COMUNICAT DE PRESĂ
28.07.2022

CONTINENTAL IMPORT - EXPORT SRL - informează
Privind finalizarea activităților în proiectul „CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN
ACHIZITIA DE UTILAJE MODERNE PENTRU LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI”, începând cu data
semnării contractului de finanțare 24.03.2021 si pana la data de 31.07.2022.
Proiectul „CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE MODERNE
PENTRU LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020
este implementat de către CONTINENTAL IMPORT - EXPORT SRL și are o valoare totală de 1.357.918,59 lei,
din care 909.348,40 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 urma implementării, prin activitățile realizate în proiect, s-au realizat următoarele:
-

Achizitia unor mijloace fixe specifice activitatii de pregatire a terenului: BULDOEXCAVATOR -1 buc si
EXCAVATOR PE ROTI -1 buc.

- Achizitia de echipamente care utilizeaza surse regenerabile de energie: TURN DE ILUMINAT
MOBIL CU PANOU FOTOVOLTAIC – 1buc
- S-au creat 5 noi locuri de muncă din care un loc de munca din categoriile defavorizate,
Proiectul vizeaza si un impact la nivel de strategii tehnice, avand in vedere ca la final va propune un mod de executare
al lucrarilor la un nivel calitativ superior, inovativ pentru dezvoltarea si imbunatatirea proceselor tehnice actuale, bazat
pe utilizarea mijloacelor fixe achizitionate prin proiect in procesul de executare al lucrarilor de pregatire a terenului.
Impactul proiectului la nivelul localității/regiunii este dat de faptul că prin această investiție va contribui la dezvoltarea
caracterului inovativ al activitatii, determinând prin noile contracte reinvestirea resurselor financiare încasate în
comunitatea locală aducând în felul acesta un aport la dezvoltarea acesteia si implicit, la crearea de noi locuri de
munca.
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