28-30 Iunie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ
finalizare proiect
,, Dezvoltarea microîntreprinderii SC EDIFIQ GROUP RESIDENCE SRL
SIBIU”
Proiectul ” Creșterea competitivității societății EDIFIQ GROUP RESIDENCE SRL CISNĂDIE,JUD. SIBIU ,, , cod
MySMIS 133965, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către
EDIFIQ GROUP RESIDENCE SRL și a avut o valoare totală de 1.234.829,77 lei, din care 836.188,05 lei
reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel
național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de
Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce
monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Proiectul s-a derulat în perioada 02.03.2021 -30.06.2022 .
Obiectivul proiectului: Crearea bazei materiale necesare intrării pe piața de execuție a lucrărilor de
constructii a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale prin achizitia si operaționalizarea a doua utilaje
moderne specifice lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, a unei macarale
automontante, a unei masini de legat fier, a unui compactor, unei placi compactoare, a unei pompe de
zugravit, a unui container pentru santier, abordarea inovativa a relaþiilor cu clientii si furnizorii prin achiziția
si utilizarea de sistem hardware si software specializat, utilizarea surselor de energie regenerabila prin
achizitia si utilizarea unui sistem fotovoltaic mobil.
Rezultatele si impactul proiectului:
1. Crearea bazei materiale necesare intrarii pe piaþa de execuþie a lucrarilor de constructii a cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale prin achizitia si operaþionalizarea a doua utilaje moderne specifice lucrarilor
de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale,
a unei macarale automontante, a unei masini de legat fier, a unui compactor, unei placi compactoare, a
unei pompe de zugravit, a unui container pentru santier, abordarea inovativa a relaþiilor cu clientii si
furnizorii prin achiziþia si utilizarea de sistem hardware si software specializat, utilizarea surselor de energie
regenerabila prin achizitia si utilizarea unui sistem fotovoltaic mobil.
2. Crearea unei noi capacitati de prestarea a serviciilor in cadrul societatii SC EDIFIQ GROUP RESIDENCE SRL,
reprezentate de lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale, va contribui la dezvoltarea
microintreprinderii SC EDIFIQ GROUP RESIDENCE SRL si implicit la atingerea primului obiectiv specific al
proiectului.
3. Dezvoltarea resurselor umane ale microintreprinderii prin creșterea numărului mediu de salariați cu 5
persoane, cresterea competențelor acestora prin instruire in operarea noilor utilaje/sisteme achiziționate.
Date de contact beneficiar:
Localitatea Cisnadie, Oras Cisnadie, Str. Grigore Ionescu, Nr 5, Jud. Sibiu
0741023532
email: edifiqgroupresidence@gmail.com
www.regio-adrcentru.ro
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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.

