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         Proiect „Extindere hală de producție” 

 
 

GROVINVEST SRL este beneficiarul proiectului „Extindere hală de producție”, cod SMIS 115514, co-
finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio - Programul 
Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-
Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.  

Valoarea totală a proiectului este de 9.727.962,83 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 
4.515.921,07 lei, din care contribuția UE din FEDR este de 3.838.532,92 lei și contribuția națională este de 
677.388,15 lei. 

Proiectul s-a implementat la sediul firmei din orașul Jibou, str. Parc Industrial, nr. 1, Jud. Sălaj.  
Data începerii proiectului a fost 01.05.2016. 
Perioada de implementare de după semnarea contractului de finanțare a fost 12.09.2018 – 31.07.2022. 

Scopul proiectului a fost creșterea competitivității firmei prin creșterea capacității de producție mobilier de 
spital. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 
1. Asigurarea spațiului necesar creșterii capacității de producție 
2. Asigurarea echipamentelor și a software-ului necesare desfășurării și optimizării activității 
3. Creșterea exportului, certificarea unui produs și punerea sub control a calității proceselor 

 
Rezultatele obținute în urma implementarii acestui proiect sunt următoarele: 

1. Extindere hală de producție, construire platformă betonată si rampă de acces camioane; 
2. Achizitia a 18 echipamente și dotări precum și a unui software de contabilitate; 
3. Firma a participat la un târg internațional în afara României; 
4. Firma și-a certificat activitatea conform standardelor ISO 9001; 
5. Proiectul include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței 
energetice și de asigurare a egalității de șanse și tratament. 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,                                
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  
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