nerambursabilă solicitată este 

23.409.199,74 lei. Durata totală de implementare a proiectului este de 24 luni. 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a 

antreprenoriatului în vederea creării de noi locuri de muncă și dezvoltării durabile a economiei Regiunii de 

Dezvoltare Nord-Vest. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă crearea Centrului TEAM (Tehnologie, Evoluție, 

Antreprenoriat, Microîntreprindere) – Zona Metropolitană Cluj – de Sprijinire a Afacerilor, în municipiul Cluj-

Napoca, în vederea stimulării apariției de noi locuri de muncă și dezvoltării durabile a mediului de afaceri clujean.

  

Obiectivul va fi realizat prin: 

 Creşterea cu 1 a numărului de structuri nou create de sprijinire a afacerilor, din municipiul Cluj-Napoca, în 

suprafață utilă de 4.840,28 mp (suprafață utilă clădire birouri și servicii suport – 3.301,83 mp; suprafață 

utilă spații microproducție – 1.538,45 mp), în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare; 

 Creșterea cu cel puțin 109 a numărului de locuri de muncă în municipiul Cluj-Napoca/ZMC (97 locuri de 

muncă în cadrul firmelor găzduite şi 12 locuri de muncă pentru administrarea investiţiei), în 24 de luni de 

la semnarea contractului de finanțare; 

 Atragerea a cel puțin 13 firme în cadrul Centrului TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, 

Microîntreprindere) – Zona Metropolitana Cluj – de Sprijinire a Afacerilor, în 2 ani de la finalizarea 

proiectului, asigurând o proporție de 90% a IMM-urilor în totalul firmelor din centru, din care 75% 

întreprinderi micro şi mici și o rată de ocupare a centrului de 80% pe componenta de birouri şi 100% pe 

componenta de hale de producţie. 

 

       Procedura de achiziţie publică aferentă semnării contractului de execuţie se află în faza de comunicare a 

rezultatelor procedurii către participanți, atribuirea contractului fiind estimată a se realiza în cursul lunii mai. 

 

        Date de contact: Primăria municipiului Cluj-Napoca  

Str. Calea Moţilor nr. 3, 400001 

Tel. 0264-596030, int. 4630, 4637 

e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României”. 
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