
 

 

 

 
 

 

IANUARIE 2021 

 
„HALA PRODUCTIE CONFECTII TEXTILE”

  

RESITEX GROUP S.R.L., cu sediul in  mun. Deva, str. B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, Bl. 6, Sc. 1, Et. 1, Ap. 8, 
jud. Hunedoara, cod postal 330058, România anunță derularea incepand cu 16.12.2020 a proiectului „HALA 
PRODUCTIE CONFECTII TEXTILE” - cod SMIS 136536, finanțat în cadrul Regio - Programul Operațional 
Regional 2014- 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, 
Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și 
dezvoltarea serviciilor. Proiectul se va finaliza la data de 31.10.2022. 

Contractul de finanțare nr. 6376 a fost semnat în data de 16.12.2020, de către RESITEX GROUP S.R.L. 
în calitate de beneficiar și Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei în calitate de Autoritate 
de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru 
Regio-Programul Operațional Regional. 

Obiectivul general al proiectului este : 
Imbunatatirea competitivitatii firmei prin crearea unei noi unitati de productie in domeniul textil. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Construirea si dotarea unei noi hale de productie in domeniul textil. 
2. Cresterea numarului mediu de salariati ai firmei de la 64 la 70 de angajati. 

Rezultatele proiectului: 
1. Construirea si dotarea cu echipamente mai performante a unei noi hale de productie in domeniul textil. 
2. Crearea a 6 noi locuri de munca pe urmatoarele posturi: 1 Inspector resurse umane, 1 Operator 

logistica, 1 Economist si 3 Muncitori calificati – Operatori masina cusut / croit. 

3. Informare si publicitate aferenta proiectului conform MIV POR 2014-2020. 
Valoarea totală a proiectului este de 4.942.168,39 lei, din care asistenta financiara nerambursabila 

solicitata 1.905.596,99 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR 1.619.757,45 lei, valoarea eligibila 
nerambursabila din bugetul national 285.839,54 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 1.960.687,45 lei. 

Proiectul va fi implementat în mun. Hunedoara, str. Latureni, FN, jud. Hunedoara. 
Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la sediul firmei din mun. Deva, str. B-dul Iuliu 

Maniu, nr. FN, Bl. 6, Sc. 1, Et. 1, Ap. 8, jud. Hunedoara, cod postal 330058, România, Tel : 0722285365, E-mail:  
ion.resiga@resitex.ro. 

 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
 

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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