
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ DE PRESĂ 

CURTEA DE ARGES, 28.01.2022 

ANUNT DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL 
„DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC VIPERCIG EUROPA SRL PRIN MODIFICAREA 

STRUCTURII DE PRODUCTIE A ATELIERULUI C1, P+1E”, SMIS 105305 
Numele beneficiarului: VIPERCIG EUROPA SRL 
Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 -Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice 
a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 
Numele Autoritatii de Management “Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei” 
Numele Organismului Intermediar “Agentia pentru Dezvoltare Regionala SUD MUNTENIA”  
Valoarea totala a proiectului: 1.041.926,39  lei 
Valoarea finantarii nerambursabile: 829.733,10 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR – 705.273,14 lei si din BS – 
124.459,96 lei. 
Contract de finantare: 1070/ 01.02.2018 
Perioada de implementare: 48 de luni, respectiv intre data de 01.11.2017 si data 31.01.2022. 
 
Locatia de implementare a proiectului: Municipiul CURTEA DE ARGES, Strada DANIEL STERESCU, Nr. FN, PCT. ZAVOI, PLAN 
CADASTRAL 84261, EXTRASCARTE FUNCIARA 84261, Judeţul ARGES, Regiunea Sud MUNTENIA.  
 
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezinta dezvoltarea microîntreprinderii SC VIPERCIG 
EUROPA SRL prin realizarea de investitii necesare pentru diversificarea activitatii prin producerea prelatelor din material textil, 
conducând la consolidarea pozitiei societatii pe piata comercializarii acestora. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. realizarea activitaþilor de proiectare si inginerie, management de proiect si informare si publicitate pe perioada de 12 luni având 
ca rezultat 1 proiect implementat; 
2. realizarea de lucrari de constructie pentru modernizarea a 1267,01 mp aferenti cladirii productive si dotarea acesteia cu 1 
echipament productiv si 1 echipament necesare pentru functionalitatea cladirii, pana la sfârsitul perioadei de implementare; 
3. crearea a 5 noi locuri de munca permanente pana la sfârsitul perioadei de implementare a proiectului cu respectarea principiului 
egalitaþii de sanse. 
 
Rezultate: 
1. 1 contract de proiectare si inginerie, 1 contract de management de proiect si 1 contract de informare si publicitate pana 
la sfarsitul perioadei de implementare având ca rezultat 1 proiect implementat; 
2. modernizarea a 1267,01 mp aferenti cladirii productive si dotarea acesteia cu 1 echipament productiv si 1 echipament necesare 
pentru functionalitatea cladirii, pana la sfârsitul perioadei de implementare; 
3. crearea a 5 noi locuri de munca permanente pana la sfârsitul perioadei de implementare a proiectului cu respectarea principiului 
egalitaþii de sanse 
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Impactul proiectului la nivelul regiunii este unul pozitiv, deoarece investiþia  contribuie la crearea de valoare adaugata din punct de 
vedere economic ca urmare a achizitiei echipamentelor  finantate ceea ce genereaza un surplus de venituri din activitatea noua ce 
va conduce la dezvoltarea a pietei de prelate, huse si copertine. Din punct de vedere social, implementarea proiectului a contribuit 
la combaterea somajului in regiune prin crearea a 5 noi locuri de munca.  
 
Date de contact: 
Persoana de contact: Malec Leonard Bogdan  ADMINISTRATOR  
Tel/fax/email: 0727893929 / leonard.malec@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIPERCIG EUROPA SRL 
Municipiul Curtea de Arges, România, Str. Daniel Sterescu nr. FN, Punctul Zavoi, judeþul Arges, cod postal -, România 

Tel/fax/email: 0727893929 / leonard.malec@gmail.com 


