Comunicat de presă
Data: 30.05.2021

COMUNICAT DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL
„Dezvoltarea activitatii PARDOSELI DESIGN SRL”, SMIS 131892

Tipul materialului: Comunicat de presa
Titlul proiectului: Dezvoltarea activitatii PARDOSELI DESIGN SRL
Numele beneficiarului: PARDOSELI DESIGN SRL
Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea si dezvoltarea activitatii firmei PARDOSELI DESIGN SRL prin achizitionarea
unor utilaje moderne, care sa conduca la imbunatatirea si eficientizarea fluxului tehnologic si dezvoltarea de noi servicii in
domeniul lucrarilor de pardosire. Prin indeplinirea obiectivului general al proiectului, societatea va deveni mai competitiva pe piata
constructiilor din Romania, concomitent cu derularea activitatii in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile (ca urmare a
achizitionarii unor echipamente si utilaje mai performante, mai eficiente din punct de vedere al consumurilor de resurse materiale,
cat si mai eficiente din punct de vedere economic: echipamentele vor sprijini intreprinderea in atragerea unui volum mai insemnat
de lucrari). Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la realizarea obiectivului prioritatii de investitii 2.1. ”Promovarea
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi,
inclusiv prin incubatoare de afaceri” – consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia
Naţională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea nivelului de dotare tehnica a firmei prin achizitia a 14 utilaje tehnologice si a unui kit fotovoltaic off -Grid, pana la
sfarsitul perioadei de implementare;
2. Crearea a 5 locuri de munca pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului. Din cele 5 locuri de munca nou create, cel
putin 1 loc de munca va fi destinat persoanelor din grupuri defavorizate;
3. Implementarea in conditii optime a proiectului prin achizitia de servicii de management de proiect si de informare si publicitate.
Valoarea totala a proiectului: 902,428.62 lei.
Valoarea finanțării nerambursabile: 606,674.71 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR 515.673,51 lei si valoare
nerambursabila din BS 91.001,20 lei.
Data începerii și finalizării proiectului: 01/06/2019 – 31/05/2021.
Contract de finanțare: 5333/ 25.04.2020
Codul MySMIS: 131892
Localizarea proiectului: Mun. Craiova, Str Pelendava, Nr. 27A, depozit in suprafata de 90 mp, jud. Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia.
Rezultatele proiectului:
1. Prin intermediul proiectului au fost achizitionate 14 utilaje tehnologice si a unui kit fotovoltaic off -Grid.
2. In cadrul proiectului au fost create 5 contracte noi de munca cu norma intreaga, incheiate pe perioada nedeterminata, din care
cel putin 1 contract este destinat persoanelor din categorii defavorizare. Persoanele au fost recrutate si selectate pe baza
competentelor detinute si a abilitatilor profesionale, si nu pe criterii discriminatorii precum vârsta, sex, religie, etnie, orientare
sexuala, etc. Publicitatea angajarii nu a inclus elemente cu potential de discriminare, iar cerintele locurilor de munca sunt
obiective.
3. Au fost incheiate 1 contract de servicii de informare si publicitate si 1 contract de servicii de management de proiect.
Impactul investitiei asupra regiunii este unul pozitiv, prin implementarea proiectulu sus mentionat societatea si-a sporit
competitivitatea, oferind servicii de pardosire de cea mai buna calitate, executate cu echipamente de ultima generatie care
incorporeaza tehnologii moderne si eficiente. Prin creearea celor cinci locuri de munca a contribuit la combaterea somajului in
regiunea Sud-Vest Oltenia.
Persoana de contact: VELEANU BOGDAN MARIUS- ADMINISTRATOR - Telefon: 0761276476; E-mail: pardoselidesign@gmail.com
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