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Data: AUGUST 2021 

 
 
 

TITLUL PROIECTULUI: 
„DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII DE PRESTARI SERVICII A SC WILD GROUP SRL, Tg. JIU”, 

 
 
Proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 2 - „ÎMBUNĂTĂŢIREA 
COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII”,  
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.2.A - Schema de ajutor de stat regional pentru investiții pentru îmbunătățirea 
competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020 
Numele beneficiarului: SC WILD GROUP SRL TG. JIU 

 

Obiectivul general al proiectului: 

„Diversificarea și creșterea competitivității întreprinderii, prin construirea unui hotel de 4* care sa ofere servicii 

turistice de calitate si diversificate, pe principiile dezvoltării durabile, crearea de locuri de munca şi reducerea 

decalajelor existente fata de firmele care oferă servicii similare în spațiul Uniunii Europene” 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Constructia / amenajarea si darea in folosinta a unei locații de cazare noi, clasificată la 4*, care să ofere turiștilor 
condiții corespunzătoare acestei clase de clasificare  

2. Dotarea noii locații cu echipamente noi, performante, mobilier specific si utilaje destinate reducerii consumului 
energetic 

3. Implementarea cu succes a proiectului: crearea de noi locuri de munca, promovarea si auditarea proiectului. 
 
 

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): 7.288.591,95 lei 
Valoarea finanțării nerambursabile: 3.542.347,99 lei        
Data începerii proiectului: 05.05.2017 
Data finalizării proiectului: 31.08.2021 
Codul MySMIS: 115348 
 

Comunicat de presa privind finalizarea implementarii proiectului 

Varianta avizata,

http://www.inforegio.ro/
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Rezultatele obținute: 
 

1. Finalizarea constructiei si dotarii corespunzatoare a unui hotel ultramodern(P+2), realizat la cele mai inalte 
standard de calitate(4 stele), cu agrementare internationala, avand peste 840 mp spatii de cazare, spatii de 
relaxare, alimentatie publica, piscina interioara, etc 

2. Toate echipamentele, dotările, mobilierul si activele necorporale - propuse prin proiect, au fost recepționate, 
instalate si puse in funcțiune in termenul prevăzut si funcționează normal 

3. S-au creat noi locuri de munca - dintre care doua pentru persoane defavorizate, proiectul a avut o buna 
promovare /impact la nivel local, a fost auditat si implementat cu succes, funcționarea hotelului fiind 
autorizata 

 

 
 
Impactul implementarii proiectului se regasește in principal in: 
 

- îmbunătățirea substantiala a potentialului local al industriei de profil, de a oferiri servicii de cazare (si 
conexe acestora), de cea mai buna calitate, la standarde internationale  

- îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice, asigurarea egalității de șanse 
și tratament, facilități de adaptarea infrastructurii de cazare pentru accesul persoanelor cu dizabilități, 
creșterea competitivitații intreprinderii pe piata de profil 

- Crearea de noi locuri de munca calificata, in sectorul serviciilor HORECA de calitate, sector deficitar la nivel 
local  

 

   SC WILD GROUP SRL 
 

 
 

Date de contact:  
SC WILD GROUP SRL TG. JIU,  
ȘERBAN CRISTI DANIEL, Administrator 
Telefon: 0745.345.234, E-mail: cristis77@yahoo.com  
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