
 

 

 

      

Comunicat de presă 

                             Data:  29 septembrie 2020 

Finalizarea proiectului „Construire pensiune turistică P+2E și împrejmuire teren” 

CASID TURISM S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „Construire pensiune 
turistică P+2E și împrejmuire teren”, cod MySMIS 102745, finanțat prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 2.1.A/2016, 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”, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 
Microîntreprinderi. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii societăţii CASID TURISM S.R.L. în 
domeniul turismului, domeniu identificat în Strategia Națională de Competitivitate, Prioritatea 4 - 
Promovarea celor 10 sectoare de viitor şi in Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est, Prioritatea 4 – 
Imbunatatirea calitatii turismului regional, Obiectivul specific 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de 
turism specifice în vederea creșterii atractivității regiunii ca destinație turistică, operațiuni 
orientative – construirea, reabilitarea modernizarea infrastructurii private în stațiunile turistice.  

Prin proiectul “Construire pensiune turistică P+2E și împrejmuire teren”, societatea a obținut 
următoarele rezultate: (1) o pensiune turistică cu 11 camere, construită și finisată; (2) 36 active 
corporale și 1 activ necorporal achiziționate; (3) Servicii de consultanță, management de proiect, 
informare și publicitate prestate. De asemenea, vor fi create 3 noi locuri de muncă, dintre care 
unul pentru o persoana dintr-un grup defavorizat pe piața muncii (o femeie cu vârsta de peste 50 
ani care nu a absolvit o forma de învățămant liceal sau nu are o calificare). 

Valoarea totală a proiectului este de 1.401.619,47  lei, din care finanţarea nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare Regională este de 760.149,63 lei şi 134.144,05 lei este finanţarea 
nerambursabilă din bugetul naţional.  

Impactul investiției la nivelul localității Eforie se manifestă prin crearea de 3 locuri de muncă, 
îmbunătățirea infrastructurii de turism specific și creșterea calității serviciilor turistice. 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: 

 

 

Date de contact: 
Dragoş Zaharia, Administrator, Tel: 0744 918255, email: casid.turism@gmail.com 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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