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ORADEA, 23 iunie 2015
COMUNICAT DE PRESĂ

Etapa a II - a a proiectului Parcului Industrial Eurobusines a fost
finalizată.
Infrastructură de afaceri 100% pentru marile investiţii
Azi, 23 iunie 2015, în Parcul Industrial Eurobusiness, în prezenţa
reprezentanţilor Primăriei Oradea, ai Organismului Intermediar - Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord-Vest, echipei de management de proiect, antreprenorului,
diriginţilor de şantier şi investitorilor, a avut loc conferinţa de terminare a
implementării pentru proiectul „Crearea unei infrastructurii de afaceri în Municipiul
Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea –
etapa a II-a”.
Azi, cele 121 de hectare de teren din sus numitul parc industrial beneficiază de
pachetul întreg de utilităţi publice necesare pentru atragerea cât mai multor
investitori privaţi, autohtoni sau străini, dornici de a se reloca sau de a începe afaceri
noi într-un mediu propice demarării unor astfel de acţiuni şi activităţi. Prin noua
„infuzie” de capital din fondurile structurale, valoarea totală a infrastructurii de
afaceri din Parcul Eurobusiness Oradea se ridică la 98.690.992,64 lei. Amintim că, în
contractul de finanţare pentru prima etapă de dezvoltare a parcului industrial a fost
finalizată.
1. Date generale
Titlul Proiectului: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE AFACERI ÎN
MUNICIPIUL ORADEA ŞI ASIGURAREA CU UTILITĂŢI PUBLICE A PARCULUI INDUSTRIAL
EUROBUSINESS ORADEA – ETAPA a II – a”
Program de Finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4
– Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi
local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă
a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă
regională şi locală
Valoarea totală a proiectului - 19.730.453,96 lei
Perioada de implementare a proiectului - 36 luni(iunie 2012 – iunie 2015)
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Suprafaţa afectată de noua investiţie – aproximativ 45 de ha
2. Date specifice
Obiectivul general al proiectului este de a asigura realizarea, în municipiul
Oradea, a unei structuri de sprijinire a mediului de afaceri, funcţionale, cu scopul de
a pune bazele unei dezvoltări economice durabile a municipiului şi de a susţine
dezvoltarea sustenabilă în judeţul Bihor.
Obiective specifice asumate sunt:
a) crearea de locuri de muncă pentru populaţia activă a municipiului Oradea
precum şi pentru populaţia activă din judeţul Bihor şi regiunile limitrofe şi asigurarea
unei rate de ocupare a forţei de muncă optime astfel încât municipiul Oradea să nu se
confrunte cu probleme determinate de o rată a şomajului excesivă;
b) atragerea de investitori în structura de sprijinire a afacerilor care dezvoltă
afaceri ce conţin produse şi servicii cu o valoare adăugată mare şi asigurarea, în acest
context, a unui nivel de câştig pentru forţa de muncă, decent, care să îi permită un
standard de viaţă compatibil cu evoluţiile care au loc pe plan european;
c) asigurarea unei rate de ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor care să
permită într-un orizont de timp rezonabil, de maxim 3-5 ani, popularea structurii de
afaceri cu companii, din diverse domenii de activitate destinate producţiei şi
serviciilor, mai puţin comerţ şi servicii financiare;
d) asigurarea cu utilităţi publice a structurii de sprijinire a afacerilor,
delimitate din punct de vedere juridic conform schiţei de orientare cadastrală. Din
categoria utilităţilor publice fac parte: reţeaua de apă şi canalizare, reţeaua de
alimentare cu energie electrică, structura de drumuri interioare, alimentarea cu
energie termică în sistem centralizat şi asigurarea accesului la reţeaua de
telecomunicaţii.
e) asigurarea unei flexibilităţi a economiei municipiului Oradea din perspectiva
tendinţelor care se manifestă în economie la nivel regional, naţional şi internaţional,
în contextul crizei economice actuale, dar şi a adaptării economiei locale la cerinţele
consumatorului de produse şi servicii;
f) transferul de know-how de la investitorii din cadrul structurii de sprijinire a
mediului de afaceri către forţa de muncă prin asigurarea dezvoltării unor activităţi de
producţie şi servicii care presupun utilizarea de echipamente de producţie şi procese
tehnologice de înaltă performanţă;
g) sprijinirea şi dezvoltarea activităţii de cercetare care se desfăşoară în
municipiul Oradea prin intermediul sistemului de învăţământ universitar, prin
alocarea în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor a unei locaţii necesare
dezvoltării infrastructurii de cercetare a mediului universitar;
h) sprijinirea activităţilor de specializare a forţei de muncă calificate în cadrul
Şcolii Eurobusiness din municipiului Oradea şi asigurarea dezvoltării de parteneriate
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cu mediului de afaceri necesare efectuării stagiilor de practică şi asigurarea cu forţă
de muncă specializată (muncitori calificaţi) a mediului de afaceri;
Structura de sprijinire a afacerilor aşa cum am menţionat mai sus se bazează
pe trei piloni principali şi anume:
a) cadrul instituţional, este asigurat prin intermediul societăţii comerciale S.C.
Eurobusiness S.A., societate care este proprietatea Consiliului Local al municipiului
Oradea, a cărei misiune principală este de a asigura popularea structurii de business
cu investitori;
b) reţeaua de utilităţi publice, care este prin accesarea de fonduri europene
formată din reţeaua de apă-canalizare, reţeaua de alimentare cu energie electrică,
reţeaua de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, structura de drumuri
interioare şi accesul la reţeaua de telecomunicaţii;
c) strategia de implementare şi populare a structurii de afaceri, care are la
bază un marketing adecvat de promovare a oportunităţilor de investiţii în municipiul
Oradea, a facilităţilor oferite de structura de sprijinire a afacerilor (indiferent de
natura acestora fiscale şi/sau acces la utilităţi) a cărei elaborare şi aplicare va
asigurată în parteneriat cu Universitatea din Oradea.
Beneficiarii potențiali ai proiectului
În categoria beneficiarilor direcţi se încadrează companiile a căror
activitate se va desfășura în cadrul parcului industrial structurate astfel: companii cu
domeniul de activitate din industria electronică și electrotehnică și a echipamentelor
IT, industriei alimentare, textilelor și a pielăriei, industriei farmaceutice, din
domeniul construcţiilor, din domeniul prelucrării maselor plastice, din domeniul
prelucrării lemnului, al producției și serviciilor de telefonie, din domeniul industriei
auto şi companii din domeniul serviciilor, în principiu de orice natură, destinate
diferitelor tipuri de activități din economie (telecomunicații, transporturi auto și
aeronautice, etc.,)
În categoria beneficiarilor indirecți se mai înscriu operatorii de servicii care
furnizează servicii publice din domeniul alimentării cu apă și canalizare, din domeniul
alimentării cu energie termică, din domeniul alimentării cu energie electrică, precum
și din domeniul transportului public în comun de călători.
O categorie distinctă de beneficiari indirecți o constituie furnizorii de
bunuri și servicii pentru activitatea curentă și de investiții a companiilor din cadrul
parcului industrial.

