ANUNȚ DE PRESĂ
Pitesti, 07.11. 2018
Inchiderea proiectului ”ACHIZITIE UTILAJE TEHNOLOGICE DE CONSTRUCTII IN CADRUL SC AGROCONCRET FACTORY SRL”
AGROCONCRET FACTORY SRL anunţă inchiderea implementării proiectul: ” ACHIZITIE UTILAJE TEHNOLOGICE DE CONSTRUCTII IN
CADRUL SC AGROCONCRET FACTORY SRL” cu COD SMIS 108328, finanţat din Programul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii 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.
Autoritatea de Management Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice Organism Intermmediar pentru Programul
Operarional Regional 2014-2020 - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia
Proiectul se implementează în perioada 15.10.2016 – 09.11.2018
Obiectivul general al proiectului este reprezentat prin consolidarea si dezvoltarea durabila a firmei AGROCONCRET FACTORY SRL si
consta in intarirea pozitiei pe piata si cresterea capacitatii de a se confrunta cu presiunile concurentiale crescande, valorificand
oportunitatile existente in domeniul constructiilor. In acest sens, proiectul propune lansarea activitatii de prestarii servicii in
domeniul lucrarilor de constructii prin achizitionarea de echipamente performante, moderne, de ultima generatie, focalizandu-se
asupra dezvoltarii noului flux tehnologic.
Obiective specifice ale proiectului: Prin proiectul propus spre implementare, SC AGROCONCRET FACTORY SRL urmareste
atingerea urmatorului set de obiective specifice:
OS.1. Economice
 Cresterea nivelului de clienti si cereri
 Cresterea productivitatii muncii prin diminuarea timpului de prestare a unui serviciu finit, obiectiv realizabil numai prin
implementarea investitiei
 Atragerea de noi clienti
 Intensificarea comenzilor din partea clientilor deja existenti
 Dezvoltarea de noi servicii menite sa vina in intampinarea nevoilor clientilor: servicii de inalta calitate.
 Castigarea unei cote de piata superioara celei din anul 2016
 Dobandirea unei imagini favorabile pe piata locala
OS.2. Financiare
 Cresterea profitabilitatii societatii.
 Scaderea cheltuielilor firmei prin tehnologizare si implementarea de metode si tehnici eficiente.
 Cresterea nivelului cifrei de afaceri ca urmarea a implementarii proiectului
Obiectivele financiare vor putea fi atinse de catre beneficiar dupa implementarea proiectului, se preconizeaza o crestere a
profitului chiar in primul an de utilizare a echipamentelor tehnologice.
OS.3. Tehnologice
 Achizitia de noi echipamente tehnologice care vor incepe a fi folosite imediat dupa implementarea proiectului, deoarece
sunt foarte importante pentru desfasurarea activitatii firmei.



Dezvoltarea si eficientizarea fluxului tehnologic prin insertia de noi tehnologii care sa raspunda optim la cerintele
clientiilor nostri, va avea loc imediat dupa organizarea licitatiei si contractarea furnizorului.

OS.4. Sociale
 Cresterea sigurantei ocupationale pentru populatia locala
 Dezvoltarea mediului de afaceri local si a potentialului economic
 Atragerea de noi investitii in zona prin impulsul oferit de exemplul unei afaceri existente profitabile
 Instruirea specializata a personalului (atat a personalului existent cat in urma derularii proiectului)
Obiectivele de tip social se vor realiza atat de la semnarea contractului de finantare, cat si dupa achizitia echipamentelor.
OS.5. De mediu

Limitarea impactului de mediu prin trecerea de la echipamente uzate la echipamente noi, respectand prezentele
standarde europene, se rezuma la achizitia de noi echipamente care vor comsuma mai putin.
Rezultatele: realizarea aportului propriu in valoare de 317.282,40 lei, numarul mediu de angajati: 7, crearea de noi locuri de
munca: 4 angajari.
Investitia realizata a avut ca impact crearea a 4 noi locuri de munca in cadrul firmei.
Proiectul va fi implementat in: Municipiul Pitesti, str. Fratii Turnavitu, nr. 1, teren intravilan – 1Cc, avand numar cadastral 97746, in
suprafata de 400 mp, judetul Arges.
Cod SMIS proiect: 108328
Proiectul are o valoare totală de 1.102.249,40 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 784.967,00 lei, astfel: valoare eligibila
nerambursabila din FEDR este de 667.221,95 lei, iar valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de: 117.745,05 lei

Persoana de contact este Popa Dragos-Georgian, tel.: +4 0735156356,
e-mail: andrei_popa82@yahoo.com
SC AGROCONCRET FACTOY SRL

