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  Lansarea proiectului  
”Construire fabrică soluții injectabile în comuna Sânandrei, județul Timiș” 
 

MEDISOL S.R.L., cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Circumvalatiunii, nr. 43, bl. 62, sc. C, et. 2, ap. 
7, cod poştal 300671, județul Timis, derulează începând cu data de 20.12.2020 proiectul ”Construire 
fabrică soluții injectabile în comuna Sânandrei, județul Timiș” (cod SMIS 147466), co-finanţat prin Regio 
– Programul Operațional Regional 2014-2020, Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publiceşi Administraţiei prin 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest. 

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 77.798.829,01 lei, din care valoarea totală a 
contribuţiei publice 28.928.906,61 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă totală este de 45,84% din 
valoarea totală eligibilă aprobată (63.110.681,36 lei), respectiv de 28.928.906,61 lei, din care valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 24.589.570,62 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul național este de 4.339.335,99 lei. 

Proiectul se implementează în comuna Sânandrei, județul Timiș, în parcul industrial Banat Park Services, 
județul Timiș, în perioada 20.12.2021 – 31.12.2023. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivitații economice a societății Medisol S.R.L. 
prin realizarea unei investiții inițiale de creare a unei unități de producție pentru repartiția aseptică a 
soluțiilor injectabile (sub formă liofilizată de pulbere și sub forma lichidă) în comuna Sanandrei – județul 
Timiș. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Construcția unei unități de producție pentru repartiția aseptică a soluțiilor injectabile (sub formă de 
pulbere și formă lichidă) în comuna Sanandrei - județul Timis, în decursul perioadei de implementare a 
proiectului. 

2. Echiparea unei linii de fabricație complet echipată tehnologic și funcțional pentru repartiția aseptică 
în 2 moduri a soluțiilor injectabile în flacoane: mod produs liofilizat si mod produs lichid, în decursul 
perioadei de implementare a proiectului.  

Rezultatele proiectului vizează construcția unei fabrici pentru repartiția de soluții injectabile în regim 
de înălțime P+1E în comuna Sânandrei jud. Timiș, compartimentată pe spații funcționale încadrate pe 
diferite nivele de curățenie funcție de mediile necesare, inclusiv amenajarea incintei cu conexe 
funcționalități; echiparea completă a unei linii de fabricație destinată repartiției aseptice în două moduri 
a  soluțiilor injectabile (fabricație și ambalare  produs liofilizat și ambalare produs lichid), inclusiv 
crearea mediilor necesare. 
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Componenta majoritară a investiției constă în achiziționarea de echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj, echipamente fără montaj și dotări care compun fluxul principal de fabricație și fluxurile 
adiacente necesare funcționării liniei de fabricație a unității în legalitate, conform standardelor și 
reglementarilor internaționale din domeniul farmaceutic GMP, dar și operării investiției. 

Impactul proiectului la nivelul localității/Regiunii de Dezvoltare Vest: 

Prin intermediul finanțării nerambursabile, se va construi o fabrică de soluții injectabile, care va 
cuprinde o linie de fabricație pentru repartiția aseptică în 2 moduri a  soluțiilor injectabile în flacoane: 
mod produs liofilizat și mod produs lichid. De asemenea, se vor crea 33 locuri de muncă, dintre care 32 
se vor crea în perioada de implementare a proiectului, dintre care cel puțin 1 persoană va face parte din 
categoria persoanelor defavorizate. 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Nistorescu Anca  

Funcţie: Director general 

Tel.: 0721336569, e-mail anca.nistorescu@lives-international.com  

www.inforegio.ro       

www.adrvest.ro 
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