
  

 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Data publicării: 22.11.2018 
 

Comunicat de presă privind inchiderea proiectului 
“Dezvoltarea  activitatii SC. CLAU CHEGUEVARA SRL prin achizitia unor echipamente si utilaje 

necesare lucrarilor de constructii rezidentiale si nerezidentiale” 

 
CLAU CHEGUEVARA SRL cu sediul în sat Cristian, comuna Cristian, str. XX, judetul Sibiu, anunță finalizarea, la data de  
30.11.2018, a implementarii proiectului “Dezvoltarea  activitatii SC. CLAU CHEGUEVARA SRL prin achizitia unor 
echipamente si utilaje necesare lucrarilor de constructii rezidentiale si nerezidentiale”, cod SMIS 103422, co-
finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației publice în calitate de Autoritate de Management a Programul Operaţional 
Regional 2014-2020.  
Titlul proiectului: “Dezvoltarea  activitatii SC. CLAU CHEGUEVARA SRL prin achizitia unor echipamente si utilaje 
necesare lucrarilor de constructii rezidentiale si nerezidentiale” 
Numele beneficiarului: CLAU CHEGUEVARA SRL 
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014 - 2020 
Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice 
Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) 
Valoarea totală a proiectului: 1.067.979,51 lei 
Valoarea finanțării nerambursabile: 713.760,54 lei 
Obiectivul general al proiectului are în vedere consolidarea poziției pe piață în domeniul accesat, dezvoltarea, 
modernizarea și creșterea competitivității sectorului de prestări servicii lucrări construcții rezidențiale și 
nerezidențiale al CLAU CHEGUEVARA SRL, creșterea sustenabilă a competitivității mediului de afaceri local, regional și 
național. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Creșterea și menținerea numărului mediu de angajați față de nivelul înregistrat în anul fiscal 2015 până la 
finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului cu 5 persoane 
2. Creșterea competitivității pe piața locală, regională și națională prin achiziția următoarelor active corporale și 
necorporale ce înglobează tehnologii noi 
3. Dezvoltarea activității societății prin achiziționarea de noi echipamente și dotări necesare unei noi activități 
derulate - lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și renovarea structurilor rezidențiale existente 
4. Asigurarea egalității de șanse și tratamentul egal între angajații societății prin respectarea legislației cu privire la 
egalitatea de șanse și tratamentul egal 
Rezultate obtinute: Dotarea cu utilaje și echipamente performante, creșterea competitivității pe piața de profil și 
dezvoltarea activității societății pe piata, asigurarea respectării egalității de șanse 
Indicator proiect realizat: Creșterea și menținerea numărului mediu de salariați  - 5 posturi noi 
Impactul implementării proiectului la nivelul regiunii este reprezentat de creșterea nivelului de competitivitate și 
atractivitate al regiunii, de creșterea capacității inovative și competitivității mediului de afaceri și de crearea a 5 noi 
locuri de muncă 
Perioada de implementare: 04.01.2016 – 31.08.2018 

 
Date de contact beneficiar:  

(sat Cristian, comuna Cristian, str. XX, judetul Sibiu, telefon 0742644981, fax -, e-mail: 

aristocrat.design@yahoo.com )  

 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional  2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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