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

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

 

Scurtă descriere a proiectului 

 

ATELIERUL DE PROIECTARE 2 

Numele beneficiarului: Electric Standard Prest SRL   

Codul MySMIS al proiectului 134228 derulat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020 

Scopul proiectului : Largirea spectrului si cresterea complexitatii serviciilor prestate ( dezvoltare prin 

diversificare), cu implicatii directe asupra randamentului muncii, a eficientei exploatarii capitalului uman si a 

rezultativitatii economice. Integrarea activitatii curente intr-un flux modern, complex si integrat de servicii legate 

de sistemele electronice de alarma din orice domeniu ( antiefractie, incendiu, poluare etc) 

Obiectivele specifice ale proiectului: Cresterea complexitatii si cuprinderii serviciilor oferite in domeniul 

consultantei tehnice ingineresti. Asigurarea unui spectru mai larg de servicii clientilor deja existenti si celor 

potentiali, pentru realizarea integrala a lucrarilor ce tin de instalatii si proiectare. 

Fidelizarea fortei de munca prin oferirea unor conditii favorabile de dezvoltare profesionala, cu acces la 

tehnologii noi, moderne. Exploatarea la maxim a oportunitatilor legate de desfasurarea in perioada anterioara a 

unor activitati similare cat si a expertizei administratorului , a dotarii tehnice si a pozitiei pe piata) 

Rezultatele proiectului : Cash flow pozitiv si profit din primul an dupa finalizarea implementarii proiectului. 

Cresterea numarului de locuri de munca cu minim 3 angajati, cel putin in primul an dupa implementarea 

proiectului. Cresterea numarului de clienti, a complexitatii si valorii lucrarilor efectuate. 

Data semnării contractului de finanțare 18.09.2020 

Perioada de implementare a proiectului  29 luni , respectiv 01.10.2019-28.02.2022 

 

Valoarea totală a contractului de finanțare : 1.078.330,14 RON 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 598.434,43 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 105.606,08 

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare 704.040,51 RON 

 

„Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro.   

 

 

 

DATE DE CONTACT ELECTRIC STANDARD PREST SRL 

Simeria, str. Libertatii nr.39, jud Hunedoara Persoana de contact: Stefan Alexandru Krech , administrator 

office@esp-solutions.ro  tel/fax: 0254261153 mobil: 0765508531 

ESP Security@espsolutions1997 

 

http://www.fonduri-ue.ro/

