
 
 
 
 
 
 

Comunicat de presa 

14.05.2021 
LANSARE PROIECT 

 

“CRESTEREA COMPETITIVITATII SC TEMPEST COM SRL  

PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI SI PERFORMANTE” 

 

SC TEMPEST COM SRL, cu sediul in Municipiul Piatra Neamt, Str. Privighetorii, nr.16, bloc B11, scara B, etaj 

1, ap. 17, Judetul Neamt, deruleaza incepand cu data de 27.04.2021 proiectul „Cresterea competitivitatii SC 

TEMPEST COM SRL prin achizitia de echipamente noi si performante”, cod SMIS 134716, cofinantat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice si Administratiei in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 - 

2020, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operational Regional 2014 – 2020.  

Valoarea totala a proiectului este de 433.068,36 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de: 

247.442,83 lei din FEDR si 43.666,38 lei din bugetul national. 

Proiectul se implementeaza in Municipiul Piatra Neamt, Str. Petru Movila, nr. 18, parter, Judetul Neamt pe 

o perioada de 9 luni, respectiv intre 27.04.2021 si 31.01.2022. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a SC TEMPEST COM SRL in 

domeniul productiei de material publicitar, prin modernizarea si dezvoltarea societatii comerciale, cresterea 

profitului acesteia si crearea de sanse pentru comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca. 

Proiectul va contribui la dezvoltarea regionala si locala prin: 

- consolidarea pozitiei pe piata a firmei prin cresterea competitivitatii; 

- prin utilizarea de noi tehnologii, se vor obtine costuri de productie reduse; 

- se va crea 1 nou loc de munca, pe termen nedeterminat;  

- valorificarea sectorului productiv prin modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi;  

- facilitarea accesului firmei pe noi piete; 

- promovarea dezvoltarii durabile;  

- diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii firmei si alinierii la 

standardele europene. 

Detalii suplimentare puteti obtine de la: 

Nume persoana de contact: GRASU DRAGOS-PETRU 

Functie: Administrator 

Telefon: 0721 144770; E-mail: proiectsctempest@yahoo.com 

 
 

 
 
                                                                          
                                                                             

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