Titlul proiectului:
„Diversificarea activității economice desfășurată de S.C. ENASANPLAST S.R.L. prin
achiziționarea de utilaje și echipamente performante specifice execuției lucrărilor de
pregătire a terenului”
Denumirea beneficiarului: SC ENASANPLAST SRL
În cadrul Programului Operațional 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 – 2.1.A Microîntreprinderi, SC
ENASANPLAST SRL a obținut finanțare pentru proiectul „Diversificarea activității economice
desfășurată de S.C. ENASANPLAST S.R.L. prin achiziționarea de utilaje și echipamente
performante specifice execuției lucrărilor de pregătire a terenului”, cod SMIS 103756.
Scopul proiectului:
Diversificarea activității economice desfășurată de operatorul economic S.C. ENASANPLAST S.R.L.
prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante specifice execuției lucrărilor de
pregătire a terenului.
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului:
Creșterea performanței economice a S.C. ENASANPLAST S.R.L. - în vederea stimulării
competitivității sectorului privat din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Asigurarea capacității logistice de execuție a lucrărilor de pregătire a terenului prin achiziționarea
de utilaje și echipamente specifice moderne.
Rezultatele proiectului:
1. Baza logistică echipată cu utilaje și echipamente specifice lucrărilor de pregătire a terenului
de ultimă generație
Investiția propusă prin proiect a vizat echiparea bazei logistice a firmei cu utilaje și echipamente
specifice lucrărilor de pregătire a terenului, respectiv achiziționarea următoarelor active
corporale:
- 2 buldoexcavatoare;
- 1 mini-încarcator frontal;
- 1 container de șantier;
- 1 sistem de panouri fotovoltaice.

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

2. Livrabile obținute în contextul realizării acțiunilor de management prevăzute la nivelul
proiectului;
Ca urmare a implementării activităților de management prevăzute în cele două etape de
maturitate ale proiectului, respectiv în faza de elaborare și de implementare, au rezultat o serie
de livrabile, după cum urmează:
- cererea de finanțare și planul de afaceri aferente activității de pregătire a proiectului pentru
depunere;
- documentațiile de achiziții și contractele aferente echipamentelor și serviciilor incluse în buget;
- documente justificative aferente contractelor de achiziții încheiate (facturi, documente de plată,
certificate de garanție, etc.);
- materiale publicitare și de informare (comunicate de presă, etichete autocolante, panou
temporar, placă permanentă);
- CV-uri, fișe de post și contracte de angajare pentru locurile de muncă nou create;
- rapoarte de progres trimestriale;
- cereri de plată și cereri de rambursare aferente activității de plată și rambursare a cheltuielilor
proiectului;
- documentații de actualizare a prevederilor contractului de finanțare.
3. Creșterea numărului mediu de angajați în vederea dimensionării volumului de resurse umane
în acord cu noua bază materială existentă
În contextul dezvoltării bazei logistice a firmei, în faza de implementare a investiției, S.C.
ENASNPLAST S.R.L. și-a păstrat numărul mediu de salariați înregistrat în exercițiul financiar
aferent anului 2015 (6 salariați), iar în faza de operare a investiției, beneficiarul finanțării
nerambursabile și-a crescut numărul mediu de salariați cu 5 persoane în vederea acoperirii
necesarului de personal, în contextul abordării unui nou domeniu de activitate.
Data de începere a perioadei de implementare: 30.09.2015
Data de finalizare a perioadei de implementare: 28.02.2019
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro),
precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și
pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro)

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
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