TETAROM este abrevierea pentru Transilvania Echipamente si Tehnologii Avansate produse
în Romania. Scopul principal este acela de a administra cele patru parcuri industriale. Primaria si
Consiliul Local detin actiuni la TETAROM. Existenta parcului industrial TETAROM a atras o serie de
investitori straini importanti, printre care se numara Emerson sau Nokia.
Obiectivele TETAROM sunt:
•

Crearea si dezvoltarea industriei high-tech (IT, telecomunicatii) care necesita calificare
înalta;

•

Stimularea cercetarii în industria high-tech;

•

Crearea de noi locuri de munca, în special pentru absolventii din Cluj-Napoca;

•

Crearea si utilizarea tehnologiei ecologice, în conformitate cu reglementarile protectiei
mediului;

•

Crearea de infrastructura specifica pentru parcurile industriale.

Target-ul TETAROM este reprezentat de:
•

Sectorul IT - componentele soft, respectiv hardware, retele, manufacturarea si
asamblarea componentelor;

•

Automatica, electronica, robotica

•

Telecomunicatii

•

Servicii casnice

•

Industria auto

•

Industria electro-tehnica

•

Manufacturarea echipamentelor de mici dimensiuni (motoare electrice cu putere mica).

Serviiile oferite de TETAROM sunt:
•

Infrastructura (gaz, apa, canalizare, telecomunicatii, electricitate)

•

Consultanta & asistenta (asistenta pentru investitii non-poluante, asistenta tehnica,
financiara si pentru forta de munca)

•

Servicii de sustinere a dezvoltarii (inventii, transfer tehnic, contactul cu autoritatile si
cadrul logistic).

TETAROM I ofera 25 de loturi (o suprafata utila de 190.000 metri patrati), o hala
multifunctionala, un incubator de afaceri de 3.302 metri patrati dedicat companiilor nou înfiintate.
TETAROM II are o suprafata de aproximativ 120.000 metri patrati; aici îsi are sediul filiala din

Romania a companiei americane Emerson.
Parcul industrial TETAROM III este situat în comuna Jucu si adaposteste investitii de mare
anvergura ale companiei finlandeze Nokia.
În Parcul industrial se asigura urmatoarele utilitati:
− drumuri asfaltate – 8 km
− energie electrica – 50 MW
− gaze naturale – 100000 m³/zi
− apa 15 l/ s
SC TETAROM SA, în cadrul Parcului TETAROM III ofera:
 servicii de infrastructura (apa-canal, electricitate, gaz metan, energie termica,
telecomunicatii)
 servicii conexe: curatenie, mentenanta, paza si protectie, posta, comunicatii, transport).
Servicii de uz general:
■

Servicii bancare

■

Consultanta în investitii (infrastructura, cladiri, investitii nepoluante, juridica,
economica, financiara)

■

Asistenta (tehnica, financiara, recrutarea fortei de munca)

■

Spatii polivalente

■

Sali de conferinta

■

Servicii hoteliere

■

Spatii de agrement

■

Centru comercial

■

Servicii ce sprijina dezvoltarea (inventii, transfer tehnologic, contact cu autoritatile
publice locale)

1. Incubatorul de afaceri
Proiectul RBN – Regional Network for Business Incubation and Promotion a fost finantat prin
programul PHARE. Incubatorul se afla în incinta parcului industrial TETAROM I si este construit pe o
suprafata de 4.123,65 metri patrati.

Incubatorul se afla pe strada Taietura Turcului nr. 47, Tetarom I, Cluj-Napoca 400221. Accesul
la incubator se face utilizand urmatoarele rute:
•

E60 - Viena/Budapesta/Oradea/Cluj/Bucuresti

•

Autostrada Bucuresti/Cluj/Oradea , care va fi finalizata în 2010

•

Ruta feroviara - Viena/Budapesta/Oradea/Cluj/Bucuresti

•

Ruta aeriana – Aeroportul International Cluj – 8 km distanta fata de Tetarom.

