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Anunț privind finalizarea proiectului ”Achiziția de echipamente 

în scopul creșterii competitivității SC Tyramis Instal SRL” 

 
TYRAMIS INSTAL S.R.L., cu sediul în Municipiul Sibiu,  Str. Verzăriei nr. 43, județul Sibiu, cod postal 550049, România, 
cod înregistrare fiscală 30234682, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J32/472/24.05.2012, a finalizat 
implementarea proiectului cu titlul ”Achiziția de echipamente în scopul creșterii competitivității SC Tyramis Instal 
SRL”, cod SMIS 134736 în baza contractului de finanțare nr. 6521/28.12.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar. 
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.440.056,40 lei iar valoarea totală eligibilă a fost de 1.187.094,79 lei, din care 
asistența financiară nerambursabilă de 949.675,84 lei (807.224,46 lei valoare nerambursabilă din FEDR și 142.451,38 
lei valoare nerambursabilă din bugetul național). 
Proiectul s-a implementat la societatea TYRAMIS INSTAL SRL, regiunea Centru, județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. 
Ștefan cel Mare nr. 154 prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 ”Îmbunătățirea 
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri. 
Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea competitivității firmei prin diversificarea serviciilor oferite și 
creșterea numărului de clienți ce pot fi deserviți. Perioada de implementare a fost de 33 luni, rspectiv în intervalul 
10.07.2019-31.03.2022. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
1. Creșterea numărului mediu de salariați prin crearea de 5 noi locuri de muncă și menținerea celor existente și 
creșterea capacității de prestare de servicii 
2. Creșterea numărului de echipamente existente în flota societății cu 6 echipamente în perioada de implementare a 
proiectului de investiții. 
3. Atingerea unei cote de piață pe noul serviciu oferit de 2%. 
Rezultatele obținute ca urmare a implementării proiectului sunt: 

• 5 locuri de muncă nou create: 4 deservenți echipamente lucru la înălțime, 1 deservent echipament lucrări grele; 

• 6 echipamente achiziționate: 1 buldoexcavator, 1 nacea diesel 12 m înălțime, 2 nacele electrice 12 m înălțime, 1 
nacea electrică 15 m înălțime, 1 nacea electrică 10 m înălțime. 

• 1 serviciu nou oferit pentru a completa gama de servicii oferite de societate: societatea va presta, urmare a 
implementării proiectului, "lucrare de instalații sanitare". 

Impactul investiției la nivelul localității respectiv regiunii este dat de: creșterea numărului de locuri de muncă, 
creșterea capacității lucrărilor de instalații sanitare disponibile, disponibilitatea unor lucrări de înaltă calitate și 
complexitate datorată echipamentelor nou achiziționate, generarea de încasări suplimentare la bugetul local. 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 
www.fonduri-ue.ro  
Date de contact beneficiar: TYRAMIS INSTAL SRL, Str. Ștefan cel Mare nr. 154, Mun. Sibiu, jud. Sibiu, persoana de 
contact este dl Ioan Petrică Marian (Administrator), tel. 0755137894, email: sc_tyramis_srl@yahoo.com, pagină web: 
www.instalatii-sibiu.ro 
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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. 

 

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

