
  
 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Data publicării Noiembrie 2022 

 

Anunț începere proiect “Diversificarea produselor întreprinderii 
GINMOB DESIGN SRL prin investiții în active corporale și necorporale” 

 

Titlul proiectului:  „Diversificarea produselor întreprinderii GINMOB DESIGN SRL prin investiții în active 
corporale și necorporale” 

Numele beneficiarului: SC GINMOB DESIGN SRL  

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 

Numele Autorității de Management: MLPDA  

Numele Organismului Intermediar: ADR Centru 

Valoarea totală a proiectului: 681,941.68 RON 

Finanțarea nerambursabilă: 486,489.17 RON 

Data începerii și data finalizării: 01/07/2019 – 30/11/2022 

Codul MySMIS: 131071 

 

Proiectul „Diversificarea produselor întreprinderii GINMOB DESIGN SRL prin investiții în active 

corporale și necorporale” cod MySMIS 131071, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 
program implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în 
calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al 
programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. 
 

Obiectivul(ele) proiectului:  
 

„Obiectivul general al proiectului creșterea competitivității firmei SC GINMOB DESIGN SRL, ca 
urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesul de lucru a societății, prin achiziționarea de 
echipamente și utilaje tehnologice moderne în procesele de lucru ale societății” 

   

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 

 

Introducerea de 2 produse noi ca urmare a inovării şi diversificării proceselor în cadrul firmei prin 

achiziționarea: Circular cu masă mobilă, Centru de prelucrare vertical, Mașină unilaterală de aplicat cant, 
Software Design PRO  

 

Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și 
reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în 
perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.  

 

Dezvoltarea resurselor umane din cadrul microîntreprinderii prin angajarea unei persoane din 
categoria persoanelor defavorizate și păstrarea locurilor de muncă existente, precum și a celor nou create 
pe toată perioada de durabilitate a proiectului. 

 

Rezultatele proiectului:  



  
 

 

Inovarea fluxului tehnologic prin două produse noi – achiziționarea de Circular cu masă mobilă, 
Centru de prelucrare vertical, Mașină unilaterală de aplicat cant, Software Design PRO 

 

Masuri implementate pentru respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de 
șanse, de gen si nediscriminare prin: o persoana angajata din categorii defavorizate, echipamentele 

achiziționate pot fi operate si de persoane cu dizabilități, contractarea unor servicii de colectare selectivă a 
deșeurilor   

Impactul proiectului la nivelul regiunii: proiectul a condus la dezvoltarea activității firmei prin 

introducerea  de două noi produse și prin păstrarea locurilor de muncă dar și angajarea unei persoane din 

categoria persoanelor defavorizate  

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact beneficiar:  

 Adresa: Municipiul Blaj, strada Eroilor, Bloc 31, Ap. 23, Județ Alba, România, Tel: 0765338632, E-mail: ginmobdesign@gmail.com 

www.regio-adrcentru.ro 

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

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

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

 

http://www.inforegio.ro/

