
 

 
 

      
 

Anunț de presă 
 

               Data 20 Decembrie 2018 

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității economice a societății ELCONTACT S.R.L. prin 
achiziționarea de echipamente specifice”  

 
ELCONTACT S.R.L., cu sediul (locația de implementare) în Municipiul Constanța, Șoseaua Industrală, nr. 9, 

Județ Constanța, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “Creșterea competitivității economice 

a societății ELCONTACT S.R.L. prin achizițioarea de echipamente specifice”, cod SMIS 111418, finanțat prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, 

Prioritatea de investiţii 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”. 

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 este Creșterea competitivității economice prin investiții realizate la punctul 

de lucru al societății ELCONTACT S.R.L localizat în Municipiul Constanța, județul Constanța într-o perioadă de 1 an. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Obiectivul specific 1 – Tehnologizarea societății ELCONTACT S.R.L. prin achiziționarea de echipamente 

specifice și montarea acestora la locul de implementare al proiectului în Municipiul Constanța, județul Constanța în 

vederea desfășurării activității de producție de centrale pe peleți 

Obiectivul specific 2 – Dezvoltarea resursei umane pentru societatea ELCONTACT S.R.L prin crearea a 5 noi 

locuri de muncă, dintre care cel puțin unul pentru o persoană aparținând unui grup vulnerabil, în vederea desfășurării 

în condiții optime a activității societății. 

 

Rezultatele proiectului: 

• Achiziția de echipamente specifice: celulă robotizată de sudură 

• Crearea a 5 noi locuri de muncă, dintre care cel puțin unul pentru o persoană aparținând unui grup 

vulnerabil. 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: 

• Crearea de noi locuri de muncă și reducerea rate șomajului din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.  

• Reducerea gradului de poluare prin utilizarea energiilor regenerabile, utilizarea de echipamente noi, eficiente 

energetic; 

• Promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, 

promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficientă a resurselor. 

Date financiare:  

• Valoarea totală a proiectului: 478.544,75 lei 
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• Valoarea finanțării nerambursabile: 375.838, 40 lei 

 

Perioada de implementare a fost  de 21 (douăzeci și unu) luni 

 

Date de contact 

Ion Hoțea, Administrator 

Tel. 0727/776.705, 

E-mail: i_hotea@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 