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi
www.nord-vest.ro

ORADEA, 23 iunie 2015
În sfârșit, o ultimă categorie de beneficiari este autoritatea locală (Consiliul
Local al Municipiului Oradea) care va încasa venituri suplimentare la bugetul local
rezultate din impozitul pe clădire, impozitul pe teren precum și din cotele defalcate
din impozitul pe venit dar și din taxa pentru eliberarea autorizațiilor de construcție.
Realizări conform indicatorilor
Output*
(rezultate directe)
Denumire
UM
Structuri de sprijinire număr
a afacerilor
Metri liniari de rețea ml
de alimentare cu apă
Metri liniari de rețea ml
de
canalizare
menajeră
Metri liniari de rețea ml
de canalizare pluvială
Metri liniari de rețea ml
de
alimentare
cu
energie termică
Metri liniari de rețea ml
de drumuri interioare

Valori aprobate/
revizuite

Valoare de final

1

0

2335

2335

1450

1450

2062

2062

2422

2422

2422

2422

De asemenea, menţionăm că deja în această partea parcului industrial s-au
relocat deja 3 agenţi economici, care vor crea până în 2020 un număr de 2500 locuri
de muncă.
Manager proiect
Delia Ungur
Date de contact:
e-mail: delia.ungur@eurobusinessparc.ro
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României”.
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