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RETEHNOLOGIZAREA DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL PRIN ACHIZIȚIA DE NOI UTILAJE 
PERFORMANTE  

DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL, în calitate de Beneficiar, a semnat pe data de 17.04.2019 contractul de 

finanțare pentru proiectul „RETEHNOLOGIZAREA DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAJE 

PERFOMANTE“, cod SMIS 119537, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și cu Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Proiectul este implementat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – 

„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A 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”.  

Valoarea totală a proiectului este de 1.038.540,74 lei, din care asistenţa tehnică financiară nerambursabilă 

solicitată este de 878.089,67 lei.  

Perioada de implementare a proiectului este de 27 de luni, respectiv între data de 01.10.2017 și data de 

31.12.2019, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfașurare a activităților proiectului înainte de 

semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea capacitătii productive a S.C. DAMY STIL 

ABSOLUT 2012 SRL prin achizitia de echipamente de ultimă generație necesare derularii activității de Lucrari de 

constructii a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale, într-un interval de 12 luni de la data semnării contractului 

de finanțare, astfel încât să contribuie la dezvoltare regională, precum si la consolidarea si dezvoltarea durabilă 

a sectorului productiv din Regiunea Sud Est.  

Obiectivele specifice proiectului sunt:  

1. Crearea a 3 noi locuri de muncă  

2. Menținerea, peste 3 ani de la data finalizării proiectului, a locurilor de muncă existente la depunerea 

cererii de finanțare si a celor 3 locuri de muncă nou create.   

3. Achiziționarea a 9 active specifice domeniului Lucrarilor de construcții a cladirilor rezidențiale si 

nerezidențiale.  

Rezultatele așteptate sunt: 1. Proiect realizat si implementat conform Ghidului Solicitantului si 

Contractului de finanțare, 2. Bunuri și servicii achiziționate conform Contractului de finanțare și 3. Vizibilitatea 

proiectului asigurată conform Manualului de Identitate Vizuala.  

  

  

  

SC DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL - Strada CĂLUGĂRENI, Nr. 18, C2, Medgidia Telefon: 
0762335758  



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  


