
 

 

 

      

Comunicat de presă 
 

                             Data 01.07.2020 

Lansarea proiectului „ Dezvoltarea societății PREST DAICASERV SRL prin achiziția 

unor utilaje pentru efectuarea de lucrări de construcții ” 
S.C PREST DAICASERV S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Dezvoltarea 
societății PREST DAICASERV prin achiziția unor utilaje pentru efectuarea de lucrări de construcții”, 
cod MySMIS 124460  , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: 
”Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2.A : 
“Schema de ajutor de stat regional pentru investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii 
economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020 – Apel ITI DD,  
prioritatea de investitii 2.2.A”. 

Valoarea totală a proiectului este de 7,595,227.36  lei, din care valoarea sumei nerambursabile 
este de 4,643,483.60 lei, din care contribuția FEDR este de 3,946,961.06 lei. 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției societății PREST DAICASERV SRL prin 
dezvoltarea unor servicii noi în Municipiul Tulcea, în domeniul lucrărilor de construcții drumuri și 
autostrăzi și prin utilizarea unui flux de servicii nou și inovativ pentru societate. Așadar, societatea 
își doreste dezvoltarea de servicii cu valoare adaugată mare, pe un segment de piață nou.  

Obiective specifice ale proiectului: 

1. Obiectivele specifice ale proiectului, prin care se urmareste atingerea obiectivului general, sunt:  

1. Achiziţionarea a 6 utilaje noi pentru dezvoltarea activităţii societăţii:Autogreder - 1 buc; Macara 
- 1 buc; Încarcator frontal - 1 buc; Buldozer - 20 t - 1 buc; Excavator șenile 17t - 1 buc; Excavator 
pneuri 15t - 1 buc. 

2. Crearea de noi locuri de muncă, prin menținerea numărului mediu de angajați din anul 2017 și 
angajarea a 2 persoane noi prin intermediul proiectului și menţinerea lor până la sfârşitul 
perioadei de menţinere obligatorie a investiţiei (3 ani), dintre care cel puţin 1  persoană angajată  
din categorii defavorizate; 

3. Creşterea cifrei de afaceri a societăţii, previzionându-se o creştere de cca 45 % în anul 1 după 
finalizarea implementării proiectului, fata de ultimul exerciţiu financiar încheiat; 

Durata de implementare a proiectului este de 37  luni:  respectiv de  la data 01.03.2018 până la 
data 31.03.2021 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la PREST DAICASERV S.R.L. cu sediul în Municipiul Hațeg, 
Strada Independenței, Bloc Bucura 1 ,Scara C, Apartament 30, Județul Hunedoara, telefon: 
0752303039 email: office.prestdaica@gmail.com persoană de contact Daniel Marius Stemer 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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