
 

 

 

 

Desfiintare constructii C1, C2 si construire spatii birouri P+2”,  
cod SMIS 109956 

 

SC EUROPROJECT PARTNER SRL, implementeaza proiectul „DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C2 SI 

CONSTRUIRE SPATII BIROURI P+2”, COD SMIS 109956, ca urmare a incheierii contractului de finantare nr. 

2184/24.05.2018, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de 

Management, şi Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă 

parte. 

Proiectul face obiectul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio- Programul Operational Regional 
2014-2020, Axa prioritara 2 – „Imbunatatirea competitivitatii  intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de 
investitie 2.1 – Promovare spiritului Consolidarea poziției pe piața IMM-urilor în domeniile competitive 
identificate în SNC si PDR-uri 
Beneficiarul proiectului : SC EUROPROJECT PARTNER SRL 

Scopul proiectului:  îl reprezinta consolidarea pozitiei Europroject Partner SRL, pe piata locala, în urmatorii 5 
ani.  
Investiția propusa prin proiect are în vedere diversificarea activității curente a firmei prin oferirea de servicii 
arhitectură, aceasta activitate având atribuit codul CAEN 7111 Activități de arhitectura. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Cresterea cifrei de afaceri cu 64,7% față de anul 2016, în termen de 1 an fiscal de la finalizarea proiectului. 
2. Diversificarea activității curente a EUROPROJECT PARTNER S.R.L., prin prestarea de servicii de arhitectura 
si consultanța arhitecturală precum si planificare urbana si rurala si consultana urbanism si amenajarea 
teritoriului în termen de 12 luni de la finalizarea proiectului si menținerea pe o perioada de înca 3 ani de 
operare. 
3. Cresterea numărului mediu de salariați ai EUROPROJECT PARTNER S.R.L de la 9 la 12, față de anul 2016, la 
finalul investitiei, si menținerea acestuia pe o perioada de înca 3 ani de operare. 
 
Locul de implementare a proiectului este în Municipiul Târgoviste, strada Justiției, nr. 31, judetul Dâmbovita. 
 
Rezultatele proiectului: 
 
1. Cifra de afaceri cu 64,7% mai mare fața de anul 2016, în termen de 1 an fiscal de la finalizarea proiectului, 
pentru EUROPROJECT PARTNER SRL. 
2. Activitate diversificata prin prestarea de servicii de arhitectura si consultanta arhitecturala precum si 
planificare urbana si rurala si consultanta urbanism si amenajarea teritoriului, si mentinuta pentru o perioada 
de înca 3 ani de operare. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 73 luni, respectiv intre 01 septembrie 2016 și 30 septembrie 
2022. 
Valoarea totală a proiectului este de 1.670.701,26 lei, din care:  
- 1.081.883,00 lei - valoarea totala eligibilă compusă din: 735.680,44 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă 

din FEDR, 129.825,96 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național si 216.376,60 lei - 
valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului; 

- 588.818,26 lei - valoarea neeligibilă inclusiv TVA. 
      
Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de dna Dojana Ana, manager proiect, telefon: 
0722452273, e-mail andigabid2000@yahoo.com. 
 



Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați www.fonduri-ue.ro (http://www.fonduri-ue.ro), www.inforegio.ro (http://www.inforegio.ro),  
precum și www.facebook.com/inforegio.ro (http://www.facebook.com/inforegio.ro). 
 
 
 
 
 

                                     
 
 

Municipiul Târgoviște, B-dul Libertății, bloc C 4, ap. 69, judetul Dâmbovița, 
                                                   Telefon:  0722.452.274, Fax 0245.640.383, e-mail: andigabid2000@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro   

 

 
 

Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

www.inforegio.ro  |  www.facebook.com/inforegio.ro        
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