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Comunicat de  presă 

A fost semnat cel de-al cincilea proiect din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al 
Municipiului Timişoara ce va primi finanțare prin  

Regio - Programul Operaţional Regional  
 
 
Vineri, 26 august 2011, a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru proiectul 
„Modernizare Strada Cloşca şi  extindere la 4 benzi - sector Bulevardul Cetăţii - Strada 
Ovidiu Balea” finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional în cadrul axei prioritare 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de 
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”/ Subdomeniu „Poli de dezvoltare 
urbană”.  
 
Semnarea contractului de finanţare a avut loc în prezenţa doamnei Elena UDREA–Ministru, 
Ministerul Dezoltării Regionale şi Turismului – Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Regional, a domnului Gheorghe CIUHANDU – Primar, Primăria Municipiului 
Timişoara și reprezentant al beneficiarului - și a domnului Constantin OSTAFICIUC – 
Președintele Consiliului Județean Timiș, precum și în prezența domnului Sorin MAXIM – 
Director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional. 
 
Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 14,04 milioane lei (3,40 milioane euro), 
dintre care aproximativ 10,87 milioane lei (2,64 milioane euro) (la cursul inforeuro 4,1235 
RON/Euro) reprezintă finanţarea nerambursabilă. Proiectul va fi implementat pe parcursul a 
16 luni. 

Prin acest proiect se vizează modernizarea și extinderea la 4 benzi a străzii Cloşca, situată pe 
traseul drumului naţional DN59, pe sectorul Bulevardul Cetăţii – strada Ovidiu Balea, stradă 
care asigură legătura cu comuna Săcălaz, respectiv Republica Serbia pe ruta Jimbolia. Astfel, 
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se îmbunătăţesc condiţiile de circulaţie şi de siguranţă a desfăşurării traficului rutier, se 
decongestionează şi fluidizează circulaţia auto, velo şi pietonală pe această stradă. 

Modernizarea străzii Cloşca presupune reamenajarea suprafeţei carosabile (26.758 mp), 
reabilitarea trotuarelor (pe o suprafață de 5.487 mp), crearea de piste pentru ciclişti pe o 
lungime de 1.890m, amenajarea a 12.355 mp de zonă verde. Astfel se estimează reducerea 
timpului necesar parcurgerii drumului cu 18,71% şi creşterea numărului de biciclişti cu 10%. 

 

*** 

Proiectul „Modernizare Strada Cloşca şi  extindere la 4 benzi - sector Bulevardul Cetăţii - 
Strada Ovidiu Balea” face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de 
Creștere Timişoara.  
 
Alocarea financiară pentru Polul de Creștere Timișoara din Regio – Programul Operațional 
Regional, axa prioritară 1, este de 70,49 milioane euro. Planul Integrat de Dezvoltare al 
Polului de Creștere Timișoara cuprinde un total de 33 de proiecte ce vizează finanțarea prin 
intermediul axei prioritare 1 a Regio  - Programul Operațional Regional. Până în prezent au 
fost depuse spre finanțare 1 plan integrat şi 12 proiecte individuale cu o valoare 
nerambursabilă de 68,03 milioane de euro. Pentru 5 dintre proiectele depuse s-au semnat  
contractatele de finanțare, proiectele având o valoarea nerambursabilă  de 7,21 milioane 
euro. 
 

*** 
 

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi la tel./fax 0256 – 491981/491923, 
e-mail office@adrvest.ro. 


