
  
 

 
 

 

Anunț de presă 
 

Data: 11/11/ 2019 
 

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

 

GEIZER MARIO S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea activității 

GEIZER MARIO S.R.L. prin achiziția unui echipament performant”, cod SMIS 109540, 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. Valoarea finanțării nerambursabile totale este de 908.960,00 
lei, din care contribuția FEDR este de 772.616,00 lei. 

 
Obiectivul general al proiectului este de consolidare a poziției pe piața locală și regională a companiei Geizer Mario 
S.R.L în domeniul execuției de lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: 
 Dezvoltarea activitatii firmei prin cresterea capacitati de executie de lucrari de constructii a proiectelor utilitare 

pentru fluide: acest obiectiv va fi îndeplinit prin achizitionarea unui echipament performant, si anume masina 
de foraj hidraulica, echipament ce va permite cresterea capacitatii de executie anuala cu 45% pâna la 
aproximativ 4.066 ml piloti forati si 2.218 ml foraje puturi apa. 

 Creșterea numarului mediu de salariati cu 1 fata de numarul mediu înregistrat la finalul exercitiului financiar 
2016 (6 angajati). Termenul de realizare îl reprezinta sfârsitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat 
implementarea proiectului. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin angajarea unei persoane cu norma întreaga, pe 
perioada nedeterminata, loc de munca ce va fi ocupat de catre o persoana din categoria persoanelor 
defavorizate, în speta, o persoana care are vârsta peste 50 de ani sau care nu a avut un loc de munca stabil 
remunerat în ultimele 6 luni, fara a limita însa accesul la angajare a persoanelor aflate în oricare dintre situatiile 
descrise in Ghidul solicitantului cu privire la ”persoane din categorii defavorizate). 

 
Proiectul s-a derulat în perioada 01.07.2017-30.11.2019 și a avut drept rezultate crearea unui loc de muncă cu normă 
întreagă pe perioadă nedeterminată, creșterea competitivității economice și consolidarea poziției pe piața locală și 
regională a companiei Geizer Mario S.R.L în domeniul execuției de lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru 
fluide, în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est -Investiții Teritoriale Integrate (ITI) 

 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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