
            

 

                                                      
 

Comunicat de presă 

Constanța, 21 Decembrie 2018 
 

Lansarea proiectului ”Construire și dotare pensiune turistică în Localitatea Olimp, Mangalia, 
Județul Constanța” 

 

MOSS SERVICES SOLUTIONS S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă începerea activităţilor proiectului „Construire și dotare 
pensiune turistică în Localitatea Olimp, Mangalia, Județul Constanța”, Cod MySMIS  113464. 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 
– 2020, Axa Prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de Investiție 2.1 „Promovarea 
spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, 
inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității economice a societății S.C. MOSS SERVICES SOLUTIONS S.R.L. 
și revitalizarea serviciilor oferite în domeniul de activitate aferent codului CAEN 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade 
de scurtă durată, în stațiunea turistică Olimp. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. - construirea și dotarea unei pensiuni turistice în Stațiunea Olimp, asigurând nivelul de confort și calitatea serviciilor 
propuse la standardul de calitate pentru 4 margarete; 
2. - crearea unui nou loc de muncă, prin angajarea unei persoane care face parte dintr-o categorie defavorizată. 

Proiectul va fi derulat în localitatea Olimp, în perioada 01.08.2018 – 29.02.2020 şi are o valoare totală de 1.485.399,98 lei, din care 
finanţarea nerambursabilă este de 737.077,38 lei din FEDR și 130.072,48 lei din bugetul național. 

 
Date de contact: 

 Costea Nicolae, Administrator, Tel: 0721.298.089, E-mail: office@mossit.ro  
 
                                                                        

 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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