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 La dezbaterea publica desfasurata in data de 09.05.2016  in sala de sedinte a 
Consiliului Local al Municipiului Timisoara, au participat 6 persoane si s-a 
desfasurat pe parcursul unei ore, cu incepere de la ora 15.00. 
 
 
 ORDINEA DE ZI 
 
PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI 
PUBLIC DE ADMINISTRARE A “CENTRULUI REGIONAL DE 
COMPETENTE SI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR IN SECTORUL 
AUTOMOTIVE”-CERC 
 
 
 
 

Dl.Popescu Calin, reprezentant COLTERM: a dorit sa stie daca se poate 
conecta Centrul la sistemul centralizat de incalzire al municipiului. 
 

D-na Magda Nicoara a raspuns: in aceasta etapa, nu, pentru ca sistemul de 
incalzire e realizat pe curent electric, datorita locatiei. 

 
D-na Magda Nicoara, director la Directia de Dezvoltare a facut  o scurta 

prezentare a proiectului: 
Obiectul dezbaterii publice este infiintarea unui serviciu public care va avea 

ca obiect administrarea centrului regional construit cu fonduri europene. 
Administrarea se face prin intermediul acestui serviciu in cadrul caruia, intr-o 
prima etapa, vor fi angajate cinci personae: 1 persoana cu functie de conducere si 4 
persoane cu functie de executie. Celelalte servicii necesare (paza, curatenia) vor fi 
externalizate, intr-o prima etapa. 

In cadrul serviciului se vor furniza servicii de mica productie, servicii de 
training, servicii de instruire a personalului din domeniul automotive, in baza unor 
contracte de furnizari servicii, de prestari servicii. 

In conditiile in care sunteti o firma din domeniul automotive  si doriti sa 
angajati specialisti pe masini CNC, puteti veni la noi sa faceti un contract de 
prestari servicii, servicii care sa instruiasca aceste persoane pe masini pe care noi 
le-am achizitionat pentru Centru. Sau daca sunteti o firma din cadrul automotive si 
aveti nevoie de facut o piesa speciala de serie mica, puteti veni la Centru sa faceti 



un contract de prestari servicii si prin intermediul acestui Centru sa va faceti 
productia aceea de serie mica (de cca 100-200 piese). 

In present am incheiat ultimele doua contracte, am achizitioant o masina  de 
curatenie pentru spatiile industriale ale Centrului,  si se va furniza aceasta masina 
de curatenie, am mai achizitionat macarale. Am finalizat cu toate achizitiile. 

Centrul figureaza in implementare pentru ca atribuirea administrarii spatiului 
face parte din cadrul proiectului 

S-au achizitionat toate dotarile, toate echipamentele. 
Ca si activitate in cadrul proiectului avem o conferinta finala si atunci ii vom 

invita pe toti cei care ne-au furnizat echipamente, dar si pe cei care au business in 
cadrul automotive. 

Centrul Regional a fost creat special pentru regiunea de Vest, dar daca vom 
avea un client din zona de sud sau de est nu il vom refuza, deoarece pentru noi, cu 
timpul, va insemna o afacere. 

Investitia va fi amortizata si va fi pe profit cam din anul 3, conform Planului 
de afaceri. 

In Spania, exista un astfel de centru care este pe profit si este cel mai bun 
serviciul al unei primarii. 

In parcul industrial mai este rezervat spatiu pentru o eventual extindere. 
In primii 5 ani, ideea proiectului este ca si cheltuielile de operare sa fie 

acoperite de prestari de servicii si in bugetul primariei sa existe acesti bani. 
Am avut o colaborare foarte buna cu cei din domeniul automotive si cu 

Cluster-ul Automotive Vest. 
Cele 5 posturi din organigrama vor fi scoase la concurs. Va fi un post de 
management, directorul centrului, un post care se va ocupa de training, o alta 
persoana se va ocupa de contractele de prestari servicii in domeniul productiei, un 
post pentru serviciul de marketing si a 4-a persoana se va ocupa de instruirea 
personalului din sectorul automotive. 

Vom avea colaborare si cu Universitatea de Vest si cu Universitatea 
Politehnica Timisoara, dar si cu personalul instruit in sectorul automotive. 
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