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Lansarea 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, implementează proiectul 
„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 este de 972.511,17 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 
de 735.512,65 lei. Durata de implementare a proiectului este de 22 luni (28.09.2017 - 30.06.2019). 

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 specifice domeniului vizat prin 
proiect, crearea a cel puțin 3 noi locuri de muncă la finalizarea implementării proiectului, angajând 
de pe piața locală a muncii și plasarea, pe termen mediu, între primele 10 firme pe piața de 
cadastru sistematic din România.  

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Oana-Mariana BODA, Manager de proiect, tel. 
0727360188, e-mail: generalsurveycorporation@gmail.com 

 

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

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 
 


