
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ / COMUNICAT DEMARARE PROIECT 
 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”  
 

Proiectul „Elaborarea în format digital a documentației de amenajare a teritoriului - Plan urbanistic general 
în comuna Găvojdia, județul Timiș”, având nr. C10-I4-270, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare 
a teritoriului și de planificare urbană, având contract de finanțare nr. 127.111/10.11.2022, este demarat de către 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Găvojdia și are o valoare totală eligibilă de 527.221,17 lei, TVA inclus, din 
care 443.043,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă primită din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).   

 
Beneficiar: Comuna Găvojdia 
 
Dată start proiect:   10.11.2022 
Dată încheiere proiect: 10.11.2025 

 
Obiectivul proiectului:  
Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți cadrul de planificare teritorială prin documente și proceduri simplificate 
și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și transparent la documentele de planificare spațială și 
teritorială, respectiv o aliniere a strategiei de dezvoltare locală cu cea regională, respectiv națională. 

 
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 
1. Creșterea gradului de transparență decizională prin digitalizarea documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană în format GIS. 
2. Creșterea nivelului de accesibilitate a populației, respectiv a investitorilor, la documentația de amenajare a teri-
toriului, respectiv urbanism. 
3. Identificarea direcțiilor de dezvoltare funcțională care să contribuie la dezvoltarea socio-economică echilibrată și 
durabilă a localității. 
4. Transformarea localității într-o localitate rezilientă la situații de urgență precum pandemii, dezastre naturale, și 
alte fenomene antropice negative prin digitalizarea documentației de amenajare a teritoriului, respectiv de urbanism 
și îmbunătățirea accesului cetățenilor la ea. 
5. Ameliorarea cadrului de viață, atât la nivelul localității, dar cu preponderență în zonele care au de-a face cu 
fenomene negative (depopulare, îmbătrânire, etc). 
6.  Îmbunătățirea accesului transparent la serviciile de planificare spațială și teritorială pentru investitori, cetățeni 
și alți stakeholderi locali, regionali și naționali. 
7. Gestiunea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului, asigurând aliniere cu normativele în vigoare și 
direcțiile la nivel european (Pactul Verde European, O Europă pregătită pentru era digitală, O economie în serviciul 
cetățenilor). 
8.  Planificarea și îmbunătățirea cadrului de organizare teritorială și a infrastructurii de transportul la nivelul locali-
tății. 
 
PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ AL ROMÂNIEI (PNRR), finanțat prin instrumentul financiar #UrmătoareaGenerațieUE. Prin PNRR, obiec-
tivul general al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să 
sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, 
prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 
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