
            

 

                                            

 
Anunț de presă – finalizare proiect 

Data: Aprilie 2022  
 

Titlu: Dezvoltarea firmei IT Supermarket SRL 
 
 
 
 
Numele beneficiarului: IT Supermarket SRL  

Valoarea totala a proiectului: 863770.31 lei 

Finantarea nerambursabila: 580260.10 lei, din care: valoarea finantarii din FEDR: 493221.09 lei si 
valoarea finantarii din Bugetul National: 87039.01 lei  

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.07.2019- 30.04.2022  

Codul MySMIS: 131110  

 

Obiectivele proiectului:  

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei S.C. IT Supermarket S.R.L., 
ca urmare a introducerii de tehnologii noi, moderne în procesele de derularea a activității 
societății, prin achiziționarea de echipamente specializate  

 

Obiectivele specifice ale proiectului  

1. Introducerea unei activități noi ca urmare a inovarii și diversificării serviciilor prestate în cadrul 
firmei, cu ajutorul noului flux tehnologic- în trecut se realizau activități conform CAEN 6202 si 
CAEN 4741, prin implementare proiectului se vor presta servicii conform CAEN 7311 Activități ale 
agentiilor de publicitate  

2. Respectarea principiilor de dezvoltare durabila prin imbunatațirea calitații mediului 
înconjurator, prin recuperare si reciclare a deseurilor si imbunatatirea iluminatului la locatia de 
implementare  

3. Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane, pastrarea 
locurilor de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului si 
respectarea principiilor egalitatii de sanse, gen si discriminare, astfel: o persoana angajata va 
aparține unei categorii defavorizate. 



            

 

 

Rezultate care au contribuit la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele: 

 Prestarea unei noi tipologii de servicii, respectiv, servicii conform CAEN 7311 Activitati ale 
agentiilor de publicitate 

 S-a semnat un contract cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor si s-a optimizat 
consumul de energie prin eficientizarea iluminatului in cadrul locatiei de implementare, prin 
inlocuirea becurilor incandescente, cu becuri LED, a caror eficienta energetica este mai 
crescuta decat in becurilor traditionale. 

 S-au creat 5 noi locuri de munca 

 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: 

Proiectul a avut impact major la nivelul municipiului Targu Jiu prin diversificarea serviciilor 
necesare comunitatii si prin crearea a 5 locuri de munca dintre care un post este acoperit de o 
persoana dintr-o categorie defavorizata. De asemenea, echipamentele prevazute in prezentul 
proiect sunt de ultima generatie si functioneaza dupa o tehnologie avansata, astfel, comunitatea 
beneficiaza de servicii complete la standarde inalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 
 

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

IT SUPERMARKET SRL 
Date de contact: Holtea Ilie, tel: 0729199894, 

email: office@itsupermarket.ro 

http://www.inforegio.ro/
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