
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ DE PRESĂ 
      FINALIZARE PROIECT 

Giurgiu, 11 septembrie 2020         

 

Proiectul  “DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRESTARE LUCRARI A STIROM STEEL SRL”, finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității 

întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în 

special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, 

inclusiv prin incubatoare de afaceri, Obiectiv specific - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în 

domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri,  este implementat de către STIROM STEEL SRL și 

are o valoare totală de 1,031,673.41 LEI, din care 693,561.96 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 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, organism intermediar al 

programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.   

Obiectivul general al proiectului: Cresterea competitivitatii STIROM STEEL SRL prin achizitia de utilaje 

pentru lucrari de pregatire a terenului 

Obiective specifice ale proiectului:  
1. Obiectiv specific 1: Dezvoltarea de noi servicii pentru lucrari specializate de pregatire a terenului intr-
o perioada de 12 luni de la finalizarea proiectului; 
2. Obiectiv specific 2: Crearea a 5 noi locuri de munca permanente (pentru cel putin 3 ani) intr-un 
termen de 12 luni de la semnarea contractului de finantare; 
3. Obiectiv specific 3: Extinderea serviciilor oferite prin patrunderea pe noi piete geografice (regiunea 
Sud Muntenia, in special judetul Giurgiu) in termen de 12 luni de la semnarea contrctului de finantare. 
Indeplinerea obiectivelor specifice propuse concura la atingerea obiectivului general. Acestea sunt 
realiste, definite in timp si realizabile. 
 
In urma implementarii proiectului s-au realizat urmatoarele rezultate: 

1. S-au achizitionat urmatoarele echipamente: 
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Nr. crt. 
Denumirea lucrărilor / bunurilor/  

serviciilor 
UM Cantitate 

 1 Buldoexcavator Buc. 1 

 2 Miniincarcator rigid Buc. 1 

3 Miniexcavator pe senile Buc. 1 

4 Compactor pe asfalt Buc. 1 

 
2. Prin proiect s-au angajat 5 persoane din care una din categoria celor defavorizate care vor asigurarea 
efectuarea cu succes a comenzilor noi primite de societate 
 
Impactul investitiei: in urma implementarii proiectului societatea si-a diversificat categia de produse pe 

care le putea executa (atat din punctul de vedere al numarului de produse cat si din punct de vedere al 

complexitatii operatiunilor necesare pentru reralizarea acestora). Totodata, fata de momentul realizarii 

cererii de finantare, societatea si-a completat si resursa umana necesara prin crearea a 5 locuri de 

manuca si angajarea de personal care a fost specializat la locul de munca. 

Valoarea totală a proiectului 1,031,673.41 LEI 

Finantarea solicitată din FEDR: 589.527,67 LEI  

Codul SMIS al proiectului este 109334 

Manager de proiect: Adriana Racu, 0721.561.525, adriana.racu2m@gmail.com 

 

 

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

Guvernului României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


