Centrul Tehnologic Regional Iași
Obiectiv strategic
conform PID

Scurtă descriere a
investiției

1 – Creșterea competitivității economice prin crearea si dezvoltarea unor structuri
de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic si promovării industriilor noi,
creative
Obiectivul specific al proiectului constă în realizarea unei structuri de sprijinire a
afacerilor, care să reprezinte interfața între cercetare si industrie în domeniul
prioritar de dezvoltare a Regiunii de Nord Est, anume producția industrială.
Centrul va oferi următoarele servicii:
 Servicii de închiriere spații birouri pentru cercetare si transfer tehnologic;
 Servicii de închiriere spatii pentru aplicații practice firmelor din ramurile
componente ale domeniul prioritar de dezvoltare al Regiunii de Nord Est si
celor dezvoltatoare care sprijină ramurile componente ale domeniul prioritar
de dezvoltare al Regiunii de Nord Est;
 Servicii de închiriere spații de tip laborator specializat pentru testare;
 Servicii de consultanță.
Beneficiarii direcți ai proiectului : agenții economici din municipiul si județul Iași în
special si din Regiunea de Nord Est în general, interesați de valorificarea
potențialului de cercetare a ramurilor componente ale domeniului prioritar de
dezvoltare identificat si care pot apela la serviciile structurii de sprijinire a afacerilor
si care vor fi găzduiți în Centrul Tehnologic Regional, în special IMM-urilor din care:
firme din domeniului prioritar de dezvoltare al Regiunii de Nord Est si anume
producție industrială, cu ramurile componente: electronica, electrotehnica,
energetica, construcții de mașini și unelte, prelucrarea lemnului, farmaceutică si
prelucrarea produselor agroalimentare, firme dezvoltatoare care sprijină domeniului
prioritar de dezvoltare al Regiunii de Nord Est si anume producție industrială, cu
ramurile componente: electronica, electrotehnica, energetica, construcții de mașini
și unelte, prelucrarea lemnului, farmaceutică și prelucrarea produselor
agroalimentare.
Centrul va fi o structură de sprijinire a afacerilor sub forma unui Centru Tehnologic
axat pe oferirea de facilități pentru dezvoltarea activităților economice bazate pe
cunoaștere.
Structura de sprijinire a afacerilor va reprezenta un cadru favorabil stimulării,
dezvoltării si promovării mediului de afaceri, cu precădere al IMM-urilor, inclusiv
microîntreprinderi la piața caracteristică.

Impactul asupra

Centrul va beneficia de următoarele componente: spații birouri pentru cercetare si
transfer tehnologic; spații pentru aplicații practice ale procesului de transfer
tehnologic; spații de tip laborator specializat pentru testare; meeting room; spațiu
comun pentru relaxare; spații specific dotate de depozitare; parcare la nivelul
solului.
 Contribuie la creșterea economică a polului prin favorizarea apariției si
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dezvoltării firmelor locale;
Contribuie la îmbunătățirea infrastructurii de afaceri si a serviciilor specifice
domeniului facerilor;
Contribuie la creșterea atractivității mediului de afaceri si a la creșterea
ponderii investițiilor străine în zonă;
Sprijină si facilitează accesul agenților economici la infrastructura de afaceri;
Contribuie la asigurarea transferului tehnologic în domeniile prioritare de
dezvoltare;
Creează un număr de 111 noi locuri de muncă permanente;
Sprijină valorificarea la scară regională a beneficiilor rezultate din cercetare;
Contribuie la creșterea veniturilor generate de agenții economici din polul
de creștere si la creșterea productivității sectoarelor economice;
Asigură promovarea activităților specifice de știință si tehnologie în regiune.
Municipiul Iași
18.280.915,92
13.305.864,00
11.627.983.92
3.506.658,76
6 Dec. 2010
42 luni (07.12.2010 – 06.06.2014)
Finalizat

Tipul investiției

Mediul de afaceri

Dată actualizare

Decembrie 2015
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