
            

 

                                  

 

 

            

 

Data: IULIE 2021 

 

TITLUL PROIECTULUI: 

RETEHNOLOGIZAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE A FIRMEI SC TECNOCASA SRL 

Cod SMIS 2014+: 131730 

 

Proiect 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” 
Numele beneficiarului : SC TECNOCASA SRL Târgu Jiu 

Oobiectivul general al proiectului: 

”Creșterea si diversificarea activităților SC TECNOCASA SRL - pe principiile dezvoltării durabile, crearea de noi 
locuri de munca si reducerea decalajelor de productivitate existente fata de întreprinderile similare din cadrul 
Uniunii Europene” 

Oobiective specifice: 

1. Dotarea firmei cu echipamente noi, performante 

2. Reducerea consumului energetic 

3. Crearea de noi locuri de munca, promovarea produselor realizate si a proiectului 

Rezultate obținute: 

1. Un număr de 10 echipamentele de producție au fost livrate, instalate, puse in funcțiune si recepționate 

2. Sistemul de calcul si softul specializat livrate, au fost instalate, puse in funcțiune si recepționate 

3. Sistemul solar de economisire a energiei, a fost livrat, pus în funcțiuni si recepționat 

4. 3 noi CIM înregistrate, personalul instruit, campaniile media desfășurate, proiectul finanțat a fost 

implementat cu succes 

Impactul proiectului se regasește in principal prin îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea 

eficienței energetice, asigurarea egalității de șanse și tratament, facilități privind adaptarea infrastructurii 

pentru accesul persoanelor cu dizabilități, creșterea competitivitații intreprinderii pe piata de profil. 
 

Valoarea totala a proiectului: 835.796,34 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile : 596.952,08 lei 

Valoarea contribuției din FEDR: 507.409,26 lei 

Valoarea contribuției din bugetul național: 89.542,82 lei 

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.07.2020 – 30.06.2021 

 

 
 

Detalii suplimentare se pot obține de la: 

Persoana de contact: CĂTĂLIN-ION PUREC, Administrator 

Tel/ email: 0721-372237, e-mail: tecnocasa.srl@gmail.com  

 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

            
Comunicat de presa privind finalizarea implementarii proiectului 

Varianta avizata,


