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FINALIZARE PROIECT 

 

 

“ECHIPAREA FIRMEI SC ELECTRODANY SRL  

IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII PE PIATA” 

 

 

SC ELECTRODANY SRL, cu sediul in Oras Targu Neamt, str. Cimpului, nr. 16, Judetul Neamt, a finalizat 

implementarea proiectului „Echiparea firmei SC ELECTRODANY SRL in vederea cresterii competitivitatii pe piata”, 

cod SMIS 133645, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare 

incheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației 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.  

Acest proiect s-a derulat pe o perioada de 8 luni, respectiv intre 17.02.2021 si 31.10.2021. 

Prin proiect s-au achizitionat echipamente tehnologice de ultima generatie specifice activitatii de lucrari speciale de 

constructii, respectiv lucrari de pregatire a terenului, echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de 

energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie si s-au creat 3 noi locuri de munca. 

Implementarea acestui proiect va avea ca impact dezvoltarea economica durabila locala, prin consolidarea 

pozitiei pe piata a firmei in domeniul lucrarilor speciale de constructii, diminuarea impactului negativ asupra 

mediului si imbunatatirea competitivitatii firmei si alinierii la standardele europene si crearea de sanse pentru 

comunitatea locala prin crearea de noi locuri de munca. 

Proiectul s-a implementat in Municipiul Piatra Neamt, str. Ion Paun Pincio, nr. 3, Judetul Neamt. 

Valoarea totala a proiectului este de 1.416.811,68 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de: 

807.749,14 lei din F.E.D.R. si 142.543,97 lei din bugetul national. 

Pentru mai multe informatii despre derularea proiectului va rugam sa contactati SC ELECTRODANY SRL – 

Targu Neamt, strada Cimpului, nr. 16, Judetul Neamt, e-mail: electrodany07@yahoo.com, persoana de contact 

Ungureanu Dumitru, Manager Proiect in echipa de implementare a proiectului, telefon: 0747 870485. 

 

 
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 


