Comunicat de presă
Data: Ianuarie 2019
Finalizare proiect ”Extnderea capacității de producție a SECURIT GRUP SRL”
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional
2014-2020 și SECURIT GRUP SRL în calitate de Benefciar, comunică fnaliaarea proiectului ”Extinderea
capacității de producție a SECURIT GRUP SRL”, Cod SMIS 116461, in baaa contractului de fnanțare
nerambursabilă nr. 1628/29.03.2018. Proiectul a fost fnanțat în cadrul Regio - Programul Operațional
Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Deavoltare Regională.
Obiectvul general al proiectului: Diversifcarea producției prin extinderea spațiului de producție cu 1275 mp.,
adaptarea instalațiilor aferente construcției existente la normativele in vigoare si achiaiționarea de noi
echipamente de producție cu un nivel ridicat de tehnologiaare si automatiaare, cu asigurarea principiilor
deavoltării durabile si egalității de șanse, prin moderniaarea parcului tehnologic actual prin introducerea de
mijloace fxe corporale si necorporale.
Data începerii proiectului: 29.03.2018
Data fnalizării proiectului: 31.12.2018
Valoarea totală a proiectului: 5.699.849,60 lei, din care:
- 1.771.590,54 lei – Contribuția Uniunii Europene
- 312.633,64 lei - Contribuția Națională (buget)
- 3.615.625,42 lei – Contribuția Benefciarului
Rezultatele proiectului:
Realiaarea unei investiții inițiale prin extinderea capacitații de producție a unității, respectiv prin creșterea
volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate viaat de investiție (CAEN 3299).
Extinderea spațiului de producție cu 1275 mp, achiaiționarea a 21 de active tangibile (echipamente de lucru), 2
active intangibile si a unei instalații de iluminare alimentata cu panouri fotovoltaice.
Impactul investției: proiectul contribuie la creșterea numărului de salariați (5 noi locuri de munca).
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