
 

 

 

      

Anunț de presă 
 

                          Data: 09/09/2019 
 

Lansarea proiectului „Dezvoltarea activității ROBERTO TOUR S.R.L. prin achiziția de echipamente 
performante” 

 
ROBERTO TOUR S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității 
ROBERTO TOUR S.R.L. prin achiziția de echipamente performante”, cod SMIS 122672, finanțat 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2. ITI: “Sprijinirea crearii si extinderea 
capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”. 
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 4.508.337,56 lei, din care valoarea sumei nerambursabile 
este de 2.683.327,85 lei. 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității societății prin 
realizarea unei investiții inițiale legate de crearea unei unități noi, respectiv prin crearea unei noi 
unități de prestare servicii prin dotarea cu echipamente performante a acesteia în scopul 
demarării unei noi activități economice în domeniul de activitate identificat prin clasa CAEN 4399 – 
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

✓ Crearea unei unități noi de prestare serivicii, în domeniul de activitate identificat prin clasa 
CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a, respectiv înfințarea unei noi unități 
de prestare servicii, și anume închirierea de echipamente de construcții, de utilizare 
generală, cu operatori, în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea. 

✓ Creșterea numărului de salariați prin crearea a 4 noi locuri de muncă. 
 

Durata de implementare a proiectului este de 29 de luni, respectiv între 01.02.2018 și 30.06.2020. 
  
Informații suplimentare se pot obține de la ROBERTO TOUR S.R.L., cu sediul în Municipiul Pitești, 
Str. Liliacului, nr. 4, Camera 1, Județul Argeș, România, telefon: 07222436288, e-mail: 
robert.dobrescu@roberto-tour.ro, Persoană de contact: RADU-ROBERT DOBRESCU. 
 
 

 
 

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