
 

 

 

      

Anunț de presă 
                             Data 01.03.2023 

Finalizarea proiectului „Imbunătăţirea competitivităţii companiei ADECO GENERAL DISTRIB S.R.L.” 

ADECO GENERAL DISTRIB S.R.L., în calitate de Beneficiar, a derulat proiectul „Imbunătăţirea competitivităţii 

companiei ADECO GENERAL DISTRIB S.R.L.”, cod SMIS 133622, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A: 

“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea 

creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri”. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de 

Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud – Est, în calitate de Organism 

Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 1.087.100,06 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 

730.657,83  lei. 

Obiectivul strategic al companiei este acela de a produce și furniza mobilier de înaltă calitate în conformitate cu 

cerințele clientului din diferite materiale (PAL, MDF, lemn masiv), cu accent deosebit pe cooperarea cu clientul și 

profesionalism, oferind produse la cel mai bun raport calitate/preț, în timpul agreat și la un cost real.  

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

 Inființarea unei capacității de producție mobilier prin achizitionarea în maxim 15 luni de la data semnarii 

contractului de finanțare a 8 active corporale (1 centru de frezare si gaurire cu CNC, 1 circular de taiat in 

pachet, 1 masina de aplicat automat cant pe drept, 1 masina de aplicat manual cant pe rotund, 1 compresor, 

1 exhaustor – model A, 1 exhaustor – model B, 1 sistem panouri solare); 1 activ necorporal (soft integrat de 

proiectare); 15 proiectoare LED pentru eficientizarea iluminatului in spatiul de producte; 5 pubele 120L 

pentru cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor 

 Dezvoltarea capacităţii administrative prin efectuarea judicioasă a procedurilor de achiziţii (achiziţia de 

active, servicii de promovare şi de consultanţă) şi prin realizarea rapoartelor de implementare/management 

pe toata perioada de pregătire, implementare şi sustenabilitate a proiectului; 

 Creşterea vizibilităţii companiei prin promovarea, în conformitate cu cerintele Manualului de Identitate 

Vizuala, a proiectului, finanţatorului şi programului de finanţare aferent pe perioada de implementare şi 

monitorizare a acestuia.  

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Crearea si menținerea a 5 locuri de muncă dintre care 2 locuri de 

munca vor fi destinate persoanelor din categorii defavorizate care sa dezvolte și sa creasca productivitatea muncii 

prin echipamentele achiziționate și implicit a cifrei de afaceri. 

Durata proiectului este de 45 luni ( între data 01.07.2019 şi data 31.03.2023). 

Informaţii suplimentare se pot obţine la dl. Stuparu Constantin, Tel: 0724.015.550; E-mail: stuparucostel@yahoo.com 

ADECO GENERAL DISTRIB S.R.L. 

Sediul social: Str. Islazului, nr. 102, Sat Căpățânești, Comuna Mărăcineni, Județul Buzău  

J10/912/13.09.2016; CUI 36518268 
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