
 

 

 

      

Comunicat de presă 
                  Data 30.06.2020 

 
Finalizarea proiectului „ Retehnologizarea DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL prin 

achiziţia de noi utilaje performante” 
 

S.C. DAMY STIL ABSOLUT 2012 S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Retehnologizarea DAMY STIL 

ABSOLUT 2012 SRL prin achiziţia de noi utilaje performante”, cod SMIS 119537, finanțat prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii 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”. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 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  1.038.540,74 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 737.890,48 lei 

lei  (627.206,91 lei din FEDR si  110.683,57 lei din bugetul national). 

Obiectivul general al proiectului:  este reprezentat de Consolidarea capacitătii productive a S.C. DAMY STIL ABSOLUT 

2012 SRL prin achiziţia de echipamente de ultimă generație necesare derularii activității de Lucrari de construcţii 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 și la consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv din 

Regiunea Sud Est. 

Obiective specifice ale 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 și a celor 3 locuri de muncă nou create.  

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

nerezidențiale. 

Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului sunt: Buldoexcavator 1 buc, Miniexcavator pe senile 2 buc, 

Compresor trifazat 1 buc., Mașină de gletuit RITMO 1 buc, Mașină de frecat/aspirat 1 buc, May compactor motor 1 buc, 

Mașină de tăiat beton/asfalt 1 buc,  Mașină de slefuit beton 4-600 mm 1 buc. 

Rezultatele obținute la finalizarea implementării proiectului: Achiziționarea a 9 active specifice activitații desfasurate de 

firmă conform cod CAEN 4120 - Lucrari de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale. 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii : Crearea a si menținerea  3 locuri de muncă, fapt care sa dezvolte și sa 

creasca productivitatea muncii prin echipamentele achiziționate și implicit a cifrei de afaceri. 

Durata de implementare a proiectului este de 33  luni:  respectiv de la data 01.10.2017   până la data 30.06.2020. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0769580078, email: damy.stil.absolut@gmail.com. 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 
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