Informare asupra proiectului
„Competitivitate prin utilaje performante”
și a rezultatelor sale

S.C. GENERAL PRO INVEST S.R.L. a implementat proiectul „Competitivitate prin utilaje
performante”, Cod SMIS 27842, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul major de intervenție
4.3.”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.
Proiectul se va derula în perioada 01.01.2014–30.06.2014 în localitatea Cluj-Napoca,
județul Cluj, având o valoare totală de 1.036.962,40 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă a fost de 825.056,93 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității societății prin
achiziționarea unui excavator pe șenile și a unui cilindru compactor, care se utilizează atât la
construcțiile de drumuri, cât și la lucrări de excavații și săpături pentru propriile construcții.
Obiective specifice obţinute ca urmare a implementării proiectului sunt următoarele:
 creşterea productivităţii firmei;
 creşterea progresivă a principalilor indicatori financiari anuali, respectiv a cifrei de
afaceri nete şi a profitului obţinute din activităţi prestate;
 creşterea numărului de locuri de muncă.
Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt:
administrațiile publice locale din Regiunea Nord-Vest: consilii locale și consilii județene
(pe termen mediu);
 Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi
și Drumuri Naționale (pe termen lung);
 clienți care solicită și beneficiază de serviciile firmei pentru construcția de drumuri
legate de construcții rezidențiale sau nerezidențiale – persoane fizice sau juridice
(dezvoltatori imobiliari, proprietari și asociații de proprietari de imobile) (pe termen
lung).
Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt cei 2 asociaţi ai firmei şi 7 angajați ai SC
General Pro Invest SRL care se bucură de dezvoltarea firmei prin creşterea productivităţii, a
cifrei de afaceri, a suplimentării forţei de muncă ca rezultat a implementarii proiectului.


Activitățile desfășurate în vederea implementării proiectului au fost următoarele:

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Activitatea 1.
Activitatea 2.
Activitatea 3.
Activitatea 4.

Promovarea proiectului
Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a utilajelor
Selectarea şi angajarea personalului
Monitorizare şi evaluare

Proiectul are în vedere protecţia mediului şi eficienţa energetică prin achiziţia de
tehnologii noi, de ultimă generație, cu impact redus asupra mediului şi consum cât mai redus
posibil de carburanţi.
În urma finalizării proiectului se vor obtine următoarele rezultate: achiziționarea unui
excavator pe șenile și a unui cilindru compactor, creşterea productivităţii firmei, a cifrei de
afaceri şi a profitului și crearea a 4 noi locuri de muncă în cadrul companiei. Toate aceste
rezultate contribuie la creșterea competitivității societății și dezvoltarea mediului economicosocial din regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

Date de contact: S.C. GENERAL PRO INVEST S.R.L.
Loc.Cluj-Napoca, Str.Plopilor, Nr.68, Ap.79, Jud.Cluj
Kovacs G. Zoltan-Gyorgy, Administrator
Tel. 0264/445.588, 0730.563.116
Fax 0264/445.588
E-mail: mail@generalproinvest.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.
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