
  

 

 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Data publicării 25.09.2020 
 

Anunț începere proiect 
 

Titlul proiectului: Cresterea competitivitatii si a productivitatii firmei MERK CLASS SRL prin achizitia de 

utilaje si echipamente moderne, eco-eficiente 

Numele beneficiarului: MERK CLASS SRL 

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)  

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) 

Valoarea totală a proiectului: 1,337,426.13 lei 

Finanțarea nerambursabilă: 899,110.00 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 764,243.50 lei 

 
Proiectul „Cresterea competitivitatii si a productivitatii firmei MERK CLASS SRL prin achizitia de utilaje si 

echipamente moderne, eco-eficiente”, cod MySMIS 132767, finanțat prin Programul Operațional Regional 

2014-2020 este implementat de către MERK CLASS SRL și are o valoare totală de 1,337,426.13 lei, din care 

899,110.00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este 

implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație 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 este prevăzut a 

se derula în perioada 06.08.2020 – 30.06.2021. Obiectivele proiectului sunt: 

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei MERK CLASS SRL, ca urmare a 

introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societății, prin achiziţionarea de echipamente 

și utilaje tehnologice specializate. 

Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, 

prioritatea de investiții 2.1A ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, 

și anume consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive 

identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Introducerea unui nou produs cu ajutorul noului flux tehnologic prin achiziționarea unui utilaj pentru 

fasonarea oțelului. 

 



  

 

 

2. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și 

reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor 

în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului. 

3. Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane și păstrarea 

locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact beneficiar:  

 Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU,  nr. 43,  Bloc  2, Etaj  P, Ap. 2, Municipiul  Sibiu, jud. Sibiu  

Tel.  0745015116,  E-mail: merkclass@gmail.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 
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