
 

 

 

      

Anunț de presă 
 

                          Data: 14/03/2019 

Lansarea proiectului „Dezvoltarea activității GEIZER MARIO S.R.L. prin achiziția unui echipament 
performant” 

 
GEIZER MARIO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității 
GEIZER MARIO S.R.L. prin achiziția unui echipament performant”, cod SMIS 119540, 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 Sud – Est, în 
calitate de Organism Intermediar. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 1.435.697,67 lei, din care valoarea sumei nerambursabile 
este de 908.960,00 lei. 
 
Obiectivul general al proiectului consta în pătrunderea și consolidarea poziției pe piața locală 
(Județul Tulcea) și regională (Regiunea Sud-Est și Zona Investiției Teritoriale Integrate Delta 
Dunării) a companiei GEIZER MARIO S.R.L. în domeniul execuției de lucrări de construcții a 
proiectelor utilitare pentru fluide.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

✓ Dezvoltarea activității firmei prin creșterea capacitații de execuție de lucrări de construcții 
a proiectelor utilitare pentru fluide: acest obiectiv va fi îndeplinit prin achiziționarea unui 
echipament performant, și anume mașină de foraj hidraulică, echipament ce va permite 
creșterea capacității de execuție anuală cu 45% până la aproximativ 4.066 ml piloți forați și 
2.218 ml foraje puțuri apă; 

✓ Creșterea numărului mediu de salariați cu 1 față de numărul mediu înregistrat la finalul 
exercițiului financiar 2016 (6 angajați). 
 

Durata de implementare a proiectului este de 25 de luni, respectiv între 01.11.2017 și 30.11.2019. 
  
 Informaţii suplimentare se pot obţine de la GEIZER MARIO S.R.L., cu sediul în Municipiul Slatina, 
Str. Primăverii nr. 18, bl.FA18, sc. A, ap.18, Camera 2, România, telefon: 0765462002, e-mail: 
geizermario@gmail.com, Persoană de contact: MIHAITA - MARIN AVRAM. 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


