
 

 

      

Anunț de presă 
 

Data: 3 Octombrie 2019 

Lansarea proiectului „ Dezvoltarea societății SUN ENERGY INTENSIVE SRL prin achiziția unor 

utilaje pentru efectuarea de lucrări de constructii ” 

SC SUN ENERGY INTENSIVE SRL  , în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Dezvoltarea societății 

SUN ENERGY INTENSIVE SRL prin achiziția unor utilaje pentru efectuarea de lucrări de constructii”, cod 

MySMIS 124104 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” 

Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijloci”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “2.2. Sprijinirea 

creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor  - Apel ITI Delta Dunarii ”. 

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 5,791,023.01 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 

3,551,640.79 lei. 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției societății SUN ENERGY INTENSIVE SRL prin 

dezvoltarea unor servicii noi în Municipiul Tulcea, în domeniul lucrărilor de construcții drumuri și autostrăzi 

și prin utilizarea unui flux de servicii nou și inovativ pentru societate. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

Achiziționarea a 16 utilaje noi pentru dezvoltarea societății, crearea de noi locuri de muncă, prin angajarea 

a 10 persoane la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și creșterea cifrei de afaceri a societății, 

previzionându-se o creștere de cca 45% în anul 1 după finalizarea implementări proiectului. 

Durata de implementare a proiectului este de 29 luni:  respectiv de  la data 01.03.2018 până la data 

31.07.2020 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Daniel Alexandru Neagoe, număr de telefon 0785202531 în 

calitate de administrator. 
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