
 

 

 

      

 

Comunicat de presă 

Data: 29.05.2019 

Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei, prin achiziția de utilaje pentru 

lucrări de construcții din domeniul sistemelor de alimentare cu apă și 

canalizare/epurare” 

S.C. EURAGRO TOBACCO S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Diversificarea 
activității firmei, prin achiziția de utilaje pentru lucrări de construcții din domeniul sistemelor 
de alimentare cu apă și canalizare/epurare”, cod SMIS 117457, 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 1.019.403,52 lei, din care valoarea sumei nerambursabile 
este de 904.499,78 lei. Durata de implementare a proiectului este de 23 luni (29.08.2017-
28.06.2019). 

Prin proiect au fost achiziționate 2 buldoexcavatoare și un compactor tandem autopropulsat.  

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității firmei.  
Obiectivele specifice ale proiectului au vizat creșterea numărului de personal implicat în 
activitatea de producție, dezvoltarea bazei materiale a firmei și intrarea pe piața construcțiilor de 
proiecte utilitare pentru fluide. Au fost create 3 noi locuri de muncă pentru operarea utilajelor 
achiziționate prin proiect. 

Prin implementarea acestui proiect va crește calitatea lucrărilor de construcții realizate la nivelul 
județului Tulcea, influențând astfel și competitorii de pe piața locală de servicii similare să-și 
îmbunătățească nivelul de dotare cu echipamente și utilaje specifice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: OLTEANU GEORGE CĂTĂLIN, Manager de proiect,         
telefon 0747697035, e-mail: office@euragrotobacco.ro 

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