„DEVINO: Dezvoltare si inovare”
DEROM TOTAL S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „DEVINO: Dezvoltare si inovare”, cod
SMIS 125369, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiți 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.
Durata de implementare a proiectului este de 52 luni: respectiv de la data 01.05.2018 până la data 31.08.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 7.016.386,37 lei, din care valoarea totală eligibilă 5.896.123,00 lei, valoare
totală contribuție publică 3.660.505,80 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 3.111.429,93, valoarea
cofinanţării eligibile a Beneficiarului 2.235.617,20 , valoarea neeligibilă inclusiv TVA 1.120.263,37 lei.
Obiectivul general al proiectului consta în consolidarea poziției pe piața regională a SC DeRom TOTAL SRL pe
baza utilizării potenţialului endogen al regiunii şi a tehnologiilor cu productivitate semnificativă, ca factor
promotor al dezvoltării, precum si dezvoltarea şi modernizarea afacerii prin achiziţionarea de utilaje noi şi
performante, astfel asigurându-se îmbunătăţirea capacităţilor de dezvoltare a serviciilor proprii şi contribuind,
implicit, la creşterea competitivităţii economiilor regionale şi naţionale, intervenind în mod direct în îndeplinirea
obiectivului specific al axei prioritare şi al priorităţii de investiţii.
Obiectivele specifice constau în:
1. OS1. Asigurarea condiţiilor pentru elaborarea, depunerea şi implementarea proiectului, respectiv: •
Proiect elaborat şi depus. • Managementul proiectului realizat. • Măsuri de informare şi publicitate
realizate. • Auditul financiar al proiectului realizat.
2. OS2. Dezvoltarea şi modernizarea afacerii în mod inovativ, cu respectarea principiilor privind
dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, prin: • Achiziţie utilaje şi
echipamente performante din punct de vedere tehnologic şi al eficienţei energetice. • Achiziţie soluţie
informatică integrată, care să permită optimizarea proceselor interne şi a relaţiei cu clienţii, respectiv un
grad mai mare de inovare. • Utilizare surse regenerabile de energie şi/sau soluţii tehnice şi tehnologice
ecologice în cadrul activităţii curente. • Angajare personal de specialitate: investiţia va prespune
recrutarea și angajarea de personal în vederea desfăşurării activităţii în condiţii optime, cu oferirea unei
şanse de integrare pe piaţa muncii a unor persoane din categorii defavorizate.
3. OS3. Certificare şi/sau recertificare sisteme de management şi procese şi realizarea unor activităţi de
internaţionalizare, prin: • Realizare activităţi de internaţionalizare prin participare la o expoziţie
internaţională/un târg internaţional de anvergura în domeniul construcţiilor. • Certificare sisteme de
management al calităţii (EN ISO 27001:2013) si certificare produs/serviciu/proces (EN ISO 1090:2011).
Informaţii suplimentare pot fi obținute de la domnul Marco SCHNEIDER, în calitate de administrator /
reprezentant legal, telefon - 0725288789 și email - office@drt.ro.
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