
 

 

 

      

 
Anunț de presă 

 

                          Data: zz/ 05/ 2018 

Lansarea proiectului „Dezvoltarea activității EDIFICIO ENGINEERING S.R.L prin achiziția de 
echipamente performante” 

 
EDIFICIO ENGINEERING S.R.L, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea 
activității EDIFICIO ENGINEERING S.R.L prin achiziția de echipamente performante”, cod SMIS 
111635, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 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 și Administrației Publice, 
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în 
calitate de Organism Intermediar. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 1.379.294,52 lei, din care valoarea sumei nerambursabile 
este de 894.417,51 lei. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în pătrunderea și consolidarea poziției pe piața locală și 
regională a companiei EDIFICIO ENGINEERING S.R.L în domeniul execuției de lucrări de construcții 
a clădirilor nerezidențiale, și anume hale industriale pe structură metalică. 
Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al priorității de investiții 
2.1 de consolidare a poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și 
PDR-uri, și anume pătrunderea și consolidarea poziției pe piață a companiei EDIFICIO 
ENGINEERING S.R.L în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în domeniul competitiv identificat 
prin Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud-Est și în Strategia Națională de Competitivitate 2014-
2020, prin specializare și inovare de produs și proces în domeniul prioritar de specializare F. 
Construcții, proiectul având impact la nivel regional (Sud-Est). 
 
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv între 01.02.2017 și 31.01.2019. 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la EDIFICIO ENGINEERING S.R.L, cu sediul în Comuna 
Budești, Sat Racovița, nr. 140, Județul Vâlcea, telefon: 0727.337.267, e-mail: 
ciutacuadriana@yahoo.com, Persoană de contact: Ciutacu Nicoleta - Adriana. 
 
 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


