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Finalizarea proiectului „  Dezvoltarea societății SUN ENERGY INTENSIVE SRL prin

achiziția unor utilaje pentru efectuarea de lucrări de construcții ”

S.C.  SUN  ENERGY  INTENSIVE  S.R.L.  ,  în  calitate  de  Beneficiar,   anunță  finalizarea  proiectului
„ 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: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor - Apel ITI Delta Dunarii.

Obiectivele  proiectului  sunt:  Achiziţionarea  a  16  utilaje  noi  pentru  dezvoltarea  activităţii
societăţii:Cilindru compactor - 1 buc;  Încărcător frontal volă mică - 1 buc ; Manipulator - 1 buc ;
Excavator  șenile cauciuc - 1 buc;  Mini încărcător multifuncțional - 3 buc; Mini excavator - 3 buc;
Buldoexcavator - 4 buc; Pompă sapă - 1 buc ; Pompă malaxare -1 buc

Rezultatele proiectului  sunt achiziționarea de utilaje  și echipamente pentru executarea lucrărilor
de construcții drumuri și autostrăzi, crearea a 10 noi locuri de muncă în Tulcea, din care cel putin 3
persoane din categorii defavorizate,  creșterea cifrei de afaceri a societăţii de cca 45 % în anul 1
după finalizarea implementării proiectului, față de ultimul exerciţiu financiar încheiat;

Valoarea totală a proiectului este de  5,952,834.58 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este
de 3,006,699.55 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: crearea a 10 noi locuri de muncă în Tulcea, din
care cel putin 3 persoane din categorii defavorizate, creșterea cifrei de afaceri a societăţii de cca
45  %  în  anul  1  după  finalizarea  implementării  proiectului,  față de  ultimul  exerciţiu  financiar
încheiat.

Informaţii  suplimentare  despre  proiect  se  pot  obţine  la:  Daniel  Alexandru  Neagoe,  număr  de
telefon 0785202531 în calitate de administrator. 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
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