ANUNȚ DE PRESĂ
Mun. Calarasi, 06.09.2018

Anunt privind inceperea proiectului cu titlul “Dezvoltarea societatii ENECO
CONSULTING SRL prin achizitia de active corporale si necorporale”
ENECO CONSULTING SRL anunta inceperea activitatilor proiectului “Dezvoltarea societatii ENECO CONSULTING SRL prin achizitia de active
corporale si necorporale”, Cod SMIS: 114246.
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate in cadrul Programul Operațional Regional 2014‐2020,
Axa prioritară 2 ‐ Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. ‐ Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
ENECO CONSULTING SRL a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014‐2020 si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud‐Muntenia in
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul regiunii Sud‐Muntenia.
Proiectul va fi derulat în Municipiul Calarasi, Strada PRELUNGIREA SLOBOZIEI, NR. 1, IN SPATIUL 31, Judet Calarasi, in perioada 04.04.2017‐
30.06.2019, cu o valoare totala de 1.910.161,55 lei din care finantarea nerambursabila este de 1.145.314,19 lei.
Obiectivele proiectului :
1. Realizarea unui numar de 6 analize tehnice noi ca urmare a realizarii investitiei propusa in prezentul proiect, incepand cu primul an de
operare al investitiei.
2. Mentinerea numarului mediu de locuri de munca aferent anului 2016 (8 locuri de munca) pe perioada de implementare si de
monitorizare a investitiei. Crearea a 2 noi locuri de munca pana la sfarsitul perioadei de implementare si mentinerea acestora pe intreaga
perioada de monitorizare. Din cele 2 locuri de munca nou create, 1 loc de munca va fi ocupat de o persoana care provine din categorii
dezavantajate.
3. Dezvoltarea unui nou centru de testari si analize tehnice pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului in Regiunea Sud
Muntenia, respectiv in localitatea Calarasi, jud. Calarasi prin achizitionarea a 3 echipamente de laborator si a 3 programe informatice
pentru realizarea de analize si testari tehnice.
Pentru detalii suplimentare: Antonescu Simona, Manager de proiect, tel: 0723425662, antonescu.simona@gmail.com
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