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GARNITURI HIDRAULICE SRL - informează 

lansarea implementării proiectului “Consolidarea pozitiei pe piata si cresterea competitivitatii SC 

GARNITURI HIDRAULICE SRL, prin achizitia de utilaje performante”, începând cu data semnării contractului 

de finanțare 03.08.2020 si pana la data de 31.08.2021. 

 

Proiectul “ Consolidarea pozitiei pe piata si cresterea competitivitatii SC GARNITURI HIDRAULICE SRL, prin 

achizitia de utilaje performante”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este 

implementat de către S.C. GARNITURI HIDRAULICE S.R.L. și are o valoare totală de 783,920.22 lei, din care 

525,299.15. lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  Programul Operațional Regional 2014-2020 este 

implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism 

intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.         

 

Proiectul S.C. GARNITURI HIDRAULICE S.R.L. consta in Consolidarea pozitiei pe piata a SC GARNITURI 

HIDRAULICE SRL in domeniul productiei garniturilor pentru aplicatii hidraulice si pneumatice. Premisa 

îndeplinirii acestui obiectiv o reprezinta îmbunatatirea procesului de productie prin utilizarea noilor 

tehnologii si majorarea capacitatii de productie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea 

achizitionarii de mijloace moderne, de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat.. În urma 

realizării acestei investiții societatea va crea 3 locuri de munca. 

 

 

 

 

 

 

Date de contact beneficiar: S.C. GARNITURI HIDRAULICE S.R.L. 

CUI: RO 31331217, Numar de înregistrare la Registrul Comertului: J 32/204/2013 

Adresa: Mun. Sibiu, România, Str. PROF. AUREL POPA nr. 5-7, AP 15, judetul Sibiu, Cod postal 550077 

Telefon: 0728569024, Mail: garniturihidraulice@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. 

S.C. GARNITURI 

HIDRAULICE S.R.L.. 
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