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Descriere
Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara (PITT) funcţionează în urma
unui proiect realizat de către Consiliul Judeţean Timiş şi Agenţia de
Dezvoltare Economico-Socială Timiş, finanţat prin Phare SIF 2001,
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, Fonduri locale şi alte
surse, având ca scop sprijinirea dezvoltării sectorului IMM din
următoarele domenii:

* Software;
* IT şi comunicaţii;

PITT - Parcul Industrial si
Tehnologic Timisoara`

300920 Timișoara, Calea Torontalului, km 6

Cost chirie depozite (m  / lună)

1.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: -

300920 Timișoara, Calea Torontalului, km 6

Cost chirie depozite (m  / lună)

1.5 €/m  + TVA

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: warehouse

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : -

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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* Electronică şi electrotehnică;
* Automotive şi alte tipuri de industrii ce utilizează tehnologii avansate
şi nepoluante ;
* Alte activităţi de producţie cu tehnologie puţin poluantă ;
* Activităţi de proiectare, cercetare – dezvoltare ;
* Logistică .

2. Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara este proprietatea Consiliului
Judeţean Timiş şi constă într-o suprafaţă de teren de cca. 18,37 ha, de
tip „green field”, complet echipată cu facilităţi de infrastructură
industrială.
3. Oferta PITT constă în concesionarea a 25 de parcele cu dimensiuni
cuprinse între 950 mp şi 8420 mp. Suprafaţa totală utilă
(concesionabilă) este de 10,78 ha. În cadrul PITT, există şi un Pavilion
Administrativ (PA) (Parter + Etaj) ce oferă 19 spaţii pentru închiriere şi
poate găzdui evenimente în sălile de conferinţă, protocol şi seminar
precum şi o suprafaţă de teren neviabilizat de 1500 mp.

Descrierea localizării
ACCES RUTIER:
* Centru Timişoara - 6 km (pe drumul naţional - DN 6);
* Punct de trecere frontieră cu Uniunea Europeană - Cenad (România) -
Kiszombor (Ungaria) - 75 km.
ACCES PE CALE AERIANĂ:
* Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara - 15 Km
ACCES FEROVIAR:
* Gara de Nord Timişoara - 8 km.

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: 1.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2004

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Proprietăți

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Sală de ședințe

Building name: 1

Warehouse space

Office space

Technical
parameters

Heating system
Ventillation



Light production
Water availability
Security
Power supply
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