
 

 
 

 

Anunț de presă 
28.05.2020 

Finalizarea proiectului 
„DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ECONOVA CONSTRUCT S.R.L.  

PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ” 
 
ECONOVA CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII 
ECONOVA CONSTRUCT S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ȘI CREAREA DE LOCURI DE 
MUNCĂ”, cod SMIS 109519, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - 
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții: 2.1- Promovarea 
spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării 
de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte: 2.1.A/2016. 
 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate 
de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism 
Intermediar. 
 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dotarea cu echipamente performante pentru realizarea 
lucrărilor de construcție apă-canal. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
 Crearea unui număr de 5 locuri de muncă permanente la sfârșitul perioadei de implementare a 

proiectului; 
 1 inovare de proces și de produs implementată; 
 Creșterea satisfacției clienților cu 10% prin calitatea serviciilor oferite. 

 

Rezultatele proiectului au fost: 
 5 proceduri de achiziții realizate (servicii de consultanță, servicii de audit financiar, servicii de publicitate 

și informare, furnizare echipamente și utilaje tehnologice, furnizare sistem de iluminat) și derularea 
serviciilor de consultanță, audit financiar și publicitate 

 Livrarea de utilaje noi performante: buldoexcavator (2 buc), miniîncărcător (1 buc) și sistem de iluminat 
cu panouri fotovoltaice (1 buc) 

 Angajarea a 5 noi persoane 
 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii 
 Bugetul de stat va încasa sume mai mari provenite din activitatea desfășurată de beneficiar. 

 

Localizare proiect: Proiectul a fost implementat în Jud. Constanța, Mun. Mangalia, Parcela A207/10 lot 1A/3. 
 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.122.422,18 lei din care valoarea eligibilă a proiectului 
este de 943.211,92 lei, unde 641.384,11 lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, suma de 113.185,43 lei din Bugetul Național, iar suma de 367.852,64 lei reprezintă contribuția 
beneficiarului 
 

Perioada de implementare a proiectului a fost de 41 luni, respectiv de la data de 03.01.2017 până la data de 
30.05.2020. 
 

Informații suplimentare se pot obține la ECONOVA CONSTRUCT S.R.L., Str. Dimitrie Rallet, nr. 21, cam. 1, 
sector 3, București, cod poștal 033013, persoana de contact: Ionescu Adina-Luminița, tel./e-mail: 
0763314175/ econovaconstruct2020@yahoo.com 
 

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 

mailto:iamandii.mirel@gmail.com

