COMUNICAT DE PRESĂ
Data: August.2018

ANUNT DE FINALIZARE A PROIECTULUI
SC GLCS CONSTRUCT SRL, cu sediul în sat Beregsău Mare, comuna Săcălaz, str. Cununa, nr. 8, camera 1,
Judetul Timis, Romania si punct de lucru in Municipiul Timisoara, str. Tosca, nr. 21, Judetul Timis, Romania, a
derulat, începând cu data de 12.12.2017 si avand ca termen de finalizare data de 31.12.2018, proiectul
„ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LA GLCS CONSTRUCT SRL”, cod SMIS 113539, cofinanțat
prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 784 / 12.12.2017.
Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunatatirea
competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1 - „Promovarea spiritului
antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi
intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.
Valoarea totală a proiectului este de 906.340,20 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 601.304,34
lei din care valoare eligibila nerambursabila din FEDR este 511.108,69 lei iar valoare eligibila nerambursabila din
bugetul national este 90.195,65 lei.
Obiectivul general al proiectului este acela de a creste competitivitatea societatii prin achizitia de echipamente noi
si moderne.
Rezultatele proiectului sunt: achizitionarea urmatoarelor utilaje si echipamente: pompa de beton (1 buc),
miniincarcator (1 buc), placa compactoare reversibila (1 buc), rigla vibranta (1 buc), finisor pentru beton (1 buc).
Impactul proiectului la nivelul Municipiului Timisoara, Judetul Timis, Regiunea Vest este: crearea si mentinerea de
noi locuri de munca care sa dezvolte si sa extinda capacitatea de productie a societatii, reusindu-se crearea a 5 noi
locuri de munca precum si sa automatizeze principalele procese tehnologice care sa duca la cresterea cifrei de
afaceri.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Robin – Claudius STIRBU
Funcţie: Administrator
Tel. 0721/903.721, e-mail: glcsconstruct@gmail.com
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
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