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Comunicat de presă 
LARRY & CORY-VERMESSUNGEN SRL 

anunță demararea proiectului ” Extindere si schimb de destinatie din apartament in spatiu birouri + 
dotari” 

Codul SMIS: 132614 
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: Obiectivul General al proiectului, il reprezinta                   
"Imbunatatirea competitivitatii Larry&Cory Vermessungen SRL prin extinderea si adaptarea spatiului de 
prestari servicii, dar si a dotarilor, la cerintele clientilor si societatii moderne " 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Dezvoltarea activitaþii existente, prin extinderea si modernizarea spatiului de prestari servicii, dotarea 
cu mobilier, software si echipamente moderne si eficiente energetic, in termen de 20 de luni de la 
semnarea Contractului de finantare. 
2. Crearea a 3 noi locuri de munca in termen de maxim 2 luni de la finalizarea extinderii. 
 
Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu 25.09.2020, până la data de  
31.03.2022. Beneficiar: Larry&Cory Vermessungen SRL. 
Cererea de finantare presupune modernizarea+extinderea spatiului de lucru si dotarea cu noi 
echipamente si licente software specifice pentru desfășurarea activităților de topografie, conform CAEN 
7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea. Investitia presupune schimbarea 
destinatiei din apartament in birouri si extindere, pt imobilul situat in Alba Iulia, Bd. Republicii, nr. 14, bl. 
27, ap. 1,  inscris in CF 73095-C1-U1, (imobil existent) + extindere, toate pe o suprafata utila de 208.80 m 
(demisol+parter). Cladirea nou construita va avea demisol si parter, panouri fotovoltaice pe acoperis si 
elevator pt persoanele cu disabilitati. La finalizarea investitiei, vor fi angajate 3 persoane, din care cel 
putin una dintr-o categorie defavorizata. Prin proiect vor mai fi achizitionate  1 Sistem GNSS-Trimble R8s,  
1 Drona WingtraOne, 7 licente TopoLT, 4 licente ZwCAD si 3 upgrade-uri, 4 Sisteme PC I7, Server+UPS si 
Swich, 1 multifunctionala, 1 sistem supraveghere video si 1 sistem de alarmare si mobilier de birou. 
 
Valoarea totală a proiectului: 1.406.177,11 LEI 
Finanțare nerambursabilă: 924.400,51 LEI, din care 785.740,45 lei contributie UE si 138.660,06 
contributie din bugetul national. 
Valoare totala contribuție proprie : 481.776,60 LEI 
Informații suplimentare: Larry&Cory Vermessungen SRL, Calea Motilor, nr. 134, ap. 21, jud. Alba, 
România; Tel.: 0358-104-184; Email: biroutehnic@larry-vermessungen.ro  
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitaţi www. mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com /inforegio.ro .  
 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
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