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Data 11.09.2018
Lansarea proiectului „Achiziție echipamente și utilaje necesare
instalațiilor sanitare, ISU și de aer condiționat”
CLIMA SERVICE S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Achiziție echipamente
și utilaje necesare instalațiilor sanitare, ISU și de aer condiționat”, cod MySMIS 110143, finanțat
prin Programul Operaţional 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.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud‐Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 743.973,73 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este
562.669,20 lei.
Obiectivul general al CLIMA SERVICE SRL, este să urmărească Obiectivul strategic al POR, care
constă în sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor
regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice.
Obiectivul specific al investiției urmărește atingerea obiectivului specific al acestei axe prioritare, și
anume consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive
identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare.
Obiectivele directe ale proiectului sunt:
• Crearea unui număr de 1 nou loc de muncă;
• Creșterea eficienței prin utilizarea de tehnologii moderne;
• Flexibilitate și capacitate crescută în selectarea și satisfacerea cererii de piață;
• Creșterea capacitații concurențiale prin calitate, preț, garanție, termen de livrare.
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv de la data 01.06.2018 până la
data 31.05.2019.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Ionel Aldea, e‐mail: climaservicebuzau@yahoo.com, tel: 0744797211
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