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Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității S.C. General Survey Corporation
S.R.L. prin dotarea cu active corporale și necorporale pentru activități de inginerie
și consultanță tehnică în domeniile cadastru, geodezie și cartografie”
S.C. General Survey Corporation S.R.L. Tulcea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării
proiectului „Creșterea competitivității S.C. General Survey Corporation S.R.L. prin dotarea cu active
corporale și necorporale pentru activități de inginerie și consultanță tehnică în domeniile cadastru,
geodezie și cartografie”, cod SMIS 119210, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 ITI “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare
Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului a fost de 957.580,03 lei, din care valoarea sumei nerambursabile a fost de
735.378,30 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității firmei. Obiectivele
specifice ale proiectului vizează:
-

-

creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne în procesul de prestări servicii prin achiziția
de echipamente și software specifice domeniului vizat prin proiect, respectiv: server (1 buc.), UPS
(2 buc.), laptop (10 buc.), firewall (2 buc.), tableta (10 buc.), multifunctional laser color (1 buc.),
Receptor GNSS (4 buc.), kit modem radio transmițător (1 buc.), stație totală precizie 1" (1 buc.),
stație totală precizie 3" (1 buc.), nivelă digitală (1 buc.), pachet licență software GIS Desktop
(1 licență), pachet licență software GIS Server (1 licență), licență software CAD (5 licențe);
crearea a cel puțin 3 noi locuri de muncă la finalizarea implementării proiectului, angajând de pe
piața locală a muncii;
plasarea, pe termen mediu, între primele 10 firme pe piața de cadastru sistematic din România.

Prin implementarea proiectului, firma noastră și-a îmbunătățit cu mult capabilitățile tehnice, aspect care îi
facilitează achiziția datelor geospațiale într-un volum mult mai mare față de capabilitățile anterioare, cu o
eficiență sporită. Totodată, achiziția de pachete software profesionale însoțită de mutarea unei părți din
activitatea firmei pe un centru strategic de date (server) permite automatizarea/optimizarea fluxurilor
precum și lucrul simultan, centralizat, pe aceeași bază de date, indiferent de locația echipelor din teren.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Oana-Mariana BODA, Manager de proiect, tel. 0727360188,
e-mail: generalsurveycorporation@gmail.com
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